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Vezetők és vezetettek. 
A „nadrágos" embereknek sok helyütt mintha 

nem adnák meg a régen kijárt tiszteletet. Jegyzőt, 
tanitót. pipot, őszhaju öreg polgárok meg csak 
megsüvegelik, de a fiatalabbaknak nem kíván-
kozik má* köszönésre a kalapja. Mintha csak 
tartani, félni kellene tőlük és megharagudó szivvel 
gondo'ni rájuk, mert munkát, kötelességteljesitést, 
megtartóztatást, józan életet hirdetnek, mert törőd-
nek^ velük, érdekli őket a föld népének ügye, 
baja, gondja. De a „bőrkabátos- ur-vigécek, kik 
nem egyszer csalták ki a gabonát tőlük és csapták 
be őket a vásárlásoknál, ucry látszik, bizalmat-
lanná, tartózkodóvá, idegenke'dővé tette a magyar 
gazdaembert 

Pedig hát a falvak nagy triásza, kik gon-
dozzák a lelkét, kiművelik agyát és tudását, törőd-
nek gazdasági bajaikkal, csak hálát érdemelnek 
a földet művelő emberektől Mert hisz nézzünk 
csak körül egy-egy faluban : uj templom, uj iskola, 
kulturház, gazdakör, hősök emléke, műkedvelő 
szinház, népkönyvtár, minden mi nemesebbé teszi 
a lelket, gazdagabbá az elmét, szebbé a falut, 
mind őtőlük: a jegyzőtől, paptól, tanítótól indul 
ki, ők kezdeményezik, hogy a gazdatársadalom 
anyagi segítségével azután valóra is tudják váltani. 

£s teszik ezt. mert a szivük, a lelkük lán-
goló szeretettel ég és lobog fajtájukért, a hazá-
jukért. a magyar földjük népéért. Csak a gazdag, 
művelt, összetartó nemzetek tudnak megélni a 
nagyvilágon; minden kisfalu egy kis ország, 
melynek megvan a maca kis kormánya, a maga 
hivatalai, a maga tisztviselői, akik az egész falu 
népéért vannak és dolgoznak és azon iparkod-
nak. hogy községük minél módosabb, tanultabb, 
boldogabb legyen A sok kis boldog faluból lesz 
majd a boldog nagy Magyarország. 

Tisztelet adassék hát a falu vezetőinek, kik 
népükért dolgoznak minden munkájukban. 

De ők kevesen vannak és gyengék volnának 
a kis és nagy alkotásokra, ha nem áll hátuk 

Angolosan. (4) 

Hanem Erdős százados nem adta ám oda 
oly könnyen az emberét. 

— Jó-jó öreg, hanem honnan tudja azt 
maga olyan biztosan, hogy ez a tolvaj — kérdé 
izgatottan. 

— Látom a szaméből százados ur, — vá-
laszolá Barabás egykedvűen, de a bakát azért 
el nem ereszté egy pillanatig sem. — Tessék 
csak most már rám bizni a dolgot, mindjárt 
meglesz a másik tolvaj is s estig aztán haza 
jön a»oóra is — folytatá. 

Aztán nem törődve a tisztek össze-vissza 
tett kérdésével, hogy miféle másik tettesről van 
szó, az egyik sarokba vonta emberét és ott 
csendesen faggatni kezdte. 

— No ne félj olyan nagyon fiam, — mondá 
atyai hangon — ha jól viseled magsd, nem j 
bántalak. Mond meg szépen, láthatod, hogy ugy 
ifl tudok mindent, melyiktek lopta el az órát, 
te e vagy pedig a dobos? 

A katona csak most vált igazán halálra.' 
Most már látta, hogy el van veszve, hisz' ez a 
zsandár már azt is tudja, hogy a dobossal együtt 
sinkofáiták el az órát. 

Ijedten hebegett össze vissza valamit, mig 
végre kinyögte, hogy ő lopta el s azalatt a 
dobos őrt állt. 

— No jól van, most még csak i 4 mond 

meg, hogy bivják a dobos? 

mögött egyet akaró egy emberként az egész köz-
1 ség, a gazdák, az iparosok, a kereskedők, a 
zsellérnép. Békében és háborúban, szántás-vetés-
nel és a harcok viharában egyaránt kitűnik és 
megállja a helyét a magyar föld kérgestenyerü, 
munkában tört kezű nepe. Dolgos, szorgalmas,! 
törekvő, becsületes és egészséges fajta, kora' 
tavasztól késő őszig birja a munkát, verítékével I 
termékenyíti a hasított barázdát és valamikori 
vérével oltott meszet a nagy világégésbe a kárpáti 
bástyákhoz; hát csak a falujával nem törődne, a 
maga számára nem tudna áldozatos tetteket vég-
hez vinni? Azt mondják, a magyar parasztember 
a kisgazda társadalom önző, nem áldozatos lelkű, 
nem adakozó. Hát ez nem egészen így áll. Mert 
igaz ugyan, hogy nagyon megnézi, hová teszi, 
kinek adja, mire adja a7t a pengőt. — nem csoda, 
hisz nehéz testi munkával és a jó Isten segítsé-
gével kereste meg hosszú hónapok alatt, — de 
ha látja, hogy valami javára fog szolgálni, hogy 
annál több lesz a lelke, a tudása, a faluja vagy 
a maga gazdasága, bizony kinyitja ő is a tárcáját. 
Csak tudni kell beszélni a nyelvén és nyíltan, 
bizalommal közeledni hozzá és — olyan ember-
nek, akit ismer, akiről tudja, hogy dolgos, munkás 
ő is s a köz, nemcsak a maga hasznát nézi. 

Csonkamagyarorsztg lakosságának 70°/„-a 
a falvakban él. A falu a nép, a magyarság, a 
vagyonunk, a gazdagságunk, a hitünk, a boldo-
gabb jövendőnk, Ezt át kell érezni a falu minden 
lakójának, a vezetőknek és vezetetteknek egy-
aránt, mert csak az ő megelégedett harmonikus 
életük adja meg a lehetőséget a nemzeti erők újra 
való kiteljesedéséhez dr. vitéz Nagy Iván. 

Kőszeg sporthete. 
Sportegyesületünk létezése óta nem volt 

nevezetesebb eseménye mint a mai napon meg-
induló sporthét. Nagyszerű volt a 11-es vadá 
szókkal rendezett jótékonysági népünnep, — ki-
váló teljesítmény volt az itt lezajlott „Nemzeti nap" 
nagystílű ünneprendezése, de még ezek a kedves 

emlékek is eltörpülnek a most rendezett egy héten 
át tartó sportesemények egész sorozata mellett. 

Nevezetesebbé teszi elsősorban az, hogy 
ezen sporthetet egész erővel és lelkesedéssel 
segíti és támogatja a falaink közt ezredgyakorlatra 
itt időző háziezred egész tisztikara. A katonaság 
és polgárságnak egymást megértő együttes mun-
kálkodás ez. Átérzi azt ma a katona és polgár 
egyaránt, hogy a sportolás ma nemcsak egy test-
edző, nemes foglalkozás, hanem nagy nemzeti 
feladat Ami a házépítésnek az alapzat, az a mi 
nemzeti jövőnknek a kitartó, céltudatos erőgyűjtés. 

Nevezetesebbé teszi a polgárság egyértelmű 
összefogása, lelkes pártolása, dicséretes áldozat-
készsége. Az első polgártól a fiatal diákig min-
denki kiveszi részét belőle. Ki anyagilag, ki fizi-
kailag. De elől járnak a rendezés munkájában 
asszonyaink, leányaink is. Az ő tetterős lelkese-
désük biztosítja a teljes sikert. 

Kis városban nagy dolgot jelent az: egy 
hétre kiterjedő sporteseményeket nyújtani, egy 
hétre lekötni egy egész város lakósságának az 
érdeklődését. Ne is lankadjon el senki ebben a 
szép nemzeti munkában. Fogjunk össze vala-
mennyien, hogy fényes sikere e sporthétnek való-
ban becsületére váljék e városnak. 

Nevezetessé teszi ezt a sporthetet még az 
is hogy alkalma nyílik a közönség minden réte-
gének az összes sportágakat megismerni. 

Egymásután lesz futball, tennisz, atlétika, 
birkózás, úszás, szabadgyakorlat, katonai sport-
céllövészet s közbeesőleg a legkülönbözőbb tréfák-
kal fűszerezett mulattató, kacagtató, érdekfeszítő 
ötleteknek kifogyhatatlan sorozata, arról nem is 
beszélve, hogy a sok ajándék, édességek, jóízű 
falatok, italok stb potom olcsó árakért kerülnek 
eladásra. 

Lesz tehát szemnek, szájnak való olyan sok. 
annyi érdekes s annyi jó, hogy bőven jut belőle 
mindenkinek ; — ne maradjon el tehát senkisem ! 
Ennek a sporthétnek a támogatása, látogatása 
legyen mindnyájunknak hazafias kötelessége. 

— Páska Gyorgyenak — nyögte a baka. 
— Páska Györgye! — kiáltá harsányan 

Barabás s a sor végéről egy fal képű baka kez-
dett feléje lépkedni. Inogva, támolyogva, mintha 
hipnotizálva lett volna. 

Ekkor a tisztek is mind a sarok felé 
tolongtak. 

— Százados ur, ez itt a másik tettes — 
jelenté minden indulat nélkül Barabás. 

ö t perc múlva lecsukták a két tolvaj ba-
kát s a tisztek Barabással bementek az irodába. 

Itt még nagyobb meglepetés várt reájuk. 
Az öreg kihúzott a zsebéből egy kis csomagot 
s lassan lefejtve róla a papirost, az aranyórát 
láncostul, mindenestől oda tette az asztalra. 

Aztán keményen tisztelgett, sarkon fordult 
s ment kifelé, mintha csak egyszerű jelentést 
tett volna. 

Az ámuló tisztek valamennyien a megke-
rült órával voltak elfoglalva s mire megfordul-
tak, az öreg már nem volt sehol . . . 

• 
Amit itt elmondtam az nem mese, nem a 

fantáziám szüleménye, hanem a lényeget ille-
tőleg az utolsó betűig igaz történet. Be lehet 
ezt igazolni okmányokkal. 

Igaz, hogy ugy hangzik az egész mint egy 
fantasztikum detektivtörténet s érzem, hogy ha 
erősíteném is, nagyobbrészt hihetetlennek tar 
tanák ezt a históriát, ha adós maradnék a ma-
gysrAzattal. 

Pedig a dolog olyan egyszerű, olyan ter-
mészetes, csakhogy épen egy „Barabás" kellett 
hozzá, aki ezt végig is tudja csinálni. 

De hát ki is volt tulajdonképen ez az em-
ber? — Megpróbálom röviden jellomezni. 

Csendőr, a szó legigazibb, legnemesebb ér-
telmében, aki 30 esztendős kemény munkájában 
nem fáradt el egy pillanatra sora. Nem kenyér-
kereset, de szenvedélye volt ez a pálya, akiuek 
a felügyeleti körletében, tudta nélkül úgyszól-
ván egy fűszál sem hajthatott ki, akit a nagy 
Isten is csendőrnek teremtett. 

Körülbelül ez volt Birabás, — az oraovai 
csendörőrsnek több mint 20 éven át egykori 
parancsnoka. 

De hogy az osetre is visszatérjek, mikor 
a honvédlaktanyában történt ós erősen titkolt 
lopást pompás összeköttetései révén mindjárt 
másnap megtudta az öreg, bár hivatalosan pa-
nasz nem tétetett ez ügyben, azonnal mozgó-
sította minden rendű és rangú számtalan be 
súgóit. — 

Nyo'c nap múlva aztán megkapta a jelen-
tést, hogy egy aranyórát láncostól együtt előző 
este zálogba tettek egy kéteshirü korcsraárosnál 
Természetesen titokban most már azonnal ke-
zébe vette az ügyet. — A korcsmárostól némi 
huza-vona után megtudta, hogy az ékszert este-
felé egy oláh baka hozta, ki bal fűiében egy 
ezüst gombot vagy függőt viselt. Továbbá, hogy 
az illetőt egv másik baka kint a korcsma ajtó 
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Kőszeg ós Vidéke. 192*5. szeptember 5. 

B I E B E T M i N Y E K , 
9083—1926. sz. Közhírré t.szem, hosrv <uok 

a szGltotfnzdák, kik az 1923. évi 121.100. sz. 
recd. 23. $ alapján a borital d<> kedvezményes 
fizetésére itrényt tartanuk, ezen szándékukat 
folyó hó 5—20 ig a városi fogyasztási i.d >hiva 
tálnál bejeionthetik. 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg1 szab. kir r. 
t. város < rdo^M dasága folyó e/i szeptember ho 
13 an hétfői) deielőtt 10 órai kezdettel a stáj»r 
házi 1926. évi vágisokbau árv»*|V8en elad : 100 
rakás atífa;, néhány méter sara^golt tűzifát; 
széldomött szálfákat a stáj rházi és hermarkuti 
erdőréfczietekben. Gyülekezés a stájer lázaknál. 

A legnyomatékosabban felhívom a közön 
ség fi^yelm t uria, hogy a határszéli gyalogos 
forgatom ib c.sak HJI és Kethely fele vezető 
mfiutakon van engedélyezve. 

7382—1920. Közhírré teszem, ho„'y a Kő-
szeg faiva telepen es/.közolt bá/helyrendezésre 
vonu!koi.ohig jtgjzőkonyv, valamint u juttatási 
és meliC'zési jegyzék a városi mérnöki hivatal 
ban 1920 évi szeptember 5—19 ig közszemlére 
ki vau te.e. E í tn határidóig joga vari minden-
kinek az ira.okat megtekinteni és esetleges ész 
revetekit jegyzőkönyvbe mondani. A legnyoma-
tékosabban teibivom az összes érdekeltek fi/yel 
mét, begy ezen határidőn tui beadott ésrrevé 
telek, vawy bármily kérelmek tekintetbe nem 
vétetnek. 

Ad. 8847—920. Közhirré teszem hogy az 
állatoknak Ausztruba lábon való athajtasa en 
gedéfyeztetelt. Áthajtás eiött a m. kir. áliator 
vos által megvizsgaltatandók és az általa zára-
dékkal ellátott marhalevelek a Barakkokban levő 
vámhivatalban bemutatandók. 

4777—1920. sz. Krzhirré teszem, ho«y 
Kőszeg szab kir. r. t. varosban szórványosan 
uralkodott sertészvészre nézve a zarlatot a mai 
napon feloldiui). 

Jambrlts La'os j-»r.lgárir«iJt»r 

előtt várta. Utóbbiról pontos személyleírás a 
korcsmáros nem adhatott ugyan, mert csüK fu 
iólttft nézte meg, de emlékezett reá, hogy az 
ajk) elölt várakozó katona oldalán teny rnyi 
széles, ruvid kard lógott. 

Barabás most már tisztában volt a hely-
zettel. A veletien eléggé a kezére játszott ab 
oan, hogy & letteseknek különös ismurietójeleik 
vannak s biztosan remélhette, hogy ezek utan 
az illetőket nem lesz valami nehéz a zászlóalj 
iegénysoge közül kiválasztani. 

E i t k után kél bizalmiferfi jelenlétében az 
elzálogosított ékszert titokban őrizetba vette és 
a következő nap végigcsinálta a már ismert je 
lenetet üidegen — nyugalommal és óriási ha 
tást kellett. 

Íme a Barabás titka, amely mindig abban 
rejlett, ho*y semmisem kerülte el a figyelmét, 
s notíy sz^rencses eseteit egy antol detektív 
módjára keiiökepen ki tudta használni. 

Remélem, az öreg B irabás meg fog bo 
csuiani e sorok írójának, hogy arulója lettem a 
Mtkán»k. Neki már nincs szüksége reá, ez már 
nem rontja le a nimbuszt, rae'y a/, ő deresedő 
tejét körülövezi — de talftn sokan, nagyon so 
Kan mentái ulhatják belőle, hogyan lehet a leg 
nagyobb tekintélyre szert tenni. 

Megjegyzem, hogy ar nak o határszéli 
'ároskaLak a tisztikara s azok, akiknek később 
elmondották a fentieket, máig sem oldották meg 
.i rejtélyt. Ugy lehet, ho«y nem is nagyon ku 
'atták, hiszen nem ez volt az eBet, ahol meg 
bámultak ennek az egyszerű cserdőrfirmnster-
nek a zsenialitását. Akárhogy is csinálta, a:: az 
ogy bizonyos, hogy «>nnél az esetnél ujrarnme 
mekeit az öreg. (Vége.) 

I I I I t K K . 
Eloléptetes es áthelyezés IIorvAth László 

ezredas, ki éveken á! Kaposváron ezredparancs-
nok volt, f. hó 1 én Nyíregyházára helyeztetett 
át, hol átvette a debrt-c ni vegyesdar.dár gyalog 
sági paraíjcsnoksáifát. 

Linqauer A bin nemzetgyiilesi kepvlselónk a 
beszáuioloját egy poinikai gyüris k-retében szt.r-
dán azaz Kisasszony nap >ra tervezte Kőhze*?en 
és Xagyg-nősen. Vus.s József helyettes minisz-
terelnök is megígérte, hogy őt erre a gyűlésre 
elkíséri és otí feUzólal. Tegnapelőtt azonban jött 
et'V órtesités, nm> !v a yvülrs elhalasztásat tette 
szükségese1. Ug} mis k»dden és szerdái kül-
földi vendéget lesznek Budapesten, akiket a 
helyettes miniszterelnökük okvetlen fogadni kell. 
I,\v tehát a gyüles szeptember végének vala-
melyik vasárnapjára marad. 

Búcsúzás. BaÜKÓ L-tjop városunk volte/acg. 
lelkésze véglegesen elh iuyta K<"»szeaet. Sokáig 
muködntt körünkben. 1910-ben választotta meí* 
őt a helyi evangélikus egyház lelkészének s 
mint ilyen mely nyomot higyott az ő rrunkrts-
sága. Mint kivaió magyar es n.-met szónok u*y 
előadásával, mint go doiatbőséggel vasárn;;piól 
vasárnapra örvendeztette meg hallgatóit, de leg-
inkább tudta maganoz vonzani az ifjus/igot 
vallá&tanitásával és széles ludomanyos kort fel-
ölelő előadásaival. Szónoki képességet nemcsak 
saját egyháza becsülte meg, hanem a város 
közönsége is valláskülönbség nelkui s so<v oldal-
ról fordultak ő hozzá, ha diszszónokra volt szük-
ség s tíalinó Lajos mindní megfelelt a beleje 
helyezett várakozásnuk. Az egyháznál 14 évig 
működött mint rendes lelkész. Ez évben azután 
a helybeli „Hunyadi Mátyás" reáliskolai nevelő 
intézet evangélikus vailásianárava lett kinevezve 
s ott munkálkodott mostani áthelyezéséig. Mikor 
barátai és tisztelői megtudták, hogy most már 
végleg elhagyja varosui.Rat, bucsuestet rendez-
tek számát a. Elég szép számmal gyülekeztek 
oss.se a Trjttner féle vendéglőben s nagy óvá 
cioval fogadták és ünnepelték a búcsúzót. Szebb-
nél szebb tószlok hangzottak el, amelyek mind 
a megbecsülésnek és a szeretetnek voitak a tol-
mácsai. Amiként uz egyház férfiközönsége el 
buebuzoit tőle, ugy búcsúzott a nőközön&ég is. 
Néhány nappal későob a nőegylet holgybizott-
saga kereste fel tíalikó Lajost lakásán tőle bú-
csút veendő. Elvitték neki szeretetük ajándékait: 
a templom képét, ahol oly soká prédikált és 
egy értékes órát, arrelyet avval a kiv> nsággal 
adtak át ne .i, ho»íy »>z mindig 1 oldog órákat 
mutasson ré-z« rr*. Ugyanazt kivánják mir dnyájan 
akik öt isnif rli k es tisztelték. 

Szabadsagán. Pogány Árpád városi állat-
orvos, aki súlyos vakbéloperáciön esett át, rzept. 
hó 15 ig szabadságra ment. 

Esküvé. Gillesbert'er Oszkár aug. 29 én 
vezette olt irhoz menyasszonyai Kálmán Annust 
Budapesten. 

Dr. Rado Gyula, a vármegye volt főj°yyzője 
és igen gyakran alispánhelvettese, a légi epsze-
rübb köztisztviselő, hunyt el szerdán 50 éves 
korában Szombathelyen. Pénteken temették. A 
szombathelyi tyászhizban Kapi Béla püspök 
végezte a gyászszertartást és mélyreható nagy 
beszédet mondott a kiváló férfiúról. Jánossy 
Gábor árvaszéki elnök a szombathelyi evang. 
gyülekezet nevében búcsúztatta benne a felejt-
hetetlen jóságos vezért. Szombathelyről és a 
vármegye inirden járásából a tisztelők nagy 
száma vett részt véf tisztességén és sokan el ki 
sértek a rabas miéni csaladi sirboltie. Weöres 
István, Sonogyi Miklós, Hsdó Gyula rövidesen 
egymásután szálltak sírba. Erő« oszlopai a RÖÜ-
életnek dőltek ki e nemes férfiakkal. 

Ha kellemesen akar mulatni, — menjen a 
Szabóh" yre. Minden v;\gár és ünnepnap zene 
(tánjerorts és belépődíj nincs). Olcsó Arak és 
jó kiszolgálás. 

A * L E G J O B D • H A T A ' 1 U 
STIMULÁLÓ VETÓMACCJ/fVAZÓ SZEIU 

1 k g . elegendő 5-10 métermázsa búza, rozs, á rpa nedves utoa 
való pácolásához. MEZŐGAZDASÁGI Budapest X . , Hölgy-o. 14 

Iparügyev. A városi tanVr-<udoniAsu! vette, 
hogy Tó'h SUdor sz.-ibónie^ter iparit b szün-
tette. Engfdélyt jsdott Afyim D E s n é n e k férfi 
ku! <poK elá u^itisára és Guiry Miklósnak eyü-
mőlcskprpskedésre. 

Épitesi ügyek. A városi t máes a kőszegi 
K^lcz Ad ír órvaházmik a főgímnáziu • melletti 
tíílkénok k eiités épi'^sére, dr. Szovják ügyvéd-
nek egy felülvilágító ablak é p i ' ^ r " , a m. kir. 
p s'ánuh ^uv bá'.'. n sterJ i \s épitéaér^ é.-; VVitz-
mann Józsefnek egy lakóház építésére adott 
engedélyt. 

Helyreigazítás. Eeyik számunkbiri „Kissz-
a^aratu feljelentés a v.ir>s ellen*4 eikknt közöl-
tünk arról, ho^y dr. Sehnelier Aurél, mint a 
kőszet'i ág. h. ev. egyházközség fölügyelője 
feljelentette a várost azért, meri az ág. h. ev. 
elemi iskola* katonai iroda célokra igénylte. A 
polgármester eljárása folytán az ügy most tisz-
tázódott és a város telj s elégtétel' kapott az 
evangélikus korvent és Sehnelier Auiél dr. ré-
széről is, amennyiben ugy a konveut, mint dr. 
Sehnelier határozatban, illetve levélben fejezi 
ki sajnálkozását a történtek fölött. Ugyanis nem 
feljelentés történt a város elien, — mint a levél-
ben irva van, — hanem egyszerűen jelentés, 
ami azután felsőbb helyen is félreértésre adott 
alkalmat és oiybá vettek az ügyet, mintha a 
város tényleg elrekvirálta volna az ev. el mi 
iskolát. Kijelenti az evangélikus egyházközség, 
hogy ezen eljárásával sem a polgürmest rt, sem 
a katonaságot megbontani i.em ik .rta és vég 
teleniil sajnálja a történteket. A városi tanács 
csütörtökén foglalkozott :;z egyházközség át-
iratával t's a kapott elégíét 'it tud >ma«ui véve, 
az ügy^t elintézettnek tekinti. 

A kőszegi állami tanitokepzo intezet igaz-
gatója a tegnapi n.ippai megkezd.e a hivatalos 
mükodósét a városhása t; nAcstermóben, ahol a 
hivatalos órák alatt rendolk zésre áil a feleknek. 
A képzőb" több mint 100 an jelentkeztek és a 
felvételt e napokban eszkövli ez igazgitóság s 
jövő számunkban már le is fogjuk közölni a 
fel\ett 4> növendék névsorát. 

Tűzzük ki ma a nemzeti színű lobogot a 
házunkra. Mer! ünnepelünk, ünnep 1 & sport, a 
katooasag a polgársággal e 'y«Jft tüntet a nem-
zeti sport mellett és u/. ünnep zaja áthallik a 
„régi j^ szomszédba". — Tűzzük H tehát °gész 
hotr iiá/unkra a lobogót, hadd lássa a bejövő 
szoms: éd, hugy itt a magyar snor ot kultiválják. 

Tekeverseny. Tegnap vette kezdetét a Tratt-
ner fele tekepályán a KSE nagyszabású teki-
verbenye, melynek értékes nyer. menytárgyai és 
szakszerű rendezése a verseny erkölcsi és anyagi 
siaeiét biztosítja. 

A városi villanytelep bővítési munkalatai a 
jövő héten kezdődnek meg. Az épitési munká-
latokat a városi tanács Maitz ós Sohreiner épí-
tési vállalkozóknak adia ki, mint legolcsóbb 
ajánlattevőknek. A gépi berendezés esnfc az 
építési munká'atok befejezése utan kezdődhetik 
meg, ami előreláthatólag e nó végén szintén 
megtörténik. 

Egy nagy utcai szoba, esetleg konyhahasz-
nálattal, azonnal Kiadó. Cím a kiadóhivatalban. 

S z á r í t o t t l ó , e r é t , lucerrál és s-énát 
napi áron veszek. Király ut 82. 

Önnek nincs szüksége arra, hogy gyomor- es bélbántalmai miatt állandóan szen-

vedjen, amikor köztudomásu, hogy a világhírű ós mindenki 

által I egelsönek elismert IGMANDl keserűvíz azonnal megszűnteti a rendszerint fenti bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vér-

nyomást az agyban es meggátolja az erelmeszesedest. Emésztési zavaroknál már fél pohár langyos IGMANDI keserűvíz elég. 

1 4 n p l i i i t ó K i k é s m»e.V ü v e g b e n . K i é t k f t l d é n i l i e l y : l g m í m c l l k e n e r l k v i z í V > r r Ű N v n l l n l u t K o m á r o m . 

Ai'jegyiék viszonteladóknak kívánatra bérmentve. 
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szeptember 5. vAs/eg és * -d Re 3. 

Ha mindent akar tudni, hogy a eporthétnek 
melyik napján, mikor, hol lesz mulatság, lát-
ványosság, katonazenekar, felvonulás stb. vegye 
meg elárusító szép leányaiul'tói az e hétre meg 
jelenő „Sporth cimü alkalrni lapot. 

Az ev eleje a Ferenc József !<ath realgim-
naziumban A juvit s , pátló-, magán- Cs külön 
böztti vizsgálatokra jelentkezni kíiU a bene s 
»zékházbau szeptember 10 én, pénteken 8—9 ig 
az igazgatói iroda bun. — A pói beírások azept. 
13. éb 14 én lesznek a reáUimt ázium épül t? 
ben 9—12 ig az iyangutói ir<-.dáb>v . — Sz^pt. 
14 én délu án 3 órakor mind \ ta» uióru k< te 
lező énekprób i. — Sup'ember 15 én 8 crakor 
Veni Süiete, u ana iskol ;j ünntp'dy és osztály 
rendezés. — Szeptember 16 án diákmise, utána 
8 órakor rendes elŐHdás. 

A magyar politika, iroda!, m és tudom t y 
legértékesebb vezéreimk munkája ier< mte' e 
meg évtized; kkel ezelőtt a P^sti Nnplót, am Iv 
b ' i Deá* Ferenc borszakot jelentő busvó i cikke, 
Suta non Ferenc korminyokat buktató poiiti- ii 
cikk'i és Jókai Mór tárcái jei nt ík meg. A P sli 
Napiét e nagy értékes éb ..ugys,. rü hagyomá-
nyok kötelezik arra, hogy hű maradjon tr^di 
ciöiboz. Ma is a legjelentősebb magyar politi-
kusok, grc í Apponyi Albert, grot Andrassy Gyuia 
i^róf Iladik János, Ra'ovsi'ky 1 án, gr f Kle-
belsber Kunó, Yi4*.s .k zbet', Ungron Gábor. Sán 
dor Pál stb. írják hétről hétre a Pesti N p.o 
vasárnapi vezércikkeit é.-, ugyanekkor a magyar 
nodulcm európai hirü képviselői, Molnár Ferenc, 
Lengyel \lenyhert, H ;lt» i Jenő, Móricz Z-ig 
mond, Bübitd Mihál>, Földi Mihály s;b. stb. 
aiiandó munkatársai a Pesti Naplónak. A vilin 
mo^ság es rádi < szálld ib'in a Pesti Napló ni'gy 
su;yt fektet hírszolgálatának gyorsasa*,áru és 
pontosságára is. Ma már megállapíthatjuk, hogy 
az e;.és: magyar sajtób .n a Ptjsti Napló rendel 
kézi.; a ieghataimt.bobban kiépített tudű6>li i 
szervezettel. N >m tirt'.'uhe'i* oly es m^ny az 
egész világon, v,kár Newyorkb»n, P .singben, 
Pari ban, Lmdonban, vagy a leg» xotil:ilsí.bb 
távoli világrészekben, hogy a Pes'i N pló ne-
gyedórák aiatt arról eredeti tudó iiast ne kap 
jon E világszervezet mellett érthtt^ módon még 
kiválóbb a Pceti Naplónak hazai tudósítói sz i -
vezete. Nincs az a vidéki városa vagy nagy 
kózstge az országnak, »«bol a Pe6ti Naplón .k 
ne lenne pontos, megbízható és jó'értesült tu 
dósitója. Elmo-dbatji a Pesti Napló, hogy előtte 
nincs tito^, a le?napvobb, d>* a legk'sebb ese 
ményről is tud és ha érdekes, h i közérdekű, 
másnap már a Pesi Napló minden olvasója ér 
t?8ül arról. 

Kereiem. Tii U t I fe kérem ast az U 
egyént, akinek a k«Tŝ .et?i Kálvária templom tőr 
téneL. akár nemet, akár magyar i.y ^en bi tó 
kában van, szíveskedjék azt néhány napi... 
a .Kőszeg ts V üóke" kiadóhivatalának k> i 
csou adni. 

A sertüs/arlat, me;y a sz< r»..nyosin t i-
lópett sertéNineabeUg (iések mie'ta város íer.; 
létén elrendeltetett, sz^piember 2 án felold <to . 

Ingyen utazhat 
Budapestre, mert vasúti 

költségét visszafizetem 
késypénzb n. h alábbi sru!vbó' nálam vesz. 

Elsőrendű kész férfi- és iskolaruhák, 

felöltők és átmeneti kábátok, %hzezon 

eiőti v á r o s i bundák, bekecs-bundák, 

tél ikabátok, bőrkabátok választékban, 

h ihe te t l en olcsó árban! 
Óriási raktáramban 

a legkényesebb izléít io kie'égitő 
elsőrendű árut tar tok i 

Sa jó t é rdekében vételkényszer né lkü l 
győződ jék m e g ! 

Mátyás László 
férfi ruha áruháza 

csak Budapesten, Rákóczi-ut 30 szám. 
Telefon: József 18 -76. 

E l sőrangú kő l ön mértékszer lnt l s z a b ó s á g ! 

Autón Máriacellbe-

indulok 7-én, kedden reg 

gel 9 órakor a Lukács-féle 

Szarvas-vendéglőből. D i j : 

oda-vissza 390.000 K 

Ott tartózkodás egy nap. 

— Menetidő körülbelül 5 óra. 

Jelentkezni lehet hétfő este 6 

óráig a Szarvas-vendeglőben. 

B 

Éleslnveszet A m. kir. 5. honvéd gyalog 
i'red f. évi sv.cp-nV r hó 7-"ti •'» 9 én Czak. 

czáki esdő. Z'figer B rg ^s Povánv által hatá-
rolt területen lüiérsé^i és aknavető hv^se kel 
egybekötött karhat>iimi él '•lövészete* tart. Az 
érdekelt lakosság ezúton is figyelmeztettetik, 
hogy a j .'lzett id'-ben és helyen sajá'. érdekébon 
senki u i lartó/kudj Mt a helyenként felállított 
biztontigi őrök utasitásaiuak eng delmeskedje 
nek. L^vedék'.-ket vagy lövedék részeket, melyek 
a földön feküsznek megérinteni tilos, mert az 
illetők a robbanás v"szélyének és halálos sórü 
léseknek lehetnek kitéve. Talált és fel nem rob-
bant. lövedékeket vagy lövedékrészeket u f Időn 
kell higyni, helyüket ágakká! vagy kövek!>el 
megjelölni és a honvéd állomáspirancsnoksag-
nak Kőszegen bejelenteni. A fel nem robbant 
lövedékek a honvéd kincstár tulajdonát képezik 

Tüdőbetegeknek, gyomor , tziv , vese-, vér 
női bajban szenvedőknek teljes kigyogyulásához 
megkii di uj sikeres eljárását és gyógyszerét dr. 
Bilog G z'. v kórházi f'orvos gyógyintézete: 
Budap st, Gróf Zichy Jenő utca 23. ez. Ugyan 
it» megrendelhető a „RrfdiumKenőcs", mely 
minden fájdalmat megszüntet. Levélre íeiel. 

Szeptember elseje óta csak engedellyel birok 
zeneihetrek. Szeptember 1 én lépett életbe a 
belügyr.iriszternek az a rendelete, amelyne!: 
értelmében a városokban csakis olyan egyének 
zenélhetnek, akiknek hatósági működési enge-
délyük van. Az a zenész, zenekarvezető, aki ezt 
a rendelkezést HK'gszeiM, vagy aki annak 
megszegésében közreműködik, vagy ttzt barmi 
:nódon kijátsza, kihágást követ el és 15 napig 
terjediiető elzarással, továbbá egymillió koronáig 
terjedhető póiizbüíitetesisel büntetendő. A kih-»guo 
niatt uz eljárás a rendőis' g hat .skórébe tai íoziK 

Belügyminiszteri rendelet szabalyozza a ki-
vándorlást. A be ügyminiszter rendelkezése értel-
néb» n A rr' r. ába elsősorb »n az ott tartózkodó 
magyar csaladapák felségeit engedik ki, ezek 
k zűl is azokat, akiknek egy, vagy tobb gyer-
'^• küf- van. Az adatok szerint annyi ilyen 
»SfZony fl oiost MiW.varországon, hogyha u 
bevándorlási kvótát időközben fei nem emeiu, 
ugy 3—4 évig is eltart, amig masokra is sor 
kerülbf t. 

Nepmulatság lesz kedden este a Mulatóban, 
melyen a zenét a katonazenekar szolgáltatja. 
Kezdete 8 ór.:kor. Belépődíj 10.000 korona. 

Határforgalom Ujabbi rendeletek értelmé^e-i 
kocsik csak azon a helyen jöhetnek vissza a 
határon át, ahol kiléptek. 

Működött a bicska mu!t hó 23 án Nagy-
cs mútén a Konrád fóla vendéglő előtt amikor 
is Imre J< s.'f otta i lakos egy s óváhásból ki 
folyólag Bosuúr József szintén nagycsömötei 
lakost egyszer a mellén és egvszer balkarján ugy 
megszúrta, hogy az orvosi látlelet szerint 14 
n ipig gyógyuló térti sértést szenvedett. A bics 
k i/ó hőst a csendőrség feljelentette a kőszegi 
kir. járásbíróságnál. 

Elveszett egy arany karperec brilliánsokkal 
a S'ruc szálló és a Kálvária közötti uton. Ju 
t dom ellenél.en leadandó Struo-szálló 3. szoba. 

Maganmenvizsgalat lösz október 16-án dél-
előtt fel 10 ór .kor a városmajorban, melyre az 
összes magánbirtokban levő mének előveze-
teudők. 

— Vegye meg mindenki a ma Kőszegen 
megjelent „Sporthet" alkalmi uiságot, melynek 
ára 2000 korona. 

Akinek a hazat félmilliós tartozá* fe] ben 
elárvereztek. ({»i! J mos 70 *ves órányi Vis -azda 
házái a hatvan vidéki takarékpénztár félmilliós 
tartozása miatt elárverezte, A házat magi a 
bank v» :to meg 26 millió koronáért. A gardi 
Urgytláflokba ooeaátkoxott i bankkal há-ának 
vii?s"8szerTésp céljából, d^abank ízt e rv násik 
gazdinak adta ol 30 rnillir ^rt. Az ^r.n; házas-
párt most kilakoltatták házuktól és a szabid 
ég alatt 'aknai . 

G y e r m e k d a j k á t , 30—40 ( ">s<>t 
keresek I'bor* -.égyéves és négyhónapos 
gyermekeim meilé, n^rrsetül beszélőt, havi há-
romszázezerrel. Biíoayitv ;nyok, fényképpel Spit-5 
Imje bornaeyker.'s . d r K -r ir-nd i üld :.dők. 

Aus'tri.iban meg a tanyakat is villannyal 
világítják. A gráci áru minta vásár m««uny t: 
Hiiniscb elnrt bestédet mondot', amelybea 
harg-ulyozt , hogy Ausztriában az elektromos 
ipar arjnyiri t .kélet* s, hogy tnég • legtávolabb 
tanyákat is villannyal világitjá':. 

Az Ojság uj . lakfilö ts asáei ja nind-
azoknak, akik a nagyon jó vicc'Vet szeretik. 
Po ' i i t iksdnh ' iz , '.pjrt is közgazdasági viccak 
egész tőro°ge v\n rz uj számbun. M'jt itvány-
s/ámíjt ingven küld a kiadóhivatal, Budapest, 
VI., O-ucca 12. 

Hegedütanítást elvállal az Orsz. M Kir. 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanterve és 
tanítási módszere alapján Gratzl Gyula, a Zene-
művészeti Főiskola müvésznövendéke. Jelentkezés: 
Róth könyvkereskedésben és Király-ut 89/a alatt. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetról. S z ü 
l e t é s e k : N így Istvái—Schnell r Franciska: 
M .rg:t r. k. Fröhlich G:Ü? .táv- S \uf. .U-̂ V Róza: 
Erika ev. — H á % a ss á v o l . : Petersell Mi-
hály— Schát I Emília, Tharaó Lajos -Jambrita 
Teréz. — II I o á s o : : Gri ohisoh Karol in 19 
éves, tÜdŐTŐ3Z. 

gyengeség. 
Schwarz Józ nf 12 nnpo°, élet-

Varrógépek 

1,800.000-től 

kedvező részletfizetés mellett vásárolható 

Lépőid Géza mechanikus Kőszeg 

Kossuth Lajos-utca 9. (Hátul az udvarban) 

Háztartási célokra 
nagyon alkalmas vastagfalu, négys.'ígleí^s 

tartalmú í l V í l Ó l l J ^ k 

kaphatok potom áron nagyobb mennyiség-

ben a helybeli vil ianytelepen. Használ-

ható : káposzta, tök. répa, ugorka, paprika, 

cékla, zöldbab, gyümölcsíz, zsir, különféle 

oldatok, továbbá liszt, cukor, só, mák, dara, 

és hüveiyes vetemények elraktározására. — 

Kapható még 70—80 liter űrtartalmú üveg-

ballonok is különféle folyadék raktározására. 

Ne mulassa el senki ezen vételalkalmat! 

Kőszegen jókarban tartott 

5-8 szobás hazat kerttel 
megvételre keresek 

Ajánlatokat 

.Köztisztviselők Szövetkezetébe" 

kérem leadni. 

RUGGYANTA-

BÉLYEGZŐK 
raogrendelh tők bír ni'y nagy-
ságban, csinos ; i<!é&0* kivitel-
ben gyoM é? pon*o szá'li'ásra 

Rónai Frigyes könyvnyomdájában 
Kőszegen , Vá rkö r 39 szám alatt. 

• s A 
•wv. 
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S P O B T 

KSE— Kámon 2 : 2 ( 1 : 1 ) . A mult vasárnapi 
bajnoki mérkőzés fenti csapatok között tipikus 
szezoneleji gytnge sportot nyújtott A játékosoknak 
a kényszerpihenő nagyon ártott, amit nagyfokú 
idegességük is bizonyított. Az egész mérkőzésen 
csapkodasszerü durva játék folyt, melyet Dtnes 
bíró erélytelensége ne-u tudott meg akadályozni 
A gólokat Nemes, Nóvák illetve Vacskó és a 
jobbkütő lőtte. Kámon a második fél dő 43. per-
cében egy tizenegyest félrelőtt. Jók voltak a KSE-
nél Pojdesz, Riegler I. es II, Kámonnál Buza, 
Vacsko és a balhátvéd. 

A KSE vezetősége a ma délutáni barát-
ságos mérkőzésre fa katonai válogatottal) a kö-
vetkező játékosok megjelenését kéri: Spindloauer, 
Fröhlich. Pojdesz, Rischke, Riegler 1., Hribár, 
Maitz, Szova, Róka, Nóvák, Tompeck 1, Seper, 
Háni, Bruckner I. — A mérkőzés délután 3 órakor 
lesz a sporttelepen. 

A celldömölki csapatok a szombathelyi 
alosztályban. A CSE és CTSE a kerületnél a 
szombathelyi alosztalyba való helyezésüket kér-
ték, amit a kerület valószínűleg jóváhagy. 

A Kőszegi Sportegylet le^közelebhi intéző-
bizottsági ü'ését szppterab r 16 án, csütörtökön 
tartja klubhelyiségében. 

3sfiola cipőfí 
dupla-es szimplaialpu g a r a n t á l t p r i r n a k é l i . 
munka, — férfi- és női-, luxus-, házi és 

sportcipők a legjobban ^ ^ T l g r f - T l t f / 

szerezhetők be Kőszegen, Főtér 17. szám 
(Nussbaum-féle ház) 

Mérték szerinti megrendelés 

(fájós labakra i ) és mindennemű j a v í t á s 

vállalása a legkitűnőbb külföldi anyagból. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthe-
tetlen fiam, ill. testvérünK ha-
lála alkalmával temetésen való 
megjelenésükkel, részvét nyil-
vánításukkal es virágadomá-
nyaifikai fajdalmunkon enyhí-
teni igyekeztek, azuton mond 
hálás köszönetet 

özv. Berényi Miklósné 
és családja. 

R u f o n u v ^ r 

Márciusi árverésről visszama-
radt antik és modern bútorok, füg-
gönyök, könyvek, kották stb. szept 
5-en ma, vasárnap d. u. 3 órakor 
nyilvános árverésen eladatnak Var-
kör 34. I emelet (Gyömörey-ház.) 

Üzleti értesítés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget é«i üzletfeleim -r. hoizv 
a Várkör 30 «zim alatti voli 
HuOgya-üz:etel átvettem és ott 

szücsáru-üzletet 
DjitulUUOi hoi mindt u e szak-
mába váyó árucikkek kaphatók. 
Javítások, alakitások elfogudíat-
nak. Szíves pártfogást kér 

tisztelettel 

HORVÁTH MÁTYÁS szűcs. 

632 1926. vht. szám. 

Árvercsi hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírre teszi, hogy a kőszegi kir. járás-
bíróságnak 1926 évi 1717/925 3. 490 926/2 
és 985 925. sz. végzésé következlében dr. 
Stúr Lajos ügyvéd által képviselt Kőszegi 
Bútor és Faipar r t. javára 1,262 900 K 
ennek 1925. evi dec. 16-tól járó 18" „ ka-
mata, Lasitz Rezsó javára 280.000 K töke 
ennek 1926 március 17-től járó 1 ,. ka-
mata, a Szomb. Takarékpénztár Kőszegi 
Fiökja javára 5,060000 K töke, ennek 

1925. julius 30-tól járó 18% kamatai és 

S" r . erejéig 1926 evi julius hó 21 es 
-án foganatosított kielégítési végrehaj-

tás ut-ján le- és felülfoglalt és 11,556.000 
K-ra becsült ingóságok, u. m. kerékpár, 
répavágó, hidas, kaszált buza- és rozs-
termes kalászos, nyilvános árverésen el-
adatnak — Mely árverésneka kőszegi 
kir. járásbíróság Pk 1*90 1926. számú 
végzése folytan összesen 6,602.900 K-ban 
bíróilag már megállapított költségek ere-
iéig, először Perenye község határában 
Bónya József ingatlanán, majd folytatólag 
Kőszegszegszerdahely község határában 
ugyanannak ingatlanán, végül Bónya Jó-
zsef köszegszerdahelyi lakásán leendő 
megtartására 

1926. évi szeptember hó 7. napjának 
délelőtti 9'/. órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
evi LX. t. c. 107 és 108 §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé-
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fog adatni. Amenyiben az elárvere-
zendő ingóságokat mások is lefoglaltat-
tak, azokra kielégítési jogot nyerlek volna, 
ezen árverést az 1881 evi LX. t. c. 102. 
S-a értelmeben ezek javara is elren-
delem 

Kőszeg 1!<26. aug. 17. napján. 

Tótőssy Endre kir. bir. végrehajtó. 
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A l eg j obb regge l i l ap a 

P E S T I N A P L Ó 
amely részletesen foglalkozik minden vidéki eseménnyel, 

a gazdák, kereskedők, iparosok, tisztviselők minden dolgával. 

Pesti Napló 
előf izetés i ara i a vas á rnap i k . pesme l l ék l e t t e l e g y ü t t : 

1 hó ra 50.000 ko rona 

3 hó ra 135.000 ko rona 

E lő f i ze téseket e l f ogad a .Kő s zeg és V idéke " k i a d ó h i v a t a l a . 

Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a Pesti Napló kiadóhivatala, 

Budapes t . VII. , E rzsébe t-köru t 18-20 . 
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Dynamo- és motor-

t e k e r c * * e l é * t 

vil lamos világítási es erőátviteli 

j a v i t á ^ t 

jutányos áron jótállás mellett vállal 

i f j . T i i n u l i E l « > k 

elektrotechnikai vállalata Kőszeg. 

Kossuth Lajos-utca 7. sz. 

Ugyanitt egy ííu tanoncnak felvétetik. 

625 1926 vht. szám. I I ? J . i . . ? . .. . 

Árverési hirdetmény. H«rde meny. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX t. c. 102. §-a értelmében közhírré 
teszi, hogy a kőszegi kir. járásbíróságnak 
1926. évi 979 4. 947/4. és 080/8. számú 
végzése következteben dr. Stúr Lajos 
ügyvéd által képviselt Kováts Lajos ja-
vara 12 000 000 K, Menyhárt János javára 
2,640.(XX) K es Kuridze György javára 
6,100.000 K s jár. erejéig 1Ö26. julius hó 
15-én foganatosított kielégitesi végrehaj-
tás utján le és felülfoglalt és 14.940.000 
koronára becsült következő ingóságok u. 
m szén, bányász szerszámok, ruhák, ora 
nyilvános árveresen eladatnak. Mely ár-
verésnek a kőszegi kir. járásbíróságnak 
1926. évi Pk 1357/926. számú végzése 
folytán összesen 3,025.800 koronában bí-
róilag már megállapított költségek erejéig 
a czáki hatarban levő kőszénbányánál, 
majd Kőszegen, alperesnek Király-út 120 
sz. alatt leendő megtartására 

1926. évi szept. hó 6-ik napjának 
délutáni 3 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 

szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 

hivatnak meg, hogy az erintett ingóságok 

az 1881. évi LX. t. c. 107 és 108. §-ai 

értelmeben készpénzfizetés mellett a leg-

többet ígérőnek, szükség esetén becs-

áron alul is el fognak adatni Amennyi-

ben az elárverezendő ingóságokat mások 

is le- és felulfoglaltatták es arra kielé-

gítési jogot nvertek volna, ezen árverest 

az 1881. évi LX t. c. 102. §-a értelme-

ben ezek javára is elrendelem. 

Kőszeg, 1926. évi aug. hó 7-én. 

Tó tőssy Endre kir bir. végrehajtó. 

Kőszegszerdahelyen, szeptem-
ber 9-én d. u. 3 órakor a község-
birú házánál 

egy drb. 5 hónapos csikó, 2 drb. 
növendékmarha és két borjú 

hatósági árverésen eladatnak. 

Főszolgabíró. 

Gyümölcs-árverés. 
Gyömörey-kert (Várkör 34) 

100 nemes gyümölcsfájának (60 faj-
alma, 20 fajkörte, szilva, dió, mo-
gyoró, csemegekukorica) idei ter-
mése 2 raktárhasználattal 2 részlet-
ben vasárnap, szept. 5-én d. e. 
V,H órakor árverésen eladatik. — 
Bejárat Intézet-utcai híd melletti 
kapun. 

Egy jókarban levő 

cserépkályha eladó. 
Gyöngyös-utca 24. 

Egy keveset használt négyszögletes 

kályha eladó. 
Bővebbet Rohonczi-utca 12 sz. alatt. 

Egy jó házból 

való fiu, ki a 

középiskola 4 

osztályát sike-

resen elvégezte 

szedő tanoncnak 
felvetetik Rónai 

Frigyes könyv-

nyomdá jában .— 

Slőtiyomda 
teljes felszereléssel 

eladó. 
Fischer Józsefné Kőszeg, Várkör 2 

Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Műso r ; V a s á r n a p szep t . 5-én 

A három testőr 
Dumas világhírű regénye filmen, 

12 felvonásban A főszerepben 

DOUGLAS FAIRBANKS. 

Műso r : S ze rd án , s zep t . 8-án : 

A maharadzsa szerelnie 
Dráma 6 felvonásban. 

Főszereplő Carmen Cartelliere 

Smokkék mükedvelnek 
Burleszk 2 felvonásban. 

Vegye meg a „Sporthét" c.lapot! 

tOoiiár-sorsjegy 
vidéki árusítása megkezdődött. 

27.000 doüár 
értékű nyeremény. 

Árvízkárosultak és repülők javára. 

Sorsjegyintézőség : 

Budapest VI., Révai-u. 7. sz. 

Nyomatott Kónai Frigyes kony vi.yorndajábun Kösze*. • 
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