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való felvételét, ami a diplomáciai kapcsolat helyre-
állításától annál kevésbe választható el, mert 
Oroszország kizárólag olyan íllamokkal bonyolít 
le külkereskedelmi, csereipari s általában minden-
nemű gazdasági vonatkozása ügyletet, melyekkel 
a politikai érintkezése is megvan. Ugyanis tudni 
kell, hogy Oroszországban az uj rendszer kiépü-
lésénél fogva a külkereskedelem állami mono-
polium. Tehát a kereskedelmi tényezőkkel való 
erintkezés még magánvonatkozásban is csak az 
állami expoziturákon keresztül történhet. Már 
most, ha igy áll a dolog, elkerülhetetlenné vált, 
hogy diplomáciai tekintetben is létesüljön a vi-
szonosság alapján mindkét állam részéről kap-
csolat, külügyi képviseletek felállítása, ami a 
magyar gazdaságra nézve annál fontosabb, mint 
hogy ipari és kereskedelmi érdekeltségeink ezen-
túl az orosz gazdasági piaccJ való érintkezésük-
ben kellő védelemről biztosittatnak. Mindez azon-
ban nem jelenti még, hogy kormányunk felfogása, 
vagy társadalmi megítélésünk bármi tekintetben 
is megváltozzék a mai orosz rezsim által köve-
tett gyakorlati-politikai irány, vagy mondjuk ki, 
az általunk annyira helytelenített terrorisztikus 
kormányzati elv eibirálása tekintetében. Érzelmileg 
továbbra sem leszünk korlátozva emiatt, hogy 
gazdasági kibontakozásunk célkitűzéssel a poli-
tikát háttérbe szorítják és arra bírták kormányun-
kat, hogy a többi európai íU^Anokhe/ hasonlóan, 
sőt szomszédainkat megelőzve viszonosságot 
teremtsen Oroszországgal. 

H I R D E T M É N Y E K , 
4462—1924 sz Közhírré tesz "o, ho^y a 

jövőben minden járda vagy u?c* f-glaláshoz a 
tanács enuedélye szüks^g's: a h isználatért bi-
zonyos aranykoronában m >cráIlupitott évi bér 
fú*»tendő. Az engedély iránti kérelmek a tanács-
hoz ei nezve a polgármesteri hivatalban ad»n 
dók be a jövőben, az eddigi ''ntredélyek revízió 

a!á kerülnek. A kiadott engedélyek megőrzen-
dők és az ellenőrző közegnek felmutatandók. 

Janabrit* Lajos polgármester 

Ipartestületi közlemények. 
Ismételten felhívom azon 20. életévüké 

bétől'ött varrónőket, házivarrónőket, akik szak-
képzettségüket igazolni nem tudják, iparigazol-
vánnyal nem rendelkeznek s a nőirulia varráat 
önállóan s iparszeruen folytatj ik, h>gy az ipar 
testületben a hivatalos órák alatt (kedd, csü-
törtök s szombat d. u. 5—8 ig) szakvizsga le-
tétele végett e hó végéig annyival is inkább 
jelentkezzenek, mert november 1-je után eles-
nek attól a jogtól, hogy ilyen szakvizsgát te-
hessenek s szakképzettséget csak tauonci és 
segédi gyakorlat utján szerezhetnek. 

Ipartestülelünk egyik érdemes tagját, 50 
éves önállóságának jubileuma alkalmából a 
Kereskedelemügyi Miniszter elismerő levéllel 
tüutette ki, melynek ünnepélyes átadása vasár-
nap e bó 28 án d. e. 7,11 órakor a városháza 
közgyűlési termében fog megtörténni. Felkérem 
a testület tagjait, hogy ezen ünnepélyes aktus-
hoz minél nagyobb számban megjelenni szí-
veskedjenek. 

Dömötör Qyula ipartestületi elnök. 

I I 1 K fi] K . 

ről, azon jegyzőkönyvek bőséges adatokat t ir 
taimazn tk, melyek igazo ják Ü tömérdek panaszt, 
az országnak feíjajduláaát. Ily bekvártélyoz ts 
tonkre t f néhány évtizedre egész vidéket, mert 
a többnyire ideg"ii zsoldosok a lakosokat a szó 
szoros érteimébei kifosz'ották. Megértjük in >st, 
miért féltek elődeink a bek vártélyozásnak már 
a birstől, akár mint ;» pestistől. 

De soksz >r az ezredtulajdonossal meg is 
lehetett alkudni, kiegyezni vagy nevezzük ugy : 
a bekvártéiyozast bizonyos összeggel megvál-
tHni. így járt el Kőszeg város 1644 évi julius 
hó 17-én, midőn gróf Zrinyi Miklós ő felsége 
parancsára e városban magyar lovasságot kívánt 
bekvártélyozni. A város nyomban Somogyi 
András és Szvetits András tanácstagokat able-
gálta Csáktornyára a grófhoz azon megbízással, 
hogy jó szóval beszéljék reá a grófot, helyezze 
el a katonaságot valami urodalmi községbe, 
mert városunk katonaságnak elhelyezésére nem 
alkalmatos. A város lakói leginkább kézműve-
sek. kiknek se földjük, se rétjük. A város de-
legátusai egy hét multán már visszaérkeztek 
Csáktornyáról ós jelentették a városi tanács 
nak, hogy 300 birodalmi tallérban megegyez-
tek, mely összeget a gróf urodalmi práfectusa 
Ivanovits Tamásnak kezeihez le is fizették, hoz-
ván magukkal a nyugtát ós salva quardiát. 

- Paraminszky hadnagy, — kinek nevével 
még találkozunk, 52 tallért kapott. Sokszor 
azonban a megegyezés nem sikerült, igy 1647-
ben, érdemes tehát ezen bekvártélyozást köze 
lebbről megismertetni: 

E g y e t s í i m á r a H O O O k o r o m 

szeptember hO 28-án 

Az orosz-magyar diplomáciái erintkezes. < 
A mai Oroszországgal való diplomáciai és • 

gazdasági erintkezes felvételének előkészítése a 
közvéleményből különféle benyomást váltott ki. 
A politikai körök politikai szemmel, a kereske-
delmi és ipari érdekeltségek a gazdasági vonat-
kozások szempontjából foglalkoznak a kérdéssel. 
Ami sok érv és tárgyilagos megítélés szól a lé-
tesítendő kapcsolat mellett, valamennyi a magyar! 
tranzitókereskedelein eminens érdekét és iparunk 
számára fogyasztó területek megszerzését, szóval 
gazdaságunknak ujabb kibontakozási lehetőségeit 
mérlegelik elsősorban. A politikai momentumok 
belékeverése a dolog természetéből kifolyólag az 
ellenzéki álláspont megnyilatkozásáé, amelyre 
higgadt, nyugodt és elfogulatlan feleletet Gratz 
Gusztáv volt külügyminiszter nyilatkozata ad, aki 
jelenlegi politikánkkivüliségénél és mindenféle 
aktiv részvételtől való távolmaradásánál fogva 
aligha gyanúsítható meg részrehajlással, mig vi-
szont gazdasági téren elismerten kiváló szak-
avatottsága mindenkit meggyőzött afelől, hogy 
ítélete biztos, politikai befolyástól mentes és ki-' 
zárólag a magasabb államérdek szempontjait 
tekinti. Gratz Gusztáv elismeri, hogy aki az orosz 
viszonyok helyes ismeretével nem rendelkezik, 
bizonyos jogos előítélettel és aggodalmas két-
kedéssel vizsgálja azt a kérdést, hogy vájjon 
jelentőségteljes-e csakugyan a magyar közgaz-
daságra az orosz fogyasztóterületekbe vetett 
reménykedés, iparunk és kereskedelmünk előnyére, 
ó , aki ezzel a kérdéssel szakszerűen foglalkozott 
és talán amaz egykori politikai ténykedésénél j 
fogva, hogy a bresztlitovszki békekötésnél telj-
hatalmú kormánymegbízottként volt jelen, teljes 
mértékben auter.tikus megítélni, hogy van-e jelen 
körülmenyek között még mindig ok a mai Orosz-: 
országgal szemben a szkepszitizmust fenntartani.1 

Szerinte már nincs és helyesli, időszerűnek tartja 
az Oroszországgal való gazdasági kapcsolat újra 

Melyen tisztelt előfizetőink becses figyel-
mét felhívjuk arra, hogy a Kősze? és Vidéke 
október 1 ével uj évnegyedet kezd, miért is kér-
jük az előfizetési dijat a negyedik évnegyedre 
mielőbb beküldeni, hogy a lap továbbküldése 
akadályt ne szenvedjen. Ez alkalommal azzal 
a kellemes meglepetéssel szolgálhatunk, hogy 

j — bár az aranyparitást még nem értük el, mint 
más minden egyéb — nem emeljük az elöfize-
tési árt, hanem marad az eddigi: helyben 16, 

Városbíró az óv április 29-én bejelentette 
a városi tanácsnak ő felségének azon pirancsát, 
melyben meghagyta gróf Zrínyi Péternek, hogy 
horvátokut verbuváljon, Kiknek kvártélya ós 
kiegészítési állomáshelye (Sammelplatz) Kőszeg 

(legyen. Ma este egy horvát század városunkba 
; már meg is érkezik. Tudja meg tehát és legyen 
reá elkészülve a városnak minden polgára. 

E kellemetlen hírre a városi tanáos able-
gátusait uyombau Bécsben időző gr.óf Zrinyi 
Féterhez s Par-uninsky ezredeshez kü'dőtte azon 
instenctióval, tárgyaljanak ós egyezzenek meg 
a gróffal — szükség esetéu 1000 tallérbm. Ha 
meg nem egyezhetnek, igyekezzenek kieszkö-
zölni azt, hogy csak az ezredes maradjon a vá 
rosban, a legénység azonban a vidéken &zálá-
soltassék be. 

Ha a horvátokat netán mégis ide bekvár-
télyoznák, a tanáos előre megállapította az el-
látást, amint következik: 

Egy közkatonának naponta égy pint bort, 
egy ebédhez egy pár richtl-t, (értelmét nem tu-
dom, nem e két tál étel ?), egy lónak, mig szé-
na van, két köböl zabot,- — ha már nem lesz 
széna, nézzenek körül a katonák (um Gras 
sohauen.) 

Egy alantas tisztnek napi két pint bort, 
két vagy három tál ételt, az illető háznak va-
gyoni állapotához képest. 

A kapitányt illendően kell ellátni, ennek 
ellenében azonban megkérendő; parancsolja rneg 
a katonáknak, hogy az elővárosban és házak-
ban a lövöldözéstől tartózkodjanak; világgal 

Gróf Zrinyi Péter regimentje 

Kőszegen. 
iRégebbi levéltári adatuk nyomán.) 

Az idegen hadiknak — Kőszegen olasz, 
német, horvát katonák —bek vár.élyoz isa ellen 
hiába tiltakoztak a városok, a vármegy 'k ; hiá 
ba irt fel az országház ő felségéhez. B csben 
nem orvosolták az országnak súlyos sérelmét, 
miot nem teljesítették egyéb jogos kívánsá-
gait sem. Bécsből nagyon jól megfigyelték tö 
rők hódoltság alatt nem levő Magyarországnak ; 
pártokra szakadását, egymás közti meghasonlá j 
sát, az országnak meggyengülését. Tiltakoztak ; 
a jó magyarok, de nem hallgattak reá, mert 
tiltó Pzavának nem tudott nyomatékot adni. A 
gyenge féltől nem szokás félni, a gyenge felet 
szoHuk kihasználni, kizsákmányolni. Akkurate 
Bécs ! 

Hadait, jobban mondva zsoldosait tehát 
nem saját tartományaiban, — ezeket a katonai 
terheknek viselésétől megkímélte — hanem 
Magyarországon helyezte el. Hadd tartsa el 
Bécsnek zsoldosait Magyarország! Tudjuk a 
történetből, hogy a zsoldosok acutáu ugy visel-
kedtek, — egyesek szerint gyalázatosabban, — 
mint az ellenség, a török. Azért mondották az 
akkori időben a magyarok, nem tudják, ki a 
nagyobb ellenségünk, a német vagy a török-e. 
Eddig azonban nem igen ismertünk adatokat 
a bekvártélyozásnak terheiről. Átnézve Kőszeg 
•zab. kir. városnak jegyzőkönyveit 1647 ik év 



2. Kőszeg és Vidéke 1924. szeptember 28 

vidékre 22 ezer korona. — Hátralékosainkat 
pedig ismételten arra kérjük, bog.? tartozásai-
kat mielőbb egyenlítsék ki, mert per esetén 
csak költségeket okotnak önmaguknak. 

Iskolslatofatás. Dr. Szűcs István miniszteri 
tanácsos e hó 22 én meglátogatta a helybeli 
állami polgári fiúiskolát. Ex alkalommal figye-
lemmel kisérte az egyes osztályokban a tanárok 
előadésHt és a tanulók tanulmányi előmenetelét, 
felöifWF'rélttt az iskolaépületet rend, tisztánál? 
és célszerűség szempontjából és az igy szerzett 
közvetlen tapasztalatai alapján a tanári testű-1 
letnek odaadó eredményes munkájáért teljes 
elismerését és köszönetét nyilvánította. 

Miniszteri elismerés Bruber Sándornak. A 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter Gruber 
Sárdí r lakatosmester polgártársunknak, a pol 
gármester utján elismerő leiratot küldött 50 eves 
jubileuma alkalmából. A meleghangú leiratot 
alább közöljük : „Kőszeg város polgármesteré-
nek hoz/ám intézett felterjesztéséből arról érte-
sültem, hogy Ön immár 50 év óta folytatja a 
Inka.ós ipart s e hosszú idő alatt szorgalom 
és tífczteefefg volt eredményes munkájának alapja 
s ezenkívül, mint a szegények gondnoka társa-
dalmi téren is közhasznú tevékenységet fe.líttj 
ki. Féiszázhdcs ipari múltja során polgártársai 
önben a magyar kézn.üiparot-ság egy érdemes, 
diil^os képviselőjét becsülik, aki minden ma-
gyar iparosnak példaképül szolgálhat. Ennél-
iogva indíttatva érzem magamat, hogy önnek, 
akifc.n a magyar kézművesipar tisztes üagyo-! 
máuyainak megőrzőjét látom ezen félszázados 
működése során kifejtett munkásságáért őszinte 
elismerésemet fejezzem ki. Budapest, 1924. évi 
szeptember hó 13-án. P. II. Walkó Lajosé, k." 
A miniszteii kitüntetést ma, vasárnap délelőtt 
adja ál a polgármester a kitüntetettnek u vá-
rosház köígyülési leimében, hol a városi tanács 
és az ipartestület is megjelenik. 

U] allatorvos. Serényi István állatotvos, 
a szombathelyi lovassági laktanya volt katonai 
állatorvosa, állatorvosi rendelését megkezdte. 
Lakás: Kőszeg, Király-ut 17. 

Uj elnökhelyettes a miskolci ker. Hitelszö-
vetkezetben. A Miskolci Keresztény Hitelszövet-
kezet igazgatósága 17-én tartott ülésén elnök 
be*y tlifcSLek Csicseri Orosz Ferenc igazgatósági 
tagot valasztotta meg, ki a Miskolci Gőztégla-
gyár igazgatója is egy személyben. Csicseri 
Uiosz FereLC városunkban is körülbelül 8 évet 
loltoti s így igen sok tisztelője és ismerőse van., 

ElJegyzes. Zerthofer Rezső nyug. m. kir. 
honvédhadnagy, biztosítási főtiszlviselő elje-
gyezte Jambrils Hunt, Jambrits Lajos polgár- I 
mester és néhai L zelácz Elza leányát. 

Eljegyzes. Néhai Kovács letván dr. volt 
városi tiszli főorvos leányát Lillyt o hó 25-én 
eljegyezte Nemes József kultur mérnök. 

(Licht) s tűzzel előre látván bánjanak el, hogy 
tartózkodjanak kifelé való kóborlástól, a város-
ba törekvő embereknek feltartóztatásától és ki -
táblásától, nehogy hetipiacunktól távol marad-
ja lak és ezáltal a varostól az élelmiszert el-
vonják. A kapitány arra is megkérendő, hogy 
a csavargó legényeket, kik egyesegyedül ellá 
tésuk céljából furakodnak a katonák közé, az 
ezredtől parancsolja el, mivel ezeknek a város 
mivel sem tartozik. 

A városi tanács megállapítván a horvát 
katonáknak élelmezését, —horvát katonák min 
denüti lémjei voltak a lakosságnak — és azon 
kívánságokat, melyeket a horvátok kapilányá 
tói kérni fognak, — kiküldöttek megérkeztek 
Bécsből. 

Elég kedvező híreket hoztak és Pararainsky 
ezredestől egy levelet. A levélben irja, hogy 
legközelebb Kőszegre érkezik és beosztja a hor-
vátodnak helyes bekvártélyozását. A horvátok 
Kőszegen mind nem maradnak. Zrinyi Péter 
pedig maga ment 6 felségéhez instálni, hogy 
miután e város kicsiny, kevés háza és sommi 
szülessége nincsen, engedné meg ő felsége a 
katonuság egy iészének bekvártélyozását a kő-
szegi urodalomhoz tartozó helyiségekbe 8 Snp 
ronvármegyében. 

ő Felsége teljesítene a kérelmet, az erre 
vonatkozó deckrelumnak kiállítását megparan-
csolta, mit az ezredes magával fog hozni. 

(Folytatása következik.) a. j . 

Eljegyzes. Mas^b' Ferenc reáliskolai fő 
mester eljegyezte HeufTel Rezső polgártársunk 
leányát Terézt. (Minden külön értesítés helyett.) 

Házassag. Szerdán tartotta esküvőjét Cssp-
regben Haizler József tekintélyes pékmester fia 
Jenő, Peiter János ottani löldbirtokos leányával, 
Rózfivai. Az e*ketési szertartást a vőlegény 
testvérbátyja, Haizler János németszentgróti 
plebáuos végezte. Esküvő után a menyasszonyi 
háznál fényes lakoma voit, amelyen számos fel-
köszöntő hangzott el. 

Halálozas. Hétfőn reggel hunyt el 87 éves 
korában végeigyengülés következtében, özvegy 
Dávid Antalné szül. Pohl Anna. Az Ur végre 
megsajnálta és magához vette a gyengeségtől 
már tehetetlen magaskoru matronat. 

Megerdemelt nyugalomban. Rusznyák Má-
tyás hentesmester több évjizedes munkálkodás 
után nyugalomba vonult. Üzletét, mint már la-
punkban hirdeti, átadjf. régi munkatársának. KI 
kell ismerni, hogy Ő és neje példás szorgalom-
mal vezették az üzletet és ami az ő műhelyé-
ből kikerült, az miudég a fogyasztó közönség 
teljes elismerésével találkozott. Ismerték az 6 
jóizlésü készítményeit itt és messze vidéken és 
szaktudása jó hírnevet biztosított neki. Midőn 
most előrehaladott kora miatt a hosszú mun-
kálkodásból a nyugalomba vonul, bizonyára 
mindenfelől a legjobb kivánatok kisérik, hogy 
nagy szorgalmának inpgérdemelt gyümölcsét 
még sokáic? élvezhesse. Ö is és ugyanolyan buz 
gó élettársa is. 

A Concordia dalárda dalosnapjára, mely 
október hó 5-én, azaz jövő vasárnapra esik, 
nagyban folynak a készülődések. Ezen dalos-
nap megtartása a Concordiára kötelező, ámen/• 
nyiben a Concordia a Magyar Dalszóvetség 
tagja s az ezen napon összegyűjtött adományok-
ból fedezi lefizetendő tagsági di ját; az esetleges 
maradványt pedig saját felszerelésének gyara-
pítására fogja fordítani, miért is ezen a kuiturát 
fejleszteni és terjeszteni törekvő egyesület fe1-
tétlenül számit a nagyközönség hathatós támo-
gatására. A dalosnap műsora a következő: okt. 
5 én közreműködés a Jézus szt. Szive templom-
ban tartandó 11 órai csendesmisén. Utána déli 
7,1 óráig térzene a Főtéren Kováts Ferenc kar-
mester vezetése mellett. Délután szép időjárás 
esetén csoportonkénti kirándulás. Éste V39 órai 
kezdettel dalosestély a Mulató nagytermében 
teritett asztalok mellett. A nemfogyasztó közön 
ség részére néhány széksor fog rendelkezésre 
állni. A dalosestélyen a Concordia éneks/..imoÁat 
fog előadni, az énekszámok között pedig a vá-
rosi vonós zenekar fog közreműködni Kovats 
Ferenc karmester vezetése meliett. Belepfidij 
nem lesz, azonban a kiadások fedezésére önkén 
tes adományokat köszönettel elfugad az egje 
sülét. — Tamogassuk és pártoljuk dalárdánkat 
ugy anyagilag mint erkölcsileg, hogy létfentar-
tását biztosítsuk és megerősítsük. 

A Polgári Kaszinó elhelyezése most már 
véglegesen biztosítva van a régi takarékpénztári 
épület helyiségeiben. A jövő hó folyamán a 
kaszinó már el is helyezkedik uj otthonában. 
A kaszinónak ezidőszerint több mint 200 tagja 
van. Itt közöljük, hogy a megnyitásról a tago-
kat értesíteni fogja a vezetőség, hol további 
tagfelvételek is eszközöltetnek. 

A Kőszegi Takarékpénztár az Altalános Ta-
karékpénztárral egyesülvén, hivatalos helyisé-
géül a tulajdonába ment főtéri házat jelölte ki, 
ott hol eddig a vele egyesült Altalános Takarók 
volt. Tette ezt főleg a közönség kényeimért', 
mert hiszen régi e célra épített palotája egyéb-
ként épen olyan alkalmas voit. H i már igy 
határoztak, ebben az is irányító volt, hogy régi 
helyiségét egy közérdekű egyesület céljainak 
engedje át. Abba tehát a szükséges helyreállítás 
után a Polgári Kaszinó fog kerülni. GI kell 
ismerni, hogy ez a sok évtizedes egyesület még 
sohasem volt ily e célra kiválóan alkalmas he-
lyiségben s talán sikerül a város társadalmát 
ebben tartósan egybefűzni. A Kőszegi Takarék 
pénztár uj főiéri helyiségét a két intézet egybe 
költözésére egyelőre csak annyira alakíttatta át, 
amennyire ez ezidőszerint lehetséges volt. A 
tágas kibővitett helyiségekben a régi felújított 
bútorok nagyon praktikusan vannak elhelyezve 
és az üzemet ugy a közönségnek mint a sze-
mélyzetnek nagyon kényelmessé teszi. Szerdától 
kezdve az ügyek elintézése már az uj főtéri 
helyiségben történik. 

A polgáriiskolai Segelyzö Egyasület ma dél-
előtt 11 órakor ülést tart a polgári iskolában. 

Tancestely. A kősaegi ksth. Legényegye-
süiet könyvtára jurára október hó 11 én műso-
ros zártkörű táncmulatságot rendez este V,9 
órai kezdette! a Mulató össses termeiben. — 
A meghívók a napokban lesinek szétküldve. 

Elsőrendű széntsrülstst fedeztek fel a szom-
szédos Szerdahely vidékén. A fúrásokat tovább 
folytatják n kiküldött geológus Kőszeg város 
területén is eszközöl próbafúrásokat. 

A lovarda épületsnek lebontása már a be-
fejezéshez közeledik. Mint megírtuk, az anyag 
a reáliskolába kerül, bo! bővítésre fogják fel-
használni. 

Bedőlt a vámorfeddzek, mely u felsővám-
nál disztelenkedett. A vámőrség most ember-
ségesebb bódét emel, ami már nem a foldalatt, 
hanem a föld felett fogja rendeltetését szolgálni. 
Ezzel ezonbwn a vámőrlegénys^g férőhelye még 
nincs megoldva, mert mint ismerotes, véglegesen 
a vámőrbódé a kethelyi domb tetejére és a rőti 
völgy országhatárvonalára kerül. 

A Külső körúti lakósok gyalogjárót kérnek 
a várostól és egyben panaszbeadványt intéztek 
a polgármesterhez, a szomszédságukban terve-
zeti serléshizlalda ellen. A polgármester u kül-
döttséget megnyugtató kijelentéssel látta el és 
ígéretet telt, hogy a gyalogjárót hamarosan 
megcsinálja a város, a sorléshizlalda ügyében 
pediglen a telep engedélyezési eljárásnál fogja 
figyelembe venni érdekeltek kívánságait. 

Ingatlanforgalom Kőszegen. Csiszár Jánosné 
szül. Olaszy Terézia megvette Kálmán Viktorné 
szül. Kanitzer Juliskától az Ursprung-dűlőben 
levő (i44 négyszögöles szőlőjét 5,035.000 K-ért. 
Dr. Borossay Imre és neje PfefTel Erzsébet vett 
Fleischhacker Gottfried és neje Frühwirth Terézia 
ugy Frühwirth Samué* neje Fleischhacker Ka-
talintól a Lamer dűlőben egy szőlő és gyümöl-
csöst 468 négyszögei! területtel 8,000.000 K-ért. 

A Concordia dalarda zaszloszentelese 1862-
ben. A Concordia október 5-én tartandó dalos-
napjával kapcsolatban érdemesnek tartjuk a m»i 
fiatal generációnak tudomására adni a Concordia 
létesulését és zásziajanak felszentelési ünnepé-
lyét, melyre még az életben levő volt Concor-
distak is örömmel visszagondolnak. Volt idő, 
amikor egyesületek nyilvánosan nem működ-
hettek, cstkis hatósági engedéllyel egy-egy kor-
mánybiztos j'-lenléteben; ugy összejövetelüket, 
mint közgyűlésüket, sőt még minden választ 
mányi ül^st is be kellett jelenteni. így a Con-
coidia dalosegyesület is 1859. évben nevezett 
e*yeaület benyújtotta alapszabályait jóváhagyás 
céljából, melyek esak 1802. évi március l i én 
érkeztek vissza s ezzel megadatott a daiardantk 
a nyilvános szerjplé*. Miután most már nyil-
vánosan voit elismerve, zászlófelavatási ünne-
pélyre készültek. 1862. aug. 20. volt az a nap, 
amely nemcsak az egyesület, hanom az egész 
város ünnepe volt. Előző estén a l u ' g ó pro-
tektor Hrabovszky János nejének Zsófiának 
„Standchent" adtak. Másnap reggel ugy látszott, 
hogy az időjárás nem lesz kedvező, délben 
azonban kiderült és az ünnepélyt mégis meg 
lehetett tartani a.: úgynevezett Polster féle pin-
cében. Az ünnepély fényét emelte a soproni 
„Dalfüzér", valamint a Rohonci Énekkar jelen-
léte. A Himnusz eléneklése ulán Fügh Kálmán 
városi főjegyző lelkes magyar beszédet mondott, 
mely alatt a zászló a zászlórudra erősíttetett. 
Utána Silchetől „Bundeslied* című kar követ-
kezett. A zászloacya biztató szép szavakkal 
zöld selyemszalagot kötött a zászlóra, mire »\Vir 
sind ein festgeschlossener Bundu cunü dal kö-
vetkezett. Michaelis Izidor evang. lelkész német 
beszédet mondott a „Concordia" névre, a ma-
gyarok első királyára emlékeztetve. Végül 
Sehneller Barta úrhölgy buzgolkodása folvtán a 
kőszegi hölgyek áldozatkészségéből Fügh Emília 
úrhölgy beszéd kíséretében hímzett nemzetiszínű 
szalagot kötött a zászlóra. Ezek után Beyer 
János tanár által költött és Möszl Lajos kar-
nagy által zenésített „Fahnenmarsch" cimü dal 
eléneklése után a tulajdonképeni ünnepély véget 
ért. Szívélyes együttlét és víg hangulatban folyt 
le a nap hátralevő része, majd együttes, majd 
felváltva dalok eléneklése mellett. így folyt le 
a maga egyszerűségében, nem mestercélt szív-
ből jövő Concordia daíegyesület zászlófelavató 
ünnepélye 

> 
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Elkerülnek • s/slmakazlak a sporttér szom 
»xédságából, illetre a város belterületéről, hol 
tűzveszély szempontjából sem hagyható én mért 
a város utasította a afalmatulajdonosokat a 
szalma eltanaritására. Ki a maga portáján a 
szalmát elhelyezni nem tudja, a Vásártéren kap 
helyet. 

Panati a közönség korsbol — A Rőtfalva 

felé buzódó (idei sétányon már »u and dgóuál 
vámőr áll és a sétáló kőssegi körönséfet to 
v^bb nem engedi. Aki az Cr távollétében tul 
megy az andalgónál, az a vis^zajovetelnél ott át 
nem ju'hat és átlépési engedély hiányában a 
vérosba csak nagy nehézségekkel jöhet viasza. 
Az eidö Kőszeg városé, a legszebb ut arra van, 
abban a köi ' nség sétáját akadályozni nem saa-
bad annál kevésbé, mert a ha'ár onnét még 
tí5vol van. — Kívánatos volna, hogy a város 
nagyérdemű polgármestere illetékes helyen kuz 
bejerna ezen indokolatlan akadékoskodás meg-
szüntetése végett. 

önkéntes árveres. Folyó hó 28 én délután 
3 órakor Várkör 40 szám alatt (evang. piplak 
mellett) önkéntes árverésen el fogadatni téwrla, 
terméskő, ablakok, ajtók, deszkák, épü'ntfa, 
kályha, takaréktűzhely és tüzelőfa. 

A rokkantnap védnökei közül lefizettek 
Küttel Dezső gyógyszerész 25.000 és az Elité 
krvéház rokkantuapi vendégeitől gyűjlött 392 
ezer koronát, mely adományokéit hálás köszö-
netet mond az elnökség. 

Az amerikai magyarok a Magyar Nemzeti 
Szövetség részére 18,fcOOCOO, a Gyermekvédel-
mi Liga részére 18,810.C00 koronát küldtek. 

A cukor arát 10G0 koronával leszállítják ; 
október 1-ére megszűnik a kockaeukorhiány. 

Sok a golyvamegbetegedes, aminek oka az, 
hogy Au*ztriaból importált sóval főzünk, annak 
pedig kevesebb a jódtartalmú, mint a mugyur 
sónak. Ha a helyzet nem változik, hamarosan 
minden máscdik ember golyvás lesz. 

A dohanyarak emeléséről beszélnek és ir 
nak ujabban mind határozottabb formában, lile-
íé*es helyin kijelentik, hogy mindaddig, amíg 
a korona stabil marad, a dohányárak emelésé 
lói szó sem lehet. 

Szomorú szüret. A soproni hegyekben a 
szüretelés megkezdődött. A máskor vidám szüret 
most nagyon szomorú, mert sok helyen tized 
resze sem termett a tavalyinak. 

A hagyma es fokhagyma behozatalanak sza 
baddatetele. A hivatalos iap kormányrendeletet 
kozol, amely a hagyma és fokhagyma behoza-
talát szabiiddá teszi. A felszabadított árucikkek 
behozatal után a rendelet szerint már az arany-
vamokat kell fizetni. 

Uj könyvek Roth Jenő kölcsönkönyvtaraban. 
Zboray: Az örök nyár hazájában, Nordenskiöld : 
Indiánok és tehérek. 

Ingyen kaphatja a Pesti Tőzsde mutatvány -
szamait fel hónapig kötelezettség nélkül, ha 
címet bejelenti a Pesti Tőzsdo kiadóhivatalába, 
M I I . Rokk Szilárd-ucca 9. A lapo lvan érdekes, 
közhasznú, praktikus és sokoldalú, gazdának 
és kereskedőnek épugy nélkülözhetetlen, mint 
peurembernek és tisztviselőnek, hogy a kiadó-
hivatal szivesen küldi fél hónapig díjtalanul a 
iapot, mert meggyőződése, hogy minden érdek-
lődőből előfizető lesz. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. Szü-
l e t é s e k : Gaider Franciska özv.: Erzsébet r.k. 
Heilemann József—Glatz Róza: Katalin r. k., 
Buuer János— Háberl Róza: Katalin r. k.. Mi 
koiics János—Németh Teréz : János r. k., Vörös 
István—Kiss Mária: Vilmos r. k., Horváth Já-
nts— Horváth Róza: László r. k. H á z a s s á g : 
Katalin Imre—Schliiffer Marianna, Horváth Kál-
mán—Schláffer Franciska, vitéz Major Károly— 
Rrucker Mária. H a l á l o z á s : özv. Dávid An-
lalné 87 éves, aggkór. 

KŐSZEGI BÚTOR- és FAIPAR r.-t. 
KÓSZEG, KIRÁLY-UT 48. szám. 

Állandó raktár saját kc*zitesu komplett háló, ebedlő, 
urisioba és konyhabútorokból — Kerti szekek és 
asztalok, szőnyegszövőszekep, mehkaptarok, mosó-
népek cs teknők, cgvébb háztartási cikkek a leg-
jutanyosabb árakon. — Megrendelések az épület-
berendezesi és butorszakmában a lehető leg-
gyorsabban elsőrendű kivite'ben készíttetnek. 

Megtekinthető vásárlási kényrzer nélkül 
reggel 8 órától esti 7 óráig. 

B U D A P E S T 
K a l v i n - t é r 1 s z á m 
ALAPÍTTATOTT 1860-BAN. 

Kizáró lag első-

rendű minőség-

ben, a legelőnyö-

sebb árakon. — 

Női és férfi ruhaszövetek. Női-, férfi- és gyermekfehérnemüek. Vászon- és mosóáruk, 

I P O R T 
Vasutas—KSE 3 : 1 ( 1 :0). 

Szépszámú közönség jelenlétében folyt le a fent 
csapatok bajnoki mérkőzésé, melyet az állóképesebb 
együttes, a szombathelyi Vasutas nyert meg 1 :0-ás félidő 
után 3 : l-re a végeredmenyben. A győztes csapatban 
n csatársor munkája kiemelendő, de különösen jó volt 
a közvetlen vedelem Marthtal az elen. A KSE és cgyuttul 
a mezőnynek legjobb embere Spmdlbauer kapus volt, 
kinek önfeláldozó védésén múlott, hogy csapata súlyo-
sabb vereséget nem szenvedett, melyben azonban a 
Blazovich —Pojdesz bekkpár is nagy segitsegere volt. 
A halfok közül egyedül Schwarz játszott teljes gőzzel, 
ellenben Pojdesz lí. es Hribar nem bírta végig az iramot 
s amúgy is formán aluli volt játékuk. A csatarsor volt 
a leggyengébb része a csapatnak, különösen a balszárny. 
Katona tulkényelmes s lassú csatárjátékosnak és mintha 

' felenk is lenne, Nemes a balszélén tehetetlenül állott, 
' mert a belső trió teljesen elhanyagolta A Nóvák II.— 
J Novak I — Szova jobbszárny vezetett egypár szép táma-
. dást, melyből kifolyólag Novak II érte el a KSE egyetlen 
gólját. Müller biró (Gyúr) valószínűleg igen elfáradhatott 

I az utazásban, mert egyáltalán nem volt képes követni a 
' játék menetet s bizony, különösen az offszájdok megíté-
lésében nagy hibákat követett el, nem is emlitve a többi 
tévedéseit A KSE intézőjétől pedig elvárjuk a jovőbtn, 
hogy a csapat tagjainak erélyesebben vedelmere fog kelni 
es nem fog elintézetlenül maradni egy olyan ügy, mint 
a mult vasárnapi játékossértési eset volt Ma a biró nem 
intézi el, ügy forduljon a kerülethez, az majd megtorol 
il\en esetet, mert máskülönben aligha marad játékos a 
csapatban. 

Vasutas I I .-KSE II. 3 :1 ( 2 :1 . 

Elömérkőzésen talalkoztak a fenti egyletek második 
i csapatai, melyben a kőszegiek hatalmas' formajavulást 
| mutattak es csak belső csataraik puhaságán múlott, hogv 
| a majdnem mindvégig fölenyben lejátszott mérkőzést 
elvesztették 3:1 arányban. A szombathelyieknél a köz-
vetlen védelem volt jó, a kőszegieknél a két szélső és 

' a két bekk, azonban a többiek is hasznos tagjai a csa-
j patnak az egv balhalf kivételével, kinek kéz-láb játéka 
; túlságosan sok időt vesz ig, nybe. helyén Riegler II. jobban 
megfelelne. A gólt Seper rúgta. Blazovich biró nem volt 
elég erélyes, különben jól bíráskodott 

Megindul a birkozósport. 
A KSE birkózószakosztály* a nyári szünet elmúl 

tával ismét megkezdi működését Szabó tréner vezetésevei 
a Brader-féle vendéglő külön helyiségeben, hol minden 
hottőn,'szerdán és penteken tréningek tartatnak, melyek 
nyilvánosak l«sznek a közönség részere. Ezúton hivja 
fel a vezetőség a tagokat es az újonnan belépni szán-
dékozókat, hogy holnap, hétfőn este S órakor jelenjenek 
meg a Brader-fele vendegiőben, ahol mindjárt meg is 
kezdődnek a tréningek. 

A paradicsomfózes aldozata. Dorozsma köz 
'•égben keddr-n Kálmán Józsefné paradicsomot 
főzött egy hatalmas lábasban. A forró paradi-
csommal telt lábast a földre tette le néháuy 
percre hűlni Szabad idejét arra használta, hogy 

'hároméves kisfiát karjára vette és sétálgatni 
i kezdett vele a konyhában. Járkálás közben 
! olyan felületesen tartotta karjában a kisfiút, 
hogy az a forró lábasba zuhant. A szerencsét-
len kisgyerek egészen összeégett 8 pár órai 
szenvedés után maghalt. A szülő ellen gondat-
lansog címen megindították az eljárást. 

148 oldalas album a Színházi £lot e heti 
száma, — Bunbury, — Drótostót, — CVkoljon 
meg! gyönyörű képekben és Írásban. Darab-
mellékletként Kreutzer s/onátáját hozza Incze 

.Sándor népszerű hetilapjának e heti vaskos 
száma 800<» korona, negyedévi előfizetés 80 000 
korona. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet-körút 
29 — Kőszegen kapható Rónai Frigyes hírlap-

1 árudájában, Várkör 39. 

T a i a l t t a r y y a k : egy sálkendő. Igazolt tu-
i lajdonosn átveheti az áll.tmrendőrségeri. 

A Qőzkszánfütók legközelebbi képesítői vUs-
gái f. évi október hó 3 án fognak megtartatni 
a soproni iparfeiü*yelőségen. 

A világ dohányszükséglete. Statisztikai ada-
tok szerint ieglöbb dohánjt Hollandia. Amerika 
és Néinetorsaág fogyaszt. Ausztriában 1400, 
Norvégiában 1135, Dániában 1125, Franciaor 
8'ágban 1000 grumin dohány jut évente egy la-
kosra. A többi államokban a dohányszükséglet 
nem haladja tul az 1000 grammot évonte. 

Felmentő itetet a csongrádi perben, Pén 
tekeu délután hirdette ki bíróság a csongrádi 
bombamerénylet üuyében az ítéletet, mely szá-
riul az összes vádlottakat felmentették. 

„Szemelyes szabadsag megser tese* . Szo 
katlan ügyben hozott ítéletei h minap a sze-
gedi járásliróság. Magyar István apátfalvai 
legény egy mulatságon Kiss Máriával táncolt. 

| A t á n c h e v é b e n viharos jókedvében az izmos 
j legény ölébe kapla táneosiifjót s kivlt'e az ud 
I v a r r a . A leány megijedt éfr sikoltozni kezdett,' 
: a zajra azután eiősietett egy csendőr, uki ki 
szabadította a leányt a legény ölelő karjaiból. 

I A felj><lontés kapcsán megtartott tárgyaláson 
bűnösnek mondta ki a bíróság Magyar Istvánt 
és 250.000 korona pénzbüntetésre ítélte. 

Középkori lopatkoval patkoltatta mty a lovát, 
i A régi leletekben gazdag marcali i járásban 
(Somogymegye) most meg kopárpuszta sik IUH 
zején találtak egy igen érdekes es értékes kö 
zépkori lópatkót, atiieljben még a kovács-csi- 1 

nálta, durva vasszögek is hiánytalanul meg-
voltak. A patkó alakja nagyo i elüt a maiak-
tól. Körül patavédő van rajta. Valószínű, hogy 
va'amelyik középkorú harcos veszthette el. A 
legérdekesebb azonban az, hogy aki megtalálta, 
meg aznap felverette a lova lábára, holott az 

; érdekes lópatkó méltó tárgya lehetett volna 
a Somogymegyei Muzeumnak. 

Amerika mar készül az uj haborura. Ame-
rika egyik tüzérségi próbatelepén most próbál-
ták ki azt az uj ágyutipust, amelyet Newyork 
védelmére készítenek. Az ágyú 50 kilométer 
távolságra röpíti a negyven centiméte/ átmérőjű 

. lövedékeket. A kísérletek nagyszerűen sikerül 
tek, csak egy baja van az ágyuuuk : minden 
lövése olyan pokoli zajjal jár, mintha egy pus-
kaporgyár repülne u levegöb»\ A fnitaláló most 
azon fáradozik, hogy az agyúnak ezen a kelle-
metlen tulajdonságán segítsen. mert eyéaz N«w-
york beleőrülne, ba ezzel az ágyúval egyszerre 
több helyen lövöldöznének. 

Trocklj meyfenyegi Romániát. HÍIZHÍ hírek! 
szerint Trocklj a besszarábiai határon fenyege-! 
tó tartalmú beszédet intézett az ottani azovjet-
csapatokhoz Komania ellen. Többek közt kiie-
lentette, hogy Románia vagy önként kiüríti 
Besszarália területét, vagy teljes mértékben 
érezni fogja a vörös hadsereg proletár earedei-
nek erejét. 

Sajat gyártmányú kótett knbát 195.000 tői, 
kötött mellény 130.000-től, kötött jumpur 38 000 I 
tői. Filipp kötöttárugyára Szombathely, Széli 
Kálmán ucca 6. 

Olcsó szövetvásár! A nehéz gazdasági vi-
szonyok, melyek szinte lehetetlenné tes/.ik a 
középosztálynak a luházkodást, valamint a nagy-
közönség fokozottabb igényeinek kielégítése cél-
jából a világhírű Semler J . cég egyik főnöke 
több hónapig Londonban tartózkodott, ahol 
tudvalevőleg a Semler J cég főüzlete van s 
honnan e napokban tért vissza. Ottléte alatt a 
legújabb szövetkülönle^ességeket, valamint fenti 
üzlet óriási forgalma folytán fennmaradt szövet 
maradékokat hazánkba utnuk indíttatta, melyek 
egyrésze már m^g is érkezett Budapestre. — 
Föntemlitett dolgok, melyek a Budapestre utazó 
nagyközönség rendelkezésére állanak, a világ-
hírű Semler J . oég Bécsi ucca 7. szám alatti 
fő-, valamint a Koronaherceg ucca 9. szám 
alatti fióküzleteiben a lehető legjutányoaabb áron t 
beszerezhetők. 
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Intézeti matracok 

készen kaphatók 
Készít: angol uriszoba, Bergéres-*arni- I A í P Q fi 4 R A IH 
túrákat, bőrből vagy gobelinszövetből. | v U U O U / i l l f l i v . 

P r J I ^ l z / V \ l k Q 3 k á r p i t o s es d i s z i t ő 
1 U l I a i V 1 V i l r v o a Köszea, belváros (a Mulató mellett) Kőszeg, belváros (a Mulató mellett) 

Elvállal minden a szakmájába vágó mun-
kák javítását házon kívül és vidéken ig. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Budapest 0.0069'00 

1 aranykorona 17.000 papírkorona. 

Font Sterling 342.000 K, Dollár 76700 K 
Schw frank 14 705 „ Francii frank 4070 „ 
Lira 3360 „ Sokol 2280 — 
Dinár 1053 „ Lei 397.-
100 osztrák K 109.00 100 Márka — 

H i v a t a l o s gabonaarak : dunántuii búza 
422 500 — K. Rozs 385.000 K. Takarmányárpa 
380.000 K. S^rarp-i — — K. Zab 330.000 K 
Kukonci 380.000 K. Korpa 225.000 K. 

Körülbelül 2 0 - 2 5 fa 

S ; e § z t e n y e t e r m é « e 
ma, vasárnap d. u. 3 órakor 

az EISNER-VILLÁBAN 

nyilvános árverésen eladatik. 

író- és más asztalok, vas-
pénzszekrények réqi pénzintézet 
összeköltözésének f*le"?l*tf<», előnvós^n kanbitók. 

-
r 

„ A K Ő S Z E G I T A K A R E K P E N Z T A R " 
(ALAPÍTÁSI ÉV 1844) 

tisztelettel értesiti összes ügyfeleit, és a város és vidékének közönségét, hogy 

hivatalos helyiségét 1924. okt. 1-től 
kezdve főtéri házába helyezte át, 

oda hol eddig a vele újévkor egvesült 

Á L T A L Á N O S T A K A R É K 
volt. ' AZ IGAZGATÓSÁG . 

Házeladás. 
Király-u' 42 számú eajész ház 1161 négy-

szögöles belsösétfgel irodámban betekinthető 
feltételek melett, október hó 11-én délután 3 
órakor megtartandó árverésen, irodámbiu eí 
foa adatni. Dr. SCHNELLEU. ügyvéd. 

R M. y o n képviselőket keres 
nagy budapesti cég háztartási és konyhafelszerelési cik-
keknek részletfizetésre való eladásra Megbízható ügv-

j nökök ajánlatait kérjük „Biztos jö»őM jelige alatt Magyar 
'Hirdető Iroda Budapest, Városház-ucca 10 sz. küldeni. 

Jó házból való fiu tanu-

lónak és egy háziszolga 
felvétetik. Köztisztviselők. 

I z l e t á í a i l á N . 

Műtrágya és trágyagipsz 
legolcsóbb napi áron kapható FRANKL LAJOSNÁL, 

Kossuth Lajos-ucca 21. 

Értesítem a n. é. közönséget, 
hogy évtizedek óta fennálló! 

I i e i i t e ^ ü x l e t e i i i e t 
f. é v i o k t ó b e r hó l é v e l B a l o g Gyu la 
mészáros és hentesmesternek bérbeadóm. Amidőn 
hálás kós/önetemet fejezem ki a n. é közön-
ségnek belém helyezett bizalmáért és vállalko-
zásom jóindulatu támogatásáért egyúttal arra 
kéreja, hogy azt ut dómra is átruházni szives 
kedjék. Tisztelettel 

Rusznyák Mátyás. 

Ü z l e t i á t v i t e l . 
Értesítem a n. é. közönséget, hoary Rusznyák 
Mátyás hentesüzletét bérbevettem és azt októ-
ber hó 1-től kezdve saját nevem alatt mint 

mészáros- és hentesüzletet 
tovább vezetem. — Amidőn a n. ó. közönséget 
a legkitűnőbb és fegfrissebb árucikkek gyors és 
pontos kiszolgálásáról biztosítom, kérem a mi-
nél szélesebb körű pártfogást és bizalmat. 

Tisztelettel BALOG GYULA 
mészáros és hent. s. 

Az ország legnagyobb faiskolája 

U N G H V R R Y L R S Z L Ó F É L E 

faiskola, »zőlő és borgazdasági rt. 

C Z E Q L É b 
Árjegyzéket kívánatra 

i n g y e n és bérmentve 

küld. .Műkedvelő ét 

Haszonkerteszet" c il-

lusztrált szakmunkánk 

50 ezer K.-ért megrendelhető. 

KERTMŰVÉSZETI ÉS TELEPiTÖ IRODA: 

Rí írNflPPC^T IV., FERENCIEK TERE 3, 
D U ü n i L J l félem. 14. Tel. J. 152-07 

Faiskolai lerakatok: 

BUDAPEST. 1., Villányi-ut 16, Weintegl Sándor 

VII., Erzsébet királyné-ut 39 sz. Tost Ferenc. 

— Mitől olyan zamatos a kávéja, Édesen 5 

— Egvszerü, csak UHU-kávéval van főzve. 

K M e k t r o B i o N k o p 
a „Mula tó" nagytermében 

Műsor: Vasárnap, szept. 28-án d. u. '..ö-kor 

L á n g v i h a r b a n 
Egy anya kálváriája 2 reszben, 10 felvonásban. 

A főszerepben Susanne Deprés es Signorét. 

I. rész: A bosszú áldozata. 

II rész A menekülő élet. 

Gyümö l csös 
a Kalvária mellett október 

hó 5-én délután 3 órakor 

Jenőfőherceg-ucca 5 szám 

önkentes árverésen eladatik. 

Házeladás. 
Özv. Pintér Antalné s gyermekei tulajdo-

nát kepjzA kftszegi Jenőfóhereeirucca 22. számú 
ház na«y kerttel, szabid kézből eladó. Feltéte-
lek irodámban megtudhatók. 

Dr. SCHNKLLER, ügyvéd. 

Ordho|»ii€l cipőket 
ludtalpu, donga, fagyos, büttykös, vagy 

bármily rendellenes lábakra a legtöke-

letesebb, finom kivitelben készítenek : 

M o r i t z é s G á p e l 
szakorvosilag elismert orthopadműcipészek. 

Budapest, VI., Jókai-táp 4. sz. 
(Andrássy-uti sarok.) Telefon 55-05. 

Műsor : Csütörtök, október hó 2-án : 

Dr W. Griffith mestermü: 

TJt m. boldogság felé 
Dráma 11 felvonásban, a főszerepben Lilian Gish. 

fr j , % I l i i i g Kossuth Lajos-
j M j + m m w ^ w M ^ u t c a 8> a l a t t : 

B Ú T O R T : (MAJLÁTH ANDRASNÉ) 

szekrényeket , asz ta lokat , székeket , 

ágyakat konyhaberendezéseket , háló-

szoba- es ebéd lóberendezeseket . min-

denemü bú toroka t a l ego l csóbb á ron , 

R U H A N E M Ú E K E T : 

férf iö l tönyöket, a lsóruhákat , férfi- és 

női f ehémemüeke t , szoknyákat b lúzo-

kat, nő i kabátokat , c ipőket , ka lapokat , 

szőnyegeket , ágynemüeket és pap lanoka t . 
Mindennemű konyhai- és díszedényeket, á:v4nyokat veszek 

Megérkeztek 
a „ S E N A T O R " sweizi szivarkahüvely 

és papír-különlegességek. 

Z S O L D O S T R M I N T E Z E T 
a legjobban készít elő magánvizsgákra. 

Budapest, VII. kerület Dohány-utca 84. szám 
Telefon Jó=sel 124-47. 

ALGEBRA és GEOMETRIA 
a középiskolák teljes tananyaga, egyszerű nyel-
vezettel, bő magyarázatokkal megrendelhető. 

ÖSSZEFOGLALÓ TANKÖNYV 
a középiskola négy alsó osztályának tananya-

ga két kötetben mngrendalhetö. 

Nyomatott Hónai FrigyeB könyvnyomdájában Kószegen. 

4 KÖ«E»Í£T éa Vidéke 1924. szeptember 28. 
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