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A pénzügyminiszter intelmei. 
Békéscsaba közönsége előtt a mult vasár-

nap Bud János pénzügyminiszter hosszabb tájé-
koztató beszédben festette meg képét annak a 
konstruktív munkának, melyet a pénzügyi kor-
mányzat a magyar financiák talpraállítása körül 
eddig elvégzeit s aminek elismeréseid Bókéscsaba 
a pénzügyminisztert a város díszpolgárává vá-
lasztotta meg. 

E beszeddel foglalkozik immár napok óta 
a fővárosi síjtó s a lapok egy része jócskán el-
veti a sulykot, régi szokásánoz híven a maga 
kritikájában oly intenciókat nagyaráz bele a mi-
niszter beszédébe, amiknek ép ellenkezőjét han-' 
goztatta. Rá fogják ez u ságcikkek egyebek közt 
azt is, hngy a kormány szanálási politikája nem 
egyéb, mint adóssagcsinálás, nemcsak az állam, 
hanem a megyék és városok terhére is, amiket 
az adózóknak kell majd megfizetni keservesen. 

Az ellenzékieskedes legfölszinesebb sablón-
jával állunk szemközt a bírálatokban, aféle „jus-
tamend'-kritika ez, mely mindig az ellenkezőjét 
kivánja annak, amit a kormány tesz s ami törté-
nik, sőt sokszor ellenkezőjét kivánja annak is, 
amit korábban ugyanez ellenzéki orgánumok 
óhajtottak. A népszövetségi kölcsön megkötése-
kor már az volt a kifogásuk, hogy szomszédunk 
Ausztria nagyobb hitelösszeghez jutott mint 
Magyarország, most meg azi panaszolják tel. 
hogy akkora terhet is vállaltunk a tranzakció 
révén Akkor az volt a baj nekik, hogy az állam • 
szanálása a külföldi kölcsönnel elégtelen, ha a 
megyék és városok nem julnak hitelforrásokhoz, 
most meg mikor a kormány megnyitotta külföldön 
e forrásokat, arról keseregnek, hogy ily uton — i 
eladósodunk. 

Bud János pénzügyminiszter a keddi minisz-, 
tertanács után szükségét érezte, hogy a sajtó 
képviselőivel érintkezésbe lepjen s a békéscsabai ( 
beszéd kiegészítése gyanánt felvilágosító igéket ( 

intézzen hozzájuk, amik a nagyközönségnek szánt 
komoly hazafias intelmek is. 

A már befejezett s a még folyamatban levő • 
hitelműveletek célja, — úgymond — a kölcsön-

vett töke gyümölcsöző beruházása, hogy köz-
állapotainkon javítsunk ezáltal. De ennek nagy 
körültekintéssel, alapos tervszerűséggel s minden 
pazar költekezés kizárásával, tehát takarékosan 
kell megtörténnie. Mert csak így élhetjük el azt 
a kívánatos eredményi, hogy az államélet pénz-
ügyi szanálásával karöltve végbemehet a magán-
gazdálkodás eddigi bajainak szanálása is. 

Az állam ki fogja a reszet venni ez utóbbi 
feladatból is a közlerh tk arányos és fokozatos 
csökkentése, az adók mérséklése, az illetékek 
szabályozása révén. Jelentékeny könnyítést jelent, 
amire a pénzügyminiszter most törekszik, hogy 
az igénybevett kölcsönök kamatlába ne haladja 
meg a 6%-ot s az igy elhelyezett tőke mégse 
veszítsen rentabilitásából. Legtöbbet azonban a 
közönség tehet az ország gazdasági szanálása 
dolgában, ha mértéket tart igényeivel és megtanul 
ismét takarékosan elni Errenézve biztató előjel 
— mondá Bud miniszter — hogy a takarékbe-
tétek. ujabb jelentések szerint a legörvendeteseb-
ben növekszenek : az utolsó egy havi szaporulat 
harminc millió aranykoronára rug. Remélhető 
tehát, hogy pénzügyminiszterünk intelmeinek meg 
lesz a foganatja. 

H I R D I T ' A . É Ö Í Y s a r . 
7190 — 192G s7. F ihivom mindazon föld, 

illetve rot át uttzneiy *iul jdonosokat, kiknek 
földjük a Fölső Fi lek düiőben a nemezgyári 
iparvágánytói a váro< felé eső területen, továbbá 
akiknek földjük a Kőszeg—SőrgvÁr vasútállomás 
felé vezető összekötő ur, a vasút ós a Pozsony 
varusdi állami közút között fekszik, hogy föld 
jeiket folyó év K U I Í U ^ ' U Í hó 16 ig okvetlenül 
czöveke'jék ki, ruert a mulasztók ellen a ki-
hágási eljárást megindítom. A cövekekre a 
föld felé esö oldalon közönsége eeru ával olvas 
hatóan u név, ucca és házszán felírandó. 

Ad. 7810—1926 sz. Felhívom mindizon 
házbirtokosokst, akik a nyári időszakra likáso 
kat bérbe adtak, hogy haladéktalaiml adják be 
a házbérvullomási iveket ,i városi adóhivatalban. 

A n g o l o s a n . 
Jánossy főhadnagy, a zászlóalj segédtisztje 

n&gy léptekkel járt föl és alá az irodájában. — 
Valami végtelenül felbosszanthatta, — mert az 
egyébként higgadt és nyugodt ember csaknem 
toporzékolt. 

Igaz, hogy más napokon ilyenkor már rég 
ott ült a menyasszonya oldalán s most ebben 
a sötétülő irodában kellett töltenie az idejét, 
ami magában véve is elegendő ok lett volna a 
bosszúságra. Da volt a dolognak még egy másik 

nagy bibije is. # 

Oda ment az ablakhoz és kitekintett az 

alkonyodó égboltozatra. Konstatálta, hogy nem-

sokára este lesz s ez a körülmény még idege-

sebbé tette. 
Várt egy darabig, aztán nagyot ütött az 

asztalon levő csengetyüre. 
A másik pillanatban már ott allt a szo-

bában a zászlóalj ügyeletes altisztje feszessen 
tisztelegve. 

— Parancsára főhadnagy ur ! 

— Nézzen utána, hol az ördögbe marad 
az a küldönc, akit Erdős századoshoz küldtem 
— mondá nyersen s hátat fordítva az altiszt-
nek, újra az ablakhoz ment. 

Az ujjaival idegesen dobolni kezdett az 
ablaküvegen és kibámult HZ utcára. Ott künn 

egymásután ismerősöket fedezett fel, akik sétára 
indultuk s ennek láttára önkéntelenül valami 
irigységféle szállotta meg a lelkét. Az idő 
azonban igy H kegyetlenül lassan telt s a ho-
mály mindjobban növekedett a szobában. 

Vécre kopogtatás hallatszott s egy tizedes 
lépett be az ajtón. Elnjúlt , izzadt srczán látszott, 
hogy futva jött. 

— Nos megtalálta a százados urat, — 
kérdé türelmetlenül Jánossy. 

— Igenis meg — válaszolt a tizedes lihegve 
— a százados ur sétalovagláson volt a Széchenyi 
uton s most a lakásán várja a főhadnagy urat. 

— Jól van. Elmehet I 
Jánossy felköté a kardját aztán sietve el-

hagyta a laktanyát. Egyenesen Erdős százados 
lakására ment s ott kopogtatásra jóformán vá-
laszt sem várva, benyitott. 

— Szervusz PaliI — no mi baj, csak nem 
a tatár jön, hogy ilyen lóhalálban kerestettél 
— fogadta kíváncsian a százados. 

Ha még csak a tatár jönne, metzjárná va 
lahogy — válaszolta Jáuossy fanyarul — de 
még nagyobb itt a b.tj százados uram . . . 

— Nono, akkora csak mégsem lesz, hogy 
segíteni ne lehetne rajta. Hanem ülj már le és 
pakolj ki vele egyszerre. 

— Köszönöm. Azt sem tudom, hol kezd-
jem. Képzeld százados ur. nagy gyalázat esett 

8371—1926 sz Közhírré teszem, hogy a 
m. kir. belü 'vminiszt >r Ur 156,045—1926 számú 
rendeletével a caL rászd';k zár ráját loguj ibban 
május, junius, julius és augusztus hónapokban 
éjjeli 12 órában, az évnek egyéb szakában 
pedig éjj ?1 11 órábio állapította meg. 

Ad. 8320—1926 sz. Felhívom a közönség 
figyelmei arra, hogy az ország h itárköveinek 
bármi midőn történő rongálási büntetend5 
cselekményt, képez, mely a törvény teljes szi-
gorával büntettetik: ilyen cselek nény azonkívül 
a városnak is tetemes anyagi kárt okoz, mert 
a v »ros saját költségén t irtózik a megrongált 
határköveket helyreállítani. 

Ad. 8180-1926 sz. Felhívom az összes 
; hadigondozottakat, hogy folyó évi augusztus 
havi lárudékaik átvétele végett folyó évi iu.rmz-
tus hó 19-én a vá-o>i pénztárban annál is inkább 
jelenjenek meg, m>rt mis napokon kifizetés 
nein fog eszközöltetni. 

Ad. 1823-1926 sz. Fölhívom az adó-
fizető közönség figyelmét arra, hogy az 1926 
évi autiuíz'us hó 1 én es'd'kes adótartozása 
folyó óvi augusztus hó 16 án. hHfőn is befizet-
hető, tekintettel ara, hogy augusztus 15 ike 
vasárnapra esi*. A legnyomatékos ibban felhívom 
az adófizető közönséget arra, hogy adófizetési 

i k Helezeitségéjek tegyen eleget, ra-írt elmu'aez-
jtás esetén most már azomal megindítandó a 
í végrehajtási óljára^. 

Felhívom mindazokat, akik a Mexikó-
földík bérletere igényt tartanak, hogy igényüket 
a számvevőségnél felfektetett iven újból jelentsék 
be legkésőbb augusztus hó 20 ig bezárólag. Aki 
ez«n határidőig az előzetes megállapodást nem 
irja alá, ugy tekintetik, mintha bérletéről le-
mondott volna és a fenmaradó földek más igény-
lőknek, esitleg árverésen lesznek kiadva. 

8012—1926. Közhírré teszem, hogy a vá-
rostól bérelt földek haszonbére a szokásos mó-
don folyó óvi augusztus hó 9-től kezdve 31-ig 
fizetendő be. A természetben fizetendő haszon-

a zászlóaljon. Ellopták az őrnagy ur aranyóráját 
az irodából láncostul, a rajta levő pecsétgyűrű-
vel együtt . . . 

— Tyüh a láncos lobogósát, ez már iga-
zán nagy baj, — kiáltá erdős felugorva, aztán 
hogy történhetett a dolog? 

— Tudja a jó ég — egészen megfogha-
tatlan az eset. Az egész ott kezdődik, hogy ma 
délután 4 órakor beállított hozzám az őrnagy 
ur legénye és jelentette, hogy az őrnagy ur ma 
délben az irodában felejtette az óráját, melyet 
maga elé szokott kitenni az asztalra és kéret, 
hogy azt azonnal küldjem fel neki. 

Rögtön átfutottam az irodába, da az óra 
nincs sehol, mintha a föld nyelte volna el. Lát-
hatod most, hogy micsoda gyönyörűséges hely-
zetbe vagyok s azért kerestettelek fel, hogy 
megbeszéljük mi tevők legyünk. 

— Hogy a monydörgős ménkű csapna bele 
abba az órába, no meg hát abba is, aki elvitte 
— fakadt ki Erdősből az indulat, — mondhatom 
szép kis komédia lesz ebből. Da miért is nem 
zártad be az irodát. 

— Ugyan kérlek, sohasem volt az bezárva 
amióta iroda. Mikor elmenten, szokás szerint 
ráforditottam a kulcsot. Ugy állt az mindig ed-
dig is. Hisz ott vau a föőrség mellett s az őr-
szemnek, ha nem akarná is, látnia kellene, ha 
oda valaki bemegy. (Folytatjuk). 
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Kőszeg és Vidéke. 
1926. nuffus'.tus 15. 
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bér fejében egészséges, száraz 2°/o-nál nem több 
idegen anyagot tartalmazó s/o«<ván\os buz>\ 
adandó le. J j guk van h bérlőknek a bu 'a ellen 
értéket bpfiz»'tri, — ( gy ram. bu a 3801*00 K) 
aug. 31 ike után történi hffi/et - után nun. ként 
6 kg. késedelmi 1 a:r » f i " tendő és a befizetés 
osak készpénzben fizethető, tet into -1 ím. hogy 
a haszor b.rek kés»d"'m -s befize' .-•c a vúr<'Sn'<k 
anyagi károsodását is okozhatja. Figyelmeztetőm 
az össres érdekelteket, hogy a haesoobére et 
határidőre fi í-sék b>, n ert ellenkező esetben 
minden figyelmi :tés né1! iil b i r i u:o'i fognak 
azok beh ijt tr.i és az illetői; bérletü>. t is el-
vesztik ez^iul . 

7636—11)20. Közhírré te?*em, hogv a város 
tulajdonút képe/ő gyümölcsfák 1926. évi t. mése 
nyilvános árverésen ) -zo';»"Ps mó l i 1926 évi 
augusztus hó 15 én, VHsárnap de után a h ly-
szinen fog megtartatni. A árverés délután 2 
órakor kezdődik az alsó vámháznál. 

jí»T b íis Lajrs . ,.' ;->rr;i.' 

Ipartestületi közlemények. 
Érti'fcitt m a testület tagjait, hogy a szent 

gotthárdi ipartestület augusztus 29 i W ^ p l e r a 
ber hó 8 áig terjedő időben ipurkiállit'»st és ^ru 
vásárt rend* /. U g j a n ^ a k uu uszíus hó 29 én 
tartja a „Vasmegyei Ipartestületek Szövetsége" 
alakuló Közgyűlését, mely köz^yüiés egyéb ip.iri 
sérelmeket tb n a p i m dre tűzött. Felkérem tehitt 
a testületnek azon tagjait, a^ik a k'állítást meg 
tekinteni s a nagygyűlésen részt venni óhajta 
nak, hogy száud"kukat jelentsék be iz ipar-
testületnél a hivatulo9 órák alati. 

Tekinleltei a fentiekre, a tanoccszegódte-
tés és szabadulások szeptember hó 5 éu d. u. 
1 órakor fognak eszközöltetni. 

Dömötör Gyula ipartestületi elnök. 

H Í R E K . 
Szemelyi hir. Az elmúlt hét folyamán kedves 

vendége volt városunknak. Itt j i r l Faludy József 
Máv. főfelügyelő, ki a kőszegi vasutas árvaház 
megteremtője volt. I t tartózkodása alkalmából 
látogatást tett a polgármesternél. 

Mohács gyaszünnep6n kős/eg városa is kép-
viselteti magát. Az ünnepségen részt vesznek 
Jambrits Lajos polgáimester és vitéz dr. Nigy 
Miklós tanácsnok. 

Kinevezes. Dr. Takács József oki. közép-
iskolai tanárt, a „Kőszegi Széchenyi Szövetség" 
volt ögiiis tagját, a „Jézus-Társaság" magyar 
rendtartománytinak főnöke a kalocsai érseki 
gimnázium tanárává nevezte ki. 

Kinevezes. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszier I L ^ d ü s lionka és Fojtényi Mária oki. 
helyett! tanítónőkéi rendes tanítónőkké ki-
nevezte. 

A hősi sirokat ünnepélyes keretek között 
fogja megkoszorúzni a re. kir. 5. honv. gyalog 
ezr»d f. hó 20 án • délelOtt 9 órai Istentisztelet 
befejezté\ cl, melv ünnepélyre a város lakossagiU 
>zuton hivj^i m<ig. 

— Eljegyzes. Wáchter Walter eijegye te 
Brunncr Erzsikét. 

Eljegyzes Jagodich István kősz erszc dahelyi 
tanito eljegyezte Horváth Irmuskát Velemből. 

Eljegyzes. Jíozonits Sándor dunafőldvári 
r. k. tanító, foldink; Rozonits Sát'dor posta-
altiszt fia, eljegyezte Fülesről (liurgenland) 
Mersich Ferenc vendeglős leányát, Teruskát. 

A tanitokepzó ügye örvendetesen halad előre. 
A bét folyamán a kultuszkormány arról értesí-
tette a várui- vezetőcégét, hogy a városi képvi-
selőtestületnek a t»«nit» képző felállítására vonat 
kozó határozatát örömmel veszi a további tár-
gyalás alapj >ul, egyben jelezte, hogy az I. év-
folyam tanári karát egyidejűleg már kt is nevezte. 
Eddig 45 en jelentkeztek felvétel céljából a 
polgárme-térnél. 

Rakovs/ky belügyminiszter Ko lozsvár vendege. 

Kakovszkv Iváu dr. belügyminiszter — kit tud-
val.'vf.P' r Kolozsvárott va'.bélgyulladásbao m g 
operáltak — állapota napról napra j r . u l . Az 

[ottani szanatóriumban t9megessn keresik f ! a 
J ma jyar: \g képviselő! jé' iván-ta i^a l . A város 
Ipolgármestere megbízásából ma megittamt dr. 
Buia tisz'i főorvos fs kőzö t i a miniszter fe'e-
ségével, hoLj a város a m iga vendéi/ének te 
kinti a bet-'g minisztert, i rom in államvasút 
pedig szalonkocsi? bocsát rendelkezésére ha el 
hagyja a szanatóriumot. 

S;abartsagra ment három hétr> Caerm-' 
Ármin járábi íiiutoi'vos, ír v idó alatt Zu-jmond 
Gyula szombathel i járá-i áll storvoi? helyet!-'siti. 

V .diszjegvet vádoltak addig Takáes V 
ker skfdrt. B »gi Is'váu tiszt helyettes, U > :or Ei <k 
t!-p. tisztviselő, Fols-'-r Gvula nyug. alezredes, 
U-.lvirdy Pál magánzó, Tausoher Béla nyűg. 
ale-cr ides, Müller Fer-ne épít. v'llalko-ó. Kütt>-: 

11» i«6 gyógyaiaréss, Zsoldos János ti^ztholyeite<, 
Idr. Freyberger Jené ügyvéd, 8eliailer Mátyás 
| bencés tanár, Zitézalo Zdenkc mérnök, Schaffjr 
Ferenc tanár, Ar^au r MihVy takp. i^azga'ó, 

;S2rrd »holyi Károiy ' tbi biro I l in i lytvá-i iné 
szárosenester, J imbrits lu jos polg ir;npst?r. Ke-
r^sziényi B?la uyng. jegyző, Gnt'bard De^-é 
magánhivatalnok, Hcff.n.i n Károly könyvelő 
Nohammer Gyula «yárigazt".tó, Kirehknopf Ernő 
mérnök, Brtlér Hugó tiszthelyettea. Eddig 28 an 
váltották ki a vadászjegyüket. 1925 ben 40 en, 
1924 ben 55 en kértek vad s/j"gyet. 

Műkedvelők operett előad-sa. A szombaton 
ég vasárnap előadott magyar operattelőadást: 

I „D.jbrecer.bi? kén-1 menni", teljes siker koronázta. 
jSzombiton félig, vasárnap délután és este egész 
jtell h u nézte végig a kitűnő előadás*.. Az elő-
dadásokról csak a legnagyobb elismeréssel ernlé-
kezhetünk meg. E'. a kis o űkedvelő g\rda már 

ja harnj dik dihnűvet hozza színre. Nem könnyű 
j feladat mükrdvelőkuek. S Ők mindenik eset 
•ben derekasan megálliák helyüket. Legfeljebb 
az a kifogásunk hogy \ kisebb szerepekre is 
miért nem megfelelőbb erőket állitdnak be, mi 
vei ez biztosítja a kerekded előadás magasabb 
nívóját. Példa orre a Zitbik JenőésGroszmann 
Ilus a;akitásai N m n i^y sz<ír^p volt az övék, 
de ők azt oiy pompásan játszották meg, hogy 
jobban már alig lehat. Igen kitűnőek voltak 

' Czerha Rózsi és Loibersbeck Gréti. Előbbi eleven 
1 játékával, utóbbi pompás énekével és mindkettő 
sikkes téncávai nauy erőssége volt az előadis 

'sikerének. Zitsik Joei, a főrendező, ezúttal is 
• egyik énekes főszerepnek a vállalásával járuit 
j hozzá az elért fényes errdmónyh^z. Kéry Imre, 
aki nemrégiben u wNáni"-ban egy német-magyar 
paraszt alakításában általános tetszést aratolt, 
most is, az iglci nyárspolgár az-repót nagyszerű 
sikerrel oldotta m g. No m H u i s z Pista, ki 

íezutttil egy splénes szerelmes amerikai ifjú' 
mutatott be, most is bámulatos Otletü énekes 
és táncos komikusnak bizonyult, ki állandóan 
kacagásra ingerei'0 a neki kü önösen hálás kö 

1 zöri-» get. J ó t volt néií Domj in Fáni, Fr inesics 
Annus, Fekete Jozs;-f, kin a tőlük telhető leg 
jubbat nyújtották. A zenoszámok beoktatásáérl 
dicséret illeti Mt-szleiiyi Bélát. Az ő elömunKá-

jiatai biztosuoitáR a zenekarral vtló előadás 
lehetőségét, aminthogy f^erdem^, hogy müked-

j velők most már ismételve operettet voltak képe 
sek előadni. A diszlelek festéseért ugyancs»k 
elismerést érd mel Karner Nándor. Nagyon 
sikerült volt minden felvonás diszletbeállitása, 
A beszerzett jelmezek is megfeleltek tgy ope-
rettnél megkívánt kiállításnak. Akik nem saj-
nálták ez előad ások megtekintéséi, mindenesetre 
egy nagyon élvedet -s előadásban voltuk rémesek. 
De nagyon sok olyan hiányzott, akinek távol-
maradása akf.r egyesületi, akar társadalmi szem-
pontból — feltűnő és érthetetlen! — 

Bubi f r izurák a legkényesebb ízlés-
nek megfelelően készülnek ózv. Höffer Jozsefne 
fodrászüjleteben, Várkör 2. Hívásra házhoz jön. 

Ingyen utazhat 
Budapestre , mert vasúti 

költségét visszafizetem 
k->' | • o h í alábbi ru ! bői n Uam «/pg . 

E lsőrendű kész férfi- és i sko laruhák , 

felöltök és á tmenet i kabá tok , s/e<on 

v v á r o s i b undák , bekecs-bundák, 

té l ikabátok , bő rkabá tok vá l asz tékban , 

h ihete t len olcsó árban! 
Óriás i rak á r amban 

:; !;»• : C!\ '1'> i !•• • i is io'é itv'-

e lsőrendű árut t a r t ok ! 

Sajót érdekében vételkón> szer nélkül 
győződjék meg! 

Mátyás László 
férfi ruha á r uhá za 

csak Budapesten , Rákóczi-ut 30 szám. 

Telefon: József 18-76. 

Elsőrangú k^lön mértékszerlnti szabóság ! 

A kuszegfilvi levente sgyesület mü . d ;sét 

a belügyminiszter engedélyezte. 

T incniulaUágot tartanak e h5 20 án a gyön-
igyősapáti és pusztacsói tü^oltóegyletek. 

ÉUsloveszet. A m. kir. 5. honvédgy.-e. f. 
hó 26— 28 i f be/.ár 'lag a Czák, czáki erdő, Z'dger 
Héra és Pogány allal határolt területen óleslö-
vész' t»t tart. Az érdekeit lakosság ezúton is 
figyelmeztetik, hoay a jelzett időben és helyen 
s íját érd kt-b J sanki smn tartózkodjék még 
éjjel 6em, — tekintettől arra, hogv éj j i l i éles 
lövészet is tartatik — és a helyenként fjlállitotl 
biztonsági őrük utasításainak engedelmec-kedjék. 

A leghasznosabb Szent István napi tudnivalók 

Bud ipe-1, székesfőváros vezetősége szokatlan 
arányodban rendezi »neg a S.ent, István hetet 
káprázatos proerammot állitolt össze a szóra-
kozri kiválóknak. A fővárosi kereskedővilág 
színe-java kedvezmények nyújtásává! azt óhajtja 
i lérni, hoi<y a Szent István hete országos jelle-
gűvé váljak. Elsősorban fel kell említenünk a 
76 év óta fennálló Semler J . cég áldozatkész 
sécét. A közismert Semler J . cég feledhetetlenné 
akarja vevőkörének tenni a nemzeti nagy ünne 
p3t, miért is lehetővé toszi, hotry Béo^i u. 7. 

ám alatti főüzletében a Londonban már minden 
változatban megérkezett őszi divatszövet ujdon 
sáaiit n . ikalommal mindenki rendkívül olc^ó 
áron b szerezhesse. A nagy forgalom folytán 
felhalmozódott mindé • méretű maradók kelmét 
r- ndLivul oceassiós áron bocsájtja ez id5 alatt 
a nagyközönség rondclkez^séro. — A vidéki 
publikum soronkivüíi figyelmes kiszolgAláshan 
reszesiil. 

A javíthatatlan. Nemrégen került ki a fo r̂ 
• izból lonás mi itt iebíi' tetett Droscher Mihály 
üt) ^' os fiatalember, máris ismét lopást kftv^teit 
el. Kdesíinyjától plnmi-lt 700.000 koronát, öccsétől 
e^y jó ölt ny ruhát, mellyel aztán kerekoto'dott. 
A rendőrség megindította ellene a nyomozást. 

A l ? ! C JOBD H A T Á S I I P O R C f Á V Á Z Ó S Z E R 

1 kg. elegendő 5-10 métermázsa buza, rozs, árpa száraz uton 
való pácolásához. MEZŐGAZDASÁGI Budapest X., Hölgy-u. 14 

Önnek nincs szüksége arra , hogy gyomor- és bólbántalmai miatt á l landóan szen-

vedjen.Camikor köztudomású , hogy a világhírű és mindenki 

által legelsőnek elismert iGMANDt keserűvíz azonnal megszünteti a rendszerint fenti bajokból e redő fejfájást, csökkenti a vér-

nyomást {az agyban es meggátol ja az erelmeszesedest. Emésztés, zavaroknál már fel pohár langyos IGMAN0I keserüvizfeleg. 

frtnplmtő k . K infgy ü v e g b e n . N z é l UUUUxi Uvlyz I t ; m á n ( l i ; k o N o n h i z f o r n i n v i i l l u l n t K o m á r o m . 

A i - j o g y z é k v i s z o n t o l n d ó k n a k k i v á i i u t c n b é r m e n t v e . 

s. 
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Színház Kőszegen. Mii;t értesülünk, október 
hó ő ifce kórül városunkba érkezik Hidó Béla 
színigazgató, az Országos Szinés/egyesülot igazg 
tanácsosa színtér uiatával hosszabb idejű ven 
dégszereplésre. R dó Baia, ki már 25 ó,o szin 
igazgató, társulatával ;pvütt az ország külön 
böző vidóki városai an sz i rpe l és csak a leg 
nagyobb elismer' s hangján Írhatunk róluk. A 
tár-uUt főerősségfi: Turesy Jolán primadonna 
a Debrt cini S/inh;;z volt tagj T, Szo-^b »ti AÍIVS , 
s^ubr-'tt, Károlyi János bonvivant, a Nyire--y 
házi S/i h íz voli tagjn, Halmay J mő t eos-
komikus, Vó.tes Károly lulf> os rendező. a 
Péct-i S'/.Ü b4z volt tfigja, Radó László drámai 
bes, p. rendező, a Kaposvári Sziuház volt tagja. 
Titkár: Kürlhy Kalaián. A társul:.t saját zene 
karral rendelkezik. 

Felhívás a vírifck közönsegehHZ a Szt. István 
het i.lka'mabni. A Szent István hé* -endezöségfl 
a Ku.'zöbön I• • vó n .gy nemzeti ünr.np a ! : '.imá-
ból fölhívást intéz a vidé*. közönségéhez, amelyet 
disi.es pinkát forrmjiban küldött szít. Rámutat 
a pli kat, hogy Budapest, az or-zág szive ez 
évben n szokottnál nagyobb fénnyel fogja meg-
ünnepelni ulső s_ent királyunk emlőkor, s erre 
haz-fias b* r.eős gt-el meghív ixiri n magyart, 
minden magyar varost és közséi oi. El fog jönni 
a külföld is I Amerikai testvéreink >z;tz i igér 
kezteK hozzánk. Száz zrek fognak rétzt venni 
a gyönyörű körmvntten, amely az idén is aug. 
20 án lesz. Ol t lesz a menetben a díszmagyar, 
a népviselet pompázaios változatossága és az 
egyszerű emberek mindennapi köntöse. A leg 
főbb egyházi É>s vi!á; i móltóságok fognak ezen 
a napon áhítatos lélekkel a Szent Jobb nyomá 
ban menni. Szent István régi ünnepe az idén 
azéit Lóvüit hétté, mert az 18—25 ig tart. A 
vasút és a h'tjó utazás féláiu lesz K.en a hiten 
bárkinek igazolvány nélkü . (Aug. 17—20 ig a 
felutazásra és 20—24 ig a visszautazásra). A 
fűlhi«ás rámutat, hogy ezen a héten mindet) 
kereskedő olcsóu f.»g árusítani Budapesten. — 
Lesznek kubnféle kiállítások, nagy sportese 
mények, lóverseny. A muzeumok és a képtárak 
vagy ingyen, vagy igen olcsó árban lesznek 
a v.déki látogatók rendelkezésére bocsátva. — 
Nagy népünnepely lesz a Gellérthegyen a Vá 
rosíigetben és más helyeken is a hét minden 
napján. Lesz magyar tánc, magyar ztne, m i-
gyar viselet, lesz esténként tűzijáték és kivilá 
gitás. A felhívás ezzel a mondattal zárul : Ma-
gyarok 1 Pzenl István hetén i zzétek meg ha 
zátok gyönyörű fővárosát, aaiire az idegen is 
csodálva tekint: Budapestet. 

Felhívás a gazdakhoz. A város vezetősége 
ehelyütt is figyelmezteti a gazdákat egy már 
régebben kiadott rendeletre, mely szerint a me?;ő 
gazdasági terményeket teljesen tűzmentes helyen 
szab.»d csak elhelyezni. Tehát az udvarban ke 
ritések mellett a szalmának stb. elhelyezése tilos. 
E figyelmeztetés különösen a kösz gfalvi gaz 
dákra vonatkozik. Ezen rendelet betartása felett 
őrködő bizottság esetről esetre fog meggyőződést 
szerezni a rendolet betartásáról, a rendelet ellen 
vétőket kihágási eljárás alá veszik. 

A volt lovarda területét a kincstár deszka-
palánkkal bekorittette, de a^t tapaez'aljuK, hogy 
ez a kerítés napról-napra fogy. Jó volna egy 
rtyen romboló kedvű suhancot egyszer elcsípni 
es példásan megbüntetni, továbbá megmagya-
rázni neki, hogy ezzel a var.dál munkájával nem 
a kincstári károsítja annyira, mint inkább az 
adófizető polgárokat is, kiknek keservesen meg-
keresett filléreiből lesznek a/, ilyen intézmények 
felállítva ós fenntartva, tehát a legbutább ésszel 
csakis önmagát károsítja az illető" tettes. 

— A Felsödunantuli Mezőgazdasági Kamara 
érti siti a b-jszöv.ékezetekbe és állattenyésztő 
egyesületekbe tömörült kisgazdák, valamint sz 
összes érdokelt Rozsé hogy i földmiveiés 
ügyi minisztérium 20 darab jó ninőségü svájci 
tenyészbikái fog szemptembr r hó első felében 
a Búd -»pi sti Országos Tenyészállatvá^ár telepen 
nyilvános árverésen elsősorban a községek kö-
zött kiosztani. Az igénylő községek forduljanak 
közvetlenül az illetékes vármegyei tn. kir. gaz-
dasági felügyelőséghez, ahonnét két féléven át 
törlesztendő kamatmentes egy éves ingyenes 
biztosítással járó kölesont is kaphatnuk az igénylő 
községek. 

Talált tárgyak: egy gyermekmellóny, egy 
férfiernjő. A jogos tulajdonos átveheti az állam-
rendőrségen. 

A Kőszegi Takarékpénztár 

a magánalkalmazottak nyugdijának, özvegyeik és 
árváik ellátási járandóságának átértékeléséről 
szóló 1926. évi XVI t.-c. 3. § 6 bekezd, rendel-
kezéséhez képest közzéteszi, hogy az ezen szakasz 

| 2. es 4. bekezd alapján, figyelemmel az 5. bek. 
is, a nyugdíj és ellátási járandóságok átértékelési 

j arányszámát, amely az igényjogosultakra nézve 
j kötelező, a törvény rer.delkezesének megfelelően 
I harminc százalékban állapította meg. 

Inijyen utazhat Budapestre! Mátyás László 
ki'ünő hiriiovíio; örvendd f rfiruhaáruhám Bu-
d.pesten, Rákóeii-ut 30. ily oimű hirdetését t.l 
olvasóink b. figyelmébe njánljux, inert vasúti| 
költségét n'iádonki visszakapja, ki öltöuyt, fel 
öltőt, téli übátol, g> j ravkru iákat stb. ezen meg-
bízható cégnél vá. ároi 

A vunat elu feküdt, mert az apja megnorhota 

Szerdán • ste Sopronban a siuo& melie't ery 
ti/ : t éves fij holttestére találtak, akinek fejét 
1 szehe a vonat. A helyszineu sok uiváncsiskod 
t-mber gyűlt össze, amikor odaérkezett Puskás 
nyug. rciidárfelügyelőhelyett's i6, aki a meg-
csonkított hullában saját J Z3ef nevű. 15 év s 
fiának holttestért isméit. A weranwiétlen np» 
elmond' Ka, ho^y fia ina volt Seb?l!a R«fael 
u üoszterg dyosnal, akivel azn.ip vilami mi.».tt 
összeveszett, ngy hogy otthigyla -r nem akart 
többé visszamenni hozzá. Puskás miatt meg-
korholta a fiit, aki e.utári elmei.t hazulról ós 
valósziiiülc-g atyju korholó szavai feletti elkese-
redésében a vonat kerekei alá feküdt. A fiúi 
valószínül g a Kőszeg felé i duió vonat gázolta 
el. A kjrekek a nyakán in-nuk keresztül és u 
főjét elvágták a törzstől. 

— Szaboiparosok figyelmebe! A „Hunyadi 
Mátyás" reáliskolai nevelőintézet gazdasági hi 
vataia Kőszegen, pályázatot hirdet 780 métpr 
ncvendéki posztónak kÖp°uyekiíé való feidolgo 
zásár>. Elsősorban kőszegi s* bíiparosok vállai-
ko/.hjtnak a teijes vagy r 3zbeni mennyiség 
feidoíuO/.ááár i. R iszhtes fel tételek a gazdasági 
hivatttlbau hétközi apoko i d.lelölt 9—12 órüig 
»d.itn ik. Ajánlaiok ugyanide f. hó 19 ón d£li 
12 órai..; íe .árt vagy lepecsételt borítékban 

i.d Jadók b2. 

Tómages kivégzesek Mexikóban. Mexikóból 

külöi biizö véres eseményekről szóló híreket je-
h ntsniek, melyek az orőszaKos vallástörvény 
terhére irardók. RuÍ3-V Floros érsek Mihoaea 
államból való viiszatórése út in eimondottü, hogy 
két katholikus papot és harminc polgárt kivé 
jeztek, mert azzal vádolük őket, hogy a kor-
mány eilci i f lkelés vez rei. Z iliuajka városban 
a katonák és polgárság között összetűzésre ko-
rült a sor, mert a kathoükusok állítólag meg-
tagadták a templomoknak átadását. Ötven ka-
tou£t, akik a templomok á t v é t e l e a várasba 
érkeztek, a lakosság puskatűzsol fogadott. Az 
összeütközés következtében 50 ember meghalt. 
A tömeg két kormánybiztost, aki a rendőrség 
segítségére sietett, megölt. Irakuatóban csütör-
tökön kivégeztek négy embert, akik néhány 
protestáns lakos házát felgyújtottak és egy asz 
szonvt megöltek. 

Tüdőbetegeknek, gyomor-, s/iv-, vés**-, vér , 
női bajban szenvedőknek teljes kigyógyulásához 
megküldi uj sikeres eljárását és gyógyszerét dr. 
Balog Géza v. kórházi főorvos gyógyintézete: 
Budapest, Gróf Zichy Jonő-utca 23. sz. Ugyan 
itt megrendelhető a „Rídiumkenőcs", mely 
minden fájdalmat rnegszüutet. Levélre felel. 

Gyermekkoruax ven 'vcd'ek a barakkoknál, 
mely olyannyira elfajult, hegy az egyik a má 
sikon egy vasdarabbal 12 n tpig gyógju ló testi 
sértést követelt el. Az eljárást megindították a 
korán rosszra hajló gyermekek ellen. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü-
l e t é s e k : Maitz Antal—Pápai Anna : Anna r.k. 
Pujkler József—Mészáros Róza : látván r. k., 
Neuwirlh József—L.britz Veronika: József r.k., 
Udvardy Ferenc—Háderer Mária: Irén r. k., 
Tourpeck Ferenc—Rátz Katalin: József r. k . — 
Házasság: Stiller Pal—Csát.its Puula, Freyler 
Ed —Kéry K«ro;in. — H a l á l o z á s : Reiner 
Jánosné 36 evei, szívbaj, Knliár Erzsébet 28 
éves, tüdővész, Weber János 70 éves, gyomorrák, 
Adler Lipót 65 éves, gyomorrak, B.iumgartntr 
Kar 'in 17 hó, tüdőlob, özv. Herer Rudolfné 86 
éves, aggkori gyengeség, M uton Mária 81 éves, 
aggkori gyengeség. 

3 s ü o l a cipöíi 

dupla- és szimplatalpn garantált príma kézi-

munka, — férfi- és női-, luxus-, ház i és 

sportcipők a legjobban 

szerezhetők be Kőszegen, Főtér 17. s z ám 

(Nussbaum-féle ház) 

M é r t é k s z e r i n t i m e g r e n d e l é s 

(fájós lábakra is) és mindennemű javítás 
vállalása a legkitűnőbb külföldi anyagból. 

Levegőbe röpült négy loporakna Csepelen. 

Csütörtökén e^te irtózatos dörejjel levegőbe rö-
pült Csepelen négy lőp^rriktár, m lynek lég-
i yomása a környékbeli kö?s»grkben valam^n^yi 
•blako' bezuzo'.t. Mint gy 300 ember s. besiilt 
meg könnyebben, ketten pedig a légnyomástól 
megnémulta!:. Arról, hogy h Já'es »történt volna, 

ki s- m tud. 

Rablógyilkosság a v-:pi erdnben. Vlult héten 
a vt-pi erdőben meggyilkolta és kirab »lta Mayer 
József sopri\;k.Övesdi vendéglőst Likat.>s Ferenc 
hajcsár, ;(ki n; trhavásá'lás ürügye alul; c^a'ia 
el Vépre Mayert, h ;y aztán eltegye lab alól. 
A c-erdőrség a gyilkost letartóztatta és átadta 
a szombathelyi kir. ügyészségnek. Mayer József 
hol't-stAne < feiboneolását, melyet most hétfőn 
végeztek, • rzektelenül szemlélte a r tblógyilkos. 
Lakatos PVrene, aki nrmrégib-»n s.íj<it bátyjának 
lovát és s kerét l .pta el, elősz r Xeufeld Jakab 
-opiotii mnrhakercskedőt szemelte ki áldozatul, 
akinek különben Mayer Józs «f, az á'dozat is 
^Z'ilt, ho.'v üiflujenei. együ't Vépre szombaton, 
d - Njufeld, min' hi 'bű zsid , szombaton a rn 
vnlr hajla-'dó u'rakeitii és igy megmeneked tf 

a legvilkolástől. 

Házárverés. 
A Király-ut 108. sz. gazdálkodásra alkal-

mas ház, nagy kerttel a Kőszegi Kereskedelmi 
Bank r. 1. javára f. évi augusztus hó 25-én 
d. e. 9 órakor a telekkönyvi hivatalban birói 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladatik. Kikiáltási 
ár 180.000.000 korona, melynek felén alul az 
ingatlan eladva nem lesz Vevó tartozik a kikiál-
tási ár 10% át bánatpénzül letenni. A vételár 3 
egyenlő részletben fizetendő 30. 60 és 90 nap alatt. 

Dr. Szovják ügyvéd. 

Malomrész-árverés. 
A Jenő föherceg-utca 30 sz. ház , ma lom 

(üratzl-féle) kert stb osztatlan egyhatodrésze a 
Kőszegi Kereskedelmi Bank r. t. felszámolás alatt 
javára f. évi augusztus hó 23-án d. e. 9 óra-
kor a telekkönyvi hivatalban birói árverésen a 
legtöbbet ígérőnek eladatik. Kikiáltási ár 78 mi l l ió 
korona. Vevő tartozik a kikiáltási ár 10%-át 
bánatpénzül letenni A vételár 3 egyenlő részlet-
ben fizetendő 30, 60 és 90 nap alatt. 

Dr. Szov ják , ügyvéd 

Eladó ház. 
Eüy 3 szobás ház ? ol!ékhelyie.Wekkei, 

v randáv.i', 1 r't.^i, sza >d kézből nálam iutányo-
s. i e d . Dr. Szov ják Hugó , ü >\ éd 

Értesítés. 
A n. é. közönség szives tudomására hozom, 

hogy a Gyöngyös-utcában volt ó s z e r e s -
üzíetemet Szombathe lyre , Kőszegi-utca 
11 szám a l á helyeztem át. Szíves párttogást kér 
továbbra is Pavet i ts J á nos ószeres 

Házhely 
bői eladó. Cim 

a Kayszrál-utcáoan, mely je-
lenleg konyhakert, szabad kéz-
megtudható a kiadóhivatalban. 

Varrógépek 

1,800.000-től 
kedvező részletfizetés mellett vásárolható 

Lépőid Géza mechanikus Kőszeg 
Kossuth Lajos-utca 9. (Hátul az udvarban) 

» 



Magyar királyi államvasutak árvaháza Kőszegen. ad. I6ö 926. szám 

Pályázati hirdetmény. 
A mavyur királyi államvasutak árvaháza Kőszegen nyilvános 

pályázatot hirdet az "árvaházuál 1926. szeptember hó 1 tői 1927. 
iuuuiztu9 hó 31-ig szükséges élelmiszt'rok (fűszer, hus és husre nüeK) 
rövidáruk és varrodIÍ anyagok, b^r íeinüek és cip^szeti kelléke*' 
szállításának biztosítására. A szállításra vonatkozó részletes fel-
tételeket magában figlaló ajánlati felhívás es ajánlati űrlapok az 
árvaház igazgatóságánál a hivatalos órák alatt dijtilaru megkap-
hatót, uzyanott az anyagok szállítására vonatkozó 300001—913. 
:;zimu általános Mt*'*lek is m?gtudh » ók. 

Az ivenkint 20,000 kor. magyar okmány bélyeggel eilátolt ai in -
'átok lepecsételt zárt borítékban ezen kü ;cimnd. Ajánlat i 1G5—920. 
s?. pályázati hirdetményben kiirt cikkekre. 1926. évi augusztus hó 
30 ik napjíruk dé i 12 »rájáig a magyar kirilyi á lhmv isut tk kőszegi 
árvaháza igazgatóságnál benyújtandók .agy pjsta utj ia od i ba-
kó dendők. 

Bánatpénzül az ajánlóit cikkek érléiénok 5% » készpéuzben 
vagy állami letétekre i lka lms érlékp ipinxbau 1920 évi au ,'usitu < 
M 28 ik napjának dé;i 12 órujlk' a ungy.tr királyi államvasutak 
bzomhath lyi üzUtvez tő.-égénak gvüjtőpénztáránál letejndő va*y 
oda posta utján beküldendő. A b t itpfos letótftla az aj mi ttban rneg-
emlit ndő a letétjegy azonban nem csatolandó. 

Az ajánlati felhívástól eltérő, r: > n az ajánl tti lapokon, szabály 
talanul kiállított, javított, vayy vakart ssövgu, sértett, vagy pecsé tel 
!e nem zárt borítékban helyezett, elkésve vagy távh-atilag tett, vagy 
olyan ajánlatok melyekre bánatpénz nem tétetett le. figyelembe 
nem vehetők. A magyar királyi Államvasutak 

Kőszeg 1926 aiwus-tns h j 9 én. Arvaháza Kőszegen. 

Budapesten 0 L C 5 0 H E I 
19Z6. augusztus 18—27-ig 
a Szent István ünnepségek alkalmával. — 

81 év Óta számtalan vevőnk igyekezett ná'unk árenged-

ményt • lérii, amit azoabin szolid elvei -.k éa takarékos kalku-

lációnk Tielb'tt egyei!-n es'tb^n J m tudiuik en<edé > «zni. 

M)st nyi't alkalma arra, hogy 

NEUMANN M. Cégnél árengedményt kapjon 

Nínc- stűks^g, hogy a vovőközönséggol hívebben tudassuk, 

mit jelent a Neumann ruha: 
Ízlés, legújabb divat, tartósság és legjoVb munka 

mely a legkisebb kellékig is kiterjed 

S íját érd két szolgálja, h í Szent Istvánkor Bidip>sfxo rándul 

é>- megtekinti hiUlmas árur iktárunk it véte'lónyszer nélkü'. 

NEUMANN M. 
m. klr. udvari és kamarai száll ító 

férfi-, fiu-, női- és leányruha áruház 

Budapest VI., Muzeurn-körut 1. 

480 1926 vht. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX t. c. 102. §-a értelmében közhírré 
teszi, hogy a kőszegi kir. járásb róságnak 
1926. évi P 676'926 2 számú végzése kö-
vetkeztében dr. Pipplich János ügyvéd 
által képviselt Rothler és Bajusz cég ja-
vara 44/000 K s jár. erejéig 1926. julius 
hó 18-án foganatosított kielégítési végre-
hajtás utján le és felülfoglalt és 24.40u.000 
koronára becsült következő ingóságok u. 
m szobabútorok, zongora Stb. nyilvános 
árveresen eladatnnk. - Mely árverés-
nek a kőszegi kir. járásbirósagnak 192o. 
évi Pk. llóS 926. számú végzése folytán 
447 OOo K tőkekövetelés és ennek 1925 
október 11-tői jaró 18% kamatai 1 , vál-
tódij és eddig összesen 162.1O0 koroná-
ban bíróilag már megállapított költségek 
erejéig Kőszegen alperesnek Király-ut 
108 sz. alatt leendő megtartására 
1926. évi augusztus hó 17-ik napjának 

delelótti 9 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az erintett ingóságok 
az 1881. evi LX. t. c. 107. és 108. §-ai 
ertelnieben .^szpénzfizetés mellett a leg-
többet Ígérőnek, szükség esetén becs-
áron alul is el fognak adatni Amennyi-
ben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- es felülfoglaltatták es arra kielé-
gítési jogot nvertek volna, ezen árverést 
az 1881. évi LX t. c. 102. §-a értelme-
ben ezek javára is elrendelem. 

Kőszeg, 1926. évi julius hó 31-én. 

Tőtössy Endre kir. bir. végrehajtó. 

Üzleti értesítés. 
Tiszta lettel értesite n a n. é. 

közönséget és üzletfeleimet, hogy 
a Várkör 30. szAm alatti volt 
Hangya-üzletet átvettem és ott 

szűcsáru-üzletet 
nyitottam, hol minden e szak 
mába váyó árucikkek kaphatók. 
JavitAs )k, alakitások elfogadtat 
nak. S/ives pártfogást kér 

tisztelettel 
HORVÁTH MÁTYÁS szűcs. 

Szántó eladás. 
A néhai Loibersbeck Samuné sz. 

Schwahofer Karol in volt kőszegi 
lakos hagyatékába tartozó, a kő-
szegi 283 számú tjkvbim A+2396 
hrsz. alatt irt a „Klastromi eidő 
csúcs" dűlőben fekvő 804 • ól ki 
terjedésű szintó a/, örökösök által 
Kőszegen, Árpád-tér 28 szám 
alatt levő házban 1926. augusz-
tus hó 15 én (vasárnap) délután 
3 órakor megtartandó önkéntes 
árverésen a legtöbbet iyórőUMk el-
adatni fog. 

ím* 

v*- Fizessen elő a 

3*esti j ^ a p l ó r a 
a legjobb és legtökéletesebb magyar napilapra. 

Pesti Napló 
előfizetési árai a vasárnapi képesmelléklettel együtt: 

1 hóra 50.000 korona 

3 hóra 135.000 korona 

Előfizetéseket elfogad a „Kőszeg és Vidéke" kiadóhivatala. 

Mutatványszámot kívánatra dijtaianul küld a Pesti Napló kiadóhivatala, 

Budapest. VII., Erzsébet-körut 18-20. 
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Elektro-Bioskop 
a Mulató nagytermében 

Műsor: Vasárnap aug 15-én: 

A SÖTÉTSÉGEN KERESZTÜL 
Kalandordráma 8 felvonásban. 

Főszereplő Coollen Moore. 

É S A K ISÉRÖMÜSOR 

Műsor j Pénteken, aug. 2(i-án : 

Bimbula, 
a biciklisták királya 
Gördülékeny mese egy bicikli-

versenyről 10 felvonásban. 

A főszerepben BIMBULA. 

^{irdetmémj. 
A „Huny di Mátyás" m. kir. 

reáliskolai nevelőintézet gazdi 
sági hivatala nyilvános verseny-
tárgyalást hird t az 1926/1927. 
iskolai é/re szükséges hus , 
hentesáruk, fűszer és szárazfő 
zelékfélék, lisztnemüök és tej 
szállítására, valamint a Ü3zt fel-
sütésire vonatkozólag. 

A hirdetmény a Városháza 
hirdetési tábláján kívül Róth 
Jenő könyvkereskedésében és az 
„Emericanum" kirakatában van 
közszemlére kifüggesztve. 

Érdeklődni az intézet étkezési 
gazdálkodásának rodájáb in kap 
hatnak bővebb felvilágosítást. — 
Ugyanott az ajánlati minták és 
a „Szállítási feltételek" füzete 
is betekinthoíők ili. átvehetők. 

1 

Kt' szönetnyilvánifás. 

Mindazon barátainknak, jó isme-
rőseinknek, kik felejthetetlen bá-
tyánk, sógorunk, ill. nagybátyánk 

Adler Lipót ur 
elhunyta alkalmából érzett nagy fáj-
dalmunkat a temetésen való meg-
jelenésükkel, részvétlátogatásukkal 
vagy bármi módon enyhiteni igye-
keztek, ezúton mondunk köszönetet 

Kőszeg, 1926. aug 12 

Adler-család. 

Szántó- és lucernás-
árverés. 

A Gubahegyen egy 620 • öl 
kiterjedésű fi lal iucernás és a 
T a c h e t g r a b e n dűlőben szántó 
1423V, H öl kiterjnd^sb n aug. hó 
15-én d. e. 11 órakor irodámban 
önkéntes árverésen eladatik. — Az 
árverési feltételek nálam megtud-
hatók. 

Dr. Szovják Hugó, ügyvéd. 

Pk. 446 1926. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX t. c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kőszegi kir. járás-
bíróságnak 1926. evi 176 3. sz. végzése 
következtében dr. Franki Lipót ügyvéd 
által képviselt Magyar Lajos gépszij- és 
műszaki bőrgyár r. t. javára 902.2<X) K 
s jár. erejéig 1926. evi június hó 2-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás ut-
ján le- és felülfoglalt és 10,900.000 K-ra 
becsült ingóságok, u. m. motorkerékpár, 
fürdőkályha, motor indító nyilvános ár-
verésen eladatnak — Mely árverésnek 
a kőszegi kir. járásbíróság Pk 1926. 
évi 176'3 sz. végzése folytan 902 200 K 
tőkekövetelés és ennek 1925 évi julius 
hó 21. napjától járó 1 H'»/0 kamatai és ed-
dig összesen 299.150 korona bíróilag már 
megállapított költségek erejéig, Kősze-
gen, alperesek Király-ut 78 sz. lakásán 
leendő megtartására 

I9?6. évi augusztus* hó 1 r. 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 ige-
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fog adatni Amenyiben az elárvere-
zendő ingóságokat mások is lefoglaltat-
tak, azokra kielégitési jogot nyertek volna, 
ezen árverést az 1881 évi LX. t. c. 102. 
§-a értelmében ezek javára is elren-
delem 

Kőszeg 1926. julius 31. napján. 

Tőtőssy Endre kir. bir. végrehajtó. 

Szombathelyi kerületi Munkásbiztositó 

1252/6-1926. [Pénztár. 

A szombathelyi ker. Munkás-
biztosító PénzUr vezetősége ér 
tesiti a kőszegi Ipartestület ér-
dekkörébe tartozó munkaadókat 
^s tagokat, hogy f. évi ju'ius hó 
1 tői kozdődőleg a kőszegi Ipar 
testület a pénztári megbízotti 
teendők elvégzésével bízatott 
meg. Ennek megfelelően útba-
igazítást, felvilágosítást az Ipar 
testület ad uay a tagoknak mint 
munkaadóknak. — Mindennemű 
pénztári nyomtatvány az ipar 
testületben kapható. Elfogadja 
ezenkívül a ki- és bejelentési 
lapokat a pénztárhoz való to 
vábbitás céljából. Általában köz 
vetit a pénztár ós munkaadók 
illetve p. tagok között. 

Igazgatóság. 

Magasbérért 
augusztus 20-ra keresek 3 - 4 

szoba konyhás bútorozatlan la-

kást. — Ci n a kiadóhivatalban 
Nvornato1 K nai Frigyes k nvvnyoma i ,- ih K 

4 fc'ŐGSWg Vidékr 1926. augusztus 15 
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