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Újévi köszöntő. 
Mielőtt valami vállalkozásba kezdenénk, 

programmot kell kidolgoznunk, hogy tervszerűen 
magunk előtt láthassuk az elérendő cél felé vezető 
egyes lépések sorrendjét. A magyarság ma ott 
tart, hogy minden esztendeje egy-egy ujabb cél-
kitűzést jelent számára és természetes, hogy nagy 
nemzeti vállalkozásainak programmját pontosan 
ki kell dolgoznia az arra hivatott vezéreinek. 

Mindenekelőtt lássuk a befejezett esztendő 
morális eredményeinek mérlegét: Tagadhatatlan, 
hogy Magyarországnak az igazságért és a rajta 
elkövetett igazságtalanságok reparációjáért foly-
tatott harcában uj stádium következett be. Nyolc 
évi sikertelen munka után, amely közben pedig 
minden erőnk megfeszítésével ugy dolgoztunk, 
mintha az Igazság sziklasirjáról kellene elgörgetni 
a mázsás köveket, végre megmozdult a szikla, 
elért hozzánk is az első biztató reménysugár. Ma 
már ott tartunk, hogy a külföld közvéleménye 
és vezető diplomáciai körei is, amelyek eddig 
legföljebb közönnyel szemlélték vívódásunkat, 
meggyőződést szerezhettek küzdelmünk igazsá-
gáról és felhozott adataink alaposságáról. Lát-
hattuk, hogy a legelőkelőbb politikai fórumokon, 
sőt a Népszövetség tanácskozó termében is szó-
hoz jutott a rajtunk esett sérelem és ha mind-
eddig pozitiv eredményre nem is mutathatunk, 
erkölcsi nyereségként könyvelhetjük el olyan 
férfiak csatlakozását és támogatását, mind lord 
Rothermere és Borah szenátor, az Egyesült Álla-
mok szenátusa külügyi bizottságának elnöke, 
Amerika külpolitikájának irányitója. 

Ilyen körülmények között bizony nagysza-
bású és részletes akcióprogramm kitűzésére van 
szükségünk, amelynek számot kell vetnie nemcsak 
az ország lakosságának, hanem az elszakított 
területek magyarságának tetterejével is. Mert csak 
közös akarattal és válvetett munkával szerezhet-
jük vissza azt az elorzott vagyont, amely fölött 
ma a bitorlók ülnek ünnepet. A rr i ujesztendőnk 
egyetlen vágyakozás és sóvár fohász elrabolt 
testvéreink, elorzott földjeink, folyóink, hegyeink 
felé. És ami újesztendei köszöntésünk nem a 
sablonos „boldog újévet kívánok 1", hanem az a 

Találkozás. 
A ragyogóan feldíszített teremben két ha-

talmas kristálycsillár árasztott pazar fényt. A 
világosság sugárzott; a sarokban füstösképü 
cigányok a legújabb tánczenét muzsikálták, 
melyre a fhtalság lejtette a tangót és a modern 
oharlestont. 

A mulatságok szemlélői: mnmák és élte-
sebb hölgyek igyekeztek pillantásaikkal átha-
tolni a szines, tarka, táncoló tömegen, hogy 
pillanatokig is láthassák táncoló övéiket. 

A férfiseregből, mely körülállta a vigadó 
kat — kilépett egy borotvált arcú, sápadt, csi-
nos, jólöltözött fiatalember, aki egy magas pyu-
lánktermetü, széparcú nö felé tartott. Odaért 
hozzá. Felkérte táncolni. 

— Szabad lesz — szólott és udvarias mo 
Bollyal meghajolt. A nő kissé felindult erre a 
váratlan meglepetésre és közönyös közömbös 
•éggel felállt. 

Nem mutatkoztak be egymásnak. Feles 
leges lelt volna ez az aktus, mert nagyou is 
ftl ismerték egvmást. 

A férfi: Sajuó Imre, ezelőtt öt évvel el 
utazott világot látni és biztos pgrsztenciát te-
remteni magának, azz<l a mei nyugtató boldog 

szívből jövő ima, hogy „boldog Nagymagyar-
országot kivánok az uj esztendőben 

Minden gondolatunk erre irányuljon és ha 
az üzlet, a család, a megélhetés gondjai meg is 
látogatnak, egy pillanatra sem szabad kikapcso-
lódnia agyunkból ennek a köszöntésnek, ennek 
a vágynak. Ha nem is szolgálhatunk pontos taná-
csokkal, az újév első napján idézzük emiékünkbe 
azt a tanítást, hogy a magyar kar és a magyar 
kard tartották fenn ezer esztendeig Szent István 
királyságát és védték meg Kelet hordáinak be-
törései és hóditó szándékai ellen. Boldogabb 
ujesztendőt kívánunk minden olvasónknak és azt, 
hogy még ebben az évben érjék meg Nagyma-
gyarország feltámadását. 

bármely napon Szalay József erdőőrnél Kőszeg-
falván. Amennyiben ezen váurások irtására hely 
beliek kellő számmal nem jelentkeznek, ugy az 
erdőhivatal vidékieket is felvesz. 

Közhírré teszem, hoary a m. kir. Belügy-
miniszter Ur 303143—1927. számú körrendele-
tével 1927. évi december hó 31. napjára min-
dennemű nyilvános étkező és szórakozó helyi-
ség, hangverseny, egyéb előadás és táncvigalom 
záróráját éjfélutáni 4 órában állapította meg. 

Jambrlts La|os, polgármester. 

Boldog újévet kivan tisatelt előfizetői-
nek, olvasóinak és munkatársainak 

a Kiadóhivatal. 

S I R D E T M É I T T E B . . 

13 502—1927. Közhírré teszem, hogy Kő-
szeg szab. kir. r. t. város erdőgazdasága a stá-
jerházi 1928. évi vágásokban felvesz még 10 
munkáscsoportot: ÖSSM-SOII 36 embirt . A sper-
riegli vágásba 3 rrunkáscsoportot; 9 embert. 
Az Iránhemyen fekvő 16/a erdőrészlet gyéríté-
sére 5 munkáscsoportot: 15 embert. A kál-
váriái dülő 2/« erdőrészlat gyeritésere: 3 mun-
káscsoportot: 9 embert. — Favágatási dij-ik: 
I . o. hasáb után 130 P : ÍI o. hasáb után 120 
P ; selejtes hasáb, vuatagdorong rakás ágfa ú t in I 
1 P. Jelentkezni lehet bármaly nap az erdő i 
hivatalban. t 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg szab. kir. 
r. t. város erdőgazdasága a vöröskereszti fiatalos 
tisztogatását 1928- évi junuár hó 2-án, hétfőn 
osztja ki a tisztogatók között. Eddig jalmitkezett1 

17 tisztogató. Az utólagosan jelentkezők hétfőn 
délelőtt 9 órakor legyenek a Vöröskeresztnél, 
hol a névjegyzékbe felvétetnek. A tisztogatás 
kiosztása sorshúzás utján történik. 

13.502—1927. sz. Közhirró teszem, ho*y j 
Kőszeg szab. kir. r. t. váró* erdőgazdasága az 
alsóerdei favágáshoz felvesz 17 munkáscsoportot. 
Favágás irtással történik. A favágók kapják a 
fenyőtuskó 507, á t ; tölgytuskó 40°/« át. Favá-
gási dij fejében pedig: hasáb, dorong,ágfa után 
ürm. és rakásonként 80 fillért. Jelentkezni lehet 

Lapunk jelen számával a 48. évfolyamba 
leptünk. Az 1928. év első számával ismételten kér-

jük mélyen tisztelt előfizetőinket, hogy az elő-

fizetést mielőbb mecujitani szíveskedjenek, h i gy 

a lap továbbküldése fennakadást ne szenvedjen. 

— Mióta peneőben számítunk, azt tapasztaljuk, 

hogy a várt olcsóbbodás helyett maidnern min-
den drágább lett; élelem, ruházat, házbér, adó, 

stb. Ébből kifolyólag természetes az is, hogy 

lapunk előállítása és kézbesítése is nagyobb 

anyagi áldozatokat követel, mint eddig s hogy 

ezeset némikép kiegyensúlyozzuk, az előfizetési 

dij ikat e*y csekélységgel felemeljük és p^d ig : 

helyben, házhoz szállítva negyedévre 1 50 P 
videkre, postán küldve negyedavre 1 8 0 P 

% 

esik tehát pgy hónapra csekély 50, illetve 60 
fillér, mely összeg még a legkisebb nyuídi jas 
nak sem okozhat elviselhetetlen terhet, ellen-
ben észrevétlenül megkönnyíti a kiadóhivatal 
súlyos terheit, hol a papir árát, munkabért stb. 
«gy summában kell kifizetni. Ezért tehát kérjük 
ig'in tisztelt előfizetőinket és olvasóinkat, ezen 
csekély emelést méltányolva, lapunkat továbbra 
is pártfogolni szíveskedjenek. — Akiknek a lapra 
az uj esztendőben nem lesz szüksége, azaz aki azt 
tovább pártolni már nem akarja, az már az első 
számot küldje vissza azzal a megjegyzéssel: 
„Nem fogadom el". Reméljük azonban, hogy 
ily csekély előfizetési dij mellett erre nem szánja 
el magát senki. 

tudattal, hogy egy meleg sziv, egy puha fészek 
varja visszatértét, vagyis feleségül veszi a nőt, 
akit 0 szeret és aki őt viszont szereti. 

A n ő : Góki Klári, bizonyára ugy gondol-
kozott, hogy jobb ma egy veréb, mint hó nap 
egy tuzók és férjhez ment dr. Vári Pál ügyvéd 
hez, mielőtt a tervbevett öt évi várakozási idő 
csendesen lemorzsolódott voina. 

Sajgó Imre most érkezett haza és szerte-
foszlott á lmai ; rongy ászakadtak, mint a köd, 
melyet eluyei a diadalmas tiszta napsugár. 

Imre mit tehetett egyebet? Tudomásul 
vette Klári hűtlenségét. Megtudta, hogy par 
nap múlva lesz a farsang nagy bálja, ugy ter 
vezte, hogy olt tánc közben csendesen meg 
kérdezi Klárit, mi a hűtlenségnek az oka. 

És most ott tartotta a karján. 
Megiudultak a táncolók felé. Mentek egy-

két lépést ós elkezdtek táncolni. A zene meg-
mámorosította a férfit ós u pár pillanatig tartó 
csendet megtörte Imre kérdésével: — B >ldo< ? 

— Igen — válaszolt lakónikus rövidség 
gel Klári. 

Ez a váiasz belenyilalott a férfi szivébe és 
szemei előtt az alakok imbolyogUk: szódült. 
Erőt vett magán és rekedt hangún válaszolt: 

— Nem l 'het, az nem ig»z| 

Ugy mondta ezt, mint a halálraítélt, aki 
egy naary szabadító csodát vár éd nem hiszi 
a végzetét. 

— Ne gondolja Imre, — mondta az asszony 

— ho«y az ember nem tud felejteni. Babizo-
nyitja az élet, hogy minden fájdalomra van ir 
és az idő, mely mindent elfelejt és minden se-
bet behegeszt. Tapasztalja még ezt maga is. 

A férfit ezek a reflexiók ugy érintették, 
mintha hideg vízzel öntötték volna le. Mégis 
melege lett, elragadta a hév és fájdalmasan 
sóhajtotta bele a zene ritmusaiba: 

— Ez maradt meg a te nagy szerelmedből ? 

— Imre re tegezzen 1 — szólt rá erélyesen 
— mert különben itthagyom. 

A férfi lecsillapult, egykedvűen rótta a 
tánclépéseket. 

A táncolók megálltak. Az asszonyka bájoa 
rózsaszínű mosolyzuhatagot röpített a láthatáron 
feltűnt kopaszodó ur felé, aki a — férje volt. 

— Szabad szivem? 

— Bemutatom neked az urat. Leánykori 
ismerősöm: Sí jgó. 

Miután Imre olső szerelmiből és volt 
vőlegényből osak leánykori ismerőssé degradá-
lódott, f>»nyar mosollyal bemutatkozott: 

— Sajgó Imre vnavok. 

Egyes szám ára 16 fillér -va* 

Dh m i r m n i i n r V i n f t n o l o n n t ha Szilveszter este a Struccba megij, ingaen kap sorsjegijet 
ü g y e n U t j ü l l l t í l I l U U a l U l m i n d e n vendég. }{uzás éjfél után 1 órakor. Záróra 4 órakor! Gigángzene! 
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Kflezear és Vidéke 
1928. j m u á r 1. 

H Í R E K . 

A kultuszminiszter Kőszegre jbn. Linuauer 
Albin ország}ülési képviselőnk arról értesítette 
a polgármestert, hogy uróf klebers* ert.' Kuné 
kultuszminiszter a közeljövőben Kftszetre is 
o'látogat, hotfy a tanítóképző és a zárd i iskola 
ópitése ügyéb n téjékozódjék. A miniszter jőve 
tele nagy örömet vált ki a város közönsége kö 
rében és ünnepélyes fogad,atásúról gondoskod ik 
történik. 

Kepviselónk beteg Lingauer Albin or-záar 
gyűlési K.epviseiŐuK, — mini részvéttel értesü-
iunk, — néhány nap óta ágyban f. kvő beteg. 
Betegsége nem suijosabb termesze?ü és igy 
rövid időn belül elhuKyha ja az ágyat. 

Kitüntetes. A kormányzó Schmall KAroly 
műszaki tüzér főművezetőnek uz odaad > buzga-
lommal kifejte't kiváló és eredményteljes szol 
gálataiért, a dicsérő elismeres bronz érdemérmet 
adományozta. 

A Munkasbiztcsito Pcnztar kőszegi terüle 
tóre a népjóléti mi l iszt er 1928. január 1 i h i 
l . l lyal dr. Lauriuger János és dr. Dreiszker 
Ferenc orvosukat i.evezte ki kezelőorvosokká. 

Megyebizottsagi t^gvalasztas Kőszegen Pén-
teken fo l j i le a kőbztgi megyebizottsági tag-
választás báró Miske Kálmán választási elnök 
vezetése alatt. Megyebizottbági taugá egyh.ui-

8ulag Sázova Ferenc várofi képviselőt, a kőszegi 
azdakor elnökét választották meg. 

Meg>ebi2ott8agi tagvalasztas Doroszlóban. 
A doroszloí ktruletben húrom jelölt lépett fel: 
Bertók Józ»eí ottuni gazda, dr. Frey berger Jenő 
és dr. Stur Lajos kőszegi ügyvédek. A küzdd 
lemből Bertók József került ki győztesként. 

Eljegyzes. Gyulafehérvári dr. Djseő Árpád, 
a zalaegerszegi kir. törvényszék vizs«alóbiraja 
és a református egy ház főgondnoka, néhai gyula 
fehérvári dr. Deseő Bdia magyar zoológus fia, 
eljegyezte Fucher Lenkét, Facher Gyula tőid 
birtokos és téglagyáros leányát Locsmándról 

(Burgenland). 

Eljegyzes. Zerthofer Tivadar és Franken-
berger Lincsike jegyesek. (Minden kulón érte* 
aités nely ett.l 

Eljegyzes. Kozomts Sándor dunaföldvári 
elemi ibkuiai tanitó eljegyezte Dorner Margitot, 
Doruer Fertnc helybeli vendéglős leányát. — 

Eljegyzes. Linzer Aladár, herceg Montenuovo 
uradtucm gazdatisztje eljegyezte Treiter Margit 
urltányt Mosonból. — Minden külön értesítés 
helyeit 

Eljegyzes Weigl Mátyás döbörhegyi tanitó 

eljegyezte Kristóf Juliskát Szarvasket.dröl. 

— Dr. Vári Pál. 
Fürkésző kutatással nézték meg egymást 

és kezetfogtak. Az asszony fáradtnak érezte 
magát. Leültek, majd rövid, udvarias sallangok 
után meglanácskozták, hogy hazamennek. El 
búcsúztak. Á ferj udvariasan megjegyezte: 

— Látogasson meg bennünket, legyen sze 
rencaénk a lakásunkon. 

— Alkalomadtán élek a megtiszteltetéssel. 

A férjjel Imre kezetfogott, Klárinak kezet-

esókolt. 

A férj belekarolt a nő karjába és mentek 

ki a teremből. Mentek vissza egyhangú, unal 

mas szürke ételükbe, melyet a farsang egy 

röYid éjszakára megszakított. 

Imre nekitámaszkodott egy karcsú oszlop 

nak. Hosszasan utánuk nézett borongós fájda 

lommal, mig ki nem értek a teremből és el nem 

nyelte őket a horizontról, a hullámzó táncos 

tömeg. 

Azután kemény, nosztalgikus meredt né-

zéssel maga elé bámulva merenget, majd ő is 

kimenekült a pajkos vidámság táncos berkeiből 

a hűvös estébe. 

A villamostelep átvetele már több nap óta 
folyamatban van. A város részéről L*ky Komé! 
oki. gépészmérnök, ny. min. tanácsos szörppel 
szakértőkként. Az átadó céz képviseletében m-ur 
jelentek Jan i só főmérnök és Barabás telepfel 
ügyelő. A városi tanács, a viilamos bizottságai 
eayetemb^n pénteken délután tartott ül s^ben 
eszközölte az átvéu'lt. Az ülés a viliamostiMepen 
volt. A polgármester megnyitván az ülést, meg-
emlékezett a villamos rrű kétévtizedes múltjáról, 
annnk ma is kifotástaUn állapotáról és arról a 
mindig szolgálatkész és joviszonyról, nme'y a 
bérlő Ganz fele villamossági r.-t. és a vá<*os kö-
zött fennállott és azért a város közönsége ne 
vében k<>szöne1e. ''s háláiát fejezte a volt bérlő 
cégnek é* megjelent képviselőinek. Majd L i k y 
Kornél min. tanácsost, mint a város szakértőjét 
üdvözölte meir. Az átadó cég nev'b n J inzsó 
főmérnök mondott köszönetet s utánna Laky 
Kornél ismertette az átvétel módozatait HZ )n 
mearnyuututó kijelentéssel, hopy a villamosmű 
jó állapotban van és üzemképessége ellen ki-
fogás nincs, i.zonban egy szénraktár építése el 

i kerülhetetlen és ennek megépítését sürgősen 
ajánlja a városnak, mert a szénnek szabadon 
hagyása, annak rovására megy. Mnjd az átvé-
tellel kapcsolatosan falvett részletes jegyzőköny-
vek felolvasására került ser, miket azután alá-
irtak. Kőszegi József bizottsági ttfg Barabás 
Istvánt üdvözölt** meg, mint a telep egykori 
vezetőjét. B'jelentetto végül a polgármester, 
hoay Kamarás Jenő üzemvezetőnek ezer, Ilaller 
Mária könyvelőnőnek pedig kettőszáz pmgő 

! jutalmat ad a város jó szolgálataikért, miután 
! p két tisztviselő nem lépett városi szolgálatba. 
Ezzel az ulűs véget is ért, igy a telep átvétele 
illetve átadása hivatalos furmák között is meg-
történt. 

Karácsonyi ünnepely. A róm. kath jótékony 
Nőegylet karac^onyi ünnepélyén a Mulató nagv 
teruiébon r agyszámu közönség vett ré-zt é9 
gyönyörködött a kedves angyalkák játékában 
és a szép énekekben. Az ünnepi beszédet Kincs 

i István apátplébános tartotta s szavai könnyekig 
I meghatották a jelenvoltakat. A Nőegylet az idén 
'gazdag ajándékokkal kedveskedett szegényeinek: 
több mint 100 gyermek kapott ruhát, cipőt és 
más szükséges dolgokat. Masnap következett az 
élelmiszerek és a pénzbeli adományok szétosz 
tása. Az Isten bőséges áldása legyen azokon, 
akik a szegény embereknek ezt a karácsonyi 
örömet megszerezték. A Nőeuylet ezen az uton 
fejezi ki hálás köszönetét azokuak a nemeslelkü 
emberbarátoknak, akik adományaikkal lehetővé 
tették, hogy a szent karácsony békessége ós 
boldogsága a legszegényebb kuiiyhóba is eljusson. 

Adomány. Horváth Lajos gazdálkodó az 
Erzsébet gyamolda részére 100 kg. burgonyát 
adományozott, melyért ezúton is köszönetet mond 
Dóra Laj >s, gyáoioldai gondnok. 

Népházat akarnak létesíteni Nagygencsen, 
melynek felállítását a fóldmivelésügyi miniszter 
már kilátásba helyezte. 

Vallasosest. Karácsony másodnapján ismét 
'vallásos est tartatott az evangélikus terrplom-
jban. Bevezető ének és ima után a templomi 
vegyeskar a tőle megszokott precizitással éne-
kel'e Síéin 100. zsoltárát. Utána Karner Frigyéé 
tartott felolvasást a helyi eg jház élotéből, 25 
é/et festet!. 1682—1707 ig és előadásával mind 
végig lekötötte a hallgatók figyelmét. Utána 
ismét a vegyes kar énekelt, majd imával és köz-
énekkel zárult az est. 

Karácsonyi kiosztás. Ddc 23 án foganato-
sította az eva: gélikus Nőegylet ezidei karácsonyi 
kiosztását. A szépen feldíszített karácsonyfa 
alatt voltak felhalmoz?* JZ ajándékok. Tényleg 
felhalmozva, mert nagvon bőkezűen adtak ez-

• idén a jótékony nők. 32 gyermek kapott meleg 
'téli ruhát, volt ott cipő, sapka, alsóruha és fe-
hérnemű, nem is számítva a sok ka i é i t . , gyü-
mölcsöt, édességei és husne nüt. Minden gyer-
mek kapott egy szép könyv t is. Az ünnepélyen 
az iskolás gyermekek elénekelték • azokat az 
örökszép karácsonyi énekeket és elszavalták 
azokat a karácsonyi költeményeket, melyeket 
ezalkalomra betanultak. Budaker Oszkár ma-

i gyárul, dr. Tirtsch Gernelyné pedig némotül 
tartott beszédet. A meg íjándékozott gyermekek 
örömtől sugárzó arcában olvashatták az aján-
dékozók fáradságuk háláját. Ei^y nappal előbb 
volt az öregek és szegények karácsonya, akik* 
nek az egylet élelmiszereket osztott ki, szintén 
gazdag meretekben. 

Schrammel-zenekar a Sörkertben. A farsangra 
való tekintettel özv. Trattnerné, a Sörkert bér-
lője egy elsőrangú budai Schrammel zenekart 
kötött le, mely január 5 én, csütörtök este fog 
bemutatkozni. A zenekar, melyben egy énekes 
komikus is szerepel, Buda egyik legjobb kvar-
tettje. Aki már hallott ilyen zenét, az csak jót 
mondhat róla — Mindenesetre kíváncsian vár-
juk a bemutatkozásukat, mely a véleményünk 
szerint sikeresnek ígérkezik. 

^SÍCilUÍ̂ ™ 
dl fog* 
és a fo 

zománcot hófehéren tartja 

Kapható: 

biztosan íregvédl fogait 
a szuvasodássalés a Fug-

Nusabaum Ferenc divatáruházában. 

«4ML> 

S S * : ; ^ ' V 

Dr. OETKER-fóle sütőpor 
é a v a n i l l i n c u k o r 

i gy- e r e d m é n y e z ! 
A 127 receptet tartalmazó könyvet 

kívánatra ingyen és bérmentve kü ld i : 

Dr. A. OETKER, Budapest VIII.. Contl-utca 25. 

S C H M I D T H A U E H - Igmándi keserűvíz reggeli előtt fél 
pohárral langyo-
san használva 

megtisztitja a szervezetet a belekben képződő egészségtelen anyagoktól, élénkíti a mlrigijek működését, 
felfrissíti a vérkeringést, megelőzi az érelmeszedés és az öregségi elváltozások kifejlődését. 

Kapható k<» és nagy üvegben. Szétlúldési hely: Igmándi keserfiviz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék Ismételadóknak kívánatra bérmentve. 
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1928. január 1. 

Beszámoló az elmúlt esztendőről. Páratlan 
minősét/ii, nemkülönben disztingvált izlésü szö 
veteiről világhírűén elismert Semler cég elmúlt 
üzleti éve a siker teljes jegyében folyt le. A 
közönség az elmúlt évben is, mint három em 
beröltő alatt, előszeretettel kereste fel e több, 
mint háromnegyed évszázados üzleti múltra 
visszatekintő cég helj iségeit, mert vásárlásai 
mindenkor a legteljesebb mevelégcdéss-'l töltöt 
ték el. A cég módot akart nyújtani vásárló kö 
zönsége azon részének is, akik ac elmúlt kará-
csony előtt Budapesten nem tartózkodtak, hogy 
occasiós áron lássák el magukat szövetek Kel t*s 
ezért az év végi leltározások alkalmival a mór 
fogalommá vált angol szövetáruit bocsájtja oca 
sios árban forgalomba. A St mier cég, Budapest 
Bécsi utca 7 sz. alatti helyiségeiben folyó al 
kalmi árusítás nagy előnyei a felhalmozódott 
kitűnő minőségű és nogyválasztéku férfi és női 
szövetmariidékokban meg inkább kifejezésre jut 
nuk Ezen maradékvásáron való vé:el mind m 
kinek alkalmat n j u j t a Semler minőség meg 
ismerésére. 

Köszönet. Az ev. jótékony nőegylet hálás 
köszönetet mond mindazoknak, akl'r szíves pénz 
és természetbeli adományaikkal járultak ahhoz, 
hogy ugy a szegény gyermekek, mint az elaagoít 
és öregek számara tudott szép és áldásos kará 
csonyt rendezni. 

Hirdetmeny ! A nagyméltóságú m. kir. pénz 
ügyminisztcrium 163,416—927. EZ. rendelőiével 
a fényűzési forgalmi udó kezelését és ellenőrzését 
1928. évi január hó 1 tői a körzeti fxgalmi 
adóhivatalok hatáskörébe utalta át. Ennélfogva 
felhivatnak mindazon adóalanyok, akik fényű-
zési forgalmi adó fizetésére kötelezettek, a kö 
vetkezőkre: 1928. évi január hó 1-től kezdve 
mindazok, akik a fényűzési forg. adót adóbe 
vallási iv alapján fizetik, kötelesek az adóbe 
vallási iveket záros határidőu belül, vagyis min 
den hó 15 ig a körzeti forg. adóhivatalnál be 
nyújtani és az esedekes fényűzési forg. adót a 
a forgalmi adóhivatali.ál beszerzendő b< fizetési 
lapokkal a forgalmi adóhivatal számlájának ja 
vára befizetni. Azok az adóalanyok, akik f-í 
nyüzési forg. adójukat átalányban fizetik 1928. 
évi január hó 1 tői az átalányukat a forg. adó 
hivatalnál beszerzerdő befizetési lapokkal ugyan 
csak a körzeti forg. adóhivatal számlája javára 
kötelesek befizetni. Kőszeg, 1927. dec. hó 31-én. 

Körzeti forgalmi adóhivatal. 

Bort, búzát, békességet, 

Fát, füvet, feleséget, 

Tányérodba tyúkot kappant, 

Nagymosáshoz ALBUS szappant! 

Igyál 

KATHREINER-féle 

KNEIPP 
malátakávét 

Nyitva soha nem kapható, hanem 

kizárólag zárt eredeti csomagolásban, 

Kneipp tisztelendő arcképével. 

Vadaszat. Jó l sikerült vadászat zajlott Ír* 
szerdán dr. Szovják Hugó ügyvéd szerdahelyi 
vadászterületén. I) oára a kellemetlen időnok, 
150 nyul került terítékre. 

Síkosak a járdák. A polgármester ezúton 
is felhívja a háztulajdonosokat, hogy járdáikat 
felhinteni el ne mulasszák, mert a mulasztók 
ellen szigorúan járnak el. A városi gazdaság is 
utasítva lett, hogy az uttestek felhintését fuko 
zottabb mértékben teljesítse. 

Elhízott egyéneknel a természetes „Ferenc 
József" keserűvíz hatalmasan előmozdítja az 
anyagcserét és a testet könnyeddé teszi. Több 
orvosprofesszor u Ferenc József vizet szivelzsi 
rosodásnál is reggel, délben és este, egy-egy 
barmadpohárnyi mennyiségben rendeli. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzle-
tekben. 

Mi történik 1928 ban ? 1849-ben az ismert 
mudame Marié Osaer horoszkópot készített Vil 
mos trónörökös, a későbbi I. Vilmos, német 
CI-ászár számára, amely ben pontosan megjósolta 
nemcsak a német francia háború és a világhá-
ború kitörését és eredményeit, hanem a Hohen 
zollern dinasztia bukását is. Hasonló horoszkó-
pokat készit unokája, professzor P. Ketty is, 
akinek jóslásai eddig szintén beváltak és most 
a következő nyilatkozatot totte az 1928. óv ese 
ménje irő l : Nagy elemi katasztrófák érik a vi-
lágot, amelyek sok nyomoron kivül jelentős 
politikai és gazdasági zavarokat is fognak elő-
idézni. Áradások, viharok, földrengések ós hajó-
katasztrófák fogják a világot állandó izgalom 
b*n tartani. Ugy Európában, mint Amerikában 
nagy robbanás történik, Olaszországban pedig 
kitör egy vulkán. A tőzsde is sokat fog szen 
vedni. Az év folyamán két háború tör ki. A 
gazdasági válság nagy európai bankokat visz a 
tönk szélére. Az időjárás is abnormális lesz. 
Kibírhatatlan bőséget átmenet nélkül vált fel 
nagy hideg. Ez viszont egyes országokban éhín-
séget idéz elő. Németországban teljesen leáldo 
zik a Hohenzollernek napja, nagy sztrájkok 
törnek ki, a választások különösen viharosan 
folynak le. Franciaország egyre közeledik Né 
metországhoz, ellenben gyarmatain nagy lázon 
gások törnek ki, melyeket karhatalommal kell 
elfojtani. Anglia egyik legsötétebb éve elé néz, 
mert háborúba elegytdik és nagy engedménye-
ket kell tennie, hogy az ázsiai színes népeket 
visszatartsa a felkeléstől. Oroszországban a 
szovjet hatalma gyengül. Ausztriában és Magyar 
országon baloldali rudikális tendenciák elfltérbe 
jutásától keli tartani. Amerikában a faji kérdés 
felvetődése idéz elő kor.íliktusokat és az Egye-
sült Államok háborút viselnek a szomszéd 
államokkal. 

Újfajta állatbiztosítás Régóta érezzük hiá-

nyát az állatbiztosítás oI\au fajtájának, amely 

az állattartó gazdát mii d n kárlehetőség ellen 

megvédi. Bizonyos károk ellen ugyan eddig is 

módjában volt a gazdának lovait és szarvas 

marháit biztosítani, azonb.m éppen a legelemibb 

és gyakran előforduló károk elleni biztosítás 
lehetőségét nélkülöztük eddig. Értjük ezalatt 
különösen a sertések biztosítását, amely állatok 
eddig egyáltalán nem voltak biztosithatók ha-
zánkban. A Mercur Altalános Biztosító Rész-
vénytársaság, amely 1920 óta áll fenn, az állami 
felügyeleti hatóság engedelmével működését 
ujabban az állatbiztosításra is kiterjesztette. — 
Különösen kiemelendő, hogy ez a társaság, az 
ország vitális érdekeit felismerve, minden egyéb 
biztosítási fajon kivül elsőnek vezeti be serté 
seknek minden kárlehetősóg ellen való biztosí-
tását, beleértve a sertésorbánc, s'jrtésvész és 
sertéspestis eseteit is. Ezenkívül a M E R C U R 
mükfdési körébe még értékes tenyészállatok 
biztosítását is felvette (100% os kártérítéssel) 
nemkülönben vemhes anyaállatokat is éa podig 
olyanformán, hogy nemcsak az anyaállat bizto-
sitható, hár em a magzatok: csikók és borjak is. 
Oivasóink érdekébe vág, hogy Magyarországon 
különös jelentőséggel biró uj biztosítási fajt 
kellő figyelemben részesítsék. A lapunk mai 
számában közölt hirdetésre felhívjuk olvasóink 
figvelmét. 

192S. évi január hó .Vén este mutatkozik be 

Bobula József budai elsőrangú 

SGHRÁMMEL-ZENEKARA 
egy énekes komikussal a 

SÖRKESTBEN, 

Fűtött termek ! Jó kiszolgálás ! 

V i l l a n y z a v a r o k esetén forduljon 
ifj. Tungli Elek villanyszerelőhöz, aki minden 
nap este (ünnepnapon is) 9 óráig szolgálatot 
tart. Jelentéseket Pallis utca 5. sz. alatt vesz fel. 

8egédvízsgák. A kőszegi ipartestületi tanonc-
vizsgálóbizottságok előtt dacember hóban a kö-
vetkező tanoncok tettek segédvizsgát: Lausch 
Károly asztalosnak Szigeti Ká lmán és Scber-
mann Mihály, Muszli Sándor kárpitosnak L ikner 
Károly nevű tanoncai kitűnő, Perkovits János 
vendéglősnek Linzer Ferenc, Weöres Aladár 
géplakatosnak Horváth András, Szalai György 
bozsoki kovácsnak Francsics István, Horváth 
Jenő velemi kovácsnak Talasz István nevü ta-
noncai j ó ; a Kőszegi Bútor- és Faipar r. t. nak 
Laász Ernő, Rttgasics Oyörgy tömördi csizma-
ziának Ambrits István nevü tanoncai elégséges 
eredménnyel. 

Autóbusz forgalom van tervbevéve Kőszeg 
és Bozsok között. A vállalkozó, Bánya Lajos 
velerni lakos ezirányban már benyújtotta kér-
vényét a minisztériumba. 

Boldog ú j é v e t k i v á n t. vevőinek 
és barátainak Brenner Marton kádármester. 

* l 

{ i 

v i 

1 / A f e / ó n lovak után eladó, esetleg na-
I V C l a £ c l l l ponta bérbevehető. 

KOLLER ISTVÁN, kovácsmester. 
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1928. j r f ruár 1 

T. vevőimnek és barátaimnak T. vevőimnek, ismerőseimnek 

boldog újévet kívánok j boldog újévet kívánok 
Csanits Ousztáv, na»íytrafik üzletv. £ id. Kiss Gyula, mészáros 

T. vendégeimnek, barátaimnak | 

? boldog újévet kívánok 1 boldog újévet kívánok 
^ Dorn«r Ferenc, vendéglős • ifi- Kiss Ovula. mészáros. 

T. vevőimnek, barátaimnak 

)g újévet kiváiK 
ifj. Kiss Gyula, mészáros. 

T. vendégeimnek, ismerőseimnek T vendégeimnek, barátaimnak 

boldog újévet kívánok £ boldog újévet kívánok 
Ecker Ferenc, borbély. 7 Lakner Jáno», vendéglős 

T. vendégeimnek, barátaimnak 

boldog újévet kívánok 

Erhardt József, vendéglős 

T. vevőimnek, ismerőseimnek 

boldog újévet kívánok 

Hani Lajos, mészáros. 

T. vevőimnek, barátaimnak 

boldog újévet kívánok 

Hani István, mészáros. 

T. vendégeimnek, ismerőseimnek 

boldog újévet kívánok 

Jandresits István, vendéglős. 

T. vevőimnek, ismerőseimnek 

boldog újévet kívánok 
Kleinlnger József, cukrász. 

T. mozilátogatóimnak, barátaimnak 

boldog újévet kívánok 

Ludwig Béta. mozitulajdonos. 

T. vevőimnek, barátaimnak 

boldog újévet kívánok 

Milosits Gyula, virágkereskedő. 

T. vendegeimnek, barátaimnak 

T vendégeimnek, barátaimnak 

boldog újévet kívánok 

Perkovits János, vendéglős. 

T. vendégeimnek, barátaimnak 

boldog újévet kívánok 

Perkovits Jenő, szállodás. 

T vevőimnek, ismerőseimnek 

boldog újévet kívánok 

Püsky Gyula cukrász. 

T. vendégeimnek, barátaimnak 

boldog újévet kívánok 

Randweg János, borbély. 

T vevőimnek, ismerőseimnek 

bo ldog ú j é v e t k i v a n 

Rusznyák Mátyás és Tsa, hentesüzem 

T. vevőimnek, barátaimnak 

T. vendégeimnek, barátaimnak 4 

boldog újévet kívánok 

Scheer József, az Elité főpincére. 

T. vevőimnek, barátaimnak 

boldog újévet kívánok 
Szekér József, cukrász. 

T. vevőimnek, barátaimnak 

boldog újévet kívánok 

Scheer József, kistrafikos. 

T. vendégeimnek, barátaimnak 

boldog újévet kívánok 
Schermann Rezső, borbély. 

' T. vendégeimnek, jóakaróimnak 

boldog újévet kívánok 

őzv. Trattner Sándorné, Sörkert. 

T. rendelőimnek, barátaimnak 

boldog újévet kívánok 1 boldog újévet kívánok 4 boldog újévet kívánok 
Mayer János, vendéglős. < Rusznyák Ferenc, sütőmester. % ifj. Tungli Elek, villanyszerelő. 

T. vevőimnek, barátaimnak 

boldog újévet kívánok 

Nagy Sándor, füszerkereskedő. 

T. vendégeimnek és barátaimnak 

boldog újévet kívánok 
Németh Gyurka a Strucc főpincére. 

T vevőimnek, barátaimnak 2 T. vendégeimnek, barátaiinnak 

boldog újévet kívánok 4 boldog újévet kívánok 
Simon József, kalaposmester. | Wledemann Béla, Elité tulajdonosa 

T. vendégeinek, ismerőseinek 7 T. vevőimnek, barátaimnak 

b o l d o ^ u j e v e t k i v á n j boldog újévet kívánok 
Seper Imre és neje, Korona kávéház. 7 Zatsik József, füszerkereskedő. 

mii 

TELEKTRO-BIOSKOP 
/ KŐSZEGEN A „MULATÓBAN" 

Műsor: Vasárnap, január 1-én: 

A párisi fruska 
Vígjáték 8 felvonásban. 

Főszereplők: 

LEW CODY, NORMA SHEARER 

És a kisérőmüsor. 

Műsor: Péntek, jan. 6-án : 

B B I T - H U H 
Lewis Wallace regénye filmen 

2 részben, 12 fejezetben. 

A film hosszúsága miatt előadások 
d. u. 5 este %9-kor kezdődnek. 

bortermésem 
mely az idén mennvísegileg ugyan 
keves, de minőségileg annál job-
ban sikerült, elhatároztam köz-
vetlen forgalomba hozni, ajánlom -. 
risontai fehér v. veres 7S f . 

„ pecsenye SS „ 

, rizling US „ 
100 lt.-től kölcsönhordóban, utánvéttel. 

Boraim kiváló minőségéről próbaren-

delessel meggyőződni szíveskedjék. 

Roth Henrik tóisMitoui Gyöngyös 

Eladó 
sertés egy finoman 

hizlalt mangalica 
Sulyok Ferencnél Kőszeg, Rohonci-

utca 13. 

Árverési hirdetmény. 
Nemescsó község képviselőtes-

tületének 1927. évi dec hó 14-én 
kelt határozata alapján ezennel köz-
hírré teszem, hogy emiitett község 
vadászat i joga 1928. február hó 
1-én kezdődő 0 egymásutáni évekre 
az itt betekinthető feltételek mellett 
a körjegyzői irodában a legtöbbet 
Ígérőnek 200 pengő kikiáltási ár 
mellett 1928. évi január hó 12-én 
délelőtt 9 órakor fog árverés utján 
bérbe adatni. A bérbeadandó terü-
let kb. 955 kat. hold. 

Nemescsó, 1927. dec. 17. 

Zs igmond Ernő s. k. körjegyző. 

Svoboda- féle 

„ADTOMAT" es „TANTAL" 
folytonégö kalyha 

egyedárusitása 
tárgyában 

azon cégek, kik ezen gyártmányok 
forgalomba hozatalával akár fix 
számlára vagy bizományosi ala-
pon foglalkozni kívánnak, refe 

renciákkal ellátott ajánlatukat 
kérem. 

Szírch Imre Budapest 
VI , Andrássy-ut 14 

R L L R T B I Z T O S I T R S I 
Biztosíthatók elhullás vagy kényszervágás 

ellen 
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sertések 
lovak 
szarvasmarhák 
juhok stb. 
A biztosítás kiterjed a járványos be-
tegségekre Is, beleértve a scrtésorbánc 
sertespestis és sertésvész, lépfene, száj-
és körömfájás stb. eseteit is; lovaknál 
ezenkívül a használatra tartósan al-

kalmatlanná válás esetére is. 
Állatszállitmánybiztositás, biztosítás, vá-
sárra-, vágóhi'dra-hajtás, hizlalás és ki-

állítás tartamára 

Mercur Általános Biztosító R, T. 
Budapest V., Tükör-utca 2. 

H 8 9 B B 

T A B A R I N 
Budapest Vili . , Rákóczi-ut 63. 

A Keleti pályaudvartól 200 lépésnyire 

Este 10 órai kezdettel kitűnő 

kabaré és varieté műsor. 

N E M I e s S C H W A R Z 
B U D A P E S T IV., BÉCSI-U. 1 SZ. 

Speciális 
újdonságok 

női ruhadiszekben. 
• 

Mindennemű hímzés, diszzsinór, 

rojt, gomb, csat, csipkevolant, 

ruha- és fehérnemücsipke, 

gyöngy- és flitterdiszek, 

függönytüllők, ruha- és 

butor-paszományok. 

Rendeléseket postafordultával 
intézünk el. 

| J « Üzleti jelentés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy Kőszegen, Győri 
János-utca 12 sz. alatt egy 

vegyeskereskedést 
létesítettem, amely 1928. január 7-én 
(szombaton) megnyílik. Midőn ezt 
a n. é. közönség tudomására adom, 
biztosítom a legelőzékenyebb ki-
szolgálásról, valamint olcsó és jó 
árukról. — Szives pártfogást kér 
tisztelettel 

Tremmel Károly 
Győri János-utca 12. 

Vil lamos világítási és erőátviteli 
berendezéseket, 

motortekercselest, 
rádiófelszerelést 

szakszerűen, pontosan jótállás 
mellett végez 

ifj. Tungli Elek 
elekrtotechnikai vállalata 

I I Ő S Z E G -

— Nyomatott Rónai Krí.ves könyvnyomdájában Kőszegen. — 
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