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Aggkori biztosítás. 
A Bethien kormány, szociális gondoskodá-

sának egy uj határjelző kövéhez érkezett. Az 
aggkori és rokkantsági biztosítás kérdése, régóta 
vajúdó problémája voit közéletünknek. Szélső 
radikális részről, mint gyujtóany igot konzerválták 

a polgáii társadalom ellen folytatandó harcokra. 
A kormány időközben hangyaszorgalommal gyűj-
tötte az anyagot a készülő törvénytervezetéhez. 
A radikális elemeknek netn volt nehéz a hely-
zetük, mert reámutathattak arra, hogy mig Német-
országban, Angliában, Franciaországban évek óta, 
sőt egyes helyeken évtizedek óta megvan a rok-
kantsági és aggkori biztosi ás, addig Magyar-
ország. ebben nem követte azokat az államokat, 
amelyekkel pedig szociális alkotások terén pa-
rallel szokott haladni. Valijuk meg az igazat, hogy 
a multakkal szemben volt is valami alapja a 
rekriminációnak, de az is bizonyos, hogy a Bethlen 
kormány lépésről lépésre haladva megtett mindent, 
hogy a 'ársadalmi harmónia alakjait megteremtse. 
Mióta a kérdés, a megoldásra varó problémák 
homlokterébe került, azóta a külföldi tervezetek 
és módosítások bőséges anyagot szolgáltattak az 
aggkori és rokkantsági törvényjavaslat elkészíté-
séhez s a rendelkezésre ailó belső anyag rend-
szerbe szedéséhez. 

A polgári tá.sadalmokhoz tartozó érdekel-
teken kívül, a mezőgazddsáei és ipari érdekel-
tekről is történik gondoskodás s ezzel, százez-
rekre menő tömegek kerülnek ki a radikális izga-
tások nyomása alól s százezrek fogiák érezni az 
állam szociális gondoskodásának melegét. 

Az aggkori és rokkantsági biztosítás meg-
oldásának kérdése jótékony hatással lesz a csa-
ládalapításra és családi nyugalom fenntartására, 
mert mig a múltban a rokkantak és elagottak 
terhet és gondot jelentettek az egyszerű munkás-
családokban, addig a biztosítás révén gazdasági 
helyzetük könnyebbé válik. A rokkant, vagy éppen 
elaggott páter tamiliasnak nem kell aggodalmas-

kodnia jövendő sorsa fölött, mert a biztosítás 
megadja azt a minimumot, amelyből az elaggott, 
hátralevő éveit eltöltheti. 

Az aggkori és rokkantsági biztosítás egy 
elszakíthatatlan kapcsot jelent az egyén és az 
állam közölt s megszünteti a világpolgári felfo-
gást, amely felfogás oly sok bűnnek és hűtlen-
ségnek szülőanyja. Az „ubi bene, ibi patria" el-
harapódzott tévtanok szárnyaszegetten fog eltaka-
rodni szép hazánk földjéről, amelyhez való gyer-
meki ragaszkodás, minden idők áldott tradíciói-
hoz tartozott. Az aggkori és rokkantsági biztosítás 
intézménye megszünteti azt az anyagias felfogást, 
amely szerint az ember, csak addig jó, mint a 
lelketlen gép, amelyet csak addig tartunk becs-
ben, amig dolgozni tud, külömben lomtárba való 
ócskavas. Ezután, egy örök eszmei kapcsolat szü-
letik, amely az egyént hozzákapcsolja az állam-
hoz s nemcsak akkor veszi számon, amikor meg-
születik, s mint munkaanyag és fegyverfogó anyag 
jelentkezik, hanem akkor is számba veszi és 
gondoskodással kiséri életutain, amikor ökleinek 
ereje múlóban lesz, járása roskadozik s szellemi 
képességei fogytán lesznek. 

A magyar társadalom örömmel üdvözli az 
aggkori és rokkartsági biztosítás intézményét és 
hálás szívvel gondol azokra, akik azt a magyar 
nép javára legjobban megcsinálják. 

H I R D E T M É N Y S í , 

2297—1928 s/. Ére.-níem a város közön-
séget, hok> szakközegem a tavaszi b^szonái• it-

• vizsgálatot uz ;lábbi időben fopja megtarUni: 
Kőszeg szab. fcir. r. i. városban március 22 én 
d. 9 órakor, Kőszegfdvai rnárciu-22 én d.u. 
2 órakor. Feibivom a vároó közön? u;ét, hoay 
fennt kitűzött napon ''•a órára lo ait a vúros-

i majorba, Kőszegfalva lakossága pjdig a ven-
déglő előtt de összeírás sörre; >djében ÍZ állat 
orvosi vizsgAia* meg /hetese végett sorba állít-
sák es egyéb állataidat p.-dig otthon istállóban 

tartsák. Aki állatait előbb óhajtja mea:vizsgál-
tatni, ez a fal költségére e'őbb is foganatosít-
ható, 9z a.;onban a vizsgálat időjében állatorvosi 
bizonyítvánnyal igazolandó. Aki á'latiival iga-
zolatlanul távol marad, annak állat u egy kó>őbb 
kitűzött időben a fél költségére hivttalbM fog-
nak megvizsgáltatni és egyben tulajd mo*ai ellen 
a kihágási eljárás megindittatni. Elvben köz-
hírré teszem, hagy a tavaszi h isson Ulatvizsgálíit 
magejtésekor az esetleges beteg állatok, m?!yek 
a vizsgálat szinheyére elő vezettet ve bemutat 
tatnak ingyenes áU ttorcosi gyógykezelésbe n 
részesülnek. 

4 
1027—928. sz. A m. kir. kérask. miniszter 

106.347—927. K. M. X I I I . sz. rend -let* alapján 
felhívom a gépkocsival v»ló 3Z3mélysí\lli'ási 
(autóbusz) ip»rt, továbbá az ip ir-iv.arü Írufuta-
rozást űzni kivá lók figyelmét arri, h>íy az 
iparongedMv elnyerése előtt nápkoisit ne vásá-
roljanak. Mivel HZ ipareng ;d ly irinti ;érelem 
nem mindig teljesíthető s igv anrn< elu asitása 
cselén az engedélyt kér5n >k előzat^s bef-kte-
tise esetleg kárba veszik. \ m niszter ny) ua-
tékosan kijelentette, hogy a hazai ipír p'irto-
lását, vagyis hazai gyártmányú gép< c»i bs 

, s ze rze t megkívánja. 
i . 

1425—1928 ez. Közhírré teszem, hogy a 
m. kir. földmivaiósügyi miniszternek tobbizben 
kiido't rendeletei szerint a vérteta ir-As-» köte-
lező. Éít a kártékony rovart mindenki aaját 
területén pu3zt;tani tartozik. A vértetü kártevé-
sének megakadályozására a gyümölcsfák törzséi 
ós vastag á«ai: bekell vo mi nerm Mezőgép vagy 
mes/elő segítségévelgyümölcsfa karbolineuumal, 
fi<ye!ve arra, ho?y a rügyeket vagy fi ital haj-
tásokat a karbolineum ne érje. A vértetves he-
lyeket ki kell vágni és gyümölcsfa Kátránnyal 
be kill ker.ni. A gyümölcsfákat, t emeszelni nem 
szabad. Aki az irtást elmulasztja !;»hit/ást követ 
el és e törvény szeri íti büntetésen f JIÜI az irtást 
a hitóság végezteti el az ő köithó..'én. 

A pokol. 
Zuh.-»ntt>m a mélybe; irtózatos rémarnyak 

suhogó esoportj ti között, ahol jeires fuv l a t 
fütyült a/. <•'veszett lelkek markozisaba és érez-
tem tehe'.e'l n gyámoltalaníá^om fo*csikorg «tó 
hati lmái. Miliión\i mperc;k óla t rtott esss~m 
s a határt mog most se n láttam, em hulést még 
most som éreztem, ép tigy mint kezdetkor. 

Mir.d -nütt » titkos, folytoit s »h íjok raja 
úszkált, bármerre pr b i t i m nézni csak kárho-
zatott es keserű önvád végtelen mey;n>ilvá ju 
iását láttam. 

Ez volt a pokol. 
Már a kezdeté*, meöfogo't egy á t y . u 

nyos üvöltés, amely h.ing volf u/y i, de s^i i 
né küli rettenetes szólam s lelkem m.igjU ugy 
im'Krá'.ta, mintha élet m összes ke>arüsógei e.̂ y 
pill natra összesűrűsödne rontotiak vol Mf»iém. 
Kárhozatot, bünhőd'st, t-z^rn.'vi j tjt perzseltbe 
lém a htug, de houy milyen szav.ikból allt, 
azt kivenni nem tudtam. Ugy éreztem nag.m, 
mint elveszett ember a sivlt jában, ki menekül, 
menekül, de nem tud hová, ,:erre menekülni, 
mert ^ nap ujult nőkorb. osc^tpísokkal oslo 
rozza 'estét. 

Néztem vi.«5S7fi s azon a százezer milliónyi 
kilométeren, melyet tekintetem egy pillán »tra 
áthatott, semmi biztatót, semmi vigasztalót nem 
találtam. 0:dalt felhóhudszerü gomolvagok tű 
lekedtek egymásba fúrva és előttem az /.rjitő 
u g y a n a z , mint vétfnélküli lánc terült ei. 
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Nem tudori hoyyun, mi rt, de egyszerc 
valahol, nagyon mersze előttem, ha vány pircs 
f'^nv bzinezie Látókörén h :irá t . Bibors-úr.üvé 
valt «gy dtn b a távolban, mint a d. lszaki nap 
pai e's^ szmirebj.' és én már azt hi'tem, 
hoj/v z a rr. jgvalt s a megyeiem, ez a béke. 

Nfin ./ volt. Sőt! 
A biü'jrvOrös fény a kinok kínjának la-

boratóriuma volt és én is épen ugy belekerül-
tem, mini a többi btims lóle^, kiket elszámoit 
az élet és ^ivetelt az oriő m iimából. 

Lehetetlen elmoLddnom, hok'v mitérez ;o u, 
mikor beértem fénybe. H Í tüdőm lett volna, 
azt mondbatuam, fojtogatott vala ni. Nem buz, 
vagy gaz, inkább olyan l;dércnyom sf-i e per-
zae ő hő, d" sokkol hatékonyabb a vi ag leg-
erősebb pácainál. 

Késői^b visszanyertem esz:r.é ot -m-jt. És 
amitől legjobb,.a r ttegtem. a i büko. etsez Hi. 
Fé tem. Eddi^ va:.>mí tompu l, bu'a f>íradiH,ig 
vf»tt rajtam erőt, mos: pedig birós fél. lem foj 
toga'ott. 

Kű'óiibóző csoportosai l á ium, -.ikikben 
mind vezeklő kiKet véltem fiiismerni. Volt»k 
ott jyiikosok, csalók, rablók, h»/.uj[ok, pariz 
nák és rejtett gondolatú tiikos bü^ozők. Mind 
mind külön gemolyagban s mind má&fóleképeu 
szenvedve a vezeklés iszonyú tortúráját. 

Olykor szünetelt •'.ubunásom s ^gy tekin 
tetre bepiilan ást nyertem a pokol mosd dójába. 

Egy férfit láttam, eresei, fer.nség^set, bát 
rat, aki esik et'je^eii hiba miatt került idn 

(m^pcsalta szentlelkü asszonyát) vitriolgőíős 
hull. mokkái eiboritv i kigyóm^rn^gal t^»leitit/a 
rogyadozni, meg egészen fi ttal gyereke nb íreket, 
— melyek a t avszéspóaz hiszékeny áldozatai 
tett. k, — jaijong.mi, átkozódni és senki sem 
volt, aki r/jtik hdlgatott volna. Da dteára a 

• szörnyű ki oknak, mégis voltak olyanok, akik 
a maguk baj m kivül másra is tudtak figyelni 
és ezek n/.után kéküivo zöldülve az örömtől 
vették tudomásul a mások szörnyű bünhödését. 
A bátborzongato jelenetekben nem volt hüny. 
A fe.fi meg a uő, ki< az éleiben - gymásról a 
l gjobbat hitték, most összekerültek, és lehetet 
len volt eltakarni lelkű* szennyes aljasságát. 
Itt mindenki u alta egymást, tulajdon létét és 
mindenki borzüdt egymistól. 

Menekülni s/.erotf^m volna, de ugy inakkor 
egy hor/.i.n ha«-o iló sötH fjlt h i t i l m i b i keri 
tett, lei.yügöz^tt és mugáv ti vonsz »lt. Éroítem, 
h >gy ő a kirándult bünietőm, mindenáron sza 
bódulni igyekeztem tőle. Da nem tudtaü. El-
vitt az újoncok k >zé. 

Itt kezdődik: évezredes büahőd3sünk. Tü-
zes 8U2arak mérgezett nyilak, utána hirtelen 
dermesztő f.»gy. Azután csavartak, mint a ron-
gyot, hogy fajdalmunk vonitás.i a poklok ho-
rizontját verd ;sto és soha egy csepp szünet, soha 
feledést jelentő irgalmas kábultság. Kínzóink 
érzéktelen nemtöríidömséggel nézték szivdar-
rnesztő haláltáncunkat. 

Közben beszéltek, azt gondolom, hozzánk. 
Lefilé görbülő ajkux «zélén sustorog/a 



ívftK.T" Vidéke 19-28 február 2G. 

1424—928. 67. K?»hirré teszem, hoírv a 
merPvhzdttsátfról és mezőreiidőrtégről *7Ólő 189.. 
évi X I I . t. c. 50 § * szerint, minden birtok..* 
fak ruayeinek fakadása elő't, későbben a?on 
ban március végiig a belvőséreU'Hn, majorom 
ban, szőlőkben, gyflraöle.s^kben és kerekben 
levő fáit és bokrait a ki r'ékony hernyóktól, 
illetőleg hernyófészkektől és a lepketojiisoMul 
meg tiszti tani és az összegyűjtött hernyókat, 
hernyófészkek •'t ós hernyótojásokat e'égetni kö 
teles. Uifyaneszerint a törv^njszakasz spr in t a 
később mutatkozó kártékony hernyók tt i-í rrt!í?-

felelfi módon puszti'ani kell. Aki az irtást el 
mulasztja, kiháaást követ el és a Urvónv SZH 
rinti büntetésen felül a h ítósá^ ő iöltsogére 
végez'eti el az irtást. 

1911—1928. sz. Közhírré tesz -m, hogy tör-
melék ts« szemétlerakó helyükül u j jlclt-tett h 
hercegi rét u'.elrtgazásánál 'evő öb ! os az Ki-n jr 
gyárra! sztmben a Rőti völgyb e kimos*. ít g< dór. 
Felhívom a közönséij t, houy a torn-eloket £s 
szemetet a megjelölt helyeken rakja le, nem-
csak a saj it, hanem az egt'sz város é koroy^ 
kének reiidje és tiszíasáwa érd»'kébnn is. Az ezen 
rendelet ellen vétők kihágást követne!; el és 
szigorúin b.intettetntfk. 

2679—928. sz. Felhívom az ed <zó közön 
séget, hogy ez 1928. I srt neí?yr d MM tsedékfs 
adótartozasukat most már h ladéktalanul a vá 
rosi pénztárta befizessék, inert elleneseiben a 
végrahajtasi eljárás lesz ellenük folyamatba téve. 

ad. 842—928. sz. Felhívom mindazon adó 
fizetők* t, akik részére jövedelem vagyonadó, 
vagy ált. ker. adóvallomfts keibesittetet", ho«y 
a vallomásokat február hó 28 it* annál is inkább 
adják be, mert ellenesetben birságoUt>uak lesz 
nek kilóve. 

Jambrits La|os, poL'árm ster. 

Ipartestületi közlemények. 
Iparosok részére isirrr tttrjesztő ei^tdások 

tartatnak: hétfőn, e hó 27-én „Az ipar és ke-
reskedelem az Árpádok kor..bnn címmel <!őadó 
Szunyoph Xsver ; szerdán, e hó 29 éo „Társa 
dalomupusok az irodalomban" címmel, el6«dó 
Tóth Peibárt. 

Ipartestületi hivatalos órák raárciu> 1 tCl 
kezdve ismét délután 5—8 óráié tartatnak. 

Ipartestületi elnökség. 

bugyant elö átkozott, el nem felejtett bűneink 
rögzítései s nekünk szenvedni, irlt atosan kel-
leti szenvedni. A hazugságért, lopásért, méte-
lyezett gondolatért, könnvelmü, csapongó sze-
relemért, a hiúságért, önhiítKé^ért, sajat ma-
guukat megtagadó emberi uiivoltuukért 

Darabokra szaggatlak és u^y összekever 
tek mindnyájunkat. 

Azu'ón egybetereltek, mint rémült juho-
kat. sötét szenvtelen formába, me. mozdították 
a határt, összeszükiieiték, préselték és röhögve 
néztek lelkünk eszenciásodott könnyezósél. 

Oh ez még nem volt tlég I 
Kivezettek az alvilág végtelen végére, mely 

az örök sötétség legriasztóbb pontja, belém ol-
tották a sikiló félelem lobbanó szikr.ját és ott 
felejtettek. Ott hagytak az iszony gurgulázáaá 
val, teljesen egyedül. 

Magamra maradtarn. 
Nem éreztem az időt, sem a pihenés áldó 

nyugalmát, énem remegve poudolt az elszen 
vedett kinokia s az eljövendő folyta'ásra. 

Hiába minden. Iti nincs bűnbocsánat. Nincs 
kegyelem, nincs szánalom, csak megtorlás, kö 
nyorte'en végzet és gúnyos, lenéző magvetés. 

Pedig egykor ember voltam, élniakaró, élni 
szerető ember . . . és mégis! . . . 

Mire a suhogó rémek ujra értjm jöttek 
volna, — felébredtem . . . 

S I S I ! ti 
Uj élet — a romok helyén . . .*) 

Irta: Kurbéty Vince. 

F. hegycsúcson, e szép helven, 
Ahonnan mersze Iái a szem, — 
E^y ezreüevre intő, szép torony 
Kiáltó jelként ál't, s emelte föl fejét, 
Hrdetve nagyvilágnak szerteszét: 
Epy ezredéven át, ezer baj s harc után 
Nem halt meg, - el e nemzet annji ver nyomán! 
Az É.-. csodala védte ezt a hont 
S magyar s. ivet, ke/et nagy szem egységbe font! . . 
. . . De jött vihar, oly vad vihar, 

I Amil jen nem duif meg e föld ólén . . 
| Talán pokolnak minden örd-ige 
Csak e^yre vágyott arra. mi magyar! 
S mi lett a w g — a szörnyű küzdés é j je lén?! 
fi alázat — sirba dóit e hun, 
S led 'lt a büszke, szép torony . . . ! 
Nem ne/hete tovább: 

áldotl, szent hazát 
• Hogyan tiporja, tépi, romja 
E rossz vi'ág minden gonosz bitangja!! 

' S mid^n feil takarta el és fojtó nagy ködök 
A csillagtabort magyar föld fölött. — 
Behunyta fényszemet, e helynek Phárosa . . . 
Marao hat-e ez igy ? — Óh nern, óh nem, soha ! ! 
Hova zokogni jart a honfi bú 
(Csak nehan, napja meg, ) 

. — Jaj. de f.ijó, jaj, de szomorú ! . . . — 
' Titokban, — mert az ellenseg figyelt, — 
j . . . M.ijd újra áil a szép torony, a regi je l ! — 
A régi jel, mely szent reményre ke t ! 
Majd ujra ég e helyt a regi mécsesünk, 
Amelybe itt ma vert csepegtetünk 
Eröskarunkból - s/ent olaj gyanánt akárcsak egyköröseink! 
Ma ujra esküszünk : 
— Szivünkre, égre fel kezünk'! — 
Amig nem lesz miénk a teljes régi hon, 

. Amig nem all majd ujra ez a szép torony, — 
Ha kell, keresztül gázolunk akar száz poklokon, — 
Előbb mi meg nem pihenünk, 
A h.trcban el nem csüggedünk ! ! 
Te uj torony, te iegy intő jelünk! 
Te hints utunkra fényt: 
S ege*/, dicső hazánknak 
Szert csapatjakent 
A célba érünk : 
Ma erre esküszünk ! . . . 

*) A Kószái Tuilsta- és Szípitö-Eiyesülct febr 5-iki műsoros 
I.- T,.I»A i: —-„A estélyén szavalta l a k ó Ernöné. 

Grof Klebelsbery Kuno vallás es közokta 
ta»i mmiszier s um ímüHy i é> K( swgi láíogatas \ 
március h napra mar'dt. 

Kamarai tacjvalaszta? Kós/eg n F. hó 23 án 
választoltrtk u^y a k*;res*edők mint az iparosok 
1 — 1 k.>r:iar-ii rendeté i 1—1 póttagot. A k i m -
ked^k id. Róth .I«nőt választották rendes Ui í^á 
é« H ickcr íS-imn* pótta^ffá. A kereskedőket t ddiv 

, id. R Iti S iiiuor képviselte a Kamaránál, ki 
azonban toválib már uum volt hí»j!andó H tiszt 

jsógtt vállalni. Az ipnrosokníil Müller Fereno 
, leit a r.rdeis I tv és Dömötör Gyuia h póttag. 

Uj föszolgabtro. A hétfői meoryeeyülésen 
dr. 8 - UCÓ István vármagyni alj' í?yzőt váinsztot 
ták szomb;< nely i járási főszol/íabir^ni'k H ?rtü 
lendy Kálmánnal szemben. 

Uzsonnahangverseny ma vasárnap dél-
után 5 órakor az Elité kávéházban. 

EljCSy^ös* Hollak J 'nő ^agycs'mötpi ma-
lomtuUjdoaus, eljegyezte Schwirz .íó/gef fala-
szenti in > i Qftgyti r.'8:,adc. leányát, liuskát. 
(Minden tü lön értesités helyvtt.) 

Halaluzas. E bó lti 4n hunvt el hosszú 
szenved 'M utan óietéuek 62. évében Budapesten 
Bibier Virnos n\u.*. számvevőségi főtisztviselő, 

j ki ho^szsüb idei./ Kós rgen, m«ijd Szombathelyin 
volt beosztv szolgálittótelre a katonai szám-
vevőségnél. Hűlt tptemét Budapesten, a rákos-
keresztúri temetőben helyezték örök nyugalomra 
muít szomb tton. Ozvo^yg tszül. Schl^gl Anna 
és István tóhudrnyy fia, valamint ennek felesége 
szül. H rváth Piruska gyászolják. 

TunáC3Üles A csütörtöki rendes heti várusi 
tanácsülésen folyó úííyek nyertek elintézést. 
Többek között H tanács engedélyt adott Alapi 
Nindor szintársulatának 12 n inra, mflly március 
h'S ö tői I7 i,r terjed. 

A Katolikus Kuí:urestek idei programjának 

legszebb kép -i március 1 csülArtökön este 

V,7 kor kerülnek eorra. Ríchter Lajos, hires 

nemet festő b á j o s kőrajzai kerülnek veiiíésre; 

, „Az é'et ap ró ö'rcmei* cimen. A képekhez illő 

hangulatos kedves n 'mcí szöveget S>.unjogh X . 

Ferenc dolgozta át magyarra és Ő foj ja felol-

vasni. Azoknak tehát, i^kik Richter aranyos 

művészetében akarnak gyönyörködni, azt ajánl-

juk, hogy h í a ^Királyok királya" fi met is meg 

akarják rézni, HZ utóbbira szerdán moujonek el. 

Egyébként ez az utolbóelőili tultureste, mert 

március 14—17-iü a férfiak számAra lelkigya-

korlat lesz a gimnáziumban. 

Uzsonnahangverseny ma vasárnap dél-
után 5 órakor az Elité kávéhazban. 

A kőszegi Kereskedelmi Kiír mult vasárnap 

tartotta közgyűlését, amelyen a tárgysorozat le-

tárgyalása után aó általános tisztújítás követ-

kezett. Az eredmény szerint nagyobbára az 

eddigiek leUek újból megválasztva. Id. Róth 

Sát dor, aki amja^idejón többszer viselte az 

elnöki tisztségot, szakmabeli munkápságáüak 50. 

évfordulója aikalmaból a Kor tiszteletbeli elnö-

kévé választotta. 

Tavaszi öltözködés kerdesfnek megoldása. 
Az öltözködés kérdése minden alkalommal szóba 
kerül a társaságokban és összejöveteleken. Kü-

'lönböző vélemények hangzanak el, de abban 
mindenki egyetért, ho«;y vásárolni csak olyan 
cégnél lehet, amely feleit megbízhatóan eiégiti 
ki és nem él vinsza u vásárló esetleges áru-
ismereti h ián jáva l Az elérkezett tavasz idején 
s/.ükségesnek látjuk közölni olvasóinkkal azon 
fővárosból nyert értesülésünket, hogy a viiág-
h'rü Semler udvari szállító cég (Budapest IV. , 
Récsi-u. 7.) lerakatában már rendelRezésre áll-
ni.k minősé, ükhöz viszonyítottan alacsony áron 
az ezidei tavaszi angol szöveiküiönlegességek, 
amelyek jó részét a londoni Semler cég — mely 
az egész világba » xportálja kiváló szövetáruit — 
küldölt Budapestre. A cég maradékosztályáo 
ezen páratlan minőségű tavaszi szövetek minden 
méretű marad-kai1 ól való vásárlás lehetővé 
teszi, hogy olvasóink a Somler minőséget al-
kalmi á n n megismerjék. A fővárosban kiszámí-
tott idővel rendelkező vidékről felutazó közönség 
6oronkivül >» fit.'velme«ebb kiszolgálásb ÍO 

r^pz^cjji. 

A természetes 

Mindenki megtalálja élete pár já t ! 
Forduljon 

teljes bizalommal elismerten szolid, diszkrét 

és eredményes működéséről ismert 

„RAPID- irodához, 

Budapest, Erzsébet-körut 26. IV. 16. 

Privát közvetítőket magasan díjazok 
Megkereséseket a fennti cimre kérek. 

keserűvíz 

r 
g y o m o r és b c l t i s z t i t ó liatása páratlan! 
Igmándi ne tevessze össze masfaila keseriivizzel! Kapható mindenütt kis és nagy üvegben Schmidthauer kutvallalat Komárom 
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1928. február 26. kőszeg és Vidáke 

A vásározó közönség fígyelmebe ! A sopron-
megyei Bük nagyközség kct uj állat- és kira 
kodóvésár tartására kapott ent/edélyt, a vásárok 
minden év március és szeptember első szerdiján 
tartatnak. Els^ vásár március hó 7 ón. Ugy az 
állat , mint a kirakodóvásárt olyan érdeklődés 
előzi meg, hogy méreteiben a környékbeli régi 
vásárokat messze felül fogja múlni . Elsőrendű 
személy és teheráruforg ilom négy irányban, 
vásártér a vasútállomástól 500 m.-re. 

Jóváhagytak az Isten Igéjéről nevezett missios 
tarsulat kőszegi szeminárium hazanak megepiteset. 
Egy igen örvendetes értesítés érkezett a napok-
ban a polgármesterhez, mely szerint az Isten 
Igéjéiől elnevezett missiós társulat főnöksége 
elfogadta és jóváhagyta a Kőszegen építendő 
nagyszabású szeminárium tervét és költségve-
tését és így az é p í t k e z n e k most már semmi 
akadálya tincs, amit a rend ezévben meg is 
kezd és tekintettel arra, hogy nagyobbszabásu 
— háromemeletes — épületről van szó ezévben 
beteiezést aligha nyer. Mihelyt a tervek és kult 
ségvetések leérkeznek a városhoz, a rend azonnal 
ki fogja im i az építési pályázatot. Az épület 
részletts leirasára majd egyébként visszatérünk, 
úgyszintén rtndtltetéséra is. Egyelőre örömmel 
könyveljük el a dolgot és elismeréssel /agyunk 
a város vezelCsége iránt, hogy sikerrel dolgozik 
az intézmények megtero-mtésén. 

Rendes városi közgyűlés lesz csütörtökön, 

március hó 1 én, mikor is folyó ügyek nyernek 

elintézést. Szerepel azonban a napirenden több 

nagyfontosságú ügy is, igy a tanítóképző és 

polgári iskola építési ugye, valamint a locsoló 

autó és tűzoltó autó beszerzésének ügye is. 

— Ver , bór es idegbajosok a természetes 

„FereLC József" kestruvize* igen jó eredménnyel 

használják. Az orvosi tudomány legjelentéke-

nyebb elméi irják, hogy a Ferenc József víz 

hatásával mii den tekintetben meg vannak elé-

gedve. Kapható gyógyszertárakban, drogériák 

ban és füszerüziete&bon. 

A kőszegi állami tanítóképző ügye foglal 
koztatja most különösen a városi hatóságot, 
mert ezévoen már a I I I . évfolyama nyilifc meg 
és a jelenlegi épületben való eihelyezése már 
nehézségekkel jár, miért is gondoskodni kell a 
fejlesztéssel kapcsolatosan megfelelő elhelyezés-
ről is. Ugy értesülünk, hogy a polgármesternek 
6ikeru!t a kultuszkormánnyal olyan megállapo-
dásra jutni, hogy a kormány hajlandó lenne uj 
polgári iskolát építeni és a polgáriskola jelenlegi 
epületet pediglen, mely a város tulajdona, a 
tanítóképző céljaira vennék igénybe, mivel u 
tanítóképző elhelyezése átmenetileg meg volna 
oldva. Természetes, hogy belátható időn belül 
meg kellene építeni a tanítóképzőt is és igy 
felszabadulna egy városi nagy épület, ami más 
célt szolgálhatna azulán. A tárgyalások folya-
matban vannak és minden jel arra mutat, hogy 
sikerül a kérdést fenti értelemben megoldani. 

A Kőszegi Zsidó Jotekony Nőegylet március 

4 én este 6 órakor a Mulató kistermében tet-

estélyt rendez, amelyre vendégeket szívesen lát. 

Panasznapot tart ma doiután Vi3 órától 

kezdve az Ipartestület helyiségében u szombat-

helyi Muukasbiztosiió Pénztár kÍKÜidöttje. 

A h j u k á i i i ! 
Jaj de finom és szép ez a kuglóf 1 
Természetes, hisz Dr. O E T K E R -
féle sütőporral készült. 
A 27 receptet tartalmazó könyvet kívánatra ingyen es1 

bérmentve küldi: Dr. A. Oetker Bpest VIII. Conti-u. 2 5. 

— Nem az a fontos, hogy a fa szép-e, 
hanem, hogy mit terem. Gvümölcsfát ne vegyen 
piacon, mert drága lehet a n eglepetés. Unghváry 
•József faiskolája Cegléd Budapesten kizárólag 
Andrássy ut 54. Árjegyzék ingyen. 

A Kőszegi Beteghaz Egyesület elmúlt va-
sárnap tartotta Kincs István apátplébános elnök-
l e t alatt 95. évi rendes közgyűlését. A beszá 
móló és a számadások egy oly páratlan mun-
kásságról és f jlódésről tettek tanúságot, amely 
egyedülálló Kőszegen. A kórház, amely nem 
vette igénybe az állam kölcsönét, rövid néhány 
esztendő muUa a saját erejéből is képes lesz 
feláliitar i a Király völgvi szao Uóriumot. Kincs 
István reámutatott ertdmóony el kapcsolatban 
az orvosok és a tisztikar lelkiismeretes inunká 
jára. Freyb jrger Ferenc redig felszólalásábin 
reámutatott Kincs elnök, munkájára, mint akié 
a főérderü, morf. 6 szugeráita a Kórház vezető-
ségébe azt a tukHr kossági szellemet, mely az 
Ő munkásságát mindig éb mindenhol jellemezte. 

A Concordia működő tagjai ezúton felkéret-
nek, hogy kedden a rendes időben teljes szám-
ban jelenjenek meg az énekórán, mert a kar 
mester véleménye szerint most mar igazán ki 
farsangolh tták magukat. A március hó 4 éri 
tartandó közgyűlést is jegyezzék fel maguknak 
a naptárba. 

Diana vadf-siasztal-tarsasag szerdán turtott 
első hivatalos összejövetele varakoi.áson felül 
sikerűit. A tagok majd teljes létszámban jöttek 
össze. Szerdahely Karoly, a társaság elnöke 
üdvözölvén a megjelenteket, egy szellemes és 
könnyekig kacagtató elnöki megnyitót mondott. 
Az elnöki megnyitóhoz ugyancsak többen szó-
laltak hozzá és mind^óf ig kedélyes eszmecseré-
vel telték kellemessé az együttlétet és egyben 
elhatároztak, hogy legközelebbi összejövetelüket 
március hó 10 én tartják. 

Tűzoltófecskendő próba volt mult vasárnap, 
melyről sj jcálattal kell megállapítanunk, hogy 
nem sikorult. Nem sikerült pediglen azért, mert 
akik ott voltak láthatták, hogy a meglevő fecs-
kendők nem szolgálják mar azt a célt, melyre 
hivatva vannak. Baj volt az is, hogy víz sem 
állott rendelkezésre és igy ez is hozzájárult a 
sikcrteleuseghaz. Kar erről a dologról sokat irni 
és szellőztetni az esetet, hanem le kell vonni az 
eredményt, mely csak egy lehet. Bu kell sze-
rezni sürgősen egy vízhordó autót, mely öntözés 
céljaira is szolgál éá ugyancsak be kell szerezni 
az autófteskendőt is és t.kkor uyugodtan aihatik 
a város közönsége, mert tűzrendészete rendben 
van, különösen akkor, ha megfjlelő tüzoltószo-
mélyzet is al: rendelkezésre, melynek ujras?er 
vezese ugyancsak folyamatba tétetett és remél 
jük , hogy rövid időn belül m*»g is tóriénik. 

— Ha a l ig haszná l t kü lön fé le méretű 

ablakra van szüksége, fordu l jon Király-ut 

25. sz. a la . 

Tartalékos ft-rj ? Nem is olyan rég, hogy 
a kőszegi Katb. Legényegylet műkedvelő gár-
d i j a egy g j ö n j ö i ü irredenta d o b b a n tüntette 
ki magát, mely a közönség körében a legna 
gyobb tetszésnek örvendett. Most ismét egy 
nauyszerü daralbal akarja meglepni az ő kedves 
közönséget. Ez alxniommal a „Tartalékos férj" 
c. 3 felvonásos bohózat kerül bzinre március hó 
4 ón a Mulalóban. Csekéiy pénzért jól szóra-
kozhat és két órát vígig kacaghat, aki siet jegyet 
váltai i az Emericanumb in. Bővebbet a legtöbb 
kirakatban levő zöld szinlapon. 

— Veszek kéziratot es bármily nyelvű 1860 

előtti kónyvet: György, Székesfehérvár, Jókai 

utca 2. 

Barátságos footb dimerkózest játszik ma d. 

u. 3 órai kezdettel Kőszegi SE II. csapata a 

Szombathelyi Ifjak Sportosztáiya csapatával. 

A KSE Sárváron. A K S E e!*ő c apai I m» 

Sárvárra utazik, hol az őszről e'miradt baj..o^i 

mérkőzés keretében találkozik a SSE csapatával. 

A K S E a délelőtt 1120 órakor induio vonattal 

uta/ ik,a kivetkező öeszeá li á ban: Sniodlbau r 

Nóvák— K^pp"' . Rieg'er—Poj1 s< I I — Hribár, 

Schrudi—Nemes—Háni—Márkus—Bruckner. A 

játékosok l l órakor a vasútállomáson pontosan 

jelenjenek meg. 

Villanyzavarok esetén forduljon 
ifj. Tuugli Elek viüar.j szerelőhöz, aki minden 
cnp este (ünnepnapon is) 9 óráig szolgálatot 
tart. Jetentéf ket Pallis utca 5 alatt vesz fel. 

Budapesti 
Nemzetközi 

Vásár 
1928. ápr i l is 28-tól má j u s 7-ig. 

Kereskedőknek, 
gazdáknak, 

községeknek 

legjobb bevásárlási alkalma 
50%-os 

utazási kedvezmény 
Részletes felvilágosítás és várigazolvány kapható 
Budapesten a Vásá r i rodáná l V., Alkotmány-u. 8. 

Kőszegen: az Ipartestület elnöksege. 
(A vásárigazolvány ára 3 pengő 20 fillér.) 

Az Országos Kamaraszínház Kőszegen. A 

Szinpártoló Egyesület felhívást intézett tagjai-
hoz, az Orsz. Kamaraszínház március 5 én kez-
dődő vendégszereplésével kapcsolatban, melyben 
reámutatott Alapi Nándor és társulat * pÁratlan 
érdemeire, akik az igazi fővárosi színházi kul-
turát tették a vidék részére hozzáférhetővé. — 
Ezen színtársulatot, amely kivételes érd mei el-
ismeréseül a kultuszminiszter enfed lyév^l évente 
14 elfadást az ország legelső szinházábin, a 
Nemzeti Színházban tarthat metr, köt késségünk 
támogatni. — A Szinpárto'ó Egvosü'et tlhatá-
rozta, hogy az évi befizetett 12 jegyet nem 
bontja meg, de az Orsz. Kamaraszínháza? min-
denkor a legmesszebbm°nő támogatásban része-
síti. — Az Egyesület azon lagjai, akik legalább 
8 szelvényt átvesznek, ill. annak jegyzésére kö-
telezik magukat, 25°/o os kedvezményt élveznek. 

f* kőszegi Magyar Szinpártoló Egyesülőt m \rc. 
hó 4 én délelőtt 10 órakor választmányi ülést 
tart a polgármester szobájában. Egyik fontos 
pontja az ülésrek az Orsz. Kamaraszínházzal 
szembeni elvi határozatának a megváltoztatás* 
és megvitatása annak, hogy pótbefizetésekkel 
vagy milyen más módon lehetséges belekapcso 
lódni a jövő évre az állandóan városunkba ér-
kező Kamaraszínház aryagi támogatásába is. 
— Eeuion kózli a Sz. E. hogy a O. K. Sz. tit-
kárának az idő rövidsége miatt n<»m volt mód 
iában ssz» s tagjainkat felkeresni. Aki ig'myt 
tart a Sz. E. által biztosított 8 bzelvénves ked 
vezményes bérletre, forduljon a Sz. E. főtitká-
rához (telefuii 4) unol bármely egyéb felvilágo 
sitás is beszerezhető. 

A kőszegi Hegyközség március 4 ón d. o. 
11 órakor tartja a városháza tanácstermében 
rendes évi közgyűlését. 

A Királyon királya Kőszegen. A sablonos 
nnziműsoro* után ünnepet jelent az E'ektro 
Bioskop életében a jövő hét szerda ós csütörtökje. 
Ugyanis wikerült lekötni n gy áldozatok árán 
Ludwig Béla mozitulajdonosn »k Cecil B De 
Mille klasszikus erejű filmalkotását, a Királyok 
királya c. mű^et, mely a világ legnagyobb film-
alkotása. — Soha jobbkor nem vihették volna 
filmre a Megváltó eszményivé finomult alakját, 
rnint most, mikor a tomboló világégés után az 
önmagával meghasonlott emberiség a büa taj-
tékozó hu'lámtengorébe v(3tette magát 6a elfe-
ledkezett a mindent átfogó, csod ikra kép?s 
erejű „szerttet" hatalmától. E film figyelmezte 
tés, vészkiáltás a tanácstalanul álló emberiség 
számára, hogy Krisztuson keresztül találja mog 
önmagát ós f leburátj it. — Azt hisszük, hogy 
ezen elő d isok a I gjobb siker jegyében fognak 
leperegni rsufolt házak előtt. 

Személyi hir. Megírtuk annak idejóa, hogy 
a kőszegi kir. járásbíróság 12-r> ndbeli tiltott 
foa-or.osi gyakorUt miatt 24 napi fogházra ós 
120 pengő pénzbüntetésre ítélte Bium-rartner 
Lajos kőszegi lakos fogműves iparost. B m m 
g irtner Lajosnak az volt a kívánság i, hogy 
szabadságvesztés büntetését » szombathulyi kir. 
ügyészség fogházában tölthesse ki, mely kíván 
ságát az ügyészség teljesítette ós e hó 20 án 
b* is fogadta a fogház lakói közé. 
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OPERA RUHÁZATI VALLALAT 
Budapest, Andrássy-ut 20. 

Az összes férfi és női ruházati 

cikkek, vászonáruk, szőnyegek 

előnyős fizetési feltételek mellett. S 

Yidékre 

kívánatra mintákat küldünk, eset-

leg utazónkat odairányitjuk 

Slözetes mozî  jelerité̂ sJ 
SZERDA. 1928 február hó 29-én | 

es CSÜTÖRTÖK, március 1-én. 

ELEKTRO-BIOSKOP 
KŐSZEGEN ^ „MULATÓBAN-

Műsor : Vasárnap , fehr. 26-án: 

Végig szines film! 

A fekete kalóz 
A tenger hősének regénye 8 fel-

vonásban. 

Főszereplők Douglas Fairbanks 

es Billie Dove. 

És a k i sópömüsor . 

A világ legnagyobb es legszebb' 
filmje. 

CECIL B. DE MILLE 

filmrendező mesteri alkotása ! 

| Királyok királyit 
t 'M C? Je:us Krisztus élete kirszsiraissei] 4 

Í2 részbi n, 18 Mvonásfcnn, mind- / 
két rész egy előadásban. Fősze-J 

!

r« ök : H. B. Warner, Várkonyit 
Mihály, J. Schildkraut, W. Boyd . t 

7 \ film hosszúsága miatt a* előadások 
/délután 5 és e*te fél 9-kor kezdődnek. 

7 Jegyeket előjegyezni lehet vasárnap, 
' február H»-cn. 26-án a mozipenzt,írnál. 

í B i r ó i á r v e r é s . 
JVCárcius hó 3-án d. e. 9 órakor 

a kőszegi telekkönyvi hatóságnál 

egy 108 -öl kiterjedésű káposztás 

a régi posztógyárnál (sisakgyár) 

birói árverésen el lesz ad;a. 

L 

Ház, szollo es gyümölcsös eladás. 
Elhalt Schrancz Mihál\ tulajdonát 

képt zett a rövid Ed er-diilőben fekvő 
14-15 négyszögölnyi szöllő, gyümöl-
csös a rajtalevő Rohonci-utca 26. 
sz. házzal f. évi március hó 4-cn 
délelőtt 10 órakor önkéntes ma^án-
árverésen a Ruhonci-utca 2 szím 
alatti ügyvédi irodában eladásra 
kerül. Közelebbi ugyanott. 

jR J{irály-völgyben 
a dr. Hechinger-ftle gyümölcsös 

március hó 2-án d. e. 9 órakor a 

kőszegi telekkönyvi hatóságnál birói 

árverésen el lesz adva. 

ü i i l í ö l d i j i í k ; k k j i i ' í i » 
R u m m y , B r i d g e , P ó k e r , P a t i e n c e - k á r t y a 

A legegyszerűbb kiviteltől a legdíszesebbig. 

Nagy választék angol és német gyártmányokban. — Arusitás nagyban 
és kicsinyben. 

m a d a r i K R E Y 3 I G R U D O L F 
pénzű , h a t ó s ág i l a g engedélyezett kü l f ö ld i j á t ékká r tya behoza ta l 

Budapest , V., Sas-utca 29. I. 52. 

Telefon Lipót 963-S3. 

Továbbárusitóknak, kávéházaknak, kaszinóknak, kluboknak külön nagy-

bani árjegyzék és felszerelt mintalapok. 

Meghívás. 

A Kőszegi Hegyforrás Szikvizgyár R. T. 

ezévi rendes közgyűlését 
1928 márc ius hó 6-ón délután 2 ó r ako r 

az Ipartestület helyisegében fogja megtartani, melyre a társaság részvé-
nyeseit ez uton tisztelettel meghívja 

AZ 1GAZGATÓSAG. 

TÁRGYSOROZAT: 1. Igazgatósági és felügyel ̂ bizottsági jelentés 
az 1927. üzletévről; a zárószámadás megállapítása ; a tisztanyereség hova-
forditása; a felmentvény megadása. 2. Tizenegy igazgatósági, két felügyelö-
és két ellenőrző bizottsági tag 3—3 évre való megválasztása. 3. Eset-
leges indítványok. 

A közgyűlésen szavazati joggal csak olv részvényes bir, aki részvényét a köz-
gyűlés előtt a társaság pénztáránál letette. Indítványok a közgyűlés előtt legalább 3 
nappal Mayer János elnöknél Írásban bejelentendók. — At évi zárszámadás a pénz-
tárnál betekintés céljából felfekszik. 

M é r l e g s z á m l a — VAGYON: Ingatlan 7800—, Berendezés 
6300 —, Üveg 3800 —, Szénsav 5 4 S z i k v i z 3840, Frutti 32 —, Ta-
karmány 130'-, Készpénz 2G3, összesen: 18.16303 P. — TEHER: 
Alaptőke 15.000 —, Tartalékalap 42 05, Hitelezők 210496. Nyugdijalap 
11 57, Kinemfizetett osztalék 163 94, Nyereseg840 51, Összesen: 18 1G3 03P 

Veszteség - nyo re ség számla VESZTESÉG: Leírások 
750-44, Adók es illetékek 325181, Kamat 94 50, Fizetések és munkabé-
rek 6785 80, Szénsav 1525 17, Fuvardíj és takarmány 9Ö8 07, Jelenléti dijak 
310-—, Adományok 80—, Vegyes költség 5864 97, Nyereség mint egyen-
leg 84051, összesen 19.467 27 P. NYERESÉG: Szikviz 17.011—, Frutti 
217506, Házbér 280 21, Vegyes 1 ' - , Összesen: 19 46727 P. 

Kőszeg, 1928. február hó 23-án. AZ IGAZGATÓSÁG 

Átvizsgálta es rendben találta a FELÜGYELÖB1ZOTTSÁG. 

Mübutor- es épületasztalos 
iparra ismét iparengedélyt nyertem 

melyet mult év augusztus hó óta 

önállóan vezetek, ideiglenesen 

K i r á l y - u t I * * . s / . n l a » t 

a Laasz-féle házban Elvállalok 
minden e szakrnába vagó munkát, 
javításokat és bútortisztításokat. 

Ha férges a lakása, v. bútorja 

forduljon bizalommal hozzám, 

féregmentes szobája lesz. 
Jótállással! 

Raktáron tartok sa já t 

készítésű kész bú torokat is. 

Régi üzletfeleimnek, jóakaróim-
nak, V -M i mint jóbarátaimnak szí-
ves támogatását és pártfogását 
k' rve vagyok kiváló tisztelettel 

Lepold Gyula 
épüiet- és műbú torasz ta los . 

A piac legforgalmasabb helyén 

ii \ il 1 • f 

O n g a t l a n - á r v e r é s . 
írod ;mban március hó 4-én d. 

u. 8 órakor az alábbi ingatlanok 

önkéntes magánáruerésen 

el lesznek adva: 

Cim megtudható a kiadóhivatalban. 

Birtokárverés s s bérbeadás. 
özv. Zerlhofer Károlyné és Zert-

hofer Alojzia kőszegi lakosok tulaj-

donát képező következő ingatlanok 

3 évre bérbeadatnak: 

1. Gyümölcsös s kaszáló a 

a Steiner dűlőben 1037 • - ö l 

2. G )önö lcsös s kaszáló 

a rövid Edler-diilöben 796 l - ö l 

területtel. 

Örök árban eladatnak: 
3. Gyömölcsös és kaszáló rajta 

álló kőből éptilt kertiházzal a 

felső Günserben 646 [>01 

4. E^,y szántó a Tacheigödör-

dülőben 619 • - ö l 

1928 m^rcu* 4 en d «. 11 nraknr 

irodámban megtartandó Önkéntes 

árverésen. 
Dr. SCHNELLER. ügyvéd. 

1. 3"Cáposztás a vágóhidnál 19 ]- öl 

2. J{aposztás a íBetegháztiál 332 • - ö l 

egeszben vagy reszletben 

3. Szöllö és gyümölcsös a 

í'.essl-dülöben 515 • öl É V t p Q i t p m 
4. Szöllö és gyümölcsös a ^ i c a u c i . i 

Scherkel dűlőben 1897 3-01 
kiterjedésben. 

Az árverési feltételek irodám-
ban :t hiva'alos órák al itt megtud -
halók. 

Dr SZOVJÁK HUGÓ . 
ügyvéd. 

Akác- s s gyümölosfacsemeték 
nagv választékban, dus gyökérzettel 

legjobb fajokban rendkívül olcsón. 

J{ratochvilla Jlurél gazdas. Örkény. 

j f t S r a t z l - f é l e m a l o m 
és telek egyhatod része március 

2-án d. e. 9 órakor birói árverésen 
a telekkönyvi irodában el lesz adva. 

— 

Havi 2-300 P-vel 

szaporítja 

jövedelmét, 

ha elsőrendű szépirodalmi és 

sorozatos művek részlet-

fizetéses e! idására 

ismerősei köré-

ben vállal-

kozik. 

Agilis höl-

gyek és urak 

személyükről felvi-

lágosító ajánlatokat kér 

„Állandó kereset" jelige alatt 

Palladls R. T. Budapest V., Alkotmány-u. 4 sz. 

a n é. közönséget, hogy Várkör 8 sz. 

asztalosműhelyemet 

temetkezesi vállalattal 
bővitetien ki Szolid árak mellett 
szives támogatást kér tisztelettel 

MAITZ ANTAL 

temetkezési vállalkozó. 

Ugyanitt egy tanonc felvétetik. 

5*rima házizsir 

kapható Rohonci utca 16. sz. alatt. 

Fizetés mellett 

két tanonc felvétetik 
Lepold Gyu la műbú t o r a s z t a l o s , 

Kőszeg, Király-ut 48. 

Utcai szoba-konyhás 
lakás máj. l-re kiadó 

Kirá!y-ut 74. szam alatt. 

vesz a kőszegi Hangya 

minden mennyiségben. 

8gu kovácstanonc 
felvétetik teljes ellátással 

Szalag Sgörgy 

kovácsmesternél, Bozsok. 

közvetlen gyári lerakata. 

Meglepő olcsó árak! 
Részletre is! 
Nagy választék minden 
fajtában! 

LÉPOLD GÉZA 
mechanikus 

Kőszeg. Kossuth Lajos-u. 9. 

Njomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

4 l\K.S f btu\r 26 
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