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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: 

Helyben házhoz szállítva 16000 korona, 

Vidékre póstán 200')0 korona. 

Külföldre egy évre 3 dollár (50 szokol). 

Élet és ha ladás . 

Nagy emlék magas röptű vitája, regi poli-
tikusok emelkedett szellemű érvelése jutatta el a 
felsőház kérdésének tárgyalását a törvényhozás-
ban a nemzeti közérdeklődés tetőfokára Az ellen-
zéknek, értve alatta és egybefoglalva mind zokat 
a pártokat és képviselőket, akik szemben állanak 
a törvényjavaslattal, vezérszónokát Apponyi Albert 
gróf, mig a nagy horderejű alkotmányos fejlődés 
támogatóinak egyik legkiválóbb debatterét Nagy 
Emil személyében láttuk kiinagaslani azon az 
emlékezetes napon, mely legértékesebb eseménye 
volt az eleintén kissé apathikusan folyó uj iilés-
szaknnk De koronája a nagylendületu szellemi 
párbainak Bethlen István gróf egy délutáni, más 
helyen adott higgadt és mégis pöröly súlyával 
ható repiikája volt, ami az igazi demokrácia nagy 
elvének tisztaságát és realizálását, s a nemzetnek 
javára szolgáló alkalmazását, a nép kötelességet 
és felelősséget viselni érett rétegeinek a hatalom-
ban való részeltetése által állította szembe ama 
jól hangzó szónoki mondatnak, mely jogot hirdet 
s a jelszavakat tetszetőségükért hinti szét. Hazánk 
nagy fia ellenzéki szónoklatának korát meghazud-
toló fiatalos hevével a jogfolytonosság szolgálatát 
sajnálatosan összevegyitette egy indokolatlan ki-
törésnek vádként megszólaló igazságtalanságával, 
amely mint a reá válaszoló Nagy Emilnek rend-
kívül nyugodt megállapításából is kitetszik, orga-
nikusan nem fűzhető Apponyi beszédének eredeti 
érveléséhez és gondolatainak szempontjaihoz. 
Tudvalévő, hogy Apponyi a maga állásfoglalását, 
mint a jogfolytonosságon nyugvó demokratizmu-
sét határozta meg a kormány és többség politikai 
működésével szemben, melyről a point kedvéért 
kockáztatta meg a feltevést, mintha ez reakció 
volna — forradalmi alapon. Nem érinti a tekin-
télytiszteletet az igazság rögtöni szembeszögezése 
Apponyival Nagy Emil részéről, aki inkább a 
meggyőződés erkölcsi erejével mutatott rá, hogy 
az ilyen kijelentések jöjjenek nagytól, vagy kicsi-
től, semmiesetre sem támasztják alá a jogfolyto-
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nosságot, ellenkezőleg a jogállapot kitisztázása 
szempontjából esetleg romboló hatásúak lehetnek. 
Bethlen István gróf felelete nem argumentum volt 
viszont, hanem szinte még az állampolitikai érde-
keket is fölülmúló elvi magaslaton alapvető meg-
állapítása. annak, hogy csak az a nép tud a de-
mokrácia utján haladni, amely megtanulja saját 
magát is fegyelmezni. Fegyelem és felelősség 
nevelése a társadalomban s ez elvek vérré válása 
a köztudatban biztosithatja egyedül a demokra-
tikus politikát. Nem pedig az élettel, haladással 
és a nemzet jogfejlesztésével szemben bizonyos 
fogalmak örve alatt bedobott jelszavak tudják azt 
szolgálni, jóllehet demokráciát hangoztatnak azok 
is. És a jogfolytonosság a nemzet szuverénitásá-
ban rejlik, a nemzetnek pedig a cselekvését a 
helyzetek szabják meg, amelyekbe a sors, avagy 
saját ügyetlensége s bűnei sodorták. Csak egy 
jogfolytonosság ismerhető el, az, amely a nemzet 
fejlődését, erkölcsi kialakulását előre viszi. Te 
kintsen a nemzet saját magának a lelkiismeretébe 
s az élet nagy kívánalmai szerint alakítsa ki a 
saját jövőjét, mint igen helyesen mondotta Nagy 
Emil, ne pedig a jogfolytonosság címén túlhajtott 
felfogásnak folytonos hangoztatásával. A felső-
házi vitának ez a termékeny napja alkalmat ad a 
nemzeti közvéleménynek, hogy alkotmányjogi 
jogosultság tekintetében most már kétséget ne 
hordozzon magában a demokratikus felsőház 
szüksége felől. ^ 

Az iskolánkivüli népművelés. 
A magyar nép művelésére irányuló állam1 

és társadalmi törekvés a mostani sorsdöntő küz-
delmes években tervszerű kultúrpolitikai feladattá 
vált. A magyar kultúrpolitikának halaszthatatlan 
célja és feladata a magyar fajt lélek rejtett erőit, 
lehetőségeit minél teljesebben kibontakoztatni, a 
népnek nemzeti művelődés és haladás iránt föl-
kelt vágyát és érdeklődését kielégíteni. Népokta-
tásunknak legutóbbi törvényes fejlesztése táplálja 
a hitet abban is, hogy a népiskola a jövőben 

Csendőrkézben. I 

Gombos Pistát, a falu legderekabb légé 
nyél elvitték katonának. Büszkén, örömtől su 
gárzó arccal búcsúzik a falubeliektől, hiszen régij 
vágya teljesedett be: a király katonája lett. De 
öröme megbújik mikor egy kis muskátlis ablak-
hoz ért. 

— Zsuzsa! 

— Mit akart? — felelte egy mosolygós 
arcú barna leány a muskátlik közül. 

— Búcsúzni jöttem, Zsuzsa . . . 
— Hát aztán? 
— Nincs szavad hozzám? 

— Mi volna? — és kérdőleg nézett a le-
gényre, ki zavartan babrált a muskátlilevéllel. 

— Zsuzsa, mondauék valamit, de nem me-
rem, hátha kinevelsz . . . 

— Gondolod? Akkor jobb, ha hallgatsz. 
— Nézd, Zsuzsa, miért beszólsz igy ve 

lem . . . hiszen tudod, bár nem mondtam mog 
soha, tudod . . . hogy . . . szeretlek . . . 

Diadalmasan s talán gúnyosan is nevetott 
a leány ífeeme, de a legény csak folytatta: 

— Szeretlek és szeretni foglak mindig. Csak 
elmúlik valahogy az a három esztendő s akkor 
eljövök érted. J ó lesz, Zsuzsa? 

Kacagva intett igent a leány s megfogta 
a feléje nyújtott kezet. Érintésére a legénynek 
arcába szökött a vér s keze remegett. 

— Zsuzsa, még egyet kérek. 

— Mit? 
— Egy csókot, mielőtt elmegyek. 
És mert bizott b*nne, hogy meg is kapja, 

e géwn odahajolt >.z ablakhoz, de a leány ke 
zét vissza hu/,va pírban égő arocal mosolyogva 
súgta oda: 

— M> jd három év múlva. 
És eltűnt a piros muskátlik között. A le-

gény vágyakozva uézett az ablakra, aztán sap 
káját félrecsapva, elindult hazafelé, útközben 
önmagával beszélgetve: „Három óv múlva más-
kép lesz". 

Pedig nem ugy lett. 
Joób Zsuzsa akkor már egy éve a Biró 

Jancsi felesége volt. Gombos Pistát elfogta a 
búbánat; el sr)m ment Zsuzsáékhoz, a falut is 
otthagyta. Nem is tudták, hova ment. Egyesek 

azt mondták, hogy beállt csendőrnek. 
# 

Biróók házában nagy a szomorúság. Meg 
halt az öreg Biró szemefénye, büszkesége, a 
Jancsi fia. A csűrben találták osszegémberedve 
eltorzult arccal; nyaka körül borsónagyságu be-
mólyedósok húzódtak egy vonalban : valami 
kalárisfélével fojtották meg. 

Joób Zsuzsa ott guggol holt ura mellett. 
Szép teste meg megremeg a csukló zokogástól, 
fekete szeméből egymásután peregnek a köny-
nyek hófehér arcára. 

Az örog Biró a felesége mellett ül a ló-
cán s értelmetlenül bámul maga elé; bágyadt 

fokozottabb mértékben neveli az életre a magyar 
nép nagy tömegeit és megteremti az alapját min-
den magyar ember kiművelt gondolkodásában 
annak az öntudatos életeszmének, mely közös 
gondolkodásban, érzésben és akarásban nemzetté, 
magyar állammá forraszt össze bennünket. Az 
ily értelemben vett nemzetnevelő művelődésnek 
államfenntartó jelentőségét felismerve kultúrpoli-
tikai feladattá válik azonban az is, hogy a nagy 
tömegekre iTányuló népművelés az iskolakötele-
zettségen tul is kiterjedjen. 

Az iskolánkivüli népmüvelés célja a hiányzó 
ismeretek pótlása, az iskolai nevelés és oktr.tás 
utján megszerzett műveltség kiegészítése, annak 
továbbfejlesztése. Az iskolai és iskolánkivüli nép-
művelés azonoscélu nemzeti jelentőséggel és fon-
tossággal nevel, művel a hazának vallásos, er-
kölcsös, értelmes és öntudatosan hazafias polgá-
rokat, kik az általános műveltség alapelemeit birják 
és képesek arra, hogy ismereteiket a gyakorlati 
életben értékesítsék Mert gazdasági jelentősbe 
is van a felnőtt lakosság oktatásának, mivel az 
ismeretekkel erősödik a mindennapi megélhetés 
s ezzel a közgazdasági helyzet is javul, a több-
termelést előmozdítva és biztosítva. Okszerű mező-
gazdálkodás Magyarországot Közép-Európa egyik 
leggazdagabb agrárállamává teheti. 

A magyar kultúrpolitika is megtalálta az 
iskolánkivüli népmüvelés kulturális és gazdasági 
jelentőségének tudatában azokat az eszközöket, 
melyek segítségével kialakult, nemzetfenntartó 

{jelentőségű célokat valósithat meg. Az állam és 
| társadalom együttes feladata e népművelési mun-
kának biztosítása és végrehajtása. 

A népművelés nagy ügye iránt lelkesülő 
minden magyar emberben méltán kelt tehát üd-
vözlő elismerést a városunkban megszervezendő 
iskolánkivüli népmüvelés hire is, mely a népmű-
velési tevékenység összes ágazatait felöleli s meg-
valósítani kívánja a gyakorlatban. Az irás-olvasls 
nélkülözhetetlen készségét nyújtja az ana'fabéta-
tanfolyam. Az analfabétizmus ellen nagy küzdel-
met kell folytatnunk bizalmat keltve aziránt, hogy 

tekintetű szeme száraz, nem könnyezik, padig 
sírni szerotne. Felesége reszkető kézzel szoron-
gatja a keszkenőjét s hol az eg} ik, hol a másik 
szeméhez emeli, közben gépiesen imádkozik. 

A csűr körül kíváncsi bámészkodók hal-
kan beszélgetnek. 

— Jönnek a csendőrök, — szól az öreg 
Biró. Mind kinéz az udvarra, ahol felcsillan a 
fényes szurony s feltűnt a libegő kakastól. — 
Zsuzsa amint megpillantotta a csendőröket, zo-
kogva borul holt ura tetemére. 

— Adjon Isten, Biró uram 1 — köszönte-
nek a csendőrök. 

Az csak bólint ősz fejével és tekintetével 
szinte kérdőre vonta őket, hogy miért is jönnek 
ilyenkor a házba. 

A csendőrök nem szóltak. Az őrsvezető 
forró pillantást vett a szép özvegyre, aztán a 
holttestet vizsgálja. Kutató szeme észreveszi a 
halott nyakán levő nyomokat, megtapogatja éa 
tekintete ismét az özvegyre téved, ki gyöngvőe 
szemű olvasóját idegesen egyik ujjáról a m&dik 
ujjára csavargatja. Az őrsvezető merően néz az 
olvasóra, s hirtelen megvillan a szeme. 

— Zsuzsa, miért ölted meg az uradat? 
Az asszony felugrik, feketo szeme hara-

gosan villámlik az őrsvezetőre, de ennek éles, 
szúrós tekintetén megtörik. Szemét félénken le-
süti s a földre rogyva szakapozott hangon, sí-
rástól fuldokolva, vallja: 

Mert . . . mert . . . hűtlen lett hozzám . . . 

Egyes szám ára 2000 korona 
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Simon József kalaposmester. 

még deresedd fejjel sem szégyen és késő irni, 
olvüsni és számolni tanulni. Az elemi ismeret-
terjesztő tanfolyam pótolja vagy ismétli azokat 
az alapismereteket, melyek, t a népiskola nem 
eléggé gyökereztetett meg. Az ismeretterjesztő 
tanfolyamok pedig már népfőiskolai jellegűek s 
tárgyukat az élet és tudomány különböző terüle-
teiről veszik. 

Miután a felnőtt lakosság oktatása is falu-
helyen a néptanító feladatává válik elsősorban, 
ennek a ténynek számbavételére a magyar tanító-
képzésnek is gondolnia kell, mint oly szakisko-
lának, mely az életben hivatásukat teljesítő nép-
tanítók képzésének szolgálatában áll. A tanitó 
munkáját mindenfelé támogatnia kell a társada-
lomnak, főként a művelt középosztálynak, mely-
ből közhasznú ismeretek oktatására hivatott nép-
művelési előadók kerülnek ki. A népművelés 
céljának és tervszerű módozatainak tudatával bíró 
ügybuzgó nevelőkben nem lesz hiány. 

E munkának városunkban való megindítása 
bizonysága ismét annak, hogy a város nagyér-
demű vezetősége feladatainak teljes tudatában 
nemcsak törvények és adminisztratív rendeletek 
közigazgatási végrehajtását eszközli, hanem auto-
nom kezdeményezéssel a város szellemi életét 
művelő, irányító kultúrpolitikai célok megvalósí-
tására is buzgón törekszik. 

Takács Béta tanár. 

K X S r D E T M t Í I Y E W.. 

10,898—192b sz. Felhívom az iskolánkivüli 

analfabéták hozrittaríoróit, hogy azokat, kik 

irni, olvasni nem tudnak városháza 10. szobájá-

ban mielőbb jelentsék be. Az iskolánkivüli nép-

kikezdett mással. Nem is tudom, h jgy tudtam 

ezt megtenni. Mikor megtudtam hogy mogosalt 

mikor itt aludt a szénán . . . harag, gyűlölet 

bujt a szivembe . . . odilopództam hozzá . . . 

az olvasót a nyaka köré fontam . . . behuny-

tam a szemem . . . aztán összeszorítottam . . . 

ahogy csak birtam . . . amig . . . amig meg-

fulladt . . . 

Az öregeknek elállt e lélekzetük, mikor 
Zzuzsa vallomását hallották. Egymásra néztek 
és tagadva csóválták n fejüket, meglátszott raj-
tuk, hogy nem tudják elhinni. 

Megcsörren valami. Az őrsvezető kivette 
a táskájából a láncos bilincset a odatartotta az 
asszony olé. 

— Add ido a kezed, Zsuzsa. 
Az asszony zokogva engedelmeskedett. — 

Mikor az őrsvezető szép karc»u kezére rálaka 
tolta a bilincset, a szemébe nézett: 

— Más karperec való a te kezedre, p» dig 
ceak rajtad állt. Ismersz e mésr, Zsuzsa' 

Az asszony fürk^srő szemmel nézett végig 
az őrsvezetőn s tagfidóh g rázta a fejét. 

— Hót a Gombos Pistára már nem em 
lékszel ? 

Joób Zzuzsa OHodtVlkc.zással vegyes féle-
lemmel nézőit az Orswzetőre, majd s.irva kezébe 
akarta tt metni sz arcát, de a bilincs nem engedte. 

— Menjünk, — szólt az őrsvezető ós sirva 
elindult a c^end rök között. A kapukból ki 
váncsi fejek kandikáltak ki és néhol csodálkozva 
néhol sajnálkozva hangzott fel egyebek a jkán: 

— Ni, Zsuzsát via.dk a csendőrök. 

nevelési bizottság ugyanis a tél folyamán az 
analfabéták részére ingyenes oktató tanfolya 
nnt rendez, mu»rt is t«risa kuhurá'is köielc* 
ságénak, hogy analf:ib<Ma hozzátartozóját, isme 
rősét bejelentse, illetőleg az írni olvasni tuilás 
vágyát az illetőkben felkeltse, hi gy azok a tan-
folyamon résztve^yenek. 

Ad. 1089(J—92U. Közhírré teszem, hegy 
1926. nov. Í vel a Kőszeg—Kethely és Kő»zee 
— Kőtt'alva felé vezető országutakon félál i'ott 
vámőr uielzáró őrségek bevonatnak és a Ba 
rakkok bejáratánál állíttatnak fel. Ez?n utak 
forgalmában u*y a ha'^ron ki- mint belépő uta 
aok ía járművek minden etrj^s alkalommal a 
barakkoknál felállított őrségen tartoznak je'ent-
kezni. A jelentkezési köte'ezettség elmulasztása 
ill. az őrségnek erdsi vagy mezei uton való 
megkerülése büntetendő cselekményt képnz. — 
A legnyomatékosabban felkérem a közönség 
figyelmét arra, hogy a határátlépés csak a jel 
zett tét országúton van megengedve és az or 
szájzhatárnak más uton való átlépése tilos és 
büntuterdó cselek ?nény. 

9544-1926. Felhívom mindazokat, akik 
né! tisztek voltak elszállabolva a katona, össz- \ 
pontosítás alkalmával hogy a beszáilásolási 
téritmények átvitele végett mielőbb jelontke.3 
zenek a számvevőségnél. 

11.137 —192G nz. Közhírré teszem, hogy 
az 1926 novemberi lak. érnegyedre a bérfiíutés 
következőkép teljesíti ndő, Lakás és nem üzlot 
helyiségek után az 1926 no/emberi lakbérne-
gyedra bór fyjébün az 4917 évi alapbér 55*/0 a 
és 3°/o közüzemi pótlék- Üzlethelyiségek után 
pedig bér fejében az 1917 évi alapbér 68% a 
és 3°/o közüzemi pótlók. A bérösszeg más meg 
áilapodás hiáujokban 3 havi részletben is fizet 
hető minden hó 5 éig. Közüzemi pótlékra a 
részletfizetés kedvezménye nem terjed ki. I I* 
az alapbér 300 koronát íragbaladja, részlet 
fizetés esetén 1% kamatot is kell fizetni. Rész 
letíizetést azok, kik lakbérüket egyösszegben 
veszik kézhez igénybe nem vehetik. 

Közhírré teszem, hogy Vasvármegye iga 
zoló választmánya november hó 3 án tartja a 
legtöbb törvény hatósági bizottsági tagok 1927. 
évre szóló ideiglenes névjegyzék összeállító ülését. 
A kétszeresen számítandó adó beszámítási igény 
fenti napig dr. Takáts Elemér vm. tb. főjegyző 
nél szóval vagy Írásban, vagy legkésőbb az 
ülésen jelentendő be. 

iaasbrita Lajos po'Rárr-j#M»i 

Ipartestületi közlemények. 

A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete 
Budapesten f évi nov. 19—22 ig nemzetközi 
baromfikiállitást rendez. A kiállításra november 
18—24 ig féláru menetdijki dvezraénnyel lehet 
utazni. A kiállítást mtg'ekinteni és a kedvez 
inényt igénybe venni szándékozó tagok 27.000 
K-ba kerülő igazolvány iránti idényüket nov. 
6 ig jelentsék be az ipartestületuél. 

A Népművelésügyi bizottság nov. 10 tői 
kezdve minden hHfőn éí szerdin este 7j8-Kor 
a róm. kath. fiúiskolában kizárólag iparosok rá 
szére díjmentes ismeretterjesztő előadásokat tart. 
Minthogy minden iparosnak Haját érdeke, hogy 

U m r.iteit bővits\ ezért felkérem a testület tag-
jait, h<'cy ezeken az előadásokon kivétel nélkül 
vegyenek réazt. 

Dőmőtőr Oyula Ipartestületi elnök 

Két és félévi börtön 

a jutalma az uj arany feltalálójának, „dr. Baum-
gartner Lajos fogorvosnak", (mint ahogy Ő magát 
nevezni én neveztetni szokt»). 

Baumgartner Lsjos fogműves csütörtökön 
állott kilencrendbeli csalásba! vádolva a szom-
bathelyi kir. törvényszék egyesbirája, dr. Gergely 
József előtt. 

\ vád in t szerint Baumgartner fogműves 
a mult esztendőben kilenc fogbeti gének arany-
fog helyett rézfogfckat helyezett a szájukba, 
ezzel sz?mben a betegektől a valódi aranyfogak 
árát szedte be. Baumgartner, akinek a vádirat 
szerint ogész büniijstroma van, pz aranyután-
zatu fogakkal betegeinek egészségét is erősen 
veszélyeztette, mert szakértői vélemény szerint 
az nz anyag, melyből az utánzatokat készítette, 
komolyat! veszedelmes az egészségre, miután 
vérmérgezést is idézhet elő. 

A csütörtöki tárgyalás során Baumgartner 
beismerte uuyan, hogy aranyutánzatból készült 
fogakat és fogkoronákat rakott betegeinek szá-
jába, de az*al védekezett, hogy nem érzi ma^át 
bűnösnek, mert mindenkor iuegmoudta üzlet-
feleinek, hogy nem tiszta aranyfogat és koronát 
adott. 

A bíróság ezután a kilenc sértettet hall-
gatta ki, akik majdusra valamennyien azt vallot-
tak, hogy arról nem is beszéltek Baumgartuerral 
hogy a fogkorona nem arany is lehet, sőt volt 
kőztök olyan is, aki aranygyűrűt vagy arany-
pénzt vitt oda s ezzel határozottan kifejezte azon 
kívánságát, hogy ebből az aranyból készüljön a 
fog, vagy a korona. Baumgartner azonban a 
hozott aranyat értékesítette és helyébe rezet, 
azaz az általa feltalált hamis aranyat (Gold-
legicrungo?) használta a fogak elkészítéséhez, 
miáltal betegeit alaposan megkárosította. A tanuk 
e!őr.dták, hogy a Baumgartner által készített és 
berakott fogak rövid idő múlva megfeketedtek 
és csak szidollal lehetett őket ismét sárgára 
pucolni. Ezek a hamis aranykoronák vagy ki-
hullottak, vugy pedig más fogorvosnak kellett 
őket eltávolítani. 

A biróság beigazoltnak vette, hot/y B IUUI 
gartner L t j á nak sem joga, sem képesítése nem 
voit ahoz, hogy fogakat rakjon a fogbetegek 
szájába. Tud nnására jutott továbbá az is, hogy 
B umgartuer a í Ausztriában elkövetett több 
súlyos bűncselekményeiért egész Ausztria terü-
letéről ki van tiltva. 

A szakértők meuhallgatásH, valamint a vád-
és védőbeszédek elhangzása után az egyesbiró 
kihirdette az ítéletet, mely szeriot Baumgavtner 
Laios fogművest nyolcrendbeli osalás bűntetté-
bán bűnösnek mondj* ki ós őt ezért két ős fél-
évi b rtónra ítélte. Buumgartnyr védfje, dr. Esső 
Sándor felebbejést jelentett be az Ítélet súlyos 
s i g i miatt. 

Értesülésünk szerint, mire ez az ügy a 
fellebbviteli birőaág elé kerül, már ujabb tiz-
rendbeli csalas miatt történik feljelentés a mások 
v jg jouan meggazdagodni akaró aranycsináló 
fogműves elleu. 
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H Í R E K . 
Vatvárm»oye alispánjának esküvője Horváth 

Kálmán dr. Vsuvármegye alispánja kedden es 
küdött örök hűséget Budapesten az egyetemi 
templomban gróf Niczky Dmának, néhai «róf 
Niczky Ferenc és özvegye budakeszi Weöres 
Evelin hányának. 

Kinevezés. Dr. Bognár Józsefet, kit nemrég 
avattak a jogtudományok doktorává, a budapesti 
ilélötábla alelnöke a kecskeméti törvényszékhez 
joggyakornoknak nevezte ki. 

Esküvő. Glőzer J óz t i f áll. polgári iskolai 
tanár október 26 áu vezette oltárhoz Proszonits 
Margitot a magyaróvári plébánia templ >mbau. 

Halálüzas. Folyó hó 26 én Budapesten vá-
ratlanul elhunyt Jayits Irma volt m. kir. posta 
ellenőrnő. Az elhunytban Jagita Imro városi 
főjegjző nővérét gyászolja. 

Az oblatus konferencia vasárnap, október 
31 én este 7 orakor lesz a bencéstempiomb^n, 
mert november 1 én a V»B órai obiátus mise 
után az oblátusok és obláták pápai áldást kapnak. 

Megkezdődnek a katholikus kulturestik. Az 
első előadás szokás ezcrint a Katholíkus Nagy-
gyűlésről való beszámolás lesz november 11 én 
este Vi? í'rakor a gimnázium dísztermében. Az-
után folvtatrdnak minden csütörtökön. A lei* 
többször vetített képes előadás is lesz. A kultur 
estékhez mintegy bevezetés lesz novembi5r3an 
szerdán, dr. Kühár Flóris előodása ugyancsak 
fél 7 kor a gimnázium dísztermében. Az előadók 
nevét és az előadás tárgyát itt az ujsagban és 
az Emericanum könyvkereskedés kirakatában 
hétről-hétre jelezzük. 

Mindszentek napjan az eddigi szokáshoz 
híven az idén is megkoszorúzzák a hősi haiottak 
nirjait. Egyben nyilvános gyűjtést rendeznek a 
Tuberkulózis Ellen Védekező Egyesület részére. 

Előnyös ajanlat Kőszeg városnak kisUkas 
epitkezesre. Jambrits Lajos polgármester a ua 
pokbrm Bud.tpe&ten járt hivatalos ügyben és 
ezen utja alkalmából ajánlatot kapott Budap\s 
ten az egyik legnagyobb építési vállalattól, myiy 
hajlandó volna Kftszegen kislakásokat építeni. 
A vállalat 150 milliárd korona építési tőkével 
rendelkezik és feladatául tűzte ki, modern tiszt 
viselői és munkáshá^ak építését, melyekben a 
régi békebeli lakbéreknél alacsonyabb árak mul-
lett lehet lakást biztosítani az érdekelteknek 
minden építési hozzájárulás fizetése nélkül. A 
vállalat csupán ingyen telket kér a városi ható-
ságtól, melyen medern, egyemeletes házakat 
építene, melyek az építkezés befejeztével nyom-
ban, minden ellenszolgáltatás nélkül a város 
tulajdonába mennek át. A lakások állanak : egy 
vagy két szobából, továbbá konyha, előtér ka 
mara és klozetból. A konyha és klozett vizve 
zetékkel, továbbá az egész lakásban villiany* 
világítás van felszerelve. A lakbér 1 szobás la-
kásnál 380 pengő évenként, 2 szobás lakásnál 
pedig 550 pengő. A villany és vízvezeték a vá-
ros által és a város költségére az épületig ve 
zetendő. A fenti kikötött évi lakbérek 25 évi 
időtartamra az épitőcég javára a:: ingatlanra 
telekkönyvileg bekebleztetnek. A lakások felett 
kizárólag a városi tanács rendelkezik. A pol 
gármester az ajánlatot a csütörtöki városi ta-
nácsülésen előterjesztette és a városi tanács 
elfogadhatónak vélemenyezte az ajánlatot és 
megbízta a polgármestert, hogy a vállalattal 
most már konkrét formában tárgyaljon. — Az 
ügyre még v sszatörünk ós részleteiben is kö-
zölni fogjuk az épitéii programmot. 

A kőszegi Turista Egylet elnöke dr. Dreisz-

ker Ferenc, tekintettel nagy elfoglaltságára, le 

mondott ezen tisztségéről. 

A kőszegi kerületi hadikölcsön akció — Vágó 
Sándor tolLból — a nemzetgyűléshez a valori 
zálás iránt memorandumot terjesztett fel, mely 
a nemzetgyűlési \ ártóknak és több közéleti fér 
finek is meg lett küidve. 

Farkas Marta hcgedüművésznő november 
b iki hangversenyéhez a jegyek november 2 tói 
kezdve Róth Jenő könyvkereskedésében kapha 
tók (ülőhely 25 000, állóhely 10.000 korona). 
Ugyanott kaphatók a november 7-iki zártkörű 
matiné jegyei és betekinthető a meghívott ven 
dégek névjegyzéke. (Külön meghívó nem lesz). 

Egy s z ob a-konyh á s l akás t keres 
fiatal házaspár. — Cím e lap kiadóhivatalában. 

A volt Mick fürdót e napokban nyitják meg 
teljesen újra renoválva, u^y mint azt kéthete 
hírül adtuk. Minden olyan híresztelés, mintha 
ezt megakcdályozhatnák, roszindulatu pletyka 
Újból is örömünknek adunk kifejezést, hogy u 
közkedvelt és egyetlen fürdőnket újra üzembe 
helyezik. Remélhetőleg a közönség méltányolni 
fogj* az ujraüzembeholyezéssel járt jslentékenj 
beruhá/ási költségeket és sűrűn keresi fel a jól 
berendezett, kényelmes fürdőt, hogy az újra 
müködhess-n, ami nem is annyira a vállalkozó 
érdeke, mint inkább n vámosé. Furcsa volt eddig 
i«, hogy egv elismert elsőrendű kulturvárosban 
ne lepyon fürdő. 

A kőszegi A't. Temetkezési Segélyegyesület 
október 24-én tartotta C*»podi Kálmán egyesü-
leti alelnök elnöklete alatt ei évi rendes köz-
RyüU'sét A tárgysorozata kitűzött jelentéseket 
a közgyűlés tudomásul vette, a felmentvényt 
egyhangúlag megedts, a kisorsolt Püsky GyuU, 
Takács Sándor ós Tremmel Károly választmányi 
tagokat 3 évre, a számvizsíjálóbizottíág tagjaivá 
Dömötör Gyula, Maita Imre és Szuklicz András 
uiból, póttagokká pedig: Ecker Ferenc, Fatalin 
Imre tagokat egyhangúlag megválasztotta. A 
közgyűlés falcra alatt véget ért. 

Az elsé hó az idén éppen e?y hónappal 
korábban jött, iniut tavaly Ktdden reggel cső-
vel ke?dtdött az időjárás, e«y óra múlva azon-
ban már sűrű pal^hikb^n hullott a hó egyfoly 
tában a késő esti órákig, u?y hogy egy husz-
cmt iméters hólepel ffdto a várost. Amilyen 
hirtelen és váratlanul jött, oly in gyorsan el is 
olvadt; szerdán es'.e már nem volt Kommisom 
belőle. 

Hogyan takarékoskodjunk? 
Ugy. hogy a legprímább minőségű fű-

szer-. csemege-és italárukat, háztartási cik-

keket síb. a legelőnyösebb áron vásároljuk 

be a 

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK FOGYASZTÁSI, 
TERMELŐ es ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE 

kőszegi f iókárudája, 
mely minden megrtndelést a legnagyobb 

körültekintésre! lelkiismeretesen teljesít. 

Gazdat csereit mészáros-Qzlet. Pcr'tovits Ede 
mészáros üzletét átvette Miletits Károly és Bár 
dics Sándor, kiknek a városi tanács a mészáros 
ipar gyakorlására kiadta az engedélyt. 

Rossz állapotbpn Isvö házak. A városi ta 
nács utasítást adott ki, hogy a Belvárosban levf 
Klempt féle ház, továbbá a Sohey Fülöp utcá 
ban a Gruber-féle házjókarba helyeztessék, mi 
után a házak rossz állapotban vannak. 

Egy olasz repülőgép volt kénytelen meg 
látogatni bennünket kedden délután. A nagy 
tipuju, hároramotoros légi jármű, mely az olasz 
Velence é* Bécs között személyszállító forgalmai 
bonyolít le, Bécs felé vezető útjában a semme-
ringi begyek felett repülve belekeveredett az 
akkor tomboló nagy hóviharba, melyet útirány-
változtatással vélt kikerülni, azonban irányt 
tévesztve ée benzinhiány miatt kénytelen volt 
kényszerleszállást eszközölni a szomszédos Üo-
roszió község határában, hol természetesen nagy 
iátványo&ságot képezett hatalmas méreteivel, 
ö t utasa volt a gépnek, két pilóta, auy olasz 
kereskedő és egy spanyol orvos fiatul feleségé-
vel. Miután kellőkwpen igazolták magukat, ok-
mányaik teljesen rendben voltak, másnap a 
ezűkséges benzint beszerezve ismét utrakeltek 
és rövid idő múlva elérték céljukat, Bécset, ter-
mészetesen egy alapos késéssel. 

Az iparostanonc-iskola téli tanfolyamán a 
beiratkozások okt. 31 ón ós nov. 1 én délelőtt 
10—12 óráig lesznek a r. k. olemi fiúiskola rajz 
termében. — A beiratkozáskor 110 ezer K tan-
szerdijut kell fizetni. Felhívatnak az ács, kő-
műves és tetőfedő tanonook, hogy a beiratko-
zást és a pontos iskolábajárást el no mulasszák 
mert ellenkező esetben megbünteti a hatóság. 

Az igazgatóság. 

A zeneoktatók vizsgaja. A ni. kir. belügy-
minisztérium f. évi s'ept. 30 án kelt 201 000 sz. 
körrendelete érteimében a hatópági működési 
engedély tárgyában kiadott 137 000 sz. körren-
delet hatálya a magánzeneoktatókra is kiter-
jesztet' tt, mely alól csak a zeneakadémia taná-
rai, az áll. képesített zenetanárok, vulamint a 
m. kir. vallás és közoktatásügyi minisztertől 
nyert ,műk. jogosítvány ill. tanítási engedéllyel" 
rendelkező zeneoktatók vannuk kivéve. E ren-
deletek írtelméb»m csak az taníthat, aki az Or-
szágos Magyar Zonészszövetségnek tagja. A 
zenészszövetség tagja csak az lehet, aki a szö-
vetség által kiküldendő vizsgáztató bizottság 
felvételi és minősítő vizsgáján oktatásra képes-
nek találtatott. A vizsgálat elméleti és gyakor-
lati. A vizsgabizottság h i rom képesítési foko-
zatot állapit meg és ehhez alkalmazkodik a szö-
vetség óra-tarifája is. Alapul vétetik IV., a I I . 
akadémiai és a IV. ill. III. elől:észitő akadémiai 
tananyag. Minden oktató, aki továbbra is okta-
tással kiván foglalkozni, köteles jelentkezni és 
a virsgánnk alávetni magát. Jelentkezni lehet 
az Orsz. Magy. Z'»neszszöv. oktatói szakosz-

tá lyáná l Budipest VII., R ikóozí ut 30. félem, 
! vagy a O. M. Z Sz. vasmegyei bolyicRoport ügyv. 
elnökénél Kős/.egen. Kayszrál u. 2. (Marton-villa) 
A jelentkezés alkalmával szükséges: születési, 

i házassági, illetőségi ós házassági okirat. Ezen-
kívül eddigi mű'.ödésre vonatkozó okmányok, 
ezek lehetnek magánbizonyitványok és zene-
iskolai bizonyítványok. (Akiknek van) Az ok-
tatók felvételi dij eimén 10 pengőt, nyomtat-
ványokért és portóköltségekre 2 pengőt fizetnek 
a jelentkezés alkalmával. A vizsgák november 
második felében Kőszegen vagy S-íombnth'»fyen 
lesznek megtartva. A Bud »pestről vidékre utazó 
bizottsági taq:ok utazási és kiszállási költségei 
a jelentkezők által közösen visolendők és ezen 
költségek a szövetségnek előzetesea beküld>a-
dők. (Minél többen jelentkeznek, annál keve-
sebb költség esik e g j egv jelentkezőro). Azon 
jelentkezők, kik a vizsgabizottság által megkí-
vánt elmélet é9 technikai képzjttsóge'. a Z m e 
művészeti Fói%Lo'a vagy a Nemzeti Z íed > bi 
zonjitványával igazolják, a f l/6t >!i vi 'sga leté-
tele alól mentes.thetők. 

Kétszobás magános ház eladó azonnal be-
költözhető lakással Fertschák u. 7. sz. alatt. — 
Értekezni lehet Szombathelyen, Kőszegi u. 11. 
Paveti's Jár.osnál. 

S z í n h á z . 

Az anyagi nehézségek, amelyek minden hónap vége-
felé beállnak, erezhetők voltak a rnultheti színházlátoga-
tásnál Elismerés hangján kell szótanunk a tanintezetek 
vezetőségéről, kik tőlük telhetőleg pártolják a magyar 
kultura zászlóvivőit. 

Nagy hatást váltott ki Farkas Imre történelmi tárgyú 
operettje: A királyné rózsája. A mai időktől oly minden-
kepen messzefekvó kor levendulás illata csapott meg 
bennünket. Moldovanyi Ica, ez a kiváló és szép művésznő 
Erzsébet királyné fenséges alakját tökéletesen, történelmi 
hűséggel alakította. Mérei Lici szokásához hiven kedve-
sen és ízlésesen játszott. Nagy meglepetést keltett a va-
sárnapi előadáson Marossy Ilus bemutatkozása, ki az 
egyéniségéhez oly közel álló szerepben megnyerte a kö-
zönség tetszését. Karolyi öregbítette sikereit a szenve-
delyes magyar nemes alakitásával, Szombathy Ági a bájos 
Káté grófnő, Halniav Cibere alakitásával mint előadó 
színészek is megnyerők voltak. A jellemszerepekben Radó 
László elegáns, Vértes ismét elmelyedő, Garamszeghy 
mint erdész elsőrendűt nyújtottak 

A szezon legsikerültebb vígjátékának, a .Mariká-
nak" előadásában kétségtelenül Radó Nucit illeti meg az 

A raktáramon levő összes 

műtárgyak, régiségek 
és közhasználati cikkek 

minden elfogadható áron 

sürgősen eladatnak. 
L O C K J , Fő tér . 

I 
• 

H 



•X?EU és V ic .KŐ 1926. októher 31 

oroszlánrész. A eiins/erepben, Maiikában t.irta elénk mű-
vészetet. A kis vadócbói urinóvé fejlődő termoszét gyer-
mekének lelkifolyam.it.iit bi/tos é« logikus játékkal hang-
súlyost*. Egyéniségűnek lány organu na, kedves, bajos 
megjelenése, őszinte, póz >t nó külóz » játéka méltó inter-
pretalójává tette a szerepnek. Batyja Laci, a M e meg-
szokott biztonságnál játszott. Moldovanvi Ica, Károlyi, 
üaramszeghv ruttnukkal egészitettéh ki a keretet. Színész-
ként Halmay szórakoztatott, Vértes az öreg Jánosban 
művészetet nyújtott. Csillát* ugyláts/ik nemcsak a zene-
kari pódiumon, hanem a színpadon is megállja helyét, 
biztos kézzel form?lt i a parasztién ny alakját. Horváthné 
mint szininövendék volt megnyerő és Kassay Manci mint 
ünnepelt színésznő. 

A mű'.•dve'.óktól már előadott Juhiszlegény, sze-
gény juhászlegény" látogatottsága nem volt nagy, de akik 
ott voltak, n igyszeriien szórakoztak. 

Páratlan művészi élvezetet nyújtott Radó igazgató 
akkor, amikor lehetővé tette a kőszegieknek, hogy hazánk 
egyik legnagyobb művésznőjének, R idő Máti 'mak, a Nem-
zeti Színház tagjána!., a játékában gyönyörködhessen A 
két napi vendegszerepté'rc jövő művésznő a „Tökmag" 
cimszerepében mutatkozott be Alighogy a színpadra 
lépett, művészetének atmoszférája eltöltött mindent, lágy 
organuma, hangjának moduíativ ereje, a zene kifejező 
erejével hatott A szir.padi akciók, amikkel játékát alá-
festette, kisérte, mint kerek egészet tette érzékelhetővé, 
nagy tehetségét. Tökmag igaz, Őszinte nőiességét, a naiv 
lélek keresetlen felcsendülő, dalos hangjával, a piamssi-
mók leheletfinom árnyalataival, az érzések meleg meg-
nyilatkozó erejével állította elénk. Művészetének ereje 
magával vitte az együttest Radó Lászlót még nem láttuk 
ily bensőségesen játszani, Moldoványi Ica egyénisegének 
magaslatán állott, Kürthyben kiváló színészt ismertünk 
meg, ahogy Bernini mérnököt alakította, ritkán látott sti-
lizált alakitast végzett Marossy Ilus megnyerő jelenés 
volt, Oaramszenhy Faust. Halmay tanítója a komikum 
finomságával hatott. A nagyszerű előadást és a vendég-
szereplő művésznőt a közönség lelkesen tapsolta. 

Heti ir.űsor: 

Vasárnap . délután olcsó helyárakkal „Juhászlegény 

szegény juhászlegény" operett. Este rendes helyárakkal 

„Muzsikus Ferkó", operett. 
Hétfő: „Molnár és g>ermekeu dráma 
Kedd: „A gyermek" dráma 
Szerda: „Muzsikus Ferkó" operett. 
Csütörtök : „Víg özvegy" operett. 
Péntek: „Csibi" vígjáték. 
Szombat: „Nótás kapitány" operett. 

Nyilttér/ 
Kőszegfalviak panasza. 

Kőszegfalvának már igazán nagy szüksége volna 
egy második vendéglőre. Erre az általanos kivánsagra tobb 
fenforgó tény ad indokolást. A legfőbb ok az, hogy a 
jelenlegi egyedüli vendéglő semmikepen sem felel meg a 
mai kor egészségügyi követeimenyeinek. Az idők folya-
mán felszaporodott" lakosság számara való tekintettel 
nagyon kicsi. Rövid negyedóra alatt megtelik dohányfüst-
tel, a bent elhelyezett takaréktűzhelyen sertések és marhák 
részére eledelt' kövesztenek, tollat fosztanak, v irrodát 
rögtönöznek, szóval mindenfele háztartási célokra hasz-
nálják fel. ami sehogyan sem való egy vendéglő helyi-
ségébe és semmikép sem kellemes a betérő vendég szá-
mara. Egy másik indokolása a fenti kívánságnak az, hogy 
a vendéglősné, tudatában a konkurrencianélküliségenek, 
kénye-kedve szerint bánik a vendégekkel, sőt van rá 
eset, hogy a vendég még gorombaságot is kénytelen 
zsebrevágni tőle. Ennek a tarthatatlan állapotnak tudható 
be az a következmény, hog\ sza nos kőszegfalvi munkás 
és gazda mellőzni Kénytelen az ottani vendéglöt, feljón 
Kőszegre, betér a Dorner-, vagy a Lágler-féle vendéglőbe 
és csak késő éjszaka bandukol haza, legtöbbnyire része-
gen. Ha a városi tanács mindezen körülményeket merle-
geli, okvetlen be kellene látnia, hogy igenis szüksége van 
Kőszegfalvának egy második vendéglőre és pedig egy 
olyanra, amely minden egészségügyi követelményeknek 
megfelel. Ha Kőszegen oly nagy súlyt helyeznek a ven-
déglók tisztaságára és egészsegességere, akkor mi kőszeg-
falviak Is megkövetelhetjük azt. Most pedig kérem a 
kőszegfalvi vendéglőst, hogy ne vegye rossznéven ezen 
njiltteri közleményem tartalmát, mert saját személye ellen 
semmi kifogásom sincsen, ellenben nézetemnek es a való-
ságnak kifejezést adni jogot érzek magamban Egyelőre 
ennyit. Tisztelettel Neuwirth L. 

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

A Kőszegi SE Zalaegerszegen. 

Ma vasárnap délelőtt 11 20 kor induló vo-
nattal Szombathelyre és onnan autóval Zalaeger-
szegre utazik a KSE csapata, hogy utolsó bajnoki 
mérkőzését iejátsza a ZSE csapata ellen. A KSE 
a következő összeállításban szerepel: Spindlbauer, 
Blazovits- Pojdesz, Fröhlich —Riegler I. Hribár, 
Rit^Ier II. —Hochecker-^Maitz- Háni—Nemes. 

S i ó - ü i s í r c i | K ) 
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Kőszegi SE-Ce l l dömö lk i Törekvés 9 : 0 (3 :0) 
Nagy meglepetéssel végződött a mult vasárnapi 

bajnoki mérkőzés fenti csapatok között, amihez nagyban 
hozzájárult a rossz időjárás és a celliek feltűnő gyenge 
teljesítménye A KSE katasztrofális gólarányu vereseget 
mért celli ellenfelere. A mérkőzés kevésszámú közönség 
előtt, szitáló esőben folyt le. A mély talaj a KSE-nek 
válott előnyére és állandó védekezésre szorította ellen-
felet Mentségére szolgál a celli csapatnak még az is, 
hogy kapusuk az első félidő végén bejelentés nélkül ott-
hagyta kapuját es attól kezdve tiz emberrel játszottak. 
A gólokat Nóvák (4), Maitz (2), Háni, Riegler 11. és Nemes 
lőtték. Mindkét csapat egy-egy tizenegyest nem tudott 
értékesíteni. A KSE csapata, — dacára nagy győzel-
menek, - nem nyújtott kiválót. Csatársora egységesebb 
volt mint máskor és ezúttal lőni is mertek. Ha némi 
szerencse szegődik ostromukhoz, ugy még több gól esik. 
Nóvák Rudi es Maitz játéka emelkedett ki a csatársor-
ban, de a többi három csatár is agilisan küzdött. A half-
sor és egyúttal a mezőny legjobb embere Riegler I. volt. 
A védelem többi tagjai közepes játékot nyújtottak A 
celli csapatba:, a jobbhátvéd és a jobbkötő nyújtott jót. 
Kondor bíró kifogástalanul töltötte be tisztét 

Ü Z L E T Á T V É T E L . 
Tisztelettel értesítjük a helybeli és vidéki közönséget, hogy az 

évtizedek óta fennálló Perkovits Ede-fele 

e * h c M i t c M f i z l o t o i 

a Kossuth Lajos-utca 11 sz. házban f. hó 30-ától bérbevettük és azt 
ezentúl saját nevünk alatt tovább vezetjük. 

Amidőn a n é. közönséget arról biztosítjuk, hogy állandóan csak 
a legjobb minőségű husnemüeket, valamint elsőrendű hentesáru külön-
legességeket bocsátjuk rendelkezésére, kérjük a legszélesebbkörü szí-
ves pártfogásukat. Tisztelettel 

Miletits Károly és társa Bárdics Sándor. 

K E P I I I 

Kitűnő német gyár tmányú 

u a r r ó g é p e k 

felfelé kaphatók részletfizetésre 

LÉPOLD GÉZA MECHANIKUS 
műhelyében Kőszegen, Kossuth 

Lajos-utca 9. szám. r i ó k ü z l e t : 

Csepreg , Bödi-u. 315. f 
Cipész-tanonc 
azonnal felvétetik 

Magyar Antal cipészmesternél 
Kőszeg, Várkör 32. 

NYUGDÍJASOK 
urak éshölgyek, kedélyes otthonra 
találnak Unter-Dambach-ban (u. 
p. Christofen, vasúti állomás Neu-
lengbach Markt), „HARMONIE" 

családi penzióm-
ban. Nevezett helyiség Neuleng-
bachtól 25 percnyire, Bécstől vo-
naton egy órányira fekszik. Ki-
tűnő bőséges ellátás és külön 
szoba, naponta 6 schilling (60 
ezer m. K.) Bővebbet levélben. 

Igen jó kar- I z - n p o í b -
ban levő I I U C M H 

(egy Landauer, egy Batár) 
eladók Várkör 26 sz. alatt. 

Meghivó. 
A kőszegi Gyümölcsértékesitő 
és Központi Szeszfőző Szövet-

kezet felszámolás alatt 

Kőszegen u Kőszegi Takarékpénztár 
r. t. helyiségében 1926. november hó 

7-én d. e. 10 órakor 

évi rendes közgyűlést 
tart, amelyre tagjai ezennel meghívatnak. 

Tárgysorozat : 
1 Felszámolók jelentése a vagyon eladá-
sáról, a számadások és a felszámolás 
eredményének beterjesztese. 2. Felügyelő-
bizottság jelentése. 3. Határozat a fel-
számolók és a felügyelő-bizottság fel-
mentese tárgyában. í . Határozat a fenn-
maradó tiszta vagyonnak a tagok közötti 
felosztásáról. 5. A szövetkezet meg-

szűnésének kimondása. 

Vagyonkimutatás 1926. okt. hó 31 én : 

Vagyon . Legutolsó mérleg szerinti pénz-
tári készlet 305.01510 K, értékesített be-
rendezés es felszerelés 26,000.000 - K 
összesen 86,305 01510 K. 

Teher: Adókra 483.000 K, illetékekre 
204600- - K, egyéb kiadás 617.416 10 K. 
tiszta vagvon felosztása 25,000.000 — K 
Összesen 26,305.015 10 K 

A vagyonfelosztásra vonatkozó javas-
lat a következő: A felosztásra kerülő 
tiszta vagyon teljes mértékben kerüljön 
felosztásra a tagok között s az igy üzlet-
rész darabonkent kifizetendő huszonöte-
zer koronát fizessen ki a Kőszegi Taka-
rékpénztár r. t. az eredeti üzletrészek 
elleneben (Az elszámolások betekinthetók 
Freyberger Ferenc irodájaban Vásártér 13.) 

Kőszeg, 1926. okt. 30-án. 

Freyberger Ferenc szentgyörjyl Cieke Gusztáv 
felszámolást-vezető felszámoló-elnök 

Birói árverés. 
Kőszegen. Rohonci-utca 29. sz. 

háznál f. évi nov. fi án szombaton 
d. e. 11 órakor 1 vetőgép, 1 var-
rógép, 1 üsző cs egy szekrény bi 
rói árverésen szükség eáetén becs-
áron alul 's elfognak ad itni. 

Dr. Schneller, ügyvéd. 

Gyümölcsfa-
oltványok 

bármilyen fajú minden mennyiség 
ben kapható Brückler Mihá lyná l 
Kőszeg, Mecséry-utca 16 sz. alatt. 

Megvételre keresek 

kerteszeinek alkalmas földet 
ezertől kétezer ölig. Ajánlatokat 

e lap kiadóhivatalába kérek. 

Szakácsnőt 
keres a kőszegi ev.leány-

gimnázium internátusa. 
Jelentkezni lehet naponta az inter-

* nátus vezetőjénél 

Családi házat 
bérbevételre keresek. 

Cím megtudható a kiadóhivatalban. 

Köszönetnyi lván í tás . 

Mindazoknak, kik szeretett ne-
velőapám ill. rokonunk 

Friihwirth János 
elhunyta alkalmával részvétükkel 
fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
drága halottunk koporsóját utolsó 
útjára elkísérték, ezúton mond há-
lás köszönetet 

Kőszeg, 1926. október 29. 

A gyászo ló csa lád . 

Értesítjük a n. é. közönséget, ha a 
teli faszükségletét gyorsan és olcsón 
akarja bevágatni, ugy forduljon a 

benzinmotoros 

körfürész vállalat-
hoz. Elvállalunk fűrészelés és apritást 
2 métertől kezdve minden menyiséget 
a következő árak mellett: 

1 méter tűzifa fűrészelés 17.500 K 
1 * „ aprítás 17.500 K 

Elő jegyezni lehet Kőszeg, Király-

ut 16. és 20. szám alatt. 

Kiváló tisztelettel : 

WIEDEMANN es FARKAS. 
Előzékeny kitzolgálást biztosítunk. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

/ 
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