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A magyar gyémánt karrierje. 
A tatai lankák, a salgótarjáni dombok, a 

pécsi bércek gyümölcse, a magyar fekete —, 
sokszor csak barna gjémánt gyakran volt lebe-
csült, lenézett holmi, de az idők forgandósága 
ugyanannyiszor emelte drága, megbecsült kinccsé. 
A megvetett, semmibe vett magyar szén ma is-
mét. — kissé frivol ezt mondani, d*1 ugy van — 
divatba jött. gyémánttá értékesült a szemünkben. 
Mi. az annyiszor hálátlanok, ma ugy nézünk rá, 
mintha mindig szeretett, megbecsült értékünk lett 
volna. De a magyar szén nem haragszik, hogy 
annyiszor hűtlenek voltunk hozzá, ezen a télen 
is elküldi melegét, r.nnyi meleget, amennyit tud, 
— mint tette régen, — a magyarok szobáiba. A 
magyar szén olyan változatos karriert futott be, 
hogy most, amikor a megbecsülést élvezi, nem 
érdektelen rámutatni erre a pályafutásra. 

Nagyon régen volt, mikor a dunántuli doni 
bok gyomrában rábukkantak dz „égf> kőre" és 
egykettőre nagy becsülete lett az akkori udvar-1 
házakban. Divat lett szénnel fűteni. A szekerek 
messze vidékre vitte k a magyar gyémántot, deJ 
ez a megbecsülés nem tartott soká. A kiépült 
vasutak feketébb, több meleget adó szenet hoz-
tak idegenből s a porosz szén teljesen kiszorí-
totta a hazai, akkor még kezdetleges bányák 
gyümölcsét. Lenézett holmivá vált a magyar gyé-
mánt, amig a gyáripír föl nem fedezte. A magyar 
bányák aknáinak mélyén már ezren és ezren 
túrták, robbantották, csákányoztál: a követ, hogy 
szenet hozzanak mellőle napvilágra, de mi ugy 
néztünk erre a hol fekete, hol barna, hol szürke 
szinü kincsre, mintha mitsem érne. Nem lehet 
vele fűteni, — mondtuk. 

De más idők jöttek. A hivalkodó, hálatlan 
kijelentéseket elfeledtÜK. A háború hosszú évti 
újból gyémánttá varázsolták a lebecsült magyar 
szenet. A szürke vagy barna, kemény és kővel 
kevert, rnsszul bányászott háborús magyar szén 
egy-egy kocsija díszkíséret mellett vonult végig 
az utcákon. Az elhullott apró darabok egy percig 
sem hevertek az úttesten, rögtön akadl gazdájuk. 
A járókelők megbámulták a szeneskocsikat, hosz-
szan elkísérték az utján és csodálkozva, irigyen 
mondogatták a lebecsült magyar szénről: milyen 
jó. milyen fekete. Ez a megbecsülés, ez a szeretet 
hosszú ideig tartott. A háború és a forradalmak 

kinos lassú évei alatt nagy becsülete volt a ma-
gyar gyémántnak És erről a magas polcról máról-
holnr pra zuhant le a magy r bányák kincse. 

A nemzetközi forgalon megindulása dön-
tötte le megbecsült maga helyéről a magyar 
szenet. Akik vették, akiknek nem tellett másra, 
azok is jóformán szégyenkedtek miatta. Nemso-
kára már csak nagyon kevesen vásárolták. A 
sziléziai és poroszországi bá >yák a vagonok ezreit 
küldték szénnel dúsan megrakva Magyarország 
felé. S az, aki még tegnap nagy kincsnek tartotta 
a magyar szenet, már újból ajkbigyesztve mondta: 
gyenge, nem füt. füstöl. A magyar gyémánt napja 
újból leáldozott, de nem örökre. 

Az angol bányászsztrájk a megalázott sem-
mibe vett hazai szenet újból gyémánttá léptette 
elő. Az angol gyáraknak szén kellett, az angol 
lakásokban is fűteni kellett, az angol ipart nem 
köthette gúzsba a bányászok munkabeszüntetése 
és most Poroszország küld egymásután a szén-
nel telt kocsikat a Szigetországba. A német va-
gonok ma más felé futnak és nincs annyi kocsi, 
hogy hozzánk is ugyanannyi szenet tudjanak 
küldeni a poroszországi bányák, mint a mult 
években. A lenézett, lebecsült, kicsibe vett magyar 
fekete, sokszor csak barna szén ezért avanzsált 
újból ertékes kinccsé, gyémánttá. De a magyar 
szén mégsem haragszik hŰAenségünk miatt, el-
küldi melegét, — annyi meleget, amennyit tud, — 
a hideg szobákba. 

; Í I H D E T M f : NT7SK 
9892—926. A ra. kir. keresk. miniszter 

72.981—1926. sz. rendelete alapján közlöm az 
érdekeiekkel, hogy * mészáros- és henksipar-
ban vasárnap délelőtt 10 óráig foglalkoztatott 
alkalmazottaknak kárpót lásképp m'gfelalő pi 
henö időt kötelmek f-ngodni a munkaadók. En-
nek bal -irtása szigorúm fug ellenőri tetni 

1823—1926 s!. F>lh»7o~i M adózó közön-
séget, hnpv az 19^6 évr • előirt adótartozásait 
folyó nov .bor 15-ig feltétienül bt-fhessék. 
É hitáridfí elmultával minden további intés 
rr jllőrésévü a végrehajtási eljárás teljes szigorral 
lesz tovább folytatva. 

11358—1926 sz. Felbivatn«k az összes 
borterm^'ő::, hogy az id i 'wter nésüit »t no.wn-

ber hó 8 tói 15 ig reggel 8 12, és délután 
1 5 óráig a városi fogyasztási adóhivatalban 

jelentsék be. 

ad. 11 172—1926. Közhírré tes/em, hogy 
az 1927, érre szóló adóalanvok s tárgyak össze-
írását a m. kir. P VI. 135.000-1926. rendele-
tével elrendelte. Felhívom tehát a varos tözon-
s^gét, hogy a f. évi novembar hó 8 áa meg-
kezdődő összeíráskor mígj^lenő közegeknek az 
összeírás iv kitöltéséhez szükséget felvil ígoai-
tást m3gadják, morl ellenesetben kihágást kö-
vetnek el, meiy szigorúan lesz büntetve. 

Közhírré teszem, hogy az O-szágos Vitézi 
Szék által fenntartott Örkényi gazdasági isko-
lába vitézek, vitézek gverm^kei vagy más gazda-
ifjak jelentkezhetnek. Bővebb felvilAgrosi'áat vi-
téz Major Károly alhadnagy, vitézi járásőrmea-
ter nyújt. 

t«rabr(íK > J&JOS polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

A Népmüve!^i igyi Bizottság november hó 
10-1Ő1 kezdje mind-m hétfőn és szerdán este 
fel 8 órai kezdettel a róm. kath. fiúiskolában 
kizárólag iparosok részére díjmentes iínvretter-
jes^tó uiŐadás)k^t tart. Minih'így minden ipa-
rosnak saját érdeke, hogv ismereteit bővitse, 
nzért felkérem a testület tagjait, hogy ezeken 
I\Í előadásokon kivétel nélkül résztvegyonek. 

Értesítem a segédeket alkalmazó testületi 
tagokat, hoary az iptrtorvéuy 103. § a értelmé-
ben a «eg<dek alkalmazásba vételüktől számí-
tott kél héten belül — munkakönyvvel — az 
ip irtes'ü!etnél okvetlen bejalentendők, miért is 
felkérem az érdekelteket, hogy ebbtili kötele.sett-
següknek tegyenek eleget, mert ennek plmuiaae-
tása kihágást képez. 

Dömötör Gyula ipartestületi e'oök. 

Melyek a legrégibb csaladok Kőszegen? É s 
[milyen iránybnn érvényesült c-aládi tjvékeoy-

jségük? Ezen kérdőre vonatkozólag kérünk 

illetékes személyektől kimerítő felvilágosítást, 

melyet azután időközönként e iap hasábjain 

nvilvános^ágra luzunk. 

i ** nnwiMWMa 

Mélységek és magasságok . . „ 
Két rórBása'cu ártatlan csöppség játszik a 

homokban. Kicsi kezükben apró homokUpát. 
Építenek. HomoUár i t raknak, d/ az is U»het, 
hogy saját éh.tük kunyhóját, vagy palotáját. A 
gyermekek felett az anyai sziv fáradhatatlan 
áldozatkészsége virraszt. 

Este mindkét gyormek ősszel uicsolj Mpró 
kezecskéit, mielőtt álumra hajtja f jét. Mind-
kettőben megvannak a kvalitások, hogy ig«z, 
becsületes emberré legyen. És mégis. Az etryik 
bői Amundsoo, Edis n, Rafael, Liszt Ferenc, 
vagv Goethe válik, a másikból Heródes, Lé-
deremé Pödör Gyula. Az egyiknek a neve fo 
galommá válik és szelleméhez a napi gond és 
fáradság után meupilrmni jár a lelkünk, a má 
siktól pedig iszonyodva fordulunk el. 

Micsoda hatalom, micsoda végzet, micsoda 
akarat vagy akaratlanság az, amely az egyik 
rózsásircu kis embervirágból zsenit, felfedezőt, 
tudóst, művészt formál, a másikból pedig rab; 
lógyilnost, embervérben fürdő bestiát, ördögi 
gonoszsággal átitatott kényurat alkot. Igaz o 
Lomhroso elmélete, hogy minden cselekedetünk, 

minden lépésünk csiráját magunkkal hozzuk a 
világra s hagy a részünkre kiszabot* útról som 
letérés, som visszafordulás nem tahót? Nem 
igaz. Igaz e az, hogy a nevelés, a gyermekszoba 
példája lebeg előttünk az egé3t életen keresztül, 
s hogy olyanokká leszünk, amilyenné nevelnek 
bennünket? — Sok benne az igaznág. I I í Lom 
brozo elmélete lenne az igaz, akkor nem vol-
nánk felelősek cselekedoteinkért, akkor nem 
tudnánk különbséget tenni n jó és rossz között, 
Amundsen nevét nem dicsőítené a világ, a gyil 
kosodat nem lehetne bitófa alá állítani. E& igy 
nem lehet igaz. Csak ugy lehet igaz, hogy két-
féle hatalom uralkodik felettünk. A test ós a 
lélek. .Az egyiknél ez egyik győz, a másiknál 
a inasik. 

I la engedünk, ha nem akarunk ellentállni 
az ösztönöknek, a gyermekszobából magunkkal 
hozott jósággal, bittel és szilárd akarattal, ak 
kor azok leigázhatnak bonnünket és rálépünk 
a lejtőre, amelyen nincs megállás. De ha szem-
beszállunk, ha lelkünk igazi értékeit akarjuk 
diadalra vinni, erős akarattal elérhetjük. 

Mélységek és magasságok . . . Ne a hegy-
csúcsokon, ne a tengerfenéken keressék őket, 

l hanem azokban az önfeláldozásokban, a uelyek-
; ben egy-egy egész ember, az egész emberiség 
: jóvoltáért kockára dobj a az életét, vagy azok-
ban a minden emberi méltóságukról megfeled-
kezett szerencsétlenekben, akik az anyagi elő-
nyökért eldobják maguktól az egyetlen értéket 
— a lelket. Az egyik embert a hite, a lelki-

, ereje óvja meg a bűntől, a másikak a hitetlen-
séga, a gyengesége löki a bitófi alá. K. E. K. 

Törpe nepet fedeztek fel Ausztráliában. 
Nagy feltűnést Keltett tudományos világ-

ban az a melbournei hir, hogy Ausztrália bel-
sejében egy különös törpe néptörzsre bukkan-
tak. Szenzáció erejével hat ez a felfedezés, mar-
mindezideig Ausztrália területén nem láttak 
törpe embnréket. 

A felfedezésnek valószínűleg a közeljövő-
ben folytatása is lösz, mert most folyik belső 
Ausztrália ismeretlen vidékeinek felkutatása. A 
híradás szerint ezoknél a törpéknél a férfiak kb. 
140, a nők 130 cm. magasak, ami megfelel ná-
lunk egy tízéves gyermek méreteinek. Az élet-
módjuk rendkívül primitív. Lakásuk barlang ós 

Egyes szám ára 2000 korona 
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K<5sa«« és Vidéke. 1926. november 7. 

H Í R E K . 
Jambrits Lajos polgármester Budapesten volt 

és ott további tárgyalásokat t'olytpíott >» felépi 
tendő kislakások tárgyában. Ktfjelőre a terveket 
és a lakások fénjképm&solatait hozta magával. 
Ez ügyben a további tárgyaláson folyamatban 
•annak . 

Farkas Dániai nyug. allategsszsegügyl fel-
figyelt pénteken v^glegesrn eltávozott városunk-
ból. Hétévi ittmuködése ulatt nagyszámú barátot 
sikerült szereznie Kőszegen, az Gsi földjére Györ-
azenimártonba távozó Állatorvosnak, akit bankett 
keretében, öchermann István Ízlésesen feldíszí-
tett éttermében bucsusztntott el a kőszegi asztal-
társaságok nevében Kreyberger Ferenc dr. ügy-
véd. A melethanim búcsúztatóra elhangzott 
meghatott válasz után meg számos felkoszóntő 
hangzott el a város társadalmának egyik leg-
kedveltebb tagjára, aki november 5 én mar fel 
is cserélte kőszeg; tartózkodási helyét szülő-
falujával. 

Esküvő. Tegnap déiben vezette oltárhoz 
Csiszár László m. kir. állampénztári tiezt mouy-
asszonyát, Horváth Mariát a Jézus szsnt Szive 
templomban. 

A szombathelyi városhaza felavatasi ünne 
pelye e hó 11 én lesz, mely alka.ómmal átnyújt 
jak Yuss József miniszternek u díszpolgári ok-
levelet. Az ünnepségre Jambrits L H J O S polgár-
mestert is meghívták. 

A kőszegi öreg bencesdiakok rendes havi 
összejövetele a nyaii hónapokban szünetelt, de 
mint értesülünk még e honappan összejönnek 
ás pediglen abból az alkalomból, hegy a szom-
bathelyi kulturegyeaulet estélyt rendez Kőszegen, 
A közelebbi összejöveteli napot és estély idő-
pontját és programmját legközeiebb közöljük. 

Beszamolo a kath. Nagygyülesrsl. Novem-
ber 11 ón, csütörtökön este t/ l7 kor lesz a gim 
názium dísztermében. Eiősdok : dr. Freyberger 
Jenő ügyvéd és dr. Szunyogh Xav. Ferenc ta-
nár. A Katholikus Népszövetség tagjait, a ben-
eés oblátiuokat és oblaiákat, és miuden érdek 
lődő katholikus embert ezen az uton hiv meg 
a rendezőség. 

Sopron hüsegserlege. A Széchenyi grófi 
család remekművű hüségserleget ajándékozott 
Sopron városának. Az aranyserlegei a népsza-
vazás idei évfordulóján fogják előreláthatólag 
elavatni. 

Pályazatot hirdetnek a nagygencsi körorvosi 
állásra, mely a közeljövőben betöltésre kerül. 
A pályázatok november 18 ig beadandók. 

odvas fa A törzsek csapatokban élnek, a cso-
portot alkotó családok száma 30—40 lehet. — 
Ruházatuk fűből és levelekből készült kötény-
ből áll. Az ősnépek fegyvereit használják, ijjat 
és nyilat, melyeket kőből, csontból é i fából ké 
azitenek. Nem érteimetlen emberek. Gazdasági 
életük kezdellígec. I ikább nomád életet élnek, 
földműveléssel csak időnként foglalkoznak. 

Ezek a népek feltűnően ügyes vadászok. 
Hasonlíthatatlanul jobb nyilasok mint a nége-
rek. Ismerik minden vadnak a szokásait, búvó 
helyeit. Értenek ahhoz, hogy különböző növé-
nyekből fűszert, gyógyító kenőcsöt, mérgeket 
és csemegéket miként kell készíteni. Nyilaikat 
sokszor méreggel kenik be 

Ezek a törpék nemcsak az európaiakkal 
szemben, hanem a szomszéd népekkel szemben 
is bizalmatlanok. Nem ismerik a többnejiiséget, 
sem az emberáldozatot. Egy magasabb lényhez 
imádkoznak, hogy segítse meg őket. 

Részletesebb tudósítás a néptörzsek szoká-
sairól még nem érkezett, de ezekből az adatok 
ból is látszik, h jgy a felfedezett törpék egy 
műveltségi színvonalon vannak a közeli szige 
tek lakóival. K. E. K. 

A Kőszegen epitendö kislakásokról már meg-
emlékeztünk multheti számunkban. Most újra 
visszatérünk ezen nagyjelentőséuü ügyre, mert 
n városházán a legkomolyabban foglalkoznak a 
kérdés megoldásával. H^gy a lakásokra szükség 
van, az kétségtelen. Hogy a budapesti cég aján • 
lata mennyire felel meg ugy építészeti, mint 
pénzügyi szempontból, ennek elbírálása most 
van folyamatban a városházán. Polgármesterünk-
nek alkalma volt Budapesten megtekinteni a 

1 cégnek egy miotaházát a Petn^házi utcában, ahol 
t) drb. egyemeletes házban 100 lakás van be 
építve és természetesen minden lakás elfoglalva. 
A izemlólőre igen kellemes benyomást tesz az 
Ízlésesen megépített házcsoport, a lakások pedig 

; kifogástalanok. Az épületek között kertes udva-
rok teszik hangulatossá az összbenyomást. Már 
most figyelmeztetjük a város közönségét, hogy 
a jövő hét folyamán hirdetmény fog megjelenni, 
mely szerint nkár az egy, akár a két ezobára 
igényt tartók jelentkezhetnek. A városháza ka-
puián és néhány üzletben ugy a tervek, mint a 
házak ós lakások fényképmásolatai megtekint-
hetők lesznek. A cég ugyanis legalább 50 lakás 
építéséhez köti magát, kevesebb lakásépítésbe 
nem akar belemenni és ezért szükséges most a 
jelentkezés. Fontos az is, hogy a város hol gon-
dolja felépitettni ezen bérházakat. Egyik bér 
házat 1G drb. egyszobás, konyhás, kamarás elő 
teres, klozettes, vizvezetékes lakást, melyhez 
faház is tartozik, sőt a város u?y tervezi, hogy 
közös udvaron kivül, minden lakónak legyen 
néhány lépésnyi kertecikéje is, a Külső körúton, 
fronttal az útra, a volt puskaporos torony mel-
lett épitené fel; u kétszobás, konyhás stb. víz-
vezetékes házakat pediglen az erdőmesteri húz 
mellett megnyitandó uj utcában helyezné el. 
Mirden euyes házban 8 lakás vau az emeleten 
és 8 lakás a földszinten. Tehát legalább két 
emeletes házat kellene építeni kétlakásosat, egyen 
ként 1G lakással, ez 32 lakás volna, és egy házat 
egyszobás lakással, ez lti lakás, mi összesen 48 
lakást eredményezne. Ez a legkevesebb, mire a 
vállalat vállalkozik. A lakásokban a villamos 
vezetéket is a vállalat szerelteti be és természe 
tesen tűzhely ós kályhák is vannak a lakásban 
és szolidan jó téglából felépítve és hajópadlózva 
a szobák, a konyha pediglen vörös cementlapos. 
1 szobás lakások évi bére 370 pangó, 2 szobásé 
550 pengő. A szobák 1G, a konyha ^négyze t-
méter. A város a vállalatnak ingyen bocsájt tel 
ket rendelkezésre és a felépült házak azonnal a 
város tulajdonába mennek át, de a bért, mit a 
a városnak garantálni kell, 25 évig a vállalat 
húzza, mely idő után a bór is a várost illeti 
majd. Tájékozásul egyelőre ennyit közlünk és 
újból felhívjuk a város közönségét, hogy igény-
bejelentés miatt majdan jelentkezzék, de addig 
is a tervek, rajzok, fényképek betekintésre bár-
kinek rendelkezésre állnak a polgármesternél. 

Előadás a kereszteny világsézetröl. Kősze . 
gen a bencés oblátusok rendezésében évenként 
szokásos Kath. Kulturesték nov. 3 án megkez-
dődtek. Az első előadó dr. Kuhár Flóris, pannon 
halmi főisholai tanár volt, akinek most jelent' 
meg egy nagy munkája a keresztény bölcselet, 
történetéről és ez a nagy filozófiai tudás látszott | 
meg a mostani előadásában is. Tormai Cecil 
hasonlatával kezdette előadását, hogy a mai 
emberek mintha álarcban járnának, annyira 
kettős az a culatuk. De ez szerinte a lélek meg 
hasonlásának jele. A mai embernek nincs igazi 
világnézete és korunknak sok baja ebből ma-
gyarázható. A világnézetnek először is egysé-
gesnek kell lennie. Nem lehet ogy kalap alá 
venni Schopenhauert, Tagoret és Prohászkát, • 
amint sokan megteszik. Nem lehet egytég a! 
világnézetre szert tenni akkor sem, ha a tudo-
mányt az ész birodalmába, a hitet pedig a sziv, 
a kedély és az érzehm világába sorozzuk, mert 
csak a hit éa tudomány egysége ad igazi világ 
nézetet. Vájjon kiköthet e a hajó, ha horgonya' 

nem találhat szilárd talajra, amiben megkapasz-
kodhatnék. Hitünknek is nem az érzelem ten-
gerén kell úszkálnia, hanem az ész és tudomány 
szilárd talajában kell gyökeret vernie. Egysé-
gesnek kell lennie a világnézetnek hatásában 
is, azaz a jellemben. Ma, mert sok embernél 
hiányzik a meggyőződés, azért sok u kaméleon 
jellem. Pedig épen korunknak van szüksége 
szilárd jellemekre. Azután világosságra van szük-
ség, hogy lássuk célunkat és lássuk utunkat, 
különben elveszünk magú ik is. Ezt a világos-
ságot adják meg u katholikusoknak a lelki* 
gyakorlatok és az elmélkedések órái. Itt szerez-
hetjük meg azt a bizonyosságot, mely nélkül 
jellemes életet élni nem lehet A tudományban 
be lehet érni feltevésekkel, hipotézisekkel, de 
az élethez bizonyosság kell, minthogy szagatott 
pontokból nem lesz egységes kép. A mélyen 
járó, d^ azért mindig népszerű fejtegetést figye-
lemmel haligatták végig a nugyszamban össze-
gyűlt hallgatók. Bevezető beszédet és a szónok-
nak k^azönetet dr. Szunyogh Xavér Ferenc, a 
kőszegi oblátusok igazgatója mondott. A leg-
közelebbi ku'tureste nor. 11-én este fél hétkor 
le«:z a g imnáz iuu dísztermében. A Katholikus 
Népszövetség beszámolóm az idei Katholikus 
Nagygyűlésről. Szónokok Frej berger Jenő dr. 
és Scunyogh X . Farenc lesznek. 

A soproni m. kir. szőlészeti es borászati 
felügyelosag 666—92G. sz. átiratával szőlővessző 
és szőlőoltvány vételajánlatot küldött. Felhívom 
a szőlőtulajdonosokat hogy eziránti igényeiket 
iegkésőbb f. évi november hó végéig id. Róth 
Sándornál jelentsék be, ahol a szállítási felté-
telek megtudhatók. 

Kőszegi Hegyközség elnöksége. 
Peldas üzleti elv. Hangos reklámok helyett 

elhatározta az 1850. évben alapított és üzleti 
szolidságáról, valamint páratlan szöveteiről vi-
lághíres közismert Semler-cég, hogy őszi és 
téli, férfi és női kelme különlegességei occasios 
eiadás keretében bocsájt ja a vásárló közönsége 
rendelkezésére. Az óriási forgalom folytán fel-
halmozódott minden méretű maradókok a leg-
jutányosaböan árusittatnak ki a c g Budapest. 
Bécsi utca 7 sz. alatti üzletében. Ezen árusítás 
keretében olvasóink alkalmi vétel utján szerez-
hetik be a legkitűnőbb szövetkülönlegességeket. 
Es alkalommal ismét bebizonyította a Ssmler-
cég, hogy mindenkor vásárlói érdekeit tartja 
szem előtt, mely egyúttal a cég üzleti elve is. 
Vidéki vásárlók soronkivül a legfigyelmesebb 
kiszolgálásban részesülnek. 

GYEREKEK 

HASZONTALAN DOLGOKRA NE AD|ATOK KI 

ZSEBPENZETEKET. GYŰJTSETEK ÉS KARÁ-

CSONYRA LEPJÉTEK MEG SZÜLEITEKET 

AZ UJ GRAMOFONNAL 

MELY NEKTEK TÁNCHOZ MUZSIKÁT, SZÜLŐ-

TÖKNEK PEDIG A TÉLI ESTÉKRE A LEGNEME-

SEBB SZÓRAKOZÁST NYÚJTJA 

HOGY KELL A PÉNZT 

MEGTAKARÍTANI 
NAGY MŰVÉSZÉT, DE MINDEN ÉRDEKLŐDŐ-

NEK SZÍVESEN MEGMONDJA A MÓDJÁT 

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA 
UDVARI ZENEMŰKERESKEDŐK 

ORAMOI ONOSZTÁLYA 

BLIBAPEST IV.. SZERV ITATÉR 5. 

AZ UJ GRAMOFON 

„GRAMOFONHIREK AZ EGÉSZ VILÁGBÓL" 
KI EOYETLEN MAGYARNYELVŰ GRAMOFON ÚJSÁG 

KIADÓJA. 

A LAPBÓL MUTATVÁNYSZÁMOT SZÍVESEN KÜLDÜNK. 

i 

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

vedjen, amikor köztudomásu, hogy a világhírű ós mindenki 

által legelsőnek elismert IGMANDl keserűvíz azonnal megszüntet i a rendszerint fenti bajokból e redő fejfájást, csökkenti a vér-

nyomást az agyban es meggátol ja az érelmeszesedést . Emésztési zavaroknál má r fél pohár langyos IGMANDl keserűvíz elég. 

K a p h a t ó k i * é s n « B j ü v e g b e n . H z é t k a i d é c i l h e l y t I g m á n d i k e s e r ű v í z f o r r á s v á l l a l a t K o m á r o m . 

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

t 

8. 



í— i n 

V . 

1926. november 7. Kőszeg éa Vidéke 

Színielőadás a zárdában. A helybeli Szent 
Domonkosrendi zárda növendékei csütörtökön 
délután 5 érakor Németh Imre névnapjára az 
elemi, polgári és tanítóképezde növendékeinek 
üdvözlése után a „Jairus leánya" c. színdarabot 
adták elö. Az előadás még a zárda kifinomult 
izlésü rendezéséhez szokott közönséget is meg-
lepte, mert msga az előadás, a Krampol József 
által megfestett díszletek, a korhű öltözetek, a 
színpadi technika minden batástfokozó eredmé 
nyének rendkívül ügyes felhasználása, az el-
rejtett énekkar misztikus éneke és elsősorban 
a főszereplő tökéletes játéka olyan műélvezetet 
nyújtott a meghívott közönségnek, amilyenben 
része nagyon ritkán volt. Jairusnak, Krisztus-
nak, Jairus leányainak, de elsősorban Jairus 
nejének aiakitójn meglepő drámai erővel ját 
szotta el hatalmas szerepét, hogy könnyek kö 
zött tapsolt a közönség a kitűnő előadásnak, 
amelyet Keginalda nővér hivatásos rendezőket 
felülmúlva rendezett meg. Az előadás iránt, a 
melyet a nyilvánosság részére ma vasárnnp d. 
u. 5 órakor ismételnek meg 5, 10 és 15 ezer 
koronás helyárak mellett, az egész városban 
nagy az érdeklődés. Az előadás után Németh 
Imre igazgató köszönte meg növendékeinek üd-
vözlését, a nagyszerű előadást meleg, közvetlen 
szavakkal. Az igazgatót nagyszámú tisztelői ez 
utáu felkerestek lakásán, hogy névnapja alkal 
mával a társadalom részéről is ünnepeljék. 

Az iskolán kívüli nápművelesi bizottság f. 
hó 8-án megkezdi áldásos működését. A katonai 
analfabéták reszérs 8 án a honvédlaktanyában 
este fél 7 tői fél 8-ig kezdi meg előadásait heti 
5 órán át. Az iparosok részére f. hó 10 én este 
fél 8-tól fél 9-ig a városi elemi iskolában is-
meretterjesztő előadás lesz. Ezen előudások min 
den hétfőn és szerdán folytatódnak a fenti he-
lyen és időben. Ugy halljuk, az iparosok nagy 
része az érdeküket szolgáló előadásokon öröm-
mel vesz részt. A bizottság városunk rendőrsége 
részére szintén állított be ilyen ismeretterjesztő 
tanfolyamot ugyancsak a városi elemi iskolában. 
Ezen előadások f. hó 12 én kezdődnek s foly-
tadídik minden hét péntek és szombatján d. u. 
5—6 ig. A gyári és eeryéb munkások részére 
f. hó 11-től minden héten kedd és csütörtök 
este 7—8-ig lesz előadás a kath. elemi iskolá-
ban. Ezúttal felhívjuk a munkaadók figyelmét, 
hogy munkásaikat ezen előadások látogatására 
serkentsék, ahol szépet és nemeset fognak ta-
nulni s egyben szórakoznak is. A további tan-
folyamok megnyitását a jövő számunkban kö-
zöljük az érdekeltekkel. 

A kath. Kulturestek november—decambar havi 
programmja: Nov. 11-én beszámoló a Kath. Nagy-
gyűlésről; 18 án vetített képes előadás: „Az 
egyházi év evangéliumai (60 képpel), nov. 25 én 
az Afrika u'azó Almássy László Ede fog felol-
vasást tartani afrikai útjáról autóval a sivatagon 
át, dec. 2-án Németh Imre igazgató Mohácsról 
tart előadást kath. szempontból; dec. 9 én Bor 
bóly Kamill , benoés tanár beszól „A budhizmus 
és a kereszténység" címen, dec. 16 án Solymos 
Károly, Ottó király volt nevelője „Spanyolor 
szági utiképek* cimen tart előadást. A többi 
előadás programmját januárban közöljük. A 
kulturesték mindig csütörtökön este fél 7 óra 
kor vannak a gimnázium dísztermében. Belépő 
dij nincs, de a rend fenntartása végett az ülő-
helyekre jegyeket adnak ki az előadás előtt 
fél órával. 

Csinosul a féterünk. Ezt örömmel konsta-
táljuk. Lassan, de biztosan tüunek el egymás-
után a régi, igéuytelen, a főtéri jelleghez tul 
szerény kis üzletek és helyükbe csinos, szem 
nek tetsző portálok kerülnek. Fried Gyula volt 
az első, ki agy elvesző pici lyukból egy csinos 
szembetűnő üzletet teremtett nagyvárosi jellegű 
portállal. Utána jött a Hangya nagyszerű üzlete, 
majd pedig Simon József kalapos uj portálja. 
Jelenleg is eltűnik egy régi, pici üzlet s néhány 
nap múlva szép díszes portál fogja hirdetni özv. 
Strnadt Mártonná órás- ós ókszerészüzletét. He 
méljük, hogy itt nem fog megakadni a főtér 
osinoBodása, hanem tavasszal tovább folytatódik 
és pedig elsősorban a Főtéren éktelenkedő Eitner-
féle házon, mely még mindig Jurisits idejét hirdeti. 

Felkoncolták a vámőröket. Tompa bács-
megyei községben több férfi megtámadta Farkas 
Mihály és Tartó István vámőröket és őket a 
szó szoros értelmében felkoncolta. A csendőrség 
nyomozást indított a gyilkosok után. 

Mindszentek napján városunk közönsége is-
mét lerótta halottjai iránti kegyeletét, tömegesen 
vonultak ki kedveseik sírjaihoz, bogy egy-egy 
koszorút, csokrot vagy virágszálat és egy-egy 
gyertyát vagy mécset helyezzenek el a hantokon. 
Nagy számban voltak azok is, kik messze ide-
genből érkeztek városunkba, hogy ezen rokoni 
kötelességüknek eleget tehessenek. S éppen ez 
a jelenség okozza azt, houy szégyeljük magún 
kat temetőnk jelenlegi rendetlen állapota felett. 
Gödrök, dombok, gazkupacok, kidőlt sírkeresz-
tek és sírkövek éktelenkedtek és akadékoskodtak 
a járókelők lábai alatt. Mét? szerencse, hogy a 
temető eléggé ki volt világítva, különben sokan 
elbotlottak volna bennük. Nem tudjuk, hogy 
kinek a hatáskörébe tartozik ezen állapotok 
megszüntetése, de mindenesetre nagyon kívá-
natos volna, hogy megtörténjen. 

A kőszegi ált. temetkezési segelyegyasület 
egy tagjának elhalálozása folytán a 39. sxárau 
szelvényre esedékes segélydijak ma vasárnap 
délután 2 órakor fizetendők be az ipartestület-
nél. — Uj tagok ugyancsak délután 2 órától 

Sagérlvlzsgák. A kőszegi Ipartestületi tanonc-
vizsgáztató bizottságai előtt október havában a 
következő tanoncok tettek segédvizsgát: Fata-
lin Imréné nőiszabónak Tóth Etelka és Wölfel 
Margit, Galla János nőistabónak Bán—Korsóa 
Mária, Srejbold Gusztáv mészáros és hentesnek 
Molnár Árpád, Schreiner János ácsmesternek 
Koczor Gusztáv, Druskovits Ferenc kőszegfalvi 
kőművesmesternek Stipkovits János. D r d á k 
Sándor seregélyházi ácsnak Dárdák István, — 
Varga Lőrinc udgygencsi cipésznek Varga Ala-
jos nevű tanoncai jó—jó, Tangl József kői/eg-
falvi kőművesnek Pratschner János nevű ta-
nonea és Schreiner János ácsmesternek Sch<?ck 
Gyula nevü segédje elégséges, Bvjgnár István 
nagygencsi ácsnak Szabó Ferenc nevű tanonca 
elégtelen eredménnyel nyert segédlevelet. 

Színház. 

|elvétetuek. 

VIGYÁZAT: hol vásárolunk!! 
Minden gondos háziasszony fűszer-, 

csemege-, italáru, háztartási és egyéb szük-

ségletét ott szerezze be, ahol a legjobb mi-

nőségű áru a legelőnyösebb áron kapható 

Ezért vásároljunk mindent kizárólag a 

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK FOGYASZTÁSI, 
TERMELŐ es ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE 

k ő s z e g i f i ó k á r u d á j á b a . 

mely pontos és előzékeny kiszolgálással áll 
a t. vevőközönség rendelkezésére. 

Radó Mária második vendégszereplése a 
„Nagymamá'-ban ismét a lelkesedés tapsát kény-
szeritette ki a közönségből. Márta szerepét az ifjú 
lélek tisztaságával, nemességével ontotta formába. 
Hálás köszönetünket kell kifejeznünk Radó Béla 
igazgatónak, hogy ily művészi élvezethez jutatott 
bennünket. Elsőrendű volt Kulinyi Karola a cím-
szerepben. Radó Béla, mint Örkényi báró ismét 
megmutatta tehetségét Garamszeghyvel együtt, 
kinek pompás élccel megrajzolt alakításait állandó 
tapssal jutalmazta a közönség. A fiatal szereplők 
alakitói közül Radó Laci kedvesen érző, Károlyi 
szenvedélyes, Radó Nuci bájos volt. Kabinetala-
kitást nyújtott a Vértes-házaspár, kiknek a komi-
kumot a végsőkig fokozó játéka állandó derült-
ségben tartotta a nézőket Meg kell még emlé-
keznünk Horthy Miciröl, ki mint öreg üalambos-
né szórakoztatott. 

A műkedvelőktől már többször előadott 
„Molnár és gyermeke- dráma előadása nem volt 
teljesen consonaus. A már előítélettel biró kö-
zönség nem látta a darabot abban az eredeti 
formájában, amint ő azt ismerte. Ennek oka az 
volt, hogy már a legújabb átdolgozott fordítást 

— — p . — • • n a a m — i "—-wifTir h a s z n á h ák és önálló rendezői ötlettel módositot-
ták az amugyis elaprózott darabot. A hatást, amit 

A Kalvaria templom vnlany világítási költ e|^rt csakis Vértesnek tulajdonithatjuk. A ő szi-
sze inek fedezésére Mait í Lipótnál a következő lárd vállain nyugodott a nehéz szerep, amit ő 
adományok folytak be: Gaal József 350.000, könnyedén, az esthétikai jóizlést át nem lépve 
Müller Ferenc 200 000 gróf Erdődy Tamás, interpretált. Ugy látszik, mint drámai színész is 
Németh Károly, Küttel Dezső, N. N. 100.000, otthon van a színpadon. 
özv. Tauszekné 70.000, özv. Mickné, Szalayné, Mérey Lici jutalomjátéka a Vig özvegy" 
Bilisits Ferenc, Wagner Gusztáv, Kleiniuger egyike volt a legjobb operettelőadásoknak. Hang-
József, ifj. Hóth Sándor. Tompeck Rezső, Malach jának egész szépségét, melegségét, játékának iz-
Antal, Maitz Károly, N. N., Vörösné, özv. Ecker léses finomságát adta a közönségnek. Károlyi 
Józsefné. Strenn János, N. N\, Müller Edóné, m j m Daniló gróf hódító megjelenésével, erőtel-
Lépold Géza, Kovács János 50.000, N. N„ Bőszt j e s énekével, életteljes játékával lendítené az dő-
Kálmán, özv. Kneifel Jánosné, Krampol József, adást. Marossy Ilus a Cigányszerelemi alakitásá-
Heimholz N. 30.000, Dömötör Gyuláné, N. N., Val nyújtott egyenrangut Horváthtal együtt ki 
Pontyos Kálmánné, Simon Mihály. Ecker Károly, tenorhangja egész szépségét kifejtette. Vértes mint 
N. N., özv. Rónai Frigyesué, Kuszke Lipót, a komikus nagykövet ismét remekelt. 
Udvardy, Schatfer, Waisbecker, Szomor Lajos, A szellemes angol vigjátékujdonság Csibi* 
Scheck Józstif, Spanyik Emil , Jesztl Antal, bemutatója nagyszerűen sikerült. Radó Laci a 
Bauer Antal, Pászner János, T,cseber B^láné, „Gyermek* alakítását is túlszárnyaló készséggel 
N. N., Vargáné, özv. Simon Antalné 2o.00O, oldotta meg feladatát. Lord Steple-je az ember-
Kampits János 24.000, Drach Henrik, Pohl Elz ábrázolás egyik legsikerültebb karikatúrája volt 
özv. Erhardt Sándorné, N. N., Szekér József, Csibi nehéz szerepében a kedves szőke szubret-
Stipkovits István, Baumgartner Lajos, Franki tünk: Szombathy Agi oly kiválót nyújtott amilyet 
Lajos 20.000, Schermann István, Sándor J.-nó ritkán láthattunk. Szebben születésnapját nem 
15.000, Oszwaid János, Bierbauer Szombathely, ünnepelhette volna meg, a közönség szeretetétől 
Riedl N. Bpest, Stiaszny József, Bécely Árpád, körülövezve 

Tompeck Péter, özv. Gürtlnó özv. Stajritsné, V é ü , f e ) h j v j u k a k ö z ö n s é f j , K á , 
özv. Kr.szt Józsefné, özv. Molnár \ .-né, N. N., é s R a d ó

b
L a c i j ö v

J
ő h e t i j u t a lomjátékára. * 

Unger Elekné, Lakner János, özv. Karner A.-' . . . . ' . ' , , J ,„ 
né, Bozsetzky Anna, Németh N , Szabó P., N. . „ A t .a rsu[a í J még hátralevő előadásaiból ki 
N. Scbwarz Adolf, Pertorini Ede, Báránd Sz.,. k e U ®J f , n " n . k H e r c e g h F e r e " c történelmi drámáját 
Latfenzetter N., Seper Imre, Tiszauer Ferenc, a -H.d -at es a zenekar jutalomjátekát Mascagni 
Varga Györgyné, Csánits András, Csánits Ká -Parasztbecsület" c. operáját. Nagy érdeklődés 
roly Mrazek Jánosné, Lamp Ferenc, özv. Brat- e l 6*1 , m e £ a " J s " 8 f n m é 6 nem volt zenei ese-
ser Ferencné, Heuffel Hudolfné, 10000, Kovács ™ é ny . * kibővítet zenekar már most erőssen 

készülődik az előadasra. — A nagy érdeklődésre 
való tekintettel jól tenné a színház vezetősége, ha 
már elővételben adná el a jegyeket. W. G. 

Heti mű so r : 

Jakabné (>000, Karner József, N. N., Fritz Mária, 
Láng Arnold, özv. Höffar Józsefné, Drescher P., 
Göbel József, Pintér József, özv. Kleó V. né, 
Tiszauer Antalné, Schláííer József, Munár János, 
Maschl Ferencné 5000, Böndicz Itvánné, Hönigí 
Ferenc, N. N. 2000 K t. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü-
l e t é s e k : Csánits József—Kopfer Katalin : Ká-
roly r. k., Török János—Barabás Erzsébet: Mi-
hály r. k. — H á z a s s á g o k : Draskovits An-
tal—Stampf Mária, Tóth János—Wolmuth Anna 
— H a l á l o z á s o k : Frühwirth János 65 éves, 
szívszélhűdés, — Guttmann Józsefné 62 éves, 
agyvérzés. 

November 7-én, vasárnap délután '/, 4 órakor olcsó 
helyárakkal „Muzsikus Ferkó", operett, este H órakor 
„Uoldstein Számi", rendkívül kacagtató táncos bohózat 

Hétfő: „Királyné rózsája", operett. 

Kedd : „A Noszty fin esete Tóth Marival", vígjáték. 

Szerda: „Limonádé ezredes", operett. 

Csütörtök: „Offenbach", remek zenéjü operett. A 
darabban előforduló csellószólót Ribarits János, a hegedű-
szólót Danziger József játszák 

Péntek: „Dr. Szabó Juci", vigjátéksláger. 

Szombat: .Akácfavirág", operett. 

/ 

8. 
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S P O R T 
Szombathelyi SE-Kőszeg i SE. 

Ma vasárnap délután 3 órai kezdettel barát 
ságos mérkőzést játszik a KSE csapata a első 
osztálvu Szombathelvi Sportegylet komplett első 
csapatával. Az SzSÉ csapata rosszul startolt az 
őszi s?ezonban és jelenleg az utolsók közOtt 
szerepel a bajnokságban. A csapat tőbb ertékes 
erőt vesztett, ennek dacára most is jó játékerőt 
képvisel. A KSE mar reg látott elsőosztályu csa-
patot vendégül, ezért mai mérkőzése az SzSE vei 
érdekes sportot fog nyújtani a közönségnek, 
melynek alkalma nyílik összehasonlítani az i és 
II osztályú csapatok erőviszonyai*. — Délután 
\ 2 órakor a helybeli Leventék polgári iskolai 
válogatottal előmérkőzest játszanak. 

A KSE II. csapata Csepregen játszik ma 
délután fél 3 órai kezdettel az ottani Sportegylet 
első csapatával barátságos mérkőzést. 

Kőszegi SE-Zalaegerszegi SE 4:1 (4:1) 

Az őszi szezon utolsó bajnoki tnérkózeset 
játszotta a KSE múlt vasárnap Zalaegerszegen a 
ZSE ellen, melyet szép játék utan megnyert és 
ezzel veretlenül fejezte be az ószi bajnoki idényt. 
A KSE már a mérkőzés első L'5 percében Háni, 

Riegier II., Nemes és Hochecker révén négyszer 
jutatta a labdat a ZSE hálójába, amit a ZSE csak 
egy góllal viszonzott. A játék további részében 
a KSE tá-nadott többet, de a lelkesen játszó ZSE 
csapata ellentált a KSE ostromának és igy 4:1 
maradt a végeredmény a kőszegiek javára. A 
győztes csapatban jól játszott a csatársor, a half-
sorban Riegier 1. ismét a legjobb volt a mezőny-
ben, Fröhlich mint jobbhalf végig lelkesen küz-
dött, Hribárt viszont már jobban is láttuk játszani 
A Spindlbauer, Blazovits- Pojdesz összeállítású 
közvetlen védelem ezúttal játszotta ki legjobb 
formáját az őszi szezonban. A ZSE-nél szintén 
a közvetlen védelem tünt ki. A mérkőzést Geisler 
biró vezette megelégedésre. 

KSE II .—Kámon 3 : 2 (0 : 1). Hétfőn játszott 
a ket csapat barátságos mérkőzést és a KSE II. 
rsiegerdenelten győzött Kámon csapata ellen mely-
ben több első csapatbeli játékos is szerepelt. A 

| gólokat Wehofer II. Dominek. Hochecker illetve 
j Vacskó lőtték. Jók voltak a KSE-nél Kastner, 
i Wehofer I. es Fröhlich, Kámonnál Vacskó és a 
közvetlen védelem. — A KSE II. csapata ezen 
győzelmével bizonyította, hogy érdemes foglal-
koztatni őket, mert játékuk jó sportot nyújt és 
a közönség is érdeklődik mérkőzéseik iránt 

A KSE b i rkózó i Ta tabányán . Tatabányán leg-
utóbb birkózóversenyt rendezett a TSC, melyen buda-
pesti, győri, tatabányai es kőszegi birkózók szerepeltek. 
A kőszegiek — egész ejjelt átutazva, — fáradtan érkez-
tek a verseny színhelyére, ennek dacára szépen szere-
peltek a nagy konkurrenciáju versenyben. Szabó Ferenc 
ezüst ermet, Hrvoy Iván és Kappel József pedig bronz-
plakettet nyert es ézenkivül kedves emlékkel tértek vissza 
a mintaszerűen rendezett versenyről 

Ggyszoba-konyhá « lakást keres 

fiatal házaspár. — Cim e lap kiadóhivatalában. 

Nyílttéri* 

Köszegfalviak panasza 

címen Neuwirt L. magyarázta a városi képviselő-
testületnek, hogy második kőszegfalvi kocsma 
ügyében helytelenül döntött. — Miután azonban 
nyilatkozata nem felel meg a tényeknek, Wurst 
Jó/.sef és neje ügyfeleim megbízásából a cikk 
szerzője ellen a Kőszeg és Vidéke okt. 31 -iki 
számában közölt nyilatkozat rágalmazó állításai 
miatt a törvényes lépéseket megteszem. Egyelőre 
ennyit. Tisztelettel 

Dr. hreyberger Jenő. 

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

733 1926. 

ÜZLETÁTVÉTEL i Árverési hirdetmény. 

Tisztelettel értesítem a n. é. kö-

zönséget, hogy Kőszegen. Király-

ut 74. sz volt Takács Viktor-féle 

fűszer-és 
vegyeskereskedést 
átvettem es azt a saját nevem 

alatt tovább vezetem. — A n. e. 

közönség szives pártfogását keri 

kiváló tisztelettel 

Zaísik Jozseí vegyeskereskedő, 

Egy bútorozott szoba 
kiadó és el látás is kapható . 

Cim a kiadóhivatalban. 

X K 1 » I I 1 I I 

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a kőszegi kir járás-
bíróságnak 1926. évi 330*77 sz végzésé 
következtében dr. Kopfstein Lipót ügy-
ved által képviselt Dietrich és Gottschlig 
ceg javára 3.118 'KO K s jár. erejéig 1926 
május hó 17-en foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
55,071000 koronára becsült következő 
ingóságok: hordók, csövek, italok, kávé-
házi berendezés nyilvános árverésen el-
adatnak. Mely árverésnek a kőszegi kir. 
járásbíróság' H26. l'k. 9.»l 2. sz. vegzese 
folytar. 3,118.010 K tőkekövetelés ennek 
19^5. április 28-tól jaró 18 ' , kamatai es 
eddig összesen 995.2.V) K bíróilag már 
megállapított költségek erejéig Kőszegen, 
Varkör 6. szám alatti vendéglőben leendő 
megtartásara 

1926. évi november hó 8. nap j ának 

délelőtt i 9 órá j a 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintett tárgv az 
1H81 évi LX. t c. 107. es 108 §-ai értel-
mében készpénzfizetés rre'lett, a hegtub-
bet ígérőnek, szükség ese.én becsáron 
alul is el fognak adatni. Amennyiben az 
elárverezendő ingóságokat masók is le-
és felülfoglalták és azokra kielégítési jo-
got nyertek volna, ezen árverés ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kőszeg, 1926. évi okt. 9-én. 

Tőtössy Endre kir. bír. végrehajtó. 

E.̂ y jól dolgozo 

c i 

fatüzelésü, légfütéses folytonégó 

10 F Ű T 24 
kg fival E G Y S Z 0 B Á T óran át 

HÉBER SÁNDOR 
kályha és tüilielygyáros Bpest, Vilmos csá-

ti ir-ut 39. Kérjen állapot. Telefon: 47—47 

felvétetik Paszner Ferenc 

cipészimsternél Kőszeg, Pnmcr u. 3 

A Király-ut 114 sz. házban 
ina vasárnap, nov. hó 7-én 

délelőtt 9 órakor 

szoba- es konyhaberendezesi tár-
gyak, valamint gazdasagi felszere-

lesl tárgyak es cementáruk 
nyilvános árverésen a leg-

többet Ígérőnek eladatik. 

ÜZLETÁTVÉTEL. 

Tisztelettel értesítjük a helybeli és vidéki közönséget, hogy az 
évtizedek óta fennálló Perkovits Ede-féle 

H M ' t t z a i * h o n i t 1 íií 
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 öocsátjuk rendelkezésére, kérjük a legszélesebbkörü szi-
ves pártfogásukat. Tisztelettel 

Miletits Károly és társa Bárdics Sándor. 

• ̂  £ J a a r t* 

Kitűnő német gyár tmányú 

varrógépek 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

hőlgyközénséget, hogy 

Kőszegen, Széchenyi György-

utca 7 sz.alatt (rendőrség mellett) 

varrodát 
nyitottam, hol az összes női ru-

hák a legújabb divat szerint és 

a legjutányosabb árak mellett ké-

szülnek. A n. é. hölgyközönség 

szives pártfogását kéri 

Borbás Eleonora. 

r " 1 

felfelé kapha tók részletfizetésre 

L É P O L D GÉZA MECHANIKUS 
műhelyében Kőszegen, Kossuth 

Lajos-utca 9. szám. Fióküzlet : 

Csepreg, Bódi-u. 315. 

A pereckuii dűllöben a szombat-
helyi ut mellett 

l hű ld3 s l 033 D s2an tó 
szabad kézből e ladó. 
Bővebbet a tulajdonostul, Horváth 
Bela Kőszeg, Kiráiy-ut 78 sz. alatt. 

Gyümölcsfa-

oltványok 
bármilyen fajú minden mennyiség-
ben kaphitó Brückler Mihá lynál 
Kőszeg, Mecséry-utca 16 sz. alatt. 

v* . 

Egy jó házból való fiu 

cipész-
tanoncnak 

felvétetik. Bővebb felvilágosítás 

FRIED GYULA 
c lpőáruházában Kőszegen. 

KÍEIÍDÓ 
c ? 't 

1 és 2 éves gyökeres szőlő-

oltványok, sima és gyö-

keres amerikai vadvesz-

szők több faj, gyümölcsfa, 

akác-,gledichiacsemeték, 

Építéshez való falazó kő. 

Árjegyzéket küld: 

Molnár Mihály Abau jszántó . 

Építkezésnél visszamaradt anyagok kiárusitása! 
Reáliskola építkezésünknél a deszka és lóehulladók 

kiárusitátását e heten ismét megkezdjük. Ára mázsánként. 

Visszamaradt cementlapok, mozaiklapok (padlóburkolásokhoz) 
kedvezményes áron kaphatók. 

Gömbvashulladékok, oltott mész még van készletben. 

Egészen egyszerű kivitelű ácsolt ajtók, ablakok, polcok, belső 
berendezési tárgyak eladatnak. 

Győri Ingatlanforgalmi és Építőipari R.T. 
Reáliskola építkezése Építésvezetősége. 

Nyomatott Hónai Friyyes k nyvnyomriájában Kői?P7»' . 


	Kőszeg, 1926. november hó 7-én
	46. évfolyam 45. szám
	Felelős szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyes
	A magyar gyémánt karrierje
	HIRDETMÉNYEK
	Jambrits Lajos polgármester
	Ipartestületi közlemények
	Dömötör Gyula ipartestületi elnök
	Melyek a legrégibb családok Kőszegen?
	Mélységek és magasságok...
	K. E. K.
	Törpe népet fedeztek fel Ausztráliában
	K. E. K.
	HÍREK
	Jambrits Lajos polgármester
	A Kálvária templom villanyvilágítási költségeinek fedezésére befolyt adományok
	Anyakönyvi kivonat
	Színház
	SPORT
	Nyílttér.*

