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Meg vannak szeppenve. 
Meg tudjuk érteni aL ellenzék remegését a 

választásoktól, mert olyan dicstelenül meg nem 
szerepelt pailamentünk baloldalán politikai párt 
mint a jelenlegi ellenzék apró frakciókra, politikai 
csoportokra és pártocskákra szakadt tábora. 
Ezektói a politikai gáncsvelőkfői nemcsak prog-
rammbeszédet vár a választó közönség, de be-
számolót arról is, hogy az elmuit négy esztendő 
alatt mit cselekedtek az ország sorsa érdekében. 
Nem tudnak felmutatni egyetlen ered-nenyt sem, 
ellenben magatartásuknak szinte szakadatlanul 
kárát vallotta az alkotó munka. Ez az ellenzék 
kiélte magát az ellenzéki struccpolitikában, nem 
akart látni, nem akart hallani, ellenben kiabált, 
ordított, be akarván bizonyítani azt, hogy annak 
van igaza, akinek legöblösebb a torka. Á hazája 
sorsáért aggódó nemzet nem egy alkalommal 
elkeseredve tapasztalta, hogy azok a férfiak, aki-
ket ő azért küldött a parlamentbe, ho^y minden 
tehetségüket a jobb jövő kiépítésének szolgála-
tába állítsák, ahelyett, hogy ezt szolgálták volna, 
feláldozták idejüket, munkára szánt energiájukat, 
a pártpolítiKának, az oktalan gáncsvetésnek s a 
szdíiélyi kultuszon keresztül és a mindenáron 
való érvényesülésnek. Elfelejtették ezek az ellen-
zéki volt honatyák, hogy ma nem azt várja az 
ország lakossága, hogy turbulenciával s zűrzavar-
ral szolgálják az ügyét, hanem okos, higgadságot 
tanúsítva még az ellenzéki oldalról is ugy kellett 
volna viselkedniük, hogy minden lépésük, ame-
lyik négy év óta történt, egy-egy nyaláb tégla 
vitelét jelentse az épülő uj Magyarország falaihoz. 
Ehelyett ők a rombolás szellemét szolgálták. A 
kormánynak és a többségi pártnak nemcsak a 
terhek súlya alatt kellett görnyedve dolgoznia, 
hanem állandóan jobbra és balra tekintve, résen 
kellett lennie, nehogy a munka eszközet nyíltan, 
vagy orvul kiüssék a kezéből. Még igv is nagy 
eredményeket ért el a Bethlen-kormány. Ide azon-
ban csak ugy juthatott, hogy állandóan érezte az 
ország közvéleményének rokonszenvét s tudta, 
hogy elkövetkezik az az idő, amikor azok a ré-
tegek, amelyek ellenzéki képviselőket küldtek a 

nemzetgyűlésbe, kiábrándulva azok működéséből, 
energikusan számon fogják kérni azok magatar-
tását, akikben oly mélységesen csalódtak. Olyan 
meddő négy esztendő után, mint amit az ellenzék 
produkált, valóban érthető az ő megszeppenésük, 
mert bizalmat veszítve szembenézni egy csalódott 
táborral, valóban nem büszkeséggel eltölté érzés. 
Bünt nem lehet elkövetni büntetlenül. Az a sok 
méreganyag, amit az tllenzek forralt állandóan, 
most ellenük fordul, mert lehetetlenség, hogy 
komolynak tartott férfiak hivatásszerűen éveken 
keresztül abban keressek egzisztenciájukat, hogy 
miközben maguk semmit sem tettek az ország 
érdekei szempontjából, még másokat is megaka-
dályoztak a tervszerűen előrehaladó alkotó mun-
kában. Az ilyen személyeknek meg sem volna 
szabad kísérelni, hogy mégegyszer a polgárság 
szine elé kerüljenek, olyan ambíciókkal, hogy 
ismét, mint képviselők igyekezzenek folytatni a 
házfeloszlatással derékon szelt ádáz politikai mű-
ködésűket. Am, ha mégis veszik azt a bátorságot, 
hogy kiállnak, vágják zsebre a választóközönség 
súlyos ítéletét és tűnjenek el a közélet szín-
teréről. 

JYCik voltunk, mivé lettünk? 
A közel múltban meglátogatott egy barátom, 

aki a háborúban egyik l&oát elvetette, a tete-
jébe tüdőbajt is szerzett. Elpanaszolta buját-bá-
natát, nagy sóhajok között felemlítette, a háború 
előtt gondtalanul élhetett, most pedig, minthogy 
összes vagyonát, sőt felesége házassági óvadékát 
is hadikölcsönbe fektette, nyomorog, nélkülöznie 
kell, életét csekély nyugdijával és rokonai könyör-
adományaival tengeti. Hogy ő testileg tönkrement, 
kötelességebői folyik; de hogy anyagilag is ha-
sonló helyzetbe került, azt fájlalja, mert emiatt 
felesége is ronccsá vált. A szokatlan munka 
(mosás, súrolás stb ) rokkanttá tette. 

Szegény barátom kifakadt: Istenem! mik 
voltunk és mivé lettünk? Elérzékenyülve, mitsem 
szólva, de szemeink annál többet elárulva, bará-
tomat a vasútra kisértem, elutazott. Elutazása 
előtt csak arra kért, mint a hadikölcsön akció 

vezetője, sérel mes állapotát tegyem szóvá. Ha e 
sorokat olvasod, meggyőződhetsz, eboeli kíván-
ságodnak megfeleltem. Sokat fáradozom a valo-
rizáció érdekében, de ezentúl még fokozottabban 
fogom tenni, a te eseted, noha nem egyedülálló, 
szintén serkenteni fog. Remélj sorsod jobbrafor-
dultában Bízzál a valorizálásra hivatottakban, 
hisz azok jó magyar emberek, ismerik bajainkat, 
oltalmukba fognak venni. Adómérséklés lesz. 
Lehetetlen, hogy ugyanakkor reánk ne gondol-
janak. Nem kívánhatják, hogy csak mi, hadiköl-
csön tulajdonosok, akik eddig is a legsúlyosab-
ban vagyunk megadóztatva, továbbra is ebben 
az áldatlan helyzetben maradjunk. Nem ! és ezer-
szer nem ! Én bizom a kormányban, segítségünkre 
fog jönni és végre kiemel bennünket ebből a 
szomorú helyzetből; mert nagy igazságtalanság 
lenne, hogy ha csak mitőlünk kívánná meg, hogy 
az ország rekonstrukciója érdekében mi hozzuk 
meg a legnagyobb áldozatot. 

A valorizálásra kötelezi ama körülmény, hogy 
a hadikölcsönbe fektetett pénzünket becsületre, a 
magyar legszentebbjére adtuk az államnak. A 
jogfolytonosság helyreállt, ebből következik, hogy 
a hadikölcsönök ellenében felvett adósságot is 
rendezni kell. Ez már nem késhetik, hogy ezt 
remélhetjük, idézem neked a hadikölcsön tulaj-
donosok mozgalmának élén álló egyik publicis-
lárk legutóbbi cikkéből a következőt: 

„Azoknak, kik az állam gépezetét kezelik, 
nem lehet az a feladatuk, hogy minket embereket 
elkeseredettekké, rosszakká es a becstelenség 
martalékává tegyenek. Amig a nemzet csődöt nem 
mondott, addig senkinek se legyen szabad nagy 
büntetes terhe mellett azt mondani, hogy az állam 
azokat teszi koldussá, akik mindenüket az ő be-
csületére bizták, nem szabad azt mondani, hogy 
a hadikölcsön valorizálása lehetetlen." 

A valorizálás lehetseges, de abban igazad 
van, hogy a charitativ nem célravezető, nurt az 
sok munkával, tehát tetemes költséggel járna, a 
valorizációból nagy összeget elvonna. A valori-
zációt az összes eredeti saját jegyzésű hadiköl-
csöntulajdonosokra kell kiterjeszteni annál inkább, 
mert a hadikölcsönök jegyzésénél nem jött tekin-

Őszi történet. 
Egész éjjei azon g o n d o l k o d o t t , hogyan is 

mondja meg neki. Húzódozott is u dologtól, sőt 
valami felszeg félénkség is visszatartotta. Ne-
héz dolog ez, nagyon nehéz, mert amióta a 
tanitó barátja szöszke leányától kosarat kupott, 
nem igen mer hasonló dologba vágni. Pedig 
már nagyon elkelne a házasság. Az örökség, 
amit nemrég kapott késhez, egész gondolatme-
netét megváltoztatta. Nősülni minden áron, ez 
lett a jelszava. — Egy házasságközveiitönél is 
próbálkozott, de az egyik esotben nagyon esti 
uyának találta a 85 éves hajadont, más eset 
ben pedig ö nem imponált. 

Az esték szépek voltak, igazi őszi borongós 
esték. A hivatalban ismerkedett meg vele. Mi-
kor belépatt az irodába, egyenesen az ő aszta 
Iához ment és tőle kérdezősködött. E i három 
napja történt és uzóta kétszer találkozott vele 
az utcán. Kedves mosollyal és fejbólintással fo-
gadta a köszöntést, sőt tegnap meg is állt vele 
beszélgetni. Szép barna hölgy, mosolygó szemű 
és Ízlésesen öltözködik. 

— Ez való nekem, — gondolta magába 
Karvaly ur és elhatározta, hogy este, ha talál-
kozik vele, hozzácsatlakozik. Szépen elbeszél-
getnek majd, ő előadja terveit és ha lehet, ugy 
megkéri e kezét. 

Karvaly ur, a negyvenéves járáshirósági 
tisztviselő boldog moaoliyaj szemlélgette H falon 
függő régi képeket, mikor délben, munkája vé-
geztével megmosta a kezét. A hölgyet, akit va 
lami idegen leánynak tartott, közelebbről nem 
ismerte. Csak azt tudta róla, hogy négy napja 
van a városban : „Nem tudom, hogy hova való, 
kicsoda, de annál regényesebb a dolog — gon-
dolta — szép is, csinos is, hozzám is n igyon 
kedves és ez elég is. — Miért kutassam én a 
múltját ? 

Karvaly ur mar kora délután kicsiuo.sitotta 
magát és a „Zöld hordó" ban üidógólt estit?, 
e/y utcaablak mellett, ahonnan végigláthatott 
az úttesten. A főúrnak melegen válaszolgatott, 
aki megfigyelte, hogy Karvaly ur hangja néha 
megremeg. 

— Hova készül Karvaly ur? — kérdezte. 
— Sehova, sehova, csak sétálni, egy is-

merősömmel van találkám. 
— Talán bizony uő az illető? 
— Dehogy, dehogy, — válaszolta és mér-! 

gesen nézett a pincérre. Hogy mer az ö leg-
szentebb dolgával törődni. Mi köze hozzá? 

Az esti homály lassan befurakodott az ét-
terembe is. A kártyapartnerek egyenként gyü-
lekeztek az asztalhoz. 

Az utcáról hűvös szellő fújdogált be. 
— Ósz van. Itt az ősz, — mondja az egyik 

tanító és megborzongott. 
— D.hogy. Már ho?y lenne ősz, hol van 

még október, november? — szólt Karvaly ur 
és idegefen dörzsölgette össze kezeit. 

— Na ja . . , nem lehet ott ősz, nhol ta-
lálkára járnak, — vágott vissza a tanító-

— Miért bántotok engem? Mit akartok 
tőlem, azt akarjátok, hogy elmaradjak tőletek? 
•Jól v<*n, rnegLiszem nektek ezt is. D j csodál-
koztok ti m»V! — mondta dühösen Karvaly ur 
és fogta a kalapját és kisietett a helyiségből. 

Kilépett az utcára A szél sárga, száraz 
faleveleket sodort a lába elé. Végig ment a fő-
úton. Sokan sétálgattak még a hűvös estében. 

Njmsokára a/, egvik kis utcából kifordult 
az a nő, akire várt. Piros kalapja alól, mint 
két csillag egy rózsaszínű felhí mögül, ragyo-
gott ki két csillogó szeme. — Nagyot dobbant 
Karvaly ur szive. Tavasz van, tavasz van . . . 
ujjongott a vére ereiben. Utána sietett ós nem-
sokára utolérte. 

— Csókolom a kezét 1 
— Jó estét. Hová, hová? 
— Csak sétálgatok. Ha megengedi, el-

kísérem. 
— O köszönöm, hiszen mindjárt itthon 

vagyok. Itt lakom a harmadik házban, a férjem 
szüleinél. Holnap megjön a férjem is. Majd meg-
ismeri. Nagvon jó emb^r. 

Egyes szám ára 2000 korona 



tetbe a keresőképtelenség, aktív, nyugdíjas, rok-
kant, öreg, fiatal, sánta vagy vak állapot, hanem 
* z vo l t a mottó: „csak minél többet jegyezni." 

Vágó Sándor . 

H I R D E T M É N Y E I K . 
Közhírré teszem, hogy Keszeg szab. kir. 

r. t. város 8127—924 számú képviselőtestületi 
határozata, valamint a szombathelyi erdóf' luffye-
löség 1517-923. és 1249—924 sz. átirata értei 
ősében a városi alsó és felsöerdön engedélyezett 
caalitminnyiséget kiadom. Csulitutalványok az 
erdöhivatalban f. évi november hó 23, 24 és 25 
napjain kedd, szerd i és csütörtökön válthatók. 
Cealitotási határidő november 23 tói november 
30 ig van engedélyezve. Aki az utalványok ki-
váltásával megkésik, vagy a csalitot fentirt ha-
táridőben össze nem gyűjti, annak utalványa, 
illetve igénye megszűntnek tekintetik. 

11726—1926. sz. Közhírré teszem, hogy 
KCszeg s*ab. kir. r. t. város erdőgazdasAga az 
AlsóerdÖ kószetflalvi és őzkuti dűlőben f évi 
november hó 22 én d. e. 10 órai kezdettel ár-
verésen elad 80—90 rakas hótörésből termelt 
ágfát és 24 ürméter fenyöhaiáb tűzifát. Az ár 
•erezni szándékozó közönség gyülekezzék a kő-
szegfalvi erdőlaknál. Kikiáltási ár ágtára 40.000 
ós sarangolt fenyChasábfára 60 000 korona. 

Jarabrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
A kőszeg—felsőőri j^rás testnevelési veze-

tősége 20. éven felüli 6 iparossegédet levente-
oktatóul óhajt kiképezni, önkéntes jelentkezés 
hiányában ilyeneket az ipartestület hivatalból 
jelöli ki. A leventeoktatók a vasárnapi 2 órás 
oktatáson e a leventeistpntisztelettíken tartoznak 
resztvenni, az oktatásban eltöltött minden óra 
utan 17000 korona dij jár. Minden leventeokta-
tónak 4 hetes tanfolyamot keli elvégezni, — a 
tanfolyam ideje heti ö délutánon este Vj6 tói 
8 óraitf és vasárnap délele tt fog tartatni. Fel-
kérem a testületnek azon tagjait, akiknél levente 
oktatóul alkalmas segéd van alkalmazásban, 
hogy az e célra meufcleiő segédjét a járási fő-
szolgabírói hivatal épületében szekelő testneve 
lési vezetőnői való azonnali jel-ntkezésre uta-
sítsa s azt az ipartestületben is jelentse be. 

Családi ház csendes utcában 
eladó. Bővebb felvilágosítás a kiadóhivatalban. 

Egy asztalos-tanonc 
felvétetik afcTANGL-cégnél. 

Karvaly ur sebesen dobogó szive még se-
besebben dobogott e szavak után, de már nem 
a boldogságtól. 

— Hát kegyednek . . . kegyed férjnél van ? 
— dadogta szegény. 

— Bizony. Mjga nem is tudta. 
— Karvaly ur szédülni kezdett. Hogy ő 

mindig igy megjárja. 

A kapu elé értek. 
— Uten vele . . . I 
— Kezeit csókolom, nagyságos asszonyom. 

— Jó éjszakat, de ezután jobban vigyáz-

zon magára. 

Karvaly ur letörten távozott és lépett be 
néhány perc múlva u „Zold hordó--ba. Feltűrte 
kabátja gallérját és ugy ult le az asztalhoz. A 
többiek, mikor belépett felnéztek, do nem szóltak 
bozzá semmit. 

— Hrrr, de hűvös van. üsz, és nemsokára 
itt a tói, — mondta és a 6zemeit könnyek fu-
tották be. 

— Tökre tarts! — harsogta a tanitó. 
A hűvös szellő pedig száraz faleveleket 

görgetett az utca aszfaltján. 

H Í R E K . 
Gyászmise lesz hétfőn, e hó 22 én a J«^us 

Szive templomában néhai Ferenc József király 
leikiüdvéért re«crei 9 órakor. Az evanc. temnlom-
ban d. e. 10 órakor, az izr. templomban fél 11 
órakor ugyancsak firyáazünuepéiy lesz, melyekre 
a hatóságokat, hivatalokat ezúton hivja meg a 
polgármester. 

Lingauer Albin lett újból a kőszegi kerület 
képviselőjelöltje K^dJen délelőtt jelölő értekez-
letre jöttek össze Kőszeg város és vidékének 
vezető egyéniségei, hogy a kőszegi kerület kép 
viselő jelöltjének személyében megállapodjanak. 
Az értekezletet Kincs István apátplébános nyi-
totta meg s azután üdvözölte a szép számban 
megjelenteket, meleg szavakkal méltatta Lingauer 
Albin eddigi ténykedését és ajánlotta őt újból 
képviselőjelöltnek. Auguszt János és Jambrits 
Lajos hozzászólása után az értekezlet egyhan-
gúlag állást foglalt Lirgauer Albin jelöltsége 
mellett. Miután ellenjelöltje nem is lesz, így 
Lingauer Albin egjhangú választással nyeri el 
— ezúttal harmadízben — a kőszegi kerület 
mandátumát. Programmbeszédét ma délelőtt 11 
órakor tartja a Mulatóban. 

Halalozas. Id. Éitner Gusztávné szül. Ber'.ha 
Teréz urnő, malomtulajdonos özvegye, elmúlt 
vasárnap délelőttjén 80 éves korában elhunyt. 
Csak par napja gyengélkedett és nem is sejtette, 
hogy oly közel áll az elhalálozásához. Csak 
kezelő orvosának sürgős ajánlatára volt reábir-
ható arra, hogy ágyba maradjon és pihenést 
engedjen magának. Szivgyengesége már nagyon 
előrehaladott allapotban volt. Ugyanazon a napon 
amelyen meghalt, kora reggel Gusztáv fiának 
mr'g üzleti elszámolásokat diktált, felöltözkodött, 
megreggelizett és délelőtt 9 órakor csendesen 
elhunyt. Kedd?n végbement temetésén nagy-
számú gyászoló közönség kísérte el u'olsó útjára. 
Az eihunyt igazi mintaképe volt a jó üzlet- és 
háziasszonynak. Lankcd.t lan szorgalommal dol-
gozott kora rerg'Jltől késő estig még muyas ko-
rában is. Nemcsak'neje és élettársa volt a 9 évvel 
korábban meghalt férjenek, hanem a szo való-
ságos értelmiben annak hű munkatársa ugy az 
üzletben, valamint a gazdaságban. Al ig engedett 
magának pihenést, mindig tevékeny volt. Bá-
mulatos, mennyi munkát birt elvégezni egy nap 
leforgása alatt. Lankadatlan szorgalmán kivul a 
takarékosság nehéz művészetét is jól értette és 
az egyszer meg-zerzett vagyont meg is tartani. 
Vezérelve volt, idővel és pénzzel takarékosan 
kell bánni. Szórakozásokra és látogatásokra nem 
sok időt pazarolt. Muukás szellemén kivül, az 
elhunyt, mély vallásos érzés által volt átnatva. 
Imádkozzál és dolgozzál! volt az ő szigorúan 
betartott életszabálya. Ha a munkától elfáradt, 
az imában keresett erősítést, kézbe vévén ima-
könyvét és a fóz6afüzért. Hite és vallásossága 
nem volt csak ájtatoskodás, hanem igazán át 
érzett gyakorlati kereszténység. Dacára takarékos 
hajlamának, mégis áldozatkész és jótékony volt 
a szegényekkel, segítségre szorulókkal, valamint 
egyházával szemban is. A helybeli Jézus Szive 
templomban balról a bemenetnél lévő nagyobbik 
templomablak, mely a bűnbánó szt. Magdolnát 
ábrazolja, feljebb védőszentjének Szent Teréz 
képével, az ő alapítványa. Továbbá a helybeli 
szt. Domonkos-rendű nővérek templomában a 
főoltár mögötti középső templomablak képén 
szintén az ő neve szerepel, mint alapitóé. — 
Az ő halála fájdalmas űrt hagy hátra családi 
körében. Mindazok, kik ismerték, emlékét ke* 
gyelettel és szeretettel fogják megőrizni. Nyu-
godjék békében ! A Mindenható Isten adjon neki 
csendes nyugodalmat 1 

Gyászünnepely. A helybeli polgári fiúiskola 
ma vasárnap délelőtt 10 órakor néhai I. Ferenc 
József király halálának 10. évfordulója alkal-
mából gyáfczünnepélyt tart. A gyászbeszédet 
Taucher Gusztáv tanár mondja. 

Vallásos est. Jövő vasárnap mint advent 
első vasárnapján az evangélikus templomban 
esti 6 órakor vallásos e6t les? németnyelvű fel-
olvasással, zenével és énekkel. Teljes műsorát 
a következő számban hozzuk. 

Az izr. hitközségi Ferenc József királyunk 
halálának tiz éves évfordulója alkalmából f. hó 
hó 21-én, ma d. e. fél 11 órakor emlékünnepélyt 
rendez a izr. templomban 

Eljegyzes. Hangár Józspf honvádszak3sz-

vez<itÖ e l j e gyez te Schuller Toruskát Szombat-

helyről. 

A kőszegi tűzoltóságról imnk néhány szót. 
Van n városnak 7 hivatásos tűzoltója, mit kor-
mányrendeletre kellett megszervezni. Az intéz-
mény, miut ilyen bevált. A baj csak az, hogy 
a szakszerű intézményes vezetés nincs meg. A 
törvény egy hivatásos tüzoltótiszti áilás szerve-
zését is elrendeli. A varos ezt ideiglenesen ugy 
oldotta meg, hogy a városi főmérnökre ru-
házta a parancsnokságot. E^en ideiglenes meg-
oldáson változtatni kell, hicsak azi nem akar-
juk, hogy ennok maga az intézmény vallja kárát, 
a polgárság vagyonával együtt. A főmérnököt 
igénybe veszi hivatala, a körkemence kjzolése, 
a villamos üzem eMenőrzéso és a szorosan vett 
hivatali teendők. Ó tehát neui tud e nagyfon-
tosságú intézménynek eg^sz erejóvel rendelke-
zésére állani. A hivatásos tűzoltó tisztnek fel-
adata az önkéntes tüzoltó-ág /esetése, kikép-
zése és szervezése is. A kőszegi öuk. tűzoltóság 
mindig hivatása magaslatán állott. M irton Ká-
roly főparancsnok n?véhez fűződik a kőe^egi 
tűzoltóság legszebb kora. .M i már azonb.m Mar-
ton főparancsnokot eMrehiladott koraakadályozza 
abban, hogy a vezetést teljességgel ellássa és 
a vezetés egyébként is a bivatasos tuzoltőtifczt 

| faladata iett az uj rendül fcozések érelmében. 
VezeiŐt kiván tehát az önk. tűzoltóság fontos 
intézménye is. M«g kell azért oldani a kérdést, 
helyesen és tervszerűen, még pedig mielőbb, ne-
hogy a város, a polgárság volfj i kárát. A vá-
ros vezetőséee felelőssége tudatában mérleg 
a tüzo'tó intézmény uagy jelentő-égét, a/on á l " -

í pontra helyezkedett, hogy betölti a városi tűz-
oltó tiszti állást egy képzelt és arra rátermett 
agilis fiatal erővel és egyben a lemondás foly-
tán összositésben levő vezetőtiszti állást is, hogy 
a kőszegi tűzoltóság újból viaszanyerje régi jé 
hírnevét és tökéletes szerkezetével i't álljon 
mindem veszedelemmel szemben teljes felké-
szültséggel. 

Príma hordóbeli savanyu Káposzta Kapható 
Róth Testvéreknél. 

Karelem. Az evangélikus nőegylet, mint 
minden évben ez idén is avval a kérelemmel 

!f >rdul a jószívű adakozókhoz, hogy ne feledkez-
zenek meg a szegény gyermekekről most, hogy 
karácsony ünnepe közeledik. Természetbeli és 

l pénzbeli adományaikat jutaisák a Nőegylet elnök-
i nőjéhez, dr. Tirtsoh Gergelynéhez. 

A Kovács szállodát es vendéglőt bérbovette 
Jendrasits István vendéglős, kinek a városi ta-
nács megadta az iparengedélyt. 

Beszüntette vtgyeskereskedeset Takáts Vik-
tor a Király-utón, mit Zatsik József vett át. 

Villát epit gróf Erdődy Tamás a főgimná-
zium melletti telkén. Az épitesi bizottság meg-
adta az építési engedélyt a szép villára, mit 
Müller Ferenc építési vállalkozó ópit. 

Uri mellékfoglalkozás 
Állandó komoly képviselőt keres Kőszeg és kör-
nyékére fuvarlevél felülvizsgáló iroda. Teendője: 
az itteni kereskedők vasúti szállítmányairól szóló 
fuvarleveleket összegyűjtve, az esetleg tulfizetett 
fuvardijak visszareklamálása céljából irodámnak 
beküldeni Négymillió K-ig terjtdó havi mellékjö-
vedelem. Cim: Scháffer, Bpest Nepszinház-u. 31. 

• • r r - ^ 

a r r a , hogy g y o m o r - és bé lbán ta lma i m i a t t á l landóan szen -Önnek nincs szüksége ved jen, a m i k o r k ö z t u d o m á s u , hogy a v i lágh í rű és m i n d e n k i 
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2. «*« Vidóhfl. 1926. november 21. 
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s a r a c s o n y r a 

Tejüzem létesül Porén j é a, melyre Cs»re 
I-tván szombathelyi likon kjpott iparengedélyt. 

A lavina tovább gördül. Tiltott fogorvosi 
gyakorlás által elkövetett tizenegy rendbeli köz-
egészsng elleni kihágás miatt feljelentés érkezett 

kőszegi járásbírósághoz Baumgartner Li jos 
fogműves ellen. 

„Iparos Könyvtár" cimmel életrevaló v illal-
kozás indult meg azaal a célzattal, hogy a ma-
gyar iparos társadalmit Hvilágositsa iniudazoa 
kérdésekről amelyek gazdaságilag vagy társa-
dalmilag legjobban ori ítik. A könyvsorozat első 
szama „Az iparosság «dóiu cimmel részletes 
tájékoztatót ad a i p a r o s o k a t érdeklő adózási 
rendelkezésekről és arról, hegy az iparosnak 
miképen kell adóügyét rendezni. A fellebbezési 
és kérvénymintákkal együtt e G8 oldilss könyv 
ára 15 ezer K és kapható ugy «iz egyes ipar 
testületekben, mint az „Iparos könyvtár" kiadó-
hivatalában Budapest V I I I , Kisfaludy u. 24. 

4 drb. 49—77 cm. nagyságú vastag üveg-
tabia eladó. Cím a kiadóhivatalban. 

Prima hordóbeli savanyu káposzta kapható 
Róth Testvéreknél. 

minden fűszer-, csemege-, italárukat, ház-

tartási és egyéb cikkeket a 

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK FOGYASZTÁSI, 
TERMELŐ es ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE 

K Ő S Z E G I f iókárudá jában 
szerezze be, 

úc! i l í r j t i b r . i i lijo!t;clSii kaphatók. 

S P O B T 
A KSE tréninginérkőzése. A KSE vezető-

sége ma vasárnapra vidéki csapatot akart barát-
ságos mérkőzésre lekötni, tárgyalt Sopron, Pnpa, 
Győr és Sombathely csapataival, azonban ezek 
a tárgyalasok nem vezettek eredményre Hogy 
a mai napon is legyen szórakozása a sportked-
velő közönségnek, a KSE első es második csa-
patai, a legjobb felállításban, tréningmérkőzést 
jatszanak egymás ellen délután Vj3 órai kezdettel. 
Belépődíj nem lesz 

A múlt vasárnapi SzAK-KSE-mérközésbő l 

csak egy felidőt játszottak le fenti csapatok, mert 
már a mérkőzés kezdetén uralkodó köd a félidő 
végére annyira leszállt hogy teljesen lehetetlenné 
tette a reális játékot, mire Löwensohn biró be-
szüntette a mérkőzést. A mérkőzés egy félidejében 
mindkét csapat jó játékot nyújtott. A KSE többet 
támadott és mégis a SzAK csapata volt eredmé-
nyesebb. A sűrű köd miatt ugyan nem láttuk a 
gólokat, de ketizben hallottuk „zörögni a hálót*. 
A mérkőzésen résztvett játékosokról egyénileg 
kritikát nem mondhatunk már azért is, mert csak 
egy félidőt játszottak és ezalatt a sürü köd miatt 
lehetetlen volt a mezőnyt megfigyelni. Kőszegen 
ilyen „ködös" eset még nem fordult elő és ezért 
megnyugtatjuk sportkedvelő közönségünket, hogy 
a SzAK csapata legközelebb ismét eljön hozzánk 
barátságos mérkőzesre. Reméljük, hogy akkor 
nem lesz ködös idő és szép mérkőzésben lesz 
része közönségünknek 

Nyilttér.* 

Nyilatkozat. 
A fővárosi sajtóban és annak nyomán a 

vidéki lapokban is olyan hirek jelentek meg, hogy 
én a kőszegi kerületben a nemzetgyűlési válasz-
táson fellépni szándékozom Kötelességemnek 
tartom kijelenteni, hogy ezek a híresztelések tel-
jesen önkényes kombinációk. Sohasem gondoltam 
arra, hogy a kőszegi kerületben fellépjek. 

Kőszeg, 1926. november 20. 

borostyánkői dr. Egan Imre 
nyug. főispán. 

•) Az e rovatban közlöttekert a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 

H E L F E N S D O R F E R 
MECHANIKUS 

KŐSZEG, GYÖNGYÖS-UTCA 6. SZÁM 

Uj és használt kerékpárok, varrógépek, al-

katrészek raktára Mindennemű javítások. 

Gyümölcsös-eladás. 
Egy nagy gyümölcsfa a Stimpfel-dülőben meg-

bízás folytán irodámban 1926. évi december 
hó 5-én d. u. 4 órakor a legtöbbet ígérőnek 
önkéntes árverésen eladatik. Az ingatlanra vo-
natkozólag és az árverési feltételekre nézve iro-
dámban nyerhető felvilágosítás. 

Dr. Szovják Hugó ügyvéd. 

a. 

Msgtőrtent a jelöles, azt hisszük, mindnyá 
junk örömére, egyhangú j»lö'és. Egyhangúlag 
jelölték ugyanis Lingtiuer Albin eddigi képvi-
selőnket pártonkívüli, — de kormárytámogató 
pro/ramma!. E I Í J tábi rban van tehát az egosz 
város és az egész választókerület, nem lesznek 
felkorbácsolva a kedélyek, le fog folyni a válasz 
tás lecnsgvobb csendben és békében anélkül, 
hogy az uio<só választáshoz hasonló, mondhat-
juk szomorú jelenségek megismétlődnének. Az 
egység* s p á r i i k tábora, mint hulljuk, ugyan 
csak megnyugvással fogadja ezt a fordulatot, 
mert bizonyos elégtételt iát abban, hogy a neg> 
évvel ezelőtt általa kitűzött zászlót, illetve elvet 
most az egész kerület magáévá tette és támo 
ga'ja — egységesen. 

A nyílt arusitasi üzletek záróraja Kőszegen 
A városi tanács felterjesztéssel élt \ kereske 
delmi miniszterhez, hogy Kőszegen a nyiltáru 
sitási üzletek záróráját az alabbiak s:.érint álla 
pitsa nipg: A nyiltárusit isi üzletek este 7 órától 
reggel G óráig zárva tartar.dók. Mésráros, hen-
tes és pék üzleteket este 8 i rától reggel fi óráig 
keli zárva tartani. Minden hét szombatján t 
faszer és csemege üzletek is este 8 órától zá-
rardók. Karácsony első ünnepét megelőző ha1 

i kő/napon ;i/ os*zes üzletek este 8 órától zi.r 
j latnuk. A zárvatartás ideje alatt alkalm-izotta-
, kat foglalkoztatni tilos. Az üzlettulajdonosnak 
jogában áll üzletét korábban is záTii és később 

| is nyitani. A városi tanács a fenti rendelkező 
I sokét azoira l óletbolépteti. 

Varroda áthelyezes. Wichnál Antal nőiszabó 
varrodáját lakásából áthelyezte a kaputól balra 
fekvő volt Sághy féle ruhakereskedés helyisé-
gébe. Ezt szíves tudomására adja a hölgy közön 
Bégnek. 

Az aszfaitozasi munkálatok szüneteltek né-
hány napon át, rnort elfogyott a bitumen, mi 
csak tegnap érkezett meg Budapestről. 

Nagygyűlés Szombathelyen. Ma vasárnap 
délelőtt Szombathelyen tartják meg a hudiköl 
csöntulajdonosok nagygyűlésüket, mely alkalom-
mal a közelgő választások előtt a hadikölcsön-
valoriráció, nyugdijasok érdekei, a közmunka 
szabadság törvényes védelme, népjóléti intéz-
mények fejlesztése stb. képerik a gyűlés tárgyát. 
A gyűlés iránt megyeszerte nagy érdeklődés 
nyilvánul meg. 

A „Kis Újság" újra megjelenik. A magyar 
újságírásnak és az egész magyar közéletnek je-
lentős eseménye, hogy a „KisUjság" , amely a 
maga félmilliós példányszámával a békebeli 
Magyarország legelterjedtebb és legnépszerűbb 
lapja volt, újból megjelenik. Az uj életre támadt 
újság hű maradt négy évtizedes programtnjához 
és továbbra is a kisemberek érdekeinek a szó-
szólója, a gazdakozönség és iparosság jogos 
kívánságainak lelkes támogatója, a nagy nem-
zeti érdekek harcosa les?. Főszerkesztője Huszár 
Károly volt miniszterelnök, felelős szerkesztője 

| Szederkényi Anna irónő. Ara 1000 K, egy hó-
jn»pra 25.000 K. A Kis Újság kiadóhivatalának 
címe: Budapest IV"., Dalmady utca 3. 

Kerekpárlopás. Francsics Kálmán nngy-
asszonyfalvi lakos e hó 13-án este betért Kiss 
Gyula vendéglőjébe s miközben ott borozgatott 
egy ismeretlen tettes ellopta a vendéglő síé 
támasztott „Dürkopp" jegyű kerékpárját másfél 
millió korona értékben. Az ismeretlen tettes után 
folyik a nyomozás. 

Az egyházi evröl szólt a Katholikus Ku'tur 
esték legutolsó efőidása, melyet dr. Srunyoph j 
Xav. Ferenc tartott vetített képnkkel kísérve. j 
Ez volt a Jilurgikus sorozat második előidása i 
egyúttal, me'yhez a képeket egy hires b?lga ] 
művész, Craruer rajzolta és ezpk után készitpt'ék 1 

Párisban a képeket. Magyarországon először I 
nálunk mutatták be ezeket a képeket. I 

Autóval a sivatagon keresztül Két bátor | 
magyar sportfai fi tette mog ezt az utat két évvé1 j 
ezelőtt. Egyikük A'.másey László Ed aki a ' 
helybeli .Turisich cserkészcs pat tisztje is, a hó 1 

ten Kőszegen is tart előeda&t vakmerő és ka 
landos utju^rol saját fényképfelvételeivel kisérve. ' 
Az előadás a Katholikus Kulturesték sorozati 
ban lesz megtartva csütörtökön este fél hétkor. 
Tekintettel a nagy érdeklődésre ülőhelyet már 
5 órától kezdve leh >t biztosítani a gimnáziumban. 

A villanytelep bővítési munkálatai a b fe 
jezés felé közelednek. Az épület készrn áll, a 
beton munkák is befejeződtek, most már csak a 
csinositási a unkák vannak hátra, melyek színién 
elkészülnek addigra, mig a g^pek megérkezne!:. 
Értesülésünk szerint a gépek elektromos része 
már uton ven, a gázmotor pedig rö»id sen fel-
adásra kerül. II i valami előre nem látott »kada!y , 
közbe nem jön, akkor megvan a lehetőség arra, 
hogy december második felében megindul ui 
nappali áramszolgáltatás, mit az iparosok már , 
messiásként várnak. 

Az iskclankivüli népművelési bizottság az 
elmúlt hétfőn tartotta ülését, melyen elfogadta I 
Kalamár József népművelési titkár muakaret di 
javaslatát. A katona analfabéták részére a tan-
folyam javában folyik, itt 28 katonát tanitsnsk 
a írás-olvasásra. Sajnos a polgári táriadalombol 
az analfabéta tanfolyamra senki sem jelentkezett, 
pedig a rendelkezésre álló adatok alupjan ki 
mulatható, hogy elég szép számban vannak 
Kőszegen HZ analfabéták, kiknefe túlnyomó tob'o 
sége bevándorolt. Ezen oktató tanfolyamon kívül 
az ipuro-ok és gyári munkások és a rendórU-
génység továbbképzéséről ismeretterjesztő elő-
adások révén gondoskodik & bizottság. Az ipa-
rosok szép számban látogatják ezen előadásokat 
és hálásan veszik, hogy őket nivós előadásokban 
továbbmuvelik. Iaet irtózik, ha megemlítjük, hogy 
Kalamár Jez6ef, ki újból vasúti szolgálatba lép 
és a közeljövőben elhagyja városunkat, a bizott-
ságban viselt tisztségéről lemondott, beiyóbe a 
bizottság Sárossy István tanitóképezdei tanárt 
kérte fel a titkári teendők elvégzésére, ki ezen 
megbízatási vállalta is. 

Körorvos val&sztás lesz e hó 25-én Nagy-
gencsen, mely alkalommal az újonnan szervetett 
gencsi kororvosi állás nyer betöltést. 

Katalin bal van ma este a Mulató összes 
termeiben 8 órai kezdettel. Katalin bált tartanak 
ezenkívül még az összes környékbeli falvak is. 

Nagyaranyu Mikulásestet tart az evangélikus 
jótékony Nőegylet december 5 én. Az eddigi 
teaesteket is felülmúlja majd. Nagyban készü 
lCdik már a lelkes nőegylet, Tirtsch Gergelyné 
vezetése alatt. Amint értesülünk, tombolával, 
mikulásfelvonulással és az idáig is legnagyobb 
hatást elérő kabarészámokkal, fogják felejthe j 
tetlenné tenni az estet. 

Prima hordóbeli savanyu káposzta kapható 

Róth Testvéreknél. 

A Vasvármegyei Kultur Egyesületnek e hó 
20-ára hirdetett kőszegi estélye, a közbejött 
akadályok miatt a jövő hétve marad. Falraga-
szokon ismertetik a műsort és az estély idő-! 
pontját. 

A „Széchényi István" m klr. allami polgári 
fiúiskola SegitŐ-Egyeeülete november hó 21 ere 
összehívott közgyűlését, arra való tekintettel, 
hogy ugyanakkor a kerület képviselőjelöltje 
programmbeszédet mond, november 28-án d. e. 
11 órára halasztotta el, amikor is a kitűzött 
taigysorozatot feltétlenül le fogja tárgyalni. A j 
közgyűlést megelőzőleg fél 11 órakor választ 
mányi gyűlés leez. A t. tagokat ezen a uton is 
meghívja az elnökség. 

A Közalkalmazottak Országos Ga2dasagi Szö-
vetkezete (KOGSz) a jövő héten Kőszegen ki-
száll és az Unger Károly füszerkereskedő üzleto 
melletti helyiségben a közalkalmazottak részére 
árusítást rendez, illetve rendeléseket vesz fel. 

Uj cipesziparos. A városi tanács Witzmann 
Ferencnek a cipészipar gyakorlására adott ipar-
engedélyt. 



I I 

Kós^eg és Yideia 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szerelett és felejthetetlen jó édesanyánk 
és nagyanyánk 

özv. eiteritzi Eitner Gusztávné 
szfil. felsö-eöri Bertha Terez, maloratulajdonos özvegye 

gyászos elhunyta alkalmával mély fájdalmunkat jóleső részvétükkel 
enyhíteni igyekeztek, kk diága halottunk koporsóját koszorúkkal 
és virágokkal díszítették és utolsó útjára elkísérték, ezuton is há-
lás köszönetünket nyilvánítjuk 

Kőszeg, 1926. november 16. 

A gyászoló Eitner és dr. Kovács család. 

\ Í B M * M £ 0 1 l < l j j l l 

leánya férjhezmenetelével, gyermeke tanításával, | 

Ha a NEMZETI ÚJSÁG vag) UJ NEMZEDÉK ^ 
biztosítja őket. 

\ csekély biztosítási ös^zegett havonként fizetheti a előfizetési 

J di jakkal. Ilyen leltetelek mellett csak e lapok hiztositó osz-

tá lyában köthet biztosítást. Rendelje meg az egyik lapot 

és megkapja a részletes tudnivalókat. Budapest, Honvéd-u. 10. 

E páratlan feltételekre ezrével jelentkeznek az emberek. 

Egy kályha és egy 

uj télikabát eladó 
Lépőid mechanikusnál, Kőszegen. 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazoknak, kik szeretett édes-
apánk, nagyapa, testvér és rokon 

Haberl János 
elhunyta alkalniaval részvétükké! 
fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
drága hatottunk koporsóját utolsó 
útjára elkísértek, ezuton mond há-
lás köszönetet 

Kőszeg, 1926. november 19. 

A gyászoló család. 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazon jóbarátainknak és is-
merőseinknek, akik felejthetetlen jó 
atyánk, nagyatyánk ill. apósunk 

Sass József 
elhunyta alkalmával szivei részvé-
tükkei, a temetésen való megjele-
nesükkel, virágok es koszorúk ado-
mányozásával mélységes gyászun-
kat enyhítették, kiváltkepen a kő-
szegdoroszlói és cáki gyülekezeti 
tagoknak s a kőszegdoroszlói önk. 
Tuzoltoegyletnek, amely, ill. akik 
volt tanítójuk iránti tiszteletüknek 
s ragaszkodásuknak oly megható 
módon kifejezést adtak, ezuton 
mond hálás köszönetet 

a gyászo ló család. 

I 

I 
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Köszönetny i lván í tás . 

Azon számos jóleső részvétért, 
melyben szeretett jó nénink, illetve 
sógornőnk 

Tompeck Erzsébet 
elhunyta alkalmából részesültünk, 
valamint a koszorú- és virágado-
mányokért és mindazoknak, kik drá-
ga halottunk koporsóját utolsó út-
jára elkísérték, ezuton mond hálás 
köszönetet 

a gyászo ló há t ramarado t tak . 

fatüzelesü, légfutéses folytonégő 

10 F Ü T 2 4 
. , . EGY SZOBÁT , 
kg.fával óran át 

HÉBER SÁNDOR 
kályha «• tüzhelygyáros BpeM, Vilmos csa-

•zir-ut 39. Kérjen árlapot. Telefon: 47—47 

Különálló ház 
udvarral, kerttel, 3—4 szobával es 
mellékhelyiségekkel 

sflrgösen bérbevételre kerestetik, 
Cím a kiadóhivatalban. 

Ma, vasárnap 
i j i i i ^ á r v e r é s e n 
költözködés miatt mindenféle házi-
eszköz, konyhaedény, bútorok, por-
cellán, üveg, ruha, fehérnemű, gaz-
dasági szerszámok, lucerna minden 
áron e lada tnak l /ó f » l r Q / i 
(az udvarban) V d l l \ U I O 4 * . 

| Elektro-Bioskop £ 
V Kőszegen, a Mulató nagytermében V 

U M F I M n i 
i Miután vasárnap este táncmulatság 

tartatik, e lőadások 20-án, szombat 

este fél 9 es vasarnap, novembtr 

21-én délután 5 órakor lesznek. 

A DUMMER ÁUGUST 
Történet egy szomorú emberről, akin 

mindenki csak kacagott S felvonásban. 

Főszerepben REINHOLD SCHÜNZEL. 

V i h a r a n á s z ú t o n g j ^ J 2 

Műsor: Szerda, nov. 24-én: 

|Az amsterdami zsibárus 
Í Filmregény s felvonásban. A főszerep-

ben Werner Krauss és D. Jacob in i . 

; Holdkoros a babám 
I Szenzációs burleszk 2 felvonásban. 

5. biz. sz 1926. 

Hirdetmény. 
PERENYE község telekkönyvi betétei-

nek szerkesztésére kirendelt bizottság köz-
hírré teszi, hogv az 1886: XXIX . 1888: 
XXXVIII., 1891: XVI és az 1912 : VII tör-
vénycikkekben előirt helyszíni eljárás vé-
gett es pedig egyelőre csupán az azono-
sító 1926. évi december hó 16-ík napján 
az azonosítás befejezte után pedig a bi-
zottság a községben megjelenik. 

Ennélfogva felszóiittatn.ik 
1. mindazok, akik a tjkvben előforduló 

bejegyzesre nézve okadolt előterjesztést 
kívánnak tenni, hogy a bizottság előtt, a 
kitűzőit határnapon megkezdendő eljárás 
alatt jelenjenek meg es előterjesztéseiket 
igazoló okiratait mutassák fel; 

2 mindazok, akik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, hogy a tulajdonjog 
tkvi bekebelezését a kitűzött határidőig 
a telekkönyvi hatósághoz intézendő sza-
bályszerű beadvány utján kieszközöljek, 
vagy a telekkönyvi bekebelezésre alkal-
mas okiratok alapjan a telekkönyvi be-
jegyzes iránti kérelmeik előterjesztése vé-
gett a bizottság előtt jelenjenek meg, ha 
pedig telekkönyvi bekebelezésre alkalmas 
okirataik nincsenek, az átírásra a 1S86: 
XXIX. lő—IS. és az 1889: XXXVIII. t. c. 
5 , 6 , 7. és 9. §-ai értelmében szükséges 
adatokat megszerezni iparkodjanak és 
azokkal igényeiket a kiküldött bizottság 
előtt igazolják, vagy oda hassanak, hogy 
az átruházó telekkönyvi tulajdonos az 
átruházás létrejöttét a bizottság előtt szó-
val elismerje és a tulajdonjog bekebele-
zésere engedélyét nyilvánítsa, mert kü-
lönben jogaikat ez uion nem érvényesít-
hetik és a bélyeg- es illetékelengedés 
kedvezményétől is elesnek, 

3 azok, akiknek javára tényleg meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog, 
vagy megszűnt egyéb jog van nyilván-
könyvileg bejegyezve, úgyszintén az ilyen 
bejegyzesekkel terhelt ingatlanok tulaj-
donosai, hogy a bejegyzett jognak törlé-
sét kérelmezzek, illetve hogy törlési en-
gedély nyilvánítása vegett a kiküldött 
bizottság előtt megjelenjenek, mert ellen-
eseiben a bélyegmentesseg kedvezmé-
nyétől elesnek. 

Kőszeg, 1926. november 15-én. 

Csongár János Szerdahely Károly 
tkvi betétizerk tkvvezetó kir. Járásbíróság elnök 

Egy fiókos gyermek-

vaságy eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Bejárónő 
vagy szakácsnő állást keres. Cim 

leadandó a kiadóhivatalban. 

Tanoncot 

. > 

Egy tanonc 
fefvétetik azonnali belépésre 

Wilfinger Miklós aranyozó és 
szobrász, Kőszeg, Deák F.-u. 13. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőnzeten. 

ki jó iskolai bizonyítvánnyal ren-
delkezik, felvesz Adler Simon 

kereskedő, Kőszeg, Várkör. 

1926. november 21. 

Végrehajtási árveres. 
A kőszegi kir. járásbíróság mint 

tkvi hatóság Bónya József és neje 
Vinkó Mária végrehajtást szenvedő 
ellen iditott ügyben a járásbíróság 
területén levő és a kőszegszerda-
helyi 588 sz. tjkben felvett házra és 
az ugyanott felvett ingatlanokra, to-
vábbá a kőszegszerdahelyi 271, 353, 
380 és 408 számú telekjegyzőkönyv-
ben felvett ingatlanokra es erdőle-
gelő illetőségekre a vele ni 260, 280 
számú telekjegyzőkönyvben felvett 
ingatlanokra és a bozsoki 1374 sz. 
telekjkvben felvett ingatlanokra 

végrehajtási árverést 
elrendelte és azt 1926. november 
hó 25-én d. e. 9 órakor fogják a 
telekkönyvi hatóság hivatalos helyi-
ségében Kőszegen, Chernell-u. 12. 
sz. alatt megtartani. Az árverés alá 
kerülő :ingatlan a kikiáltási ár két-
harmadánál alacsonyabb áron nem 
adhatók el és az árverezni szándé-
kozók kötelesek bánatpénzül a ki-
kiáltási ár tiz százalékát készpénz-
ben a bírósági kiküldöttnél letenni. 

Kitűnő német gyártmányú 

u a r r ó g é p e k 

felfelé kaphatók részletf izetésre 

L É P Ő I D GÉZA MECHANIKUS 
műhelyében Kőszegen, Kossuth 

Lajos-utca 9. szám. F i óküz l e t : 

Csepreg, Bodi u. 315. 

Meghívó 
a Kőszegi Bortermelök Szövetkezete 
1926. nov. 28-án d. e. 11 órakor 
a városháza tanácstermében megtartandó 

rendkívüli közgyűlésére. 
Tárgysorozat: 

1. Az igazgatóság javaslata és 
indoklása a m. kir. pénzügyminisz-
ter 7000-1925. sz. rendelete alap-
ján elkészítendő 1925. január l-iki 
felértékelt megnyitó mérlegről. 2. A 
felügyelőbizotságnak jelentése és ja-
vaslata ugyanezen tárgyban. 3. Ha-
tározathozatal az igazgatóság és a 
felügyelőbizottság javaslata felett. 
4. Az alapszabályok 1. §-a meg-
szüntetéséről. 5. A kőszegi borter-
melők egyesülete alapszabályainak 
elfogadása és felterjesztése iránti 
határozathozatal. Az igazgatóság. 

Egy tutorozott szoba 
kiadó és ellátás is kapható. 

Cim a kiadóhivatalban 

i 
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