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Nem türiink beavatkozást. 
Az a két távirat, amelyet a leleplezett kommu-

nista forradalmi agitátoroknak és bünszövetsége-
seinek mentésére vakmerő fenyegető hangon a 
magyar kormányhoz intéztek külföldről, országos 
felháborodást keltett, de jelentőségét túlbecsülni 
egyáltalában nem hajlandó a magyar politikai élet. 
M e g v e t é s s e l lökjük félre az ilyen beavatkozási 
kísérlet ostoba papirrongyait, mint ahogy más 
formában jelentkezett minden próbálkozást, mely 
Magyarország dolgaiba való beavatkozást kísérelt 
meg, mindenkor erélyesen visszautasítottunk a 
múltban is. Magyarországot és annak közható-
ságait nem lehet megfélemlíteni és visszariasztani, 
hogy a törvények szellemeben járjon el s meg-
torló intézkedéseket alkalmazzon azokkal szem-
ben, akik az állami és társadalmi rendet veszé-
lyeztetik. Hozzászoktattak az utóbbi évek Európa-
szerte elhintett rágalmazásai, melyeknek szerzőit 
az u. n. emigráció és azok besúgói között tudjuk, 
hogy a belső konszolidáció ellenségeinek leleple-
zését és ártalmatlannátételét, mint a reakció tom-
bolását állítsák pellengére s ezzel hitelét rontsák 
hazánknak. A magyar kormány mindenkor a leg-
nagyobb méltósággal és eréllyel tiltakozott a gálád 
gyanúsítások ellen és belső békéjének megszilár-
dításával a közrend, jogbiztonság és a szabad-
ságjogok szabadszellemü kezelésével, azoknak 
minden állampolgár számára való egyenlőjogu 
biztosításával bebizonyította mennyire felette áll 
a vádaknak. Demokratikus berendezkedésünk, a 
haladás szellemét visszatükröző alkotmányos intéz-
ményeink, a nemzeti népképviselet által alkotott 
törvényeken felépülő jogéletünk mindennél beszé-
desebb tanúsága annak, hogy Magyarország fel-
emelt fővel állhat a nemzetközi megítélés elé. 
De a felforgatást, forradalomszitást, a romboló 
erők felszabadítását és a söpredékuralomnak a 
polgári társadalomra való rászabaditását nem 
engedhetjük és utolsó erőnkig küzdeni akarunk 
a rend felforgatói, az európai békét veszélyeztető 
kommunista üzelmek ellen. A kommunisták kül 
földi patrónusainak gyalázkodó és fenyegető két 
sürgönye közönséges taktikai fogás, mely egy-

felől befolyásolni szeretné a független magyar 
itélőbiróságot a bűnösök megbüntetésében, más-
felől — és ez az igazi cél — elterelni akarja az 
európai közvélemény figyelmét az egész Európán 
végigvonuló bolseviki aknamunkáról, hogy a 
szovjet megfizetett ügynökei könnyebben végez-
hessék robbantó munkájukat Közrendészetünk és 
igazságszolgáltatásunk még a legelvetemedettebb 
bűnözők számára is biztosítja a vizsgálati fogság-
ban, a börtönben és a fegyházakban a leghumá-
nosabb bánásmódot; az a rágalom tehát, mely 
a kommunisták állítólagos bántalmazásának ürü-
gyén vádaskodik, nem egyéb, mint hitvány esz-
köze Európa megtévesztésének. Végig egész Kelet-
európán hadállásokat akar kiépíteni magának a 
Moszkvából elindított propaganda, hogy adott 
pillanatban egyszerre robbanthasson és lángba 
boritsa a nemzeteket és népeket. Magyarország-
nak hálával tartozik a kommunista veszedelem 
meggátlásáért a kontinens minden hatalma, mert 
jelet adtunk nekik a földalatti szervezkedők gyil-
kos szándékáról. Ezt vegye tudomásul valamennyi 
külföldi állam parlamentje, ha ott talán a balszélső 
irányzatok nagyon firtatni merészelnék a Magyar-
országon lefogott kommunisták ügyét. Idegen 
államok szocialistáinak, vagy kommunistáinak 
felszólalására és sürgönyeire rá nem hederitve, 
haladni fogunk a magunk utján, hogy az országot 
a becstelenségtől megoltalmazzuk. 

A budai irgalmasoknál. 

Ott laknak K Murgithid mel let t . . . a Zsig-
mond-utcában. Sz^p, nagy hata'mas, modern 
épület. Homlokzatán olvasható: Az Irgalmasrend 
kórháza. 

A Pisti, vngy a Sándor portás szíves fel-
világosítással szolgál a belépőnek. — Kérem 
szépen . . . méltóztassék erre . . . G. szám . . . alá-
zatos szolgája. A betegek felvétele gyorsan tör-
ténik. Pedig van itt a világon mindenféle beteg: 
az osztályhoz beosztott orvos megvizsgálja, ad 
róla irást s az irodában üiő gondnok, dr. Hlatky 
Romuáld kórházi ff fel ü g y lő, fogorvos, egy-
kettőre elintézi a beteg3t. Tóth dr. szintén fog-

A kőszegi Jurisich cserkészcsapat; 

öt esztendős története. 
Irta: dr. SZUNYOGH XAV. FERENC. (II.) 

A nyilvános szereplésben is egyre jobbat 
mutatott fel a csapat. A legelső szereplésük a 
szombathelyi gárdaversenyen volt, ahol ugyan 
csak negyedikek lettek, de ennek oka az volt, 
hogy ők cserkészszámokból készültek, a versenyt 
pedig az atlétikai számok döntötték el. Itthon 
Kőszegen is rendeztek több ünnepéi) t Az elsőt 
1920. december 8-án, amikor több szavalat és 
zeneszám közt előadták a „Diák-tanács" cimü 
jelenetet. A legszebb előadásuk volta „Kis lord" 
előadása 1922. márciusában. A darab maga is 
közel áll a gyermekszívhez. Előadásában is, mint 
a prológus mondja, érvényesült a cserkész ügyes-
ség és találékonyság; mert 

Ó mennyi munka, mennyi szeretet 
és mennyi készség halmozódik össze, 
amig a kis lord megjelenhet itt! 
Ó ! mennyi terv, álmatlan éjszaka, 
tanacskozás és fejtörés, kísérlet 
és mennyi vajúdás volt itt, mig 
virággá nőtt a mai est derűje. 

Ez a cserkészek minden darabjának a nagy 
értéke. EV érvényesült a „Kis lord- előadásában 
is, melyben a cserkészek lelke jelent meg min-
denben : 

a színpadon, a bútorban, a falban, 
a villanydrótban, minden kicsi szögben, 
a jelenetek szép együttesében 
És hangtalanul hozzájárulunk, 
hogy könny fakadjon a meleg szemekben. 
Mi minden kicsi tárgyban ott leszünk, 
mindenbe lelkünket leheltük át. 

És akik jelen voltak ezen az előadáson, azok 
mindnyájan megszerették ezt a cserkészlelket. 

A nyilvános szereplés közé számithatjuk a 
csapat kirándulásait és táborozásait is. Kirándu-
láson voltak a kőszegi hegyekben, Bozsokon, 
Répceszentgyörgyön stb. Táborozásuk kettő volt 
még Kádár parancsnok rendezésében : 1921. julius 
25-től augusztus 12-ig Nógrádverőcén és 1922. 
julius 5-től 17-ig Répceszentgyörgyön. Az előbbi 
táborozás emlékére vette fel a második raj három 
őrse: a Sirály, a Holló és a Daru a „Dunai 
raj" nevet. 

Mindezeknél fontosabb munka volt a belső 
munka, a Jurisich szellem kialakítása. Ez a munka 
nem ment zökkenés nélkül. Sokszor voltak nehéz 
idők a csapatban ; többször kellett még tömege-
sebb kizárással is orvosolni a bajokat. Kádár 
parancsnoknak fájt az ilyen operáció, de a csapat 
érdekében megtette. Különösen sok baj volt (és 
ha őszinték akarunk lenni, meg kell vallani, hogy 
van ma is,) a napló-irással és a havi kihallga-
tással. Ezek a nehézségek alakították ki azokat a 
szabályokat, melyek ma is alapját alkotják a 

, lalkozik egy pillanatra a jövedékkel, ő a menázs-
mester, legközelebbről érdekli őt a beteg. 

A kórtermek modernül berendezve, vas-
ágyakkal, vízvezetékkel; szép nagy tágas ablak, 
központi íutés, tisztaság. Az ápolónők elsajátít-
ják a jókedvet, kedvességet az orvosoktól. Itt 
mindenki szives, vidám, szorgos, tiszta, rend-
szerető. 

A rend priorja: dr. Müller Ö i ön orvos, 
finom úriember. Szereti őt mindeuki pedig szi-
gorú, félve szereti*. — Az irgalmasoké a CsA-
szárfürdő is: itt dr. Vágó János alperjel a fő-
orvos. Bámulatraméltó kedvességgel fogadja a 
beteget és ad neki receptet, mindezt irgalmas-
sigból az emberek iránt. 

A kőszegiok különös előszeretetbon része-
sülnek. Az irgalmasrend előbbi gondnokát kuzel 
rokoni viszony fizte a kőszegi Némethv-csalái-
hoz. Szegény Vince bátya ebben az évben halt 
meg, emlékét irgalmas testvérei u*v őrzik, hogy 
szeretettel fogidják a kőszegieket. Kőszegi jöve-
vénynek, ha még oly tele is a kórház, szoríta-
nak helyet, lehetőség szerint jót. Ks ez oly jól 
esik nekünk kőszegieknek, kik mindenütt mos-
tohagyerekek vagyunk. Itt ismernek bennünk, 

' itt nem vagyunk idegenek. Figyelmes, előzékeny 
laz orvos, a gyógyszerész ós mindenki. 

A betegek is szivesebben viselik bajukat. 
| Napjnkint operálnak egy-egy súlyosabb beteget, 
de sehol semmi izgatottság, nesz. még a kórház-
szagot sem érezni. — De ha I Valahonnan egy 
éles gyerekvísitás h illik! Utánajárok. A fog-
orvosi műteremhez ve-̂ ot az utam. Itt domboro-
dik ki leginkább az irgalmasok szeretetével, 
irgalmassagával kapcsolatos orvosi tudása. 

A kórház lelke, közkedvelt gondnoka, kit 
egymás között csak Komi néven ismernek, fogat 

• huz. A•/. alacsony azékbe merész gyorsasággal 
:ülteti le páciensét, kit megkérdez, melyik foga 
; fáj. A szegénynek ideje sincs megmutatni, hogy 
melyik a fajos, már kint van a foga. Jönnek ide 

\ feldagadt keppel, máshul húzták a fogát, beie-
I törött. A bizalom most idehozta. És itt egy pillanat 
'alatt megszabadul a fájdalomtól. A váróterem 
j tele szenvedő arcokkal, mig a műteremből ki 

i 

Jurisich szellemnek. Négy pontba foglalva igy 
hangzik: 

„A Jurisich csapat szentnek és lelkiismeret-
ben kötelezőnek tartja tagjaira nézve az ejkü-
értékü fogadalmat. Épen azért megkívánja minden 
tagjától, hogy: 

1. Cserkészvoltát komolyan vegye, vagyis a 
cserkésztörvény minden pontját, belső tartalma 
szerint megalkuvás nélkül értelmezze és megtartsa. 

2. A naplóirásra és a kihallgatása vonat-
kozó csapaiszabályoknak vonakodás nélkül eledet 
tegyen. 

3. A csapat mindennemű munkájában egyé-
nisége szerint a használni akarás vágyával vegyen 
részt és cserkészügyességeket elsajátítsa. 

4. Aki e kívánságoknak eleget nem tesz, az 
a Jurisich csapat tagja nem lehet." 

Ezzel a szigorúsággal sikerült is a fegyelmet 
megszilárdítani, melynek jutalmát is élvezhette a 
csapat A „Prinz der Neederland" cserkészalapit-
ványból egyszerre 3 Jurisich cserkész kapott jutal-
mat, melyet a megjutalmazottaknak gróf Apponyf 
Albert adott át 1922 április 30 án. Beszédébe.! 
kiemelte, hogy az ifjúság bölcsője a nagy tettek-
nek, az ifjúság rugója és alapja Magyaro.szág 
újjáépítésének. Ennek az ifjúságnak erősnek .;eH 
lennie, hogy egykor valóban a magyar trikolor 
lengjen a Kárpátokon. Ezután pedig Mikes Já.ios 
püspök ur szép beszédben méltatta az alapü6 
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2. Kőszeg én Vidél'ü. 

felé jövő boldogan szorítja kezében a rosfz gyö-
keret. — És mindezt irgalmasságból. — Egy 
kis alamizsr.át hagynak ott műszerek beszerző 
•ére és jótékony célra. 

D-J ké6Ő van mór, csengetnek. . . imára 
mennek az irgalmasok . . . a kis páter is mór 
végigjárta a kórtermeket, hogy vigasztalja be-
tegeit, .megy a lépcsőn fel a kápolnába. 

Én is megyek. 
Az utcán villamosesilingeléfl, autóiülkölés, 

egy rikkancs az esti újságokat kiabálja, itt egy 
nagy kivilágított mozireklám előtt megállnak az 
emberek. A Margitszigetről katonazene hallat-
szik, melyre a Duna tükrén a tok ezer villany-
lámpa fénye édes táncot jár . . . 

Dr. Fuchs Endre. 

H I R D E T M ± 2 7 V E R . 
17—1925. Többeknek érdeklődésére koz-

fcirié teszem, hogy a m. kir. bonvediég Kótu 
lé iébe való felvétel állandóan tűrt. Ezzel kap 
csolhtban felbivom tz trdi keltek figyelmét ajra, 
hegy aki nugában a katonai pálya iránt hiva 
tást érez, jelentkezzek árná l is inkább, mert a 
beléj ő honvéd most mór jelentékeny összegű 
zsoldot kap. BCubb felvilágosítás Városházán 
fi 10. sz. szobában nyerhető-

7277—1925 sz. Közhírré teszem, hogy 
8zep»-ík zalamegyei községben f. évi október 
hó 14 én petvásar tartatik állatfelhajtással és 
kirakodó vásárral. ilasitott körmű állatok fel-
hajthatók. 

6430—1925 sz. Felhívom mindazokat, akik 
az 1925 évi ebad t még be nem fizettek, hogy 
fizetési kötelezettségüknek legkésőbb f. évi 
oktober 15-ig tegyene< eleget, mert ezen határ 
idő u ári a hátralékosok ellen a kihágasi eljárás 
indittitik meg-

7344—1925 sz. Felhívom mindazokat, kik 
mrgukban a levente oktatásra hivatást éreznek 
a levente oktató tanfolyam elvégzése végett f. 
hó 20-ig Városháza 10. sz. szobájabun jelent-
kezzenek, l ol az ügyre venatko/.ó bővibb fel-
világosítás is nyetheíő. A tanfolyam f. év ok-
tébtr hó 2G án tezdtdik és 28 napig tart. 

szobájában jelentsek be. A b-jelentésnek a kö-
vetkező adatokat kell tartalmaznia: név, szüle-
tési év és hely, mikor'ól meddig volt katona, 
mennyi időt töltött a harctéren, mrlyik csapat 
testnél szolgait, rendiokozat, kitüntetést mikor 
és miért kapta, h i e.esett, megsebesült vagy 
fogságba e.^ett mikor és hol, kivel, vagy mivel 
tudja adatait igazolni. 

jambrl'i I njos polgáriTt*"*'. 

Ipartestületi közlemények. 

Csöves kukoriczára október hó végéig, 
előjegyzés eszközölhető a hivatalos órák alatt 
az ipartestületben. 

Dömö t ö r öyu la ipartestületi einö'--. 

5946-1925. sz A „Nagy Háború Magyar 
HÖSM- c. n;unka a hnboru KI'.üntetett magyar 
hőser, azoknak tetteit k ivárj* megörökíteni. 
ilog\ ezen mu: ka teljes legyen, újból felbivom 
tzon kőszegi lakosokat, kik a h^.botuban rói>zr 
vettek és kitün'etést kap'ak (hősi bulottahnal 
*>zok oozzátarlozí ii), hogy f. hó végéig I. be:Ő ; 
leg ir isban e/.eu körülményt Városháza 10. sz. 

Kádár Titusz trdemeit és ünnepélyesen átadta 
neki a Nyugatmagyarországi Cserkészszövetség 
díszjelvényét. 

Ez a jutalom mintegy befejezője volt Kndár 
parancsnok eddigi működésének, mert ekkor már 
bizonyos volt, hogy a főapát más állásba akarja 
Őt heiyezni. I)e az Isten máskent végzett. Nem-
sokara sul>os betegségbe esett és immár negyedik 
esztendeje, hogy még mindig nem nyerte vissza 
régi egészségét. De az egész csapat hálásan em-
lékezik vissza alapitójára és nem felejti el soha 
azokat a szavakat, melyeket a cserkészotthon 
diszkepének átadásakor mondott. A kép Krisztus 
Urunkat ábrazolja, amint a virágzó májusi tájban 
a természetben bolyongó cserkészek elé lép. És 
Kádár parancsnok azt mondotta, amikor ezt a 
kepei a csapatnak ajándékozta : 

„Legyen ez a cserkészkép egyúttal az én 
emlékem is a Jurisich csapat es otthon részére. 
Nem a szemelyemé, hanem azé a szellemé, melyet 
Jurisich csapatomban legjobb erőmmel, legtisztább 
meggyőzödesemmel meghonosítani igyekeztem. 
Hogy ez a szellem, mely hosszú küzködés ered-
meny eképen fejlődött ki Jutisich szellem néven 
sajátunkká, a Jurisich csapatban soha el ne mo-
sódjék, erre intsen minden Jurisich cserkészt 
Krisztus átszellemült alakjának felemelt keze.* 

fcs Krisztus felemelt keze nemcsak int, ha-
nem ald is minket, ameddig hűek maradunk 
eszményeinkhez, amint azokat az alapitó Kádár 
Titusz parancsnok elénk tűzte. (Folytatjuk.) 

1925. oklób^r 11. 

1 1 I R H . 

Jöj j vissza! 
Elment a nyar és vele ment a lelkem, 
Megbántottam azt, kit u^y szerettem. 
Vájjon megbocsátasz, a szellőtől kérdem, 
Visszajóssz-e és elfeledsz-e mindent? 

Ha tudnád, hoyy nincsen megnyugvásom 
Vissza jönnél, tudom azt súgja az álmom. 
Örömmel volna teli az en kis világom, 
Te volnál a legszebb boldogságom. 

Elbolyongnánk kint az erdőn es mezőn, 
Hol madar dalol, virág n>>lik bufelejtön. 
Kcz a kezben, csak egvet szólva remegőn, 
Várlak vissza tart karokkal olelön: 

Nagy Margit . 

Vasúti éi tekezlet volt szí rdán u városházán, 
melyen resztvettek a szombathelyi üzleívezető-
ség képviseletét ea Föid^sy Ödön üzletvezető 
helyetles, Kiimenes főfelügyelő, Czeke (jusztáv 
koiraányfőtanacsos, mint a Kőszeg szombathelyi 
h. é. vasút elnöke, Jambrits Lajos polgármester, 
dr. Nagy- Ebeling-Miklós vároei tanácsnok, Kóth 
Jenő, mint a Kereskedelmi Kór emöke, Dömö-
tör Gyula ipartestületi olnok, Nagy Balázs fő-
gimnáziumi igazgató, Nahrer Mátyás polg. isk. 
igazgató, Kőwiefcji József takarékpénztári igaz-
gató, Mnlier Ferenc gyáros és Linguuer Albin 
nemzetgyűlési képviselő. Az értekezlet tárgya 
a Kőszeg szombaiheiyi vasút menetrendjének a 
megállapítása voít. Hosszú eszmecsere indult 
meg a menetiei d célszerű mcgál! pitása tárgyá 
bari, de végre is uzon nézet aiakuii. ki, hogy az 
oktober 1 vei beállított menetrendnél jobbat ez 
ídöszerint nem khe i b v zetni. Egy jobb uienet 
rend csak azon esetben volna beállítható, hu a 
vouaion en? kiló:ó aromás léteíittetu k, amivel 
fogluikozik is az ad- keiitég. A menetrend t. hát 
ezidf'szernii megmarad és a ko^el jövőben ke 
resztül viszik az', h .gv a jelenlegi menetidő 
megroviditiessok, meri e időszerűit majd egy 
óra hosszáig bai i .g a vasút Kőszeg és Szom-
btithely közö.t, míg a ívgi jóvilagban 35 perc 
alatt teite meg ezt az uiat. Az értekezleten a 
polgármester köszönetet mondott az üzletvezo-
tőségnek es Ling.iuer képviselőinek, az ez ü j y 
ben tanúsított támogatásért és fáradozásért. Szoba 
került a KGszeg—Cseprtg—Sárvár közőtá vasút 
összeköttetés is, mely szintén megmaradt az 
eddigi meneirenddal es uz értekezlet azon óha 
janak adott kifejuzést, hogy végre elintézést 
nyerne Keszeg varos azon óhaja, hoey ezen 
vouaion Burgenlandon at közvetlen kocsival 
közlekedhessek. Ugyanezen óhaj áll fent még 
mindig a Kőszeg—soproni vasúira vonatkozólag 
is, de ezek miuüezideig nem nyertek elintézést, 
mert áhitolag az osztrákok csinálnak még min-
dig neüézsegeket. 

Fenyes esküvő volt rnult hétfőn délután 5 
órakor az evang. templomban; Kóth Sándor 
fűszer és c&emegokeresbedú ve/.ette oltárhoz 
menyasszonyát Stipkovits Annuskát, Stipkovits 
István maiom és földbirtokos polgár;ársunk 

, leányát. Tanuk voltak ifj. Kotá Jenő felső 
pu.yai borkereskedő és ifj. Supkovits lstváü 

; gazd. ukadómiai haii^zató. Az eskeiési gaertartást 
i tíaiikó Lájus leli ész vegezte és az ifjú párhoz 
í niagasszarnyalalu, szivre és leiekre niél jenható 
beszedet íuiezctt. A templom ezaikalommai 
zsúfolásig megtelt rokonokkal, jóuaratokkul é-

, ismerősokkei. A bevonuláskor a templomi ónek 
-kar Luheugnn gyönyörű nászkarát énekelte, 

miáltal nagyban emelte az esküvő ür.nepiestégé'. 
Este a menyas8/.on) i házban finyes vacsora 
volt az ifjú pár é« az egybegyűlt vendége* 
tiszteletére. Másnap délben az ifjú pár az olas: 
Velencébe u'avotl nászútra. 

Fojtenyi Ferenc a budapesti kir. magyí^r 
egya'.emi kozga/.daság tudományi kar ker.sfce 
delmi szakest portján oklevelet nyert. 

E!je0>z(8. Tóih László m. kir. hon-édhud-

nagy eljegyezte Szabó Babusísói Kőszegen. 

Hirtelen halat. Vaí-árniij) délután 5 órakor 
az a me^drbbentő hír terjedt el a varosban, 
hogy a Harcya-borozó üzletvezetője Bu/a Pál 
hirtelen meghalt. S jues, u^y is volt. A 40 éves 
erőteljes ember miV elélután mérte a bort a ven 
degekjjfek, egyezer csaK rosszullét fogta el, ara: 
mindjoblci i lokozc dott, u^y hogy orvosért kel 
lett küldeti . Az orvos megérfcezese után azon-
ban már csak a beállott halá.t tudta megállapi-
tíini, szivszt hüdes ölte meg. Temetése kedden 
délután volt na^-y rés/.vét mellett. Ö / . w y e és 
négy kiskoiu gyermeke gyászolj ik. 

F a r k a s Maita hangversenye. Farkas Márta 
Keményi Edének, a mult szazad híres hegedű-
művészének unokái uga, a háború előtt k^'t r.bec 
is fellépett városunkban. A Láhoru és azután 
szülőföldjének (Pusztavirt, Komárom me:lett 
clcsatolása megnehezítették további fellépéseit 
Cscnka-Miigyarorfizá^oíi. A viszoryuk javu'asá 
val mcs: ismét eljön hozzánk és november 7 én 
fog öriállú hangversenyt adui az ev. leánygim-
názium dísztermében. Hubay J^nő eme nagy-
tehetségű volt tanítványának művészete most 
már teljesen kiforrott és i*y játéka kiváló mű-
élvezetet fog nyújtani. Mű.orát és kitűnő hege-
dűinek ismertetését a jövő számban közöljük 

Szemináriumot akar Köszeyen felallitani az 
Isten Igéjéről nevezett missziós társaság, mely-
nek képviseletében Hanssen Hubert rektor járt 
Kőszegen cs folytatott tárgyalást a polgármes-
terrel. E^yelőie 40—50 növendék befogadására 
alkalmas épületet akar a rend felépíteni, mit az-
után 150 növendékre fejlesztene ki. A rendnek 
a világ minden rcszóbeu vaunak rendházai, ih-
neveicintéztitei. Magyarországon Kőszegen akar-
nak nagyobbszubáfcu intézőtől létesíteni, mih< t 
a várostól telket kérnek. A polgármester kí6/.-
sójsígel kalauzolta a városban a renu képviselőjét, 
kiíiek ii?en megtetszett a város, honnan azen 
reményb a iavozo:t, ho:zy sikerrel jár a kőszegi 
u jrt. A rend az intézet építését már a jövő év-
ben meg akarj t kezdeni, azért a polg.irmt.st ;r 
az ű,..yüt a legközvldbbi közgyűlés eló fogja 
terjeszteni. 

A villamos világítás kérdésében még mindig 

»'incs végleges döntés, mert a magyar korJI.Ü y 
e ideig n iú vd:u no zá'áiu.ás.it ahhoz, ho*> 
stájer vrlamosarjtn bejöhessen az országba. U y 
halijuk azonban, hogy ez a kortnáuy résziről 
enRedölyeztetni fog, do addig is kénytelen a 
város a' vii -git 'is zavartalan ellátást érd^kébnin 
valamilyen megoldást keresni. A nemezgylr 
ugyanis haj landó voina nappali és éjjeli áramat 
is adui, ha a város az aL-ogyárhoz a vezetéket 
felszerelteti. Eziráuyban a tárgyalások megin-
duita • és retnéiheiö, h^gy rövidesen dulore is 
jutnak es akkor a teli világítás jó lesz és napp ili 
áramot is tud adni a villamostelep. 

A Postas-arvaha; megepitese ügyében járt 

e héten a polgármesternél a minisztérium egy 

kiküldöttje. A tárgyalások eredményeként közöl-

hetjuK, nogy a postás árvaház megépitese a jövő 

tavasszal kezdetűt ve3zi. 

Megjelenik a Művészeti Lexikon. 

A siüreti mulitsag, melyet mult vas.irnup 
r.ndezeu a Lalh. Legényegylet, ugy anyagilag, 
mint erkölcsileg n igyon jől sikerűit. Hozzájárult 
ehhez a szép Őszi délután is, ami mar el^re 
volt látható, A felvonuláson résztvett az egész 
varos apraja-nagyja, es jókat kucngott a Káiei-
eigány mekáin meg a kisbíró hirdetinényeiii. 
A Mulató nagyterme a padlótól 2 meternyi ma-
gasságúin sűrűn tele volt aggatva szőlővel, kör-
tével, almával es egyéb gyümölccsel, d>id icára 
a sok c.soszneK, h iu iar elfogyott m indm . A kó-
ternek is volt elolga elég. Derült volt a h 
lat és nem fogyott el a tánc reggel 4 oraig. 

BEBETVÁS PASZTILLA a legroakacgabb fejfájást is elmulasztja 



• 925. október 11. K*R?eg és Y:d-fcv> 3. 

A kőszegi barakkokat átvette a népjóléti 

t xisz'erium. Eddig ugyanis a levegőben lógott 
a b» rakk ügye, most amtán a honvédelmi ml 
LÍB2<er.um véglegesen átadta a népjóléti minisz 
teriurrnah, honnan a napákban érkezett le a 
Tároshoz a miniszter leiraít\ mely eserint egye-
lőre » kezelést a varosra tizza. 

Elkészült a vegóhid melletti vasbeton gát, 
me'-lyel egy pompás vizírű létesüli a Gyöngyös 
patt kon és hihető, hogy a nagy vu:ek levezetése 
ib simabban fog ezúttal a város területéről meg-
iSitéuai. 

Országos kirakodo es állatvásár lesz októ-
ber 19-én Kőszegen. 

Novemberben mepjelemk a : egy fazisu for-
gaimiado-rendelet. Legközelebb megjelenik a: 
egy íá*i-u torgalmiadó rendelet, melyet kisérlet 
Jnen léptetnek életbe egyes cikkekre nézve. 

. , : után a cit:kt k után a rer.delet életbelépő-
céíjl kezdve csak egyszer kel! fizetni. A bei-
földi cikkeknél a gjárban, a bt h >zott áruknál 
gtdsg a vámnál keil ezentul a forgalmi adót 
megfizetni. A kísérleti cikkek a következők lesz-
nek : liszt, but, fa, szén, fűszer- és gyarmatáru, 
valamint a kincstári részesedés a la eső aruk, 
ig) a ^ jufa , cukor, szcs:', sör és szivarkt>pi'pir. 
A körrei)delet november első napjaiban fog 
L?egje!enui. 

Ültessünk gyün ölesfát! Szaktanáccsal,f.ján 
l-t* 'il készseggel szolgál UughvAry József íais-

o: tja Czegléd, vagy budapesti irodája VI., 
idráisy uí 56. Árjegyzék ingyen. 

1 , G £ 0 1 0 0 koronát tűzött ki jutalmul Dou-
r tjBonitác cirkuszigazgató annak az erős em-

rnek, k&i őtet 10 percen belül szabályszerűen 
meri. Akadt is vallalkczó, sőt kettő is. Az 

Takács József cipész VDIÍ, akit ac igazgató 
' étfői előadás a'kalinával már a harmadik 
.. ibeu szépen lefejtetett, a másedik vállalkozó 
•'iig Ilulasi Ferenc 75 százalékos roLkant mé 
".jsmester volt, saii az igazgató uem tudott 

1 percen belül leteperni, hanem eikerült ez 
usiij&k a 10 percen tui. Miután ez az ered 
ly szabály tllenes volt, másnupra azaz ezer-
i uj m-ériőzést tűztek ki, melynek az lett vz 

c • menye?, hogy Halasi az igazgatót a nyol-
ca k percen szabályszerűen kétvullra fektette. 
E r i j következett természetein a jelenlevő nagy 
szárnu közönség orkánszeri tapsvinara és é -
'enzósa. Halasi az erkölcsi sikert fényesen meg 
-J. "t'.e ugyan, de hogy az u~iy;.gi KÍK> r hogyan 
ii i! a bukszájába, azt nem tudjuk. Különben, 

uz ő dolga. ' * 

Elfogytak az összes kever disznók J&3.ü! 
ia! hizlaldájából olyannyira, hogy még 
zUm k he marudt egy se s most kénytelen 
í.iy nap muiva zsírt vás-irolni valamelyik 
zárcstoi. Október és nove:uber hónapokban 

T) ; eii'.elt volna vagy 60 darab köv-.r disznó, 
' sajnos, nincsen mar. Többen voltak olyanok, 

•K jobban drukkoltak a vállalkozás kudarca 
t-tt, mint Jesztl maga. Pe3b, ha az üziot 

t .sazui megy, de az is pech, ha kifogy & ieg 
jobban keresett á t u az üzletből és a vevőt más 
JC-vá kell küldeni. Szóval Jesztlnek pechje van. 

A Műveszeti Lexikon közrebocsátását jelző 
-•'lkunk nyomán a közönség körében élénk 
•.ideklődés mutatkozik ezen jelentősnek Ígér-
kező mű iránt. A szerkesztő, dr. Éber László 

íján mobt értesüJűnk, hogy a mű nyomdai 
•löállitása serényen folyik, a ir.űmellékietek már 
készen is vannak, azonban a nyomatás befeje 
zése mégis igén jb i fog venni n;ég néhány hetet, 
a nagy terjedelem következtében. A nyomta-
tást a Gio lus nűintézet végzi, ami a legiöké 
icitetbb kivitelt biztosítja. A Művészeti L xikon 
iitgíelenéféről annas idején tudósítani fogjuk 

v óinkat. 

Min revet Budapest? Budapest "Az Oj<ág„ 
című eiclap' n nevet. E heti száma feluimult 
r mden eddigit. A viccek valóságos tömegű 

előfizetők szép ajándékot kapnak. Mutatvány 
.iot ingy n küld a kiadóhivatal, Budapest, 
0 ucca 12. 

É r d e k e s di jbirkozások folynak most estén 
ként ar, itt időző Donne-t cirkiuw.ban, sajnos, 
nagyra gyér látogatottság melleit. Megérkeztek 
eddig a következő bajnokok: a sziléziai Krist, 
a horvát Stankovits, a cseh M.i'unovics, továbbá 
Czája Brrtalan magyar bajnok ós Szatmári Béla! 
az elrabolt Erdély bajnoka Miuden este két i 
pár birkózik. 

Három mulatsag is vau ma a környékbeli 
falvakban: a kötzegpatyi .fjusági egyesület a 
levente egyesülettel karöltve ma tartja szüreti 
mulatságát a kőszegi szüreti mulatság mintájára, 
bandenumes feivonuláósal ;s mókákkal. A pere 
nyei Önkéntes tuzolto-« gyecsüiet is tart ^szi mu 
latsátfot, úgyszintén a cáki ifjúsági egylet is, 
h >1 különben is aiiudnn vasárnap van d irid >. 

A kisiparosok tamogatasa. A belügyminisz-
ter rendeletbeu hívta fel a hatóságokat arra, 
hoey a közszállitásokiaál és a közmunkáknál a 
kisipart támogassák. 

A XV Mapy. Kir. Osztálysorsjatek uj jatek-
lerve ár.aiái.os feltűnést kelt nemcsak azért, 
mert a nyert menyek számát 29.0O0 re emdte 
a m. kir. Pénzügy minisztérium, hanem mert a 
nyereményeknek az összege valóban s/.enzációs, 
szerencsés esetben 0(J0.000,000 azaz három 
milliárd korona nyerhető, 2 milliárd jutalom es 
1 milliárd főnyeremény, azután 500, mülio, 400 
millió, 300 millió, 2(>0 millió, 100 millió stb. 
nyereményeket sorsolnak ki, összesen 27 miiii 
á i d és iíOö millió korona készpénzben. Bizo-
nyara még többen vesznek ezentúl 6<»rsjegyet és 
akinek eadig volt sorsjegye, most még inKább 
részt fog venni az uj osziálysorsjátékban. Öors-
jegjet azonban ajánlatos sürgésen venni, inert 
a készlet a főelarusitóknál nagyon kevés. A 
sorsjegyek hivatalos ára: egész 120.000, fél 
(50.000," negyed 80 000 korona Húzás már okt. 
22 én kezdődik. 

Grof Síurdza Demeterne, a már többször 
lebüntetett síiélháraosuő isméi a szombathelyi 
kir. ügyészségen ü!. Ali^ hogy letöltötte regebbi 
csiujaiért krtputl luute;ését, máris újból hozzá-
fogott megszokott kenyérkeresetéhez, a csaUshoz. 
Ezalkalommal körülbelül 80 iniilió koronával 
kárositott meg több bécsi céget, melyektől árukár 
r üideteít mngina-v Rótre, hol szokat nyomban 
elpocsékolta é-j n cégeknek petí.'g nem fizetett. 
Bőveböet majd az ugy befejeztével kociuok. 

Vf.rekail8s miatt feljelentették a eeendőrök 
Stipsits KalmAn, Ávár József és A vár Ferenc 
bossoki lakosokat, m^rt a mult hó véí'én egy 
mulatság alüalmav.ii a koiesmában megverték 
és mcgfc^urkáJtak Francsies Jázs f buzsoki la-
feoat és rajta 22 m.pig gj^.gyulu sui.vos testi 
sértést okoztak. A szombathelyi kir. ügyes ségen 
majd. eluuzzák a nótájukat. 

A t. olvasóközönség r e s i e r e több ezer kötet 
magyar és német regény áll rendelkezésre a 
iie:y beli Kölcsonköny vtárban. •• 

Feihivas a felvjö3kiekhez, különösen a sze-
pesiekhez 1 A íalvidéki magyar s íjtó ma misbziót 
tolt be. .Tunius hó közép i "óta a lőcsei (kJ éves 
Szepesi Híradó (ezelőtt Szepesi Iliraök — Zipser 
B )te) és az iglói 40 eves Szepesi Hirlap (ezelőtt 
Szepesi Litpok) fúziójával fokozott mértékben 
őhtjrja szolgálni a Felvidéken élő magyarság 
czent ügyét ós fentartani továbbra is a szoros 
kapcsolatot a szűlőföldji; ktől elszakadt Zipserek 
ót: Feividéi iránt f^rdekJCdők között. A Szepesi 
Hiradó—Szepesi Hirlap egyesült szepesmegyei 
magyar lapok előfizetőse Csonka Magyaror,zá-
goc egy negyedévre G5.000 K. Az előfizetés 
eszközölhető pénzesutalványon Förster Kezső 
oki. vegyészmérnök, magvarországi szerkesztőnél 
Budi pest VIII., Maria utca 20. 111. em. 26. ujtó. 
Minden igaz feividéH legalább előfizet sjvel 
támogassa szülőföldje magyar iapjái! 

A ptr lbkedes vége. Zsupán Eszter csepregi 
özvegyasszony mar hosszabb idó óta elkeseredett 
perb n állott rokontiival. A perköltségek marj 
igen Siép összeget tettük l i s mivel az asszony 
nem fizetett, végr 'hajrán akartak ellene vezetni. 
A periekedő «ss^ony megijedt, hogy mo t min 
denet elveszik tőlu, — felakasztotta magát. 

ígyoinorra 

hmidthauer 
i I á,ö h l r U keserűvíz 

j ó étvágyat, 

kellemes 

közérzést és 

munkakedvet 

biztosit . . . 
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Abd el Krím agyú ele köttette külügyminisz 
teret. Tangerből jelentik, hogy Abd el Kritn 
külügyminiszterét, Sesianét, akit azzal vádolt, 
hogy elárulta a liff ügyet, ág\u elé köttette és 
igy lövette agyon. Hir szerint a Boeoja-toizs 
tobb kiválóságát hasonló módon végezték ki. 
A j"lentos szerint 3000 ríff lakó Uersanba ment. 
Abd el Krim jelenleg Tarbistban tartózkodik. 

Egy kanadai orvos uj szert talált fel a cu-
korijetegseg gyogyitasara. Londonból jelentik : 
A lapok hírt adnak roia, hogy dr. B.íb kanadai 
orvos új sz' rt talált föl a cukorbetegség gyógyi-
tására, amely jobb az Insulinnál. Elnevezte sze 
rét Dbxyacithol na l , amely összeállításán ki/ül 
abban is különbözik az Insuliutól, hogy nem 
csak befecskendo/ps uíj in hatásos, mint az In-
sulin, hanem a szájon keresztül is bevehető. Az 
uj s-íer összetételéről csU annyit k'het tudni, 
hogy erjedő baciilusbói glicerin által nyerhitő.' 

Emhket állítana az eles8tt uyugaímagyar-
orsz^gi felkeimnek A n} u^itmagyarországi 
h.rcokban a soproni erdészeti főiákolimk töüb 
növendéke hósi halált halt. A főiskola h dlgatói 
most elhaíároz á ; hogy a Nyus-atmagy.Írorszá-
gon elesett fölkelők emlékére s::obro* eme'nek. 

A vízvári magyarok visszavettek a szerbek-
től százötven elrabolt marhát. A Vízvár határá-
ban levő közbirtokossági legeion, a.nn!y már 
jugoszláv terület, a szerb katonák 150 darab 
szarvasmarhát minden indok nélkül őrizetbe vet-
lek. A község lakói a nagyatádi főszolgabíróhoz 
fordultán beavatkozásért. Mielőtt azonban az 
ottani hatósag közbelépett volna, a közsegbeliek 
maguk visszaszerezték állataikat Egy tömegbe 
verődve, átmentek a kérdéses területre és olt 
olyan fenyegetően léptek fel, hogy a megijedt 
szerb katonák a marhákat kieresztették. S e m m i -
féle komolyabb incidens nem tortént. Az eset 
után a szerb katonák is visszavonultak a D r á v a 
túlsó partjára. 

Anyakönyvi kivonat az e'mult hétről. Kurz-
weil Ferenc—Pukier Gizella: Forenc r. k 
Br^ckier Alajos—Klein Magdolna halv^/úletett 
tiu, Ecker Ferenc—Csonka Juliska: Teréz r k 
Skrib» I jajos—Kleinratb Anna : Teréz r. k -
H á z a s s á g : Ritter Ado i f-B. uer Borbála, l ióth 
Sándor—Stipkovits Anni.. H a l á l o z á s : Buz* 
Pál 40 éves, szivszélhüdés, Witzmann Alajosáé 
(0 évts, szívszélhűdés, Ferenc?. Józsefué 59 éves 
méhdaganat. 

Figyelem ! Alant felsorolt ajánlataim komoiy-
s. tárói minden komoly nősülendő meggyőződhet 
Für jhe .m nne : árvalrany 45 hold fö.'düirtokkuf 
gyáros leánya hétszázmillió korona hozomáünvar 
felárva urileány kel'őszáz hold földbirtokkal' 
gőzm.lomtulajdonos ieánya benősülési lehető-
séggel. „ELITE" iroda törvényesen bejegyzett 
cég Budapest, Kossuth Lajos utca 15. 

A
t ,

P e s t i T Ó 2 8 d e guj ibb sráma kapható 
liónai h ngyes ujságclárusitó üzlotóben Kős^gen 
Ara 5000 korona. 

GIJ ffH V I L M O S 
fa- es diszmüesztergályos üzemenek 
fióküzlete Kőszeg, Király-ut 5. 

vv 

Gyárt és raktáron tart minden e s zakmába 
vágó manká t u. m . : Ping-PonR (asztali tenisz) 
gyermekrakéta. Turul labdiiverőfa, ródli, skibot. 
Nyugágy, vendégágy, fíi^góágy szabadban . üviirü 
és karzatos hinta, l'ing-pong labda és verófa Rou-
Ictte, sakk es dominó dobozban (utazási célra is). 
Kis szekc-r, talicska, dugós pisztoly, kf. nagyág 
Sakk vászo i kf. n;.j;ys. Számolóállvány. F'ark színes 
karika bottal. Bi l iárd űákó, golyó es bür. Só- és 
füszertartó, vajforma, mozsár, sodrófa, passzirozófa, 
husverófa, fózókanál. liszt-, só- és fiiszerlapátok, 
asztalra összehajtható fatálca, táska szatyor, ka-
rika, tojástartó, csigatészta csináló, ruhamosódeszka 
fából Villamos állólámpa. Facsillar, vili. felszerelve, 
selyemernyők kf nagys. Zongoraszék, kottatartó, 
álló- és falifogas, függönytartó, törülközótartó. 
Szalon- és varróasztalka. Virág-, szobor-es konyv-
állvány. Fali virágtartók. 23 féle ruhatartó, 50 fele 
konyhai fatárgyak, 100 féle gyermekjátékok. Lomb-
fürészdeszka es szerszám. Kazetta minden nagysag 
es kivitelben. Ruhaszáritó cs.it, hátitáska fából, 
székules. Hullám-, gór- es gyöngyléc. Gyermek-
kocsi, rokka, kerek és ovál kép- es tálcakeret 
Tömegcikkek gyártasa. Gép- es szerszámnyelek. 
Hordócsap, dugó, srödl és parafa. Kugligolyo Lig-
num sanctum fából, kuglibáb gyertyánfaból. Szij-
kerek géphajtásra fából stb. stb - — — — — 
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S P O R T 
A KSE súlyos veresé?e Szombathelyen. 

Nagy meglepetéssel végződött a mult vasár-
napi Törekvés—KSE bajnoki mérkőzés. Az ifjú 
Törekvés 3:0 arányú súlyos vereséget mért a 
tartalékos és léleknelkül játszó kőszegi csapatra. 
A gólok az első félidő 5., 8 és 12. percében 
estek A Törekvés csapata különösen gyors játé-
kával érdemelte ki a győzelmet. Ha a csapat meg-
tartja a mai formáját, ugy az alosztálybajnokság 
vezető helyéiért nagy favorizálás várható. A mér-
kőzést Kondor bíró kifogástalanul vezette. 

Kőszegi SE—Körmend i TK (Bajnoki). 
Ma délután 3 órakor játszik a fenti két csa-

pat bajnoki mérkőzést a sporttelepen. A KSEj 
jelenleg ugyan még az elen áll, a KTK pedig a 
4-ik helyet foglalja el bajnokságban. A körmendi 
csapatnak a csatársor a legveszélyesebb része, 
ők lőtték a legtöbb gólt az Őszi szezonban, szám-
szerint 14-et. A csapat védelme sem lebecsülendő 
jó játékerőt képvisel. A KSE-nek ma minden-
esetre azon kell lennie, hogy rá ne dup ázzon a 
mult vasárnapi kudarcára. Minden tudásával. — ; 
természetesen több lelkesedéssel vegyítve, mint 
mult vasárnap — kell küzdenie a két pontért. A 
mérkőzés kimenetele nyilt, bármelyik csapat meg-
nyerheti minimális gólaránnyal. A kőszegi csapat 

110-1925. ü. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a néhai 

Eckpr János volt kőszegi i ikos ha-
gyatékához tartozó, kőszegi ltíö. 
sz. Ijkvben A—7081— 7082 hrsz. a 
irt Reitfirdülőben f 'kvő 400 • öl 
kiterjedésű £tyü;nölesöpkert, az örö 
kösök megkeresése folyt A n H köz-
beniöt'emmel 

W25. évi október 18. nap j án , 
vasárnap d. u. 3 órakor hivatalos 
h^lyisétfemb'-n in««tar'andó nyil-
vános önkéntes árverésen a leg-
többet ígértnek eladatni fojr. 

Az árverési feltételek irodámban 
a biv. órák alatt megtekinthetők. 

Kőszeg, 1925 okt. 9. 

Dr. Halik Miksa, 
mint PFEITE l . JÁNOS kőszegi kir. 
közjegyzőnek a szombathelyi kir 
közjegyzői kamara 60—1921. számú 

végzésével elismert helyettese 

ma kompletten áll ki. Változás csak a halfsorban 
lesz, amennyiben Riegler jobbhalfot, Pojdesz íl. 
pedig centerhalfot játszik. 

A z a l o s z t á l y b n j n o U s á g 

Résztvevő csapatok f __ _ t 

sorrendje : 

á l l á s a 

Kőszegi SF 
Kámoni AC 
Szombathelyi TE . . . 
Körmendi TK . . . . 
Szombathelyi Törekvés 
Zalaegerszegi TE . . . 
Szombathelyi Vasas . . 
Zalaegerszegi MSE . . 
Sárvári Leventék . . . 
Vasvári SF. 

ir 
<3 

~5 
4 
4 
5 
2 
3 
3 
3 
4 
3 

9 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

1 

1 
2 

1 
2 
2 
3 
3 

< 

9 
9 

10 
14 
4 
5 
7 
4 
5 
1 

-C 

4 
5 
8 

5 
6 
8 

12 
9 

Sajat gyártmányú Hórzokni 29 ezer, erős 

strapazokni 9 ezer, divat fátyolharisoya 12 ezpr 

saját gyártmányú női flórh*risnva 38 ezer, saját 

gyártmányú legjobb gyapjumelíéoyek 195 ezer 

saját gyártmányú legjobb gvapjukabátok 295 

ezer koronáért kaphatók F I L I PP kötöttárugyá-

rábin, S'ombathelven. 

B 
[HXKLARÍT 

mwi: 

O J L L A R I T 
ii I GAZDASAGI E P Ü L E T E K . G Y Á R A K . 

.WALmOK B E F E D É S É R E ÉS R É 6 I 
Z S I N D E L Y T ETÖK Á T F E D É S É R E A 

L E G A L K A L M A S A B B 
Kap.ut >: 

K i * C A a N J t> t' M I H Á L Y 
í fM<<i.'a»iíU*i)ii) 

Világhírű MATU bőrcipő olcsó arusitása : 
Férfi 1. a. box regatta rámánvarott . . , 310.000 

Női „ „ . „ . . . . 295.000 
Női I. a box regatta 225.000 
Gyermek I. a. boxcipő, garantált jó minőség: 
26-29 számig 150.OO0, 30-33-ig 180.000, 36-39-ig 250.000 K 

Sárcipő női 88.000, férfi 100 000. Gyermek sár-
cipők 65 és 75 ezer korona. A cipők tartóssá-
gáért a 25 év óta fenálló SchMffer cég Buda-
pest, Döbrentei-tér 4. (Telefon J. 125—36.) 

• kezességet vállal Meg nem felelőt visszavessem. 
Magasszáru férfi vagy női 1. a bőrcipő 275 000! 
Videkre utánvéttel. 

; Három család méh 
1 mézzel együtt eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

V a r r ó g é p e k 

eredeti német gyártmány hosszú lejáratú 

r í s i l o t r e 

kaphatók 

L E P O L D G É Z A mechanikusnál 
Kőszeg, Kossuth L.-u 9 sz. 

Mielőtt Írógépet vesz, 
tekintse meg kiadóhivatalunkban 

a kitűnően bevált világhírű 

„ROYAL" ÍRÓGÉPET 
Kedvező fizetési feltételek ! 

Hirdessen a Kőszeg es Vidékében. 

Halló! Hal ló! 

M I N T Á K 
érkeztek hozzám elsőrendű, e lőkelő 

BÉCSI SALONBÓL 
melyek után bármilyen hozott szövetből 

a legújabb divat szerint ruhát és kosz-

tümöket keszitek alegjutányosabb áron. 

KOHN ADÉL 
divat terme Kőszeg, Kaszárnya-u. 4 . 

Ha a téli faszUkségletét 

gyorsan, jól, olcsón 
akarja felf jreszeltetni és ap-

rittatni, fordul jon a benzin-

motoros körfürész 
tu la jdonosokhoz . 

Wiedemann és Farkas 
Kőszeg, Király-ut 16 és 20. 

T u d j a m á r ? 
hogy megnyílott az uj kész 

férfi és gaermekruha üzlet 
a G y ö n g y ö s - u t c á b a n . 

Mielőtt szükségletét beszerzi, tekintse meg 

vételkényszer nélkül dúsan felszerelt raktá-

romat. Raktáron tartok: 

férfikabátokat, felöltőket, 
gyermekkabátokat, ruhákat 

iskolaöltönyöket, 
férfi ruhákat, 

női- és leánykabátokat 
nagy választékban és minden igénynek meg-

felelően. 

S C m V A U Z I Z I D O R 
kész ruhakereskedö , Gyöngyös -u . 13. 

BANGÓ jogi szeminárium 
Budapest , IX. Rádai-utca 14. szám. 

Sikeresen készít 

elő v idékieket is. 

Önkéntes árverés! 
Október 18-án,vasárnap délután 

1 o r r k o r DöAk Ferenc utca 9 sz. 
Gerencsér féle hAzban eladásra ke-
rülnek : bútor, edény, üveg, háztar-
tási cikkek stb. 

ELEKTROBIOSKO ) 
n „ f l U L A T Ó " ii a g v t e r in <• hon. 

Vasárnap, oktober hó l l - e n : 

Az ördög völgye 
Amerikai vígjáték 6 felvonásban. 
A főszerepben Dust in Farnum. 

Paprika Jancsi kisasszony 
Érzelmes vígjáték 5 felvonásban. 
A főszerepben Mary Milés Minter. 

Szerdán, október 14 en : 

Világcsaló 
Vidám kalandortörténet 7 felv.-ban. 

A főszerepben Bánky Vi lma. 

Mindennek a nő az oka 
Burleszk 2 felvonásban. 

>® 

V A R R Ó G É P E K 
K E R É K P Á R O K 
uj és használt állapotban állandóan raktáron 

Farkas József « J 
Kőszeg, Király-ut 16 sz. 

Sírkövek nagy választékban | 

Homokkövek IV, milliótól felfelé, 

Márványkövek 2% milliótól felfelé. 

ZERTHOFER MIHÁLY 
KÖFARAGÓTELEPÉN, KŐSZEGEN. 

' ' <i.. 

Köszönetny i lván í t ás 

Mindazon jóbarátoknak, isme-
rősöknek s rokonoknak, kik szeretett 
férjem, ill. a legjobb apa és rokon 

Buza Pá l 
a Hangya-borozó üzletvezetőjének 

váratlan és tragikus elhunyta alkal-
mával kifejezett jóleső részvétükkel 
mérhetetlen fájdalmamat enyhíteni 
igyekeztek, különösen a H a n g y a -
szövetkezet üzletvezetőinek és igaz-
gatóságának, nemkülömben azoknak, 
kik megboldogult férjem koporsóját 
koszorúkkal és virágokkal díszítet-
ték és azt utolsó útjára elkísérték, 
ezúton mondok hálás és meleg kö-
szönetet. 

Kőszeg, 192i. okt. 8. 

A gyászo ló özvegy 
és gyermekei . 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában K szegen. 
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