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VideK. : póstán 1*80 Pengő 

Külföldre egy évre 3 dollár (50 szokol). 

M e g j e l e n i k m i n d o n 

Felelős «zerkesztö és k iadó : Rónai Frigyet. 

Szerkesztőség és- kiadóbivatal: Kősiog, Várkör 39. sx. 
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Öngyilkossági járvány. 
A belügyminiszter rendeletet adott ki az 

öngyilkosok megmentéséről. Vele együtt a nép-
jóléti miniszter lefektette azokat az alapelveket, 
amelyeken az állami mentés és gondoskodás uj 
feladatai nyugszanak. Ezt a szörnyű epidémiát 
nemcsak orvosolni kell azokkal a lelki ellensze-
rekkel, amelyeknek feltalálása társadalmi és köz-
gazdasági probléma, hanem intézkedni kell a pre-
venció tekintetében is. Az állam beavatkozása 
épp erre irányul. A prevenció azt jelenti, hogy 
feltétlenül meg kell akadályozni azokat a szug-
gesztív hatásokat, amelyek az öngyilkosságot elő-
segítik s ha kell a büntetés szigorával gátatvetni, 
hogy a gyenge és elesett emberek kezébe bárki 
fegyvert adjon önmaguk ellen s hogy bárki elő-
segíthesse az eltévelyedettek és lelki egyensú-
lyokban megrendülteknek végzetes lépését. Nem 
kell a fejünket rázni afölött való csodálkozásunk-
ban, hogy az állam áll az öngyilkosság elleni 
küzdelem élére, amidőn a társadalom épsége 
feletti őrködés kötelességéből levonja a maga 
számára azt a konzekvenciát, hogy neki kell a 
rendelkezései közé venni a bűnös és szégyenletes 
társadalmi veszély elhárításának feltételeit. Az 
állam meg kell, hogy találja a módját az öngyil-
kossági esetek csökkentésének Igen sokszor nem 
a nyomor és vagyoni összeomlás és igen sokszor 
nem az ellenállásban megvert társadalomnak be-
teges szentimentalizmusa idézi fel az öngyilkos-
ságot, hanem a példa is, a mások eseteinek nyil-
vánosságrahozatala, mely nem irtózik attól sem, 
hogy az utcának fantasztikus rajzot adjon a szen-
záció-éhségének kielégítésére egy-egy szeren-
csétlen életnek döbbenetes fordulatáról. Az ilyen 
nyilvánosság előtt mintegy propagativ erővel ható 
példa utánzására ösztönzi azokat, akikben szán-
dékok érlődnek az önfegyelemnek kritikai közre-
működése nélkül. De végső okon, ha az öngyil-
kosságok járványszerü növekedése után kutatunk 
rájövünk arra, hogy a trianoni országcsonkitás, 
mint minden gazdasági bajunknak egyetlen for-
rása zilálja itt össze a viszonyokat, apasztja ki a 
normális életlehetőségeket és egész foglalkozási 
ágakat sodor el a kenyérkeresettől. A munka-
alkalmak fokozatos visszafejlődése révén áll elő 
a közhangulatba az a depresszió, amely sokszor 
visszavonhatatlanul hatalmába keriti a küzdelem-
ben elfáradtakat. De igazságosnak kell maradnunk 
és nem tenni felelőssé a közgazdasági bajokért 
csupán az állam kormányzatát, amely nem tud 
az elvesztett országterületeken egykor virágzó 
ipar és kereskedelem helyett a megmaradt és 
összeszűkült határok között ugyanannyi uj munka-
forrást produkálni. Amint azonban az államház-
tartás a társadalom rendkívüli erőfeszítésével 
helyreállott, épugy helyre kell állnia a társadalom 
lelki egyensúlyának is, azoknak a preventív köz-
rehatásoknak révén, amelyek önbizalmat és élet-
erőt visznek az enervált idegrendszerbe. A remény 
és a bizalom nemcsak psychikai értelemben, ha-
nem gazdasági értelemben is termékenyítő és 
ahol a munka köti le az energiákat, ott kevesebb 
alkalom kínálkozik a depressziós közhangulat 
terjedésére. Egyetlen emberélet fontosabb minden 
társadalmi szentimentalizmusnál és regényességnél. 
Az emberélet realitás és ennek a realiíásnak biz-
tonsága érdekében kell az állami rendszervezet-
nek is akcióba lépnie. 

Az automata merleget felállították a Fő-
téren. Mint újdonságnak, nagy a közönsége. 
Két fillér ellenében ki-ki megmérheti magát. A 
városi tanács 6 évre adott helyfoglalási onge 
délyt, évi 32 pengő dij ellenében. 

A bulgáriai földrengés. 
Megrázó hirek érkeznek naponta a Balkár 

félszigetről. A pusztító földrengés egymásután törö 
el falvakat és városokat a föld színéről; borzal-
mas jajszó járja végig a sokat szenvedett Bulgária 
hegyeit és völgyeit. Nincs vége-hossza a meg-
próbáltatásoknak, melyek immár két évtized ót£ 
sújtják a bolgár nemzetet Két balkáni hábori 
után ő is belesodródott a világháborúba s végij* 
élte mindazokat a szenvedéseket, amelyeket mi 
hogy végül is semmibe menjen minden vérvesz-
tesége s megkisebbedett területtel várja a meg-
ujul.ís korszakát. Megujulás helyett nap-nap utár 
inog meg az a föld, amelyért a bolgár nemze 
oly kitartóan vérzett; rombadölt falak közt holt-
testek ezrei hevernek, a megfélemlített lakosság 
szana-széjjel menekül, talán épen oda, ahol u 
katasztrófa réme fenyeget. 

Világszerte nagy megdöbbenést keltenek i 
bulgáriai földrengések s a magyar nemzet minder 
részvételével fordul e rokonfaj felé. Magunk Í! 
sok szenvedésen mentünk át, talán époly ártat-
lanul és igazságtalanul, mint a bolgár nemzet s 
ez sokszorosan felfokozza rokonérzésünket, fi 
magyar társadalom szive már megdobbant a bol-
gárokért. A Vörös Kereszt Egylet országos gyűjtő 
akciót indított a szerencsétlenül járt bolgárol 
felsegitésére s e társadalmi megmozdulás veze 
tésére megnyerte a magyar miniszterelnök fele 
ségét, gróf Bethlen Istvánnét. Ezzel a választássa 
megtalálta a segélyezési akció azt a nemesszivi 
patronát, aki tekintélyével, meleg érzésével és 
lelkes tetterejével biztosítani fogja, hogy ez z 
segélyezési akció minél gyorsabb és minél na-
gyobbméretü legyen. Gróf Bethlen Istvánné fel-
hívására máris értekezletre gyűltek össze a Vörös 
Kereszt Egylet vezetői és közéletünk irányadó 
és kibocsátották a tervezetet a jótékonysági akci(! 
országos lebonyolítására. 

A magyar társadalomra háramlik a nemes 
feladat, hogy ez az akció minél eredményesebt 
legyen. Bármennyire le vagyunk törve és ellen-
ségeink által kiszipolyozva, meg kell mutatnunk 
hogy ép nekünk van a legtöbb érzékünk a vég-
zetüldözte testvérnemzet sorsának megértésére 
Az oiszágos adakozás fokozására bizonyára al-
kalmas hajtóerő lesz a bolgár-magyar rokonság 
közismert tudata, az egykori fegyveres szövetség-
nek zord és dicső emlékei és az a meleg szim-
pátia, amelyet küzdelmes sorsában a bolgár nem-
zet a maga részére méltán kiérdemelt. 

5492-928. sz. Ar 1894. évi X I I . t.-o. 51. 
§-a alapján felhívom az gazdaközönséget, hogy 
a lóhere és lucerna termést veszélyeztető arankát 
mindenki tartozik a legnagyobb gonddal irtani. 
Ezen kötelezettségnek elmulasztása kihágást 
képez és a törvényes pénzbüntetésen felül azzal 
a következményekkel is jár, hogy az irtást a 
mulasztó költségére a hatóság fogj* végeztetni. 

3492—928. sz. Felhívom a város azon jó-
szívű és jobb módban ólö lakosait, kik hajlan-
dók volnának a nyári két hónapban fővárost 
szegénysorsu 8—14 éves korban levő, testileg 
leromlott, de orvosilag egészségesnek talált, j ó 
magaviseletű gyermeket gondozásra és ellátásra 
háztartásába venni, ezen körülményt jelentsék 
be a Városházán, a 11. sz. szobában. 

3385—928. sz. Értesítem az érdekelteket, 
hogy a m. bír. bonvédsé«be való felvétel állan-
dóan tart. Bővebb felvilágosítás a Városházán, 
a 11. sz. szobában nyerhető. 

5785-1928 Az 1894. évi X I I . L-e. 50. §-a 
alapján felhívom a gazdaközönsévet, hogy ha a 

| cseiebogarak megjelenését észleli, azokat a raj-
zás idején mindenki a maga területén pusztí-
tani köteles. Az irtás legeredményesebben a 
hajnali órákban végezhető, amikor a dermedt 
állapotban levő bogarakat a fákról le lehet rázni. 
Borús, hűvös időben egész nap szedhető a csere-
bogár. A mulasztók ellen meg fog indulni a 
kihágAbi eljárás, azonfelül költségükre a városi 
hatóság fogja az irtást végeztetni. 

5769—1928. Közhírré teszem, hogy az 
újonnan megállapított 1928. évre szóló ált. ker. 
adótételekről a kivetési lajstrom f. é. május hó 
1-től 15 napi közszemlére van kitéve a városi 
adófizámvitelí osztályban. A lajstrom bárki által 
betekinthető és mások Bdójára vonatkozó észre-
vételeit írásban a lajstrom közszemlére tételének 
utolsó napját követő 15 napon belül a m. kir. 
hivatalnál benyújthatja. 

5854—1928. Felhívom mindazokat, kiknek 
nyaralók részére alkalmas lakásuk, szobájuk 
van, ezen körülményt jelentsék be a Városházán 
a 11. sz. szobában, fi felhívásommal egyszers-
mind rá kívánok mutatni arra a fontos városi 
érdekre, amely városunknak nyaralóvárossá való 
fejlesztésével kapcsolatos. Akinek tehát a nyári 
hónapok egyikén is nélkülözhető szobája van, 
az adja ki szobáját nyaralónak. A nyaralni 
szándékozók már most érdeklődnek hatóságom-
nál, akiket csak ugy sikerül elhelyeznem, bá 
lesz elegendő kiadó szoba is. Az elmúlt években 
akárhány nyaralót kellett visszaküldenünk, mert 
nem tudtunk megfelelően elhelyezéséről gondos-
kodni. A kereskedőknek, iparosoknak, különöeen 
vendéglősöknek érdeke, hogy minél több nyaraló 
jöj jön Kőszegre, kiket ehelyütt külön felkérem, 
hogy akciómat támogassák. 

5855—1928. Közhírré teszem, hogy a i 
1928. májusi lak bérnegyedben házbér óimén a 
következő összeg fizetendő: Lakáss nem üzleti 
célra hasznait helyiségek után az 1917. évi 
alapbérnek 80% a fizetendő lakbér óimén. Köz-
üzemi költség nincs. Más megállapodás hiányá-
ban u lakbér bárom egyeníő havi részletben 
fizethető minden hó 5-ig. Azok, kik egy összeg-

; ben veszik kézhez a lakbér összegét, részlet-
fizetést igénybe nem vehetnek. 

H I R D E T M É N Y E K . 
4539—928. sz. Közhírré teszem, hogy a 

város tulajdonát képező árokpartok és kisebb 
területek fütermése a szokásos módon 1928. évi 
május 6 án, vasárnap d. e. 10 órakor a város-
ház tanácstermében tartandó nyilvános árverésen 
a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

4786—1928. sz. Közhírré teszem, hogy hi-
vatásos mezőgazdasági és szőlőmunkások az 
általuk szerződésileg elvállalt mezőgazdasági és 
szőlőmunkálatok elvégzése végett lakóhelyükről 
a munkahelyre és vissza való utazásuk alkal-
mával a rn. kir. államvasutak és ézek kezelése 
alatt álló helyiérdekű vasutak vonalain féláru 
menetjeggyel utazhatnak. További felvilágosítás 
és részletes feltételek a Városházán 11. számú 
szobában tudhatók meg. 

3720—928. sz. Közhírré teszem, hogy az 5848—1928. Közhírré teszem, hogy mind-

u. n. tábornoki házban levő 3 raktár, esetleg azok, akik az 1927. évi vágásokba szóló erdei 
egyenként f évi május hó 1 ével bérbeadó. Bő- fautalványokkai rendelkeznek, ezen utalványokat 
vebb felvilágosítás a tanácsnoknál nyerhető. érvényesítés végett az erdőhivatalban mutassák 
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Kőszeg 6a Vidéke 1928. április 29. 

be. Aki a kezében levő utalványok érvényesí-
téséről legkésőbb ipájas hó 6 ig nem goudos 
kodik, az uta}vány érvényét veszti s az arra 
szóló faanyag további értékesítéséről, az erdő-
gazdaság gondoskodik. F óv éprilie bó 30 ától 
kezdve osak BZ erdőhivataJ által újólag látta-
mozott utalványokra lehot fát kiváltani. 

5860—1928. Közhírré teszem, hogy folyó 
év május hó 7 én, hétfőn d. e. 10 órai kezdettel 
Kőszeg szab. kir. r. t. város erdőgazdasága ág 
faárverést tart a Stá'erházi vágásban. Az ár-
verezők gyülekezési helye a StAjörházak. El 
adásra kerül 500 rakás áyfa. 

5847—1928. A rádiótulajdonosok azon 
panasszal fordultak hozzám, hogy kulönösen a 
vizet szivattyúzó motortulajdonosok az esti 
Órákban és vacsora után járatják a motorokat, 
ami nemcsak zavarja, hanem sok helyen teljesen 
megakasztja a rádiók élvezetét, azon kérőimet 
kérték tolmácsolni, hogy a motorok lehetőleg 
csak délelőtt 10 órái* és délután 1-től 5 óráig 
használtassanak. 

5456—928. sz. Felhívom a közönség figyel-
met az első segélynyújtás módjait és eszközeit 
szemléltető falitáblák kötelező kifüggesztése tár-
gyában kiadott hirdetmé jyre. Ezen rendelet ér-
telmében mindazokban a helyiségekben, ahol 
ölnél több etnber foglalkozik, illetve megfordul, 
nevezetesen középületekben, hivatalokban, isko-
l á k l au , egyesületi helyiségekben, színházakban, 
éttermekben, korcsmákban, gyárak, üzemek, 
ipari és kereskedelmi vállalatok helyiségeiben 
ki kell függeszteni a táblákat. A táblák a vá-
rosi számvevőségnél kaphatók : áruk 3 pengő. 
Az a felelős személy, aki ezen falitáblák ki-
függesztését elmulasztja kihágást követ el, a 
mely 240 P ig terjedő pénzbüntetéssel büntet-
tetik. Felhívom a közönség figyelmét arra, hogy 
ezen rendelet végrehajtását nemcsak a m. kir. 
államrendőrség, hanem a kiküldött központi 
ellenőrök is ellen fogják őrizni én minden felelős 
pgyén ellen azonnal megindiitatik a kihágási 
eljárás. Jambrits Lajos, polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
A Budapesti Nemzetközi Vásár díjmentes 

látogatására és 50% os díjkedvezményes vasúti 
menetjegy váltásara jogosító igazolványok, az 
ipartestületben bárki által válthatók. 

A szombathelyi Kerületi Munkásbiztositó 

Pénztár kiküldöttje ma délután 3 órakor az 

Ipartestületben panasznapot tart. 

Ipartestületi elnökseg. 

Budapesti 

Nemzetközi 

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

Kereskedőknek, 
gazdáknak, 

községeknek 

legjobb bevásárlási alkalma 
50°/o-os 

utazási kedvezmény 
Részletes felvilágosítás és várieazolvány kapható 
Bndapesten a Vásár irodánál V., Alkotmány-u. 8. 

Kőszegen: az Ipartestület elnöksége. 
(A vasárigazolvány ára 3 pengő 20 fillér.) 

H Í R E K . 
Kitüntetés. Dreiaziger Ferenc szabómester 

polgártársunknak múlt vasárnap délelőtt Jagits 
Imre városi főjegyző, iparhatósági biztos s szép 
ezamban megjelent ip*rtestü!eti tatfok jelenlété 
ben, hosszabb üdvözlő beszéd kíséretében adta 
át Dömötör Gyula ipartestületi elnök a keress, 
miniszternek 50 éves önállósága alkalmából 
adományozott elismerő levelét, továbbá a kőszegi 
ipartestület elöljáróság ülésében hozott vonat 
kozó üdvözlésről szóló jegyzőkönyvi kivonatát a 
jubilánsnak, kifejezvén a kőszegi Ipartestület 
összes tagjainak, uary meebizás folytán a soproni 
Kereskedelmi és Iparkamara üdvözletét. BaszV 
dében rámutatván arra a sorsra, melyben az 
önálló iparosság van, hogy 50 éves becsületes 
munka dacára kénytelen a létfenntartás szem-
pontjából a szerszámot forgatni, mert minden 
kiről, osak egyedül az önálló kisiparosságról 
nem gondoskodik senki. Utánna Jagits Imre 
főjegyző a városi tanács nevében üdvözölte az 
ünnepeltet s fejezte ki jó kivánatait, példaképen 
odaállítván a többi iparosságnak Drei8/.iger 
Ferencet,aki a hosszú idő alatt becsületességével 
s szorgalmával az egész város társadalmának 
becsülését kiérdemelte. Majd Takács Sándor 
szabómester, a szabók szakosztályának elnöke, 
a szakosztály nevében üdvözölte az ünnepeltet. 
Dreisziger Ferenc a megnyilvánult üdvözlésekre 
megható szavakkal mondott köszönetet s ezzel 
a ritka ünnepély véget ért. 

Kitüntetett boztoki tűzoltók. A belügymi 
niszter a tűzoltás és mentés terén negyedszáza-
don át kifejtett érdemes tevékenység jutalma 
zására alapított diszérmet a bozsoki önkéntes 
tűzoltóság kebeléből Grastyán József elnök, 
Rajesics Sándor főparancsnok, Fekete János 
parancsnok, Böhm Béla alparancsnok, Bodorkós 
János segédtiszt és Horváth József tűzoltó ré 
szére adományozta. 

Betegszabadságon. Szuklicz Géza városi 
ellenőr négy heti betegszabadságot kapott. 
Helyettesítésével Szuklicz András számtiszt 
bízatott meg. 

Uj magyar honpolgár. Blass Hezső r.agy-
gencsi lakos, ki a szombathelyi repülőtér egyik 
alkalmazottja, a héten tette le &z alispánnál a 
honpolgári nüségesküt. 

Esküvő. Csütörtökön vezette oliár elé a 
győri vasúti restó bérlője, Wolfsbdu;r J nő 
menyasszonyát, Enders Margitot, a győri evang. 
templomban. 

Halálozás. Kedden hunyt el városunkban 
Schreiuer Ede, n jug . államvusuti főellenőr, 
hosszú szenvedés után éleiének 79 évében. 
Temetése csütörtökön volt általános részvét 
megn>ilvánulása mellett. 

— J ö n ! Az o r s z ág l e gnagyobb u t a zó 
vá l l a l a t a , a Co losseum Cirkusz Cz á j a . 

Uj asztalos. Kappel Mihály kőszegi iakÓ6 
az ssztaloöipar Cnálló gyakorlására kapott ipar-
engedélyt. 

Uj borbélyüzlet. Rodler Antal kőszegi lakos-
nak a városi tnnács iparengedélyt adott fodrász 
üzlet nyitására a Király ut 33. sz. alatti volt 
Krötzl féle üzletben, mely május 1 én n j i l i i meg. 

A kőszegi jéggyarat Kemenes Mthály v»tte 
bérbe, kinek a városi tanács megadta a mükö 
dési eDgedályt. 

Beszüntette vegyeskereskedesét Krötzl 
Adolfné. kit a városi tanács az iparlajstromból 
törölt. Ugyancsuk beszüntette asztalos iparát 
Szabó Pál kőszegi asztalos iparos is. 

A bodés-meszárosok kerelmere ugy intéz 
kedett a városi tanács, hogy üzletüket reggel 
6 órától 10 óráig és d. u. 5 órától 8-ig tart 
hatják nyitva. Egyben hozzájárult a tanács azon 
kérelmükhöz, hogy a bódéban való elárusitást 
1930. május 1 ig meghosszabbította. 

| Kőszeg város költségvetését, mint a Vas-
vármegyében olvassuk, jóváhagyta a miniszté-
rium. Minden változtatás nélkül hagyta jóvá, 
mégis több észrevételt tesz. Különösen kifogá-
solja, hogy a fóldbérek alacsonyan vuunak meg-
állapítva és általában a város nem használja ki 
a jövedelmi forrásokat. A körkemence ügyét is 
kifogás tárgyává teszi, miután a közel 56.000 P 
bevétellel, ugyanannyi kiadás szerepel. Részle-
tesebben most nem foglalkozunk a költség-
vetéssel, mert a városhuz még nem érkezett le 
és csupán az újságból ismerjük az észrevétele-
ket, mégis csak a legutóbbi kifogásolt tételre 
mutatunk rá. A körkemencét ugvanis a város 
átalakíttatta. Eseu költség közel 30.000 pengőt 
tesz ki, mely 5 évi részletre van beállítva a 
költeégvetésbnn, ami évi 6000 pengőre rug. Sőt 
fel van vége 5000 p^n_rővei egy iparvágány be-
áliiUsa is, ez tehát összeson 11000 pengő ós 
így nyilvánvaló, hogy üzemi nyereség nem 
mutatkozhatik, viszont ezek nélkül több mint 
20% haszon jelentkezik a város rcszére, ami 
egy üzemnél feltétlenül jó haszon. Hisonlóan 
álint»k a többi észrevételek is, melyek kellő 
megvilágításban egészen más eredményt mutat-
nak. Érdekes a dologban az, hogy a miniszté-
rium előzetesen meg sem hallgatta a város 
vezetőségét, mert ha ez megtörténik, ugy a ki-
sérő irat alig lett volna néhány sorból álló. így 
most utólag kell a felvilágosító magyarázatokat 
majd megadni. 

A v i l ág l e g j obb ar t is tá i a Czá j a-c i rkuszban . 

Budapestre utazó olvasoközonsegünk éidekét 
szolgain hasznos f ilvilágosiiá>. A Budapesti 

Nemzetközi Vasárt megtekint ni szándékozó 
O IV.UJÓ ÍUR figyelmet ;.rra kívánjuk felhívni jelan 
sorainkkal, ho^yh i jól, ízlésesen és olcsón akar-
nak öltözködni, aktor nem mulaszthatják el 
felkeresni Budapesten az 1850. évben alapított 
világhírű S^mler céget ( B J C S Í u tc i 7), ahol pá-
ratlan minőségű, er d-.ui angol, nemkülönben 
disztirgváit iziésu férfi és női azövetkülönleges-
s gek uilanak a vásárló közönség rendelkezésére, 
minőséghez viszonyítottan alacsony áron. A cég 
muradékosztáiyán nagy forgalom folytán, dus 
valasztékn halmozódott fel a fentjelzett szöve-
teknek, meíyekből való vásárlás alkalmat nyújt 
a közönségnek, hogy ju'áuyos alkalmi áron 
megismerje a már s'.iute fogalommá vált Semler 
minőséget. 

Nagyszabású műsoros estely az Óház fel-
epitesi alapja javara. A kőszegi Turista Egye 
sulet áliul nemrég megrendezett ünnepély, amely 
anyagilag és erkölcsileg egyaránt fényesen si-
kerűit, mindannyiunk élénk emlékezetében van 
még. Bizonyoeun nagy örömmel veszik tudo-
másul uz összes kőszegiek, — mert minden kő-
szegi polgár szivén viseli az ó .áz felépítésének 
ügyét, — hogy m á j m 6 áa a Tudata Egye 
sülét reLdczésében egy még nagyobbszabásu 
n űsoros estéiy jövedelme gyarapítja e nemes-
célu alapot. Ezúttal Szombathely műkedvelői 
s ettek önzetlenül e cél szolgálatába állani. A 
főgimnázium dísztermében d. u. Vj6 órakor kez-
dődő nagyszabású ünnepély hatalmas és tartal-
mas müeorából már most kiemeljük a szombat-
helyi MAV .Ha lad is " országosbirü 50tagu ének-
karát, dr. Szekely Lisz ló theol. tanár ünnepi 
beszédét, a kiváló szombatholyi költő Fiuta 
Sándor előadását, aki saját költeményeit olvassa 
fel, Pek Károly szavalatait, Rácz József kar 
káplán tárogató ssólóját. A részletes műsort tar-
talmazó meghívók a napokban szótmennek. Be-
lépődíj ezúttal sem lesz, hauem mint legutóbb, 
tehetségéhez mérten járulhat hozzá mindenki a 
6zép alap gyarapodásához. A szombathelyi veu-
dégeket természetesen nagyon sokan kisérik el 
az ottani társadalomból is Kőszegre, akiket a 
vasárnap délutáni vonatnál a Turista Egyesület, 
a Concordia és a cserkészek fogadnak. A dél-
után folyamán a vendégek alaposan megtekintik 
és bejárják Kőszeg város nevezetességeit, vala-
mint a Királvölgyet ós a Kálváriát. 

A természetes g m á n d i keserűvíz 
g y o m o r é s b é l t l s z t i t ő l i a t á s a p á r a t l a n ! 
Igmandi ne tévessze össze másfajta keserüv izzel ! Kapható mindenütt kis és nagy üvegben. Schmidthauer kutvallalat Komárom 
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Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, 
kellemetltn szAjiz, homlokf' jfáj*8, láz, szók 
szorulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már 
egy pohár természetes „Ferenc József* koeerü 
viz gyorsan, bi/.tosan és kellemesen hat. A 
pyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a 
Ferenc József viz használata a sok evés és ivás 
káros következtnéi yeinól igazi jótéteménynek 
bizonyul. Kapható gyógyszertár.ikb.in, drogé 
rjákban és füezerüzletekben. 

A Csepregi ut építési munkalatait, mint htll-

juk egv budap-sii vállalkozó nyerte el, aki 

közel 30°/o-a' vo't o!csóbK, mint a kőszegi és 

szombathelyi vá h lkozók. A munkálatok a Lét 

folyamán indulnak meg. 

Me8zarosüzlet a btraknokban. A városi 

tanács megdug dte P^rkovits Edo mészáros-

mpsttrrek, hegy a btrakkofcb n fiéküzlotnt 

nyisson. U í y értesülünk, hogy P.rkovús Ede 

ott a hust a napiárnál 5 % al olcióbban adja 

Kirándulás. A helyb li ál!» tanitókípzőintézot 
II. éves növendékei május 5 ón G\őrbe fognak 
kirái dúlni Z j ltáu Géza igazgató vezetésével, 
Honnan vasárnap reggel térnek visuza városunkb i. 

Keretem. Fel ki rom azon polgártársaimat, 
kik Kösz g w>. kir. iLUÍ'jára, történeiér*. vonat-
kozó adatoknak, főleg Rosnak vo!t léktii uuuus 
tinus b^rKi müvének „Kőszeg város ostromáról 
törökök áltai" birtokában volnának, azokat be 
teM.ités végett átadni szive^kedien *k. Au^uszt J . 

A testnevelési bizottsági tayok hároméves 

mandátuma lejárt, a/, uj vál«&ztuHok iránti intéz 

kedések folyam ub m vannak. 

— Az u t o l s ó 10 esztendő leggrand ió-

zusabb m ű s o r a a C z á j a C i rkuszban . 

Műsoros teaestely. Május hó 6 án este 7j8 
órai kezdettel táriccil egvtokötótt műsoros tea 
estélyt rendez u kőszegi Evang Nő és Leány 
egyesület a Mulató nagytermében. A műsoron 
k**t egyfelvonásos egy láncd irah szerepel. 
Hmtu ia tos kép-ik, vidám jelenetet, formai szop 
ség jellemzik a darnbokat. Az előadásra L i 
schober R jzsöné vezetése alatt lázas«n kósza 
lődik mér a műkedvelő gárda. Az e6tély iránt 
városszerte nagy az érdeklődés. 

A madárvedelem tiz parancsolata. Zoltán 
Géza tanitófcépezdei igazgató, a turisztikai tevé-
kenység lelkes támogatoja, minap a Turista-
Egyesület elnökének megtelelő helyen leendő 
kifüggesztés™ C S Í L O S kivitelű tablat küldött, 
melyre intézet növendékei (Varpa Kálmán 
kir. ornithologus nyomán) a madárvédelem tiz 
parancsolatát írták a következő szöveggel: 

1. Ne bántsd a madarat, mert a madárnak az em-
beren kivül is éppen elég ellensége van. 

2. Szeresd a madarat, mely szórakoztatásodra és a 
természet nagyszerűségének emelésere van hivatva. Aki 
a madarat és virágot szereti, rossz ember nem lehet. 

3 Tanulj a madártól szeretni és dalolni, mert a 
madárnak hitvesi szeretete példaként szolgálhat; mert a 
fiókáit nevelő madárszülő a végtelenségig önfeláldozó es 
mert a madárdal a tavasszal virágba boruló természet 
élnivágyásának legcsodálatosabb kísérőzenéje. 

4. Ne a kivételes rosszat, hanem mindig csak az 
általános jót tanult el a madártól ; te pedig mindig és 
mindenben csak jó legy a madárhoz. 

5. Védjed a hasznos madarat, mert ez a gazdál-
kodó ember ingyenmunkása és a többtermelés elösegitóje. 

6. A hasznos madarak fészkelését segítsd elő 
mesterséges feszekodvak és madárvédelmi eszközök 
segélyével; a verebek és leskeledő macskák ellen nyújts 
védelmet. 

7. Ha nincs a környéken viz, mesterséges itatóval 
nyújts a szomjazó madárnak friss vizet. 

8. ínséges téli napokon, mikor jégpáncél boritja a 
földet, adj az éhező madaraknak táplálékot; igy az éh-
haláltól fogod óket megmenteni. 

9. Csak a törvény szerint vadászható és nagyon 
káros madarakra fogj fegyvert, de ne vedd célba az ár-
tatlan, hasznos madarat és ne oltsd ki életét csupán 
egyéni kedvtelésből. 

10. Ha kócsag, sólyom, saskeselyű vagy a fenséges 
természet más, pusztulásnak indult n«mes szárnyasa 
lebbenti meg feletted hátalmas szarnyait, mondj le a 
gyönyörű zsákmányról és lövés helyett „Vigyázz!" állás-
ban tisztelegve üdvözöld a fejedelmi vadat, hogy kímé-
letünkről majd a késó utókor számára is eleven tanú-
ságot tehessenek ivadékaik. 

A Turista Egyesület választmánya jegyző 
köDyvi kös/öoetét fejezte ki a szép adományért, 
melyet a Király völgy közepén a főútkereszte-
zésnél hulyoztok el. 

Tilos a kerekparozas a n igygencsi állomás 
tói a községbe vezető gyalogúton, azt egy oda 
kitett ' áb l i is ja lei é.* raégw sokszor előfordul, 
bogv » zt az utat használják fel l a biciklisták. 
A község elöljárósága most ugy- intézkedett, 
hogy akii ott lelceipnek, példásan megbüntetik. 

Játszadoztunk, neveitünk, 

Itt az est, most lefekszünk t 

Édes álom 
vállja fel az egész napon 

M tizött önfeledt játékot 

gyakran, a teknő mellen kemeny munka ti fá-

lasztó dörzsölés szükséges ahhozjhogy a gyermek ruhákat a 

napi rakoncátlankodó u»án ismét megtisztítsuk. Mert a kis 

takoncátlanok nagyszerűen értik, hogyan lehet azt egy perc 

alatt koromfeketévé varázsolni 

Anyuka azonban a kicsinyeket tiazián és csinosan tarthatja anélkül, hogy sokáig kellene kínlódnia 

i mo6Ót»kn5 mellett. Módjában áll Idcsinyei iskolai ruházatát kis fáradtság árán tisztántartani. 

A K INSO na gyertékü szemcsés szappan és, minthogy nem tartalmaz semminemű ártalmas vag> 

ehéritőszert, a tiszta szappanhoz hasonlóan forrón oldható. A R INSO megtakarítja a fehérneműnek 

kiőtrabló beszappanozz sát és a szövedékben levő piszkot a beázlatás alkalmával könnyen feloldja 

'ijy. hogy as a fehérnemű kefélése vagy dörzsölése nélkül egyszeri átmosás után öbfitésscl eltávolodott 

Aki a fehérneműt ki akarja főzni, az csak egyharmadát vegyi 

annak a mennyiségnek, amely a beázlatáshoz szükséges. R INSO a ki-

főzésnél azt az előnyt biztosítja hogy fehérneműje mindennemű káros é.« 

mesterséges fehéntés nélkül természetek hófehér színt kap. 

A tegtcöreU-KN mosásnál vegye igénybe a R ÍNSO segítségét 

D Í S Z Ü L A L U X « f l Y V P A K B A N 

— A Cz á j a Cirkusz pá ra t l anu l f-zép 

szenzác iós műsorá t ö n n e k is l á tn i a ke l l ! 

Jön a Grand Colosseum Cirkusz Czaia! A 

közeli napokbín kezdi meg rövid néhfcnv napra 
terjedő vendégjátékát az ország legnnwyobb é* 
legjobban szervezett utazó társulata, a Gra td 
Colosseum Cirkusz C/ája^ a m::ga tömében pu 
r-Ulan, eddig még nem létott szenzációs műsor 
ral. Czája János igazgató óriási áldozatkészséggel 
állította össze ezidei műsorát! A két részben, 
30 számbúi álló műsor minden egyes száma 
világattrakció, melyre t. olvasóink figyelmét elfcre 
is felhívjuk. Bővebbet a falragaszokon! 

A pápai tanitökápzósftk május hóban Kő-

szegre jönnek és a helybeli kollégáikkal Lékára 

vagy az Irottkőre rándulnak ki. 

Ma b ú c s ú z i k a nói z e n e k a r a 
S ö r k e r t b e n . 

Állandó cserkész-táborhelyekről kiván gon 
doskodni a város. G oelia különösen a rőti 
völgyi erdőrészlet mutatkozik aWalmasnak. A 
beJyek végleges kijelölése most van folyamatban 

A főtéri park dicséretesen csinossá lett-
Ujabban egy másik dísznövény is került od«» 
mii ch\ Linksz rabbi felesége ajándékozott a 
váróénak. Az uj rózsafakarók, a város színeivel, 
szintén kellemes benyomást kelterek. A Flórian 
tér is parkszerű kiképzést kipott, hova két pad 
került és néhány rózsafa fog crég odakerülni. 

Pályázat harisnyafejertsre. A „Hunyadi 
Mátyás." m. kir. reáliskolai n^velőiutaaet gazdi-
sági hivatala Kőszegen kb. 400 pár növer.d'ki 
harienyofejelésre pályázatot hirdet. A pályázattal 
knpcsolatos mindennemű bővebb felvilágosi'ás 
az intézet gazdasági hivatalában tudható meg. 
ahol a harisnyák is megtekintht-tők s ae aján 
lati űrlapok kitöltés végett áirahetők. Pályázati 
határidő: 1928. méjus 15. 

Rótfalván ismét f illépett a strtésorbáuc. A 

hitóság a zárlatot elri ndelte. 

Bajnoki mérkőzés a sporttelepen. A kedve-
zőtlen sorsolás fnlvtán a mai bajnoki mérkőzés 
Sirv »rral, Kő-7<»g.-i ari utolsóe'őtti bajnoki lesz, 
ara^yet a KSE o ' ihon ib »n vív. A mai mérkő 
z^aeti kívül rr.árc&>.>. a pápai Kinizt-ivel való 
mérkőzés k*»rüí m^ju- 13 án lejátszásra Kfisze-
gen. Aki t"bát hive a vérbeli bajnoki küzdel-
meknek, rnin-tk ma nrm szabad hiányoznia a 
sporttelepen. VlAr csak azért sem, roert erCs, 
izgalmas kÚ7de!met (s D^gvszerü sportot igér a 
mai bajnoki mér kőz.-s. Kőszeg csipata szenzá-
ciÓ9un jó formábatj van A mai pontokért azon 
b.^n Kl'-posan rrrrg kell r K S É nefc küzdenie, 
mert Sárvár c-ap ita is a tavasstai j ivu i t fel a 
Ippjobb c^apitok közé. A S F A C al márkőiásét 
márcsak 2 : 3 ra veszitutle el, legutóbbi két mór-
kŐ7>«én pedig s?ena6cíÓ6 győeelmet aratott, mert 
remcsak a ZSE et, hünom a bajnokaspiráns 
celli cíapfiiot is elverte. Bonok dacára, ba a 
KSE ki tudja játszani rendes formáját, hisszük, 
hogy az é r t ő en szükségei két pont Kőszegen 
ni^r-id, annak ducárf., hogy a Sárvári Vivtik 
cs tp^ta t atytjo kemény dfó. A K S E cs.ipata 
a követre ő ős-yeálii'án'ian játszik a mai mér-
kőxőaen: Spiud!bau» r, Nóvák—Kappel , Riegler— 
Pojdt""—Hribár, Schrödi—Márkus—Háci—Ne-
mes—B uokner. A tnérkőzés délután 4 órakor 
kezdődik H azt B.irtos bíró (Szombathely) vezeti 
!e. — Déíután 2 óranor rlőmérkőzés. 

S rtestulajdonosok figyelmebe! Akik Eerté-

seiket a ttvus/c folyamán orbáfio ellen ojtatni 
kivárják, azok f. ( . rnájuá hó 3 ig jnlentkezzp-
n k V.»ro-h z» I. em. 8. sz. szobájában (Iktató), 
uhol az (»jtani ki»ánt sertések darabszámát, 
korát és hozzávetőleges sulyux^t kell bemon-
dani. Az ojtás idejéről az érdekeltek értesítve 
lesznek. 

Uj könyvek Roth Jenő kölcsönkönyvtárában: 

WdliaOí : \ Poly mtha titka. Bartsch : Die VTer-
iiebten und i a r ^ S t i d t Spul lmann : Tapfer und 
Triu. Ciurths Mahler: Der verlorene Hing. 
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Magyar, francia, indus, görög kiállítok és az 
utazási kedvezmények hosszú sora várja n buda-
pesti Nemzetközi Vásár látogatóit. 23 éve van 
Budapesten minden év tavaszán Nemzetközi 
Vásár. A közönség, főkép pedig a kereskedők, 
megkedvelték már nálunk is régóta ezt az intéz 
ményt, mely évről-évre újra egybegyűjti mind 
azon ipari cikkeket, melyek a város és vidék 
közönségének szükségletét, a technika minden 
kor legújabb állása szerint, kielégítik. Ezidéo 
már április 28 án nyílik meg a budapesti vásár. 
Az idei Nemzetközi Vásár az előző évivel szem 
ben, nemcsak közel háromszorosára megnőtt 
területénél fogva, hanem főképp tartalmassága 
miatt is. ismét jelentékeny fejlődésről tesz tanú 
ságot. Jellemző erre. hogy az idén a kiállítók 
száma több mint 50% al növekedett az előző 
évvel szemben és hogy még így is, közel 150 
céget helyszűke miatt vissza kellett utasítanunk. 
Közel 200 szakma vonul fel az idén a magyar 
ipari bemutatóra. A vásár kielégíti a kereskedő, 
az iparos, a gyáros, de még a magános minden 
szükségletét is. A magyar tranzitópiac fontos-
sága ezúttal a hivatalos francia, jugoszláv és 
japán csoport, valamint Görögország, Svájc ós 
India különleges árukkal telt külön pavillonjá-
ban nyer elismerés. A magyar és a külföldi 
ipar ezévben a legnagyobb mértékben készült 
fel tehát arra, hogy a Budapesti Nemzetközi 
Vásár látogatóinak a termelés minden ágazatá-
val méltóképen bemutatkozzék. A vásár vezető 

éége viszont a maira részéről is elkövetett min-
dent, hogy a közönség vásárlátogatását meg-
könnyítse. A magyar vasúti ós hajózási társa 
ságok 50% os utazási kedvezménye, valamint a 
környékező államok 25—50°/o ig terjedő vasúti 
jegykedvezm^oye csak egy része annak a ked-
vezményhálózatnak, amely a Budapesti Nemzet-
közi Vásár igazolványa alapjáu minden vásár-
látogatónak rendelkezésére áll. Az idei buda-
pesti vásár tényleg ugy tartalmasságánál, mint 
a közönségnek nyújtott számos kedvezményénél 
fogva, Délkelet Európa egyik legérdemlegesebb, 
gazdasági fontosságú nagv látványosság lesz. 

KSE--SFAC 2 : 0 (1:0). Birátságos mérkő-
zés keretében találkozott a két csapat mult va-
sárnap a helybeli sporttelepen ós ezúttal is a 
KSE csapata került ki győztesen a küzdelemből. 
A revánsmérkőzésre mindkét csapat tartalékkal 
állt ki, de igy is élvezetes sportot nyújtott a 
mérkőzés. Az első félidő elején a KSE irányítja 
a játékot, szép akciókkal ostromolj* a soproniak 
kapuját, azonban a legtöbb lövés Kapu fölé ke-
rül, vagy a kitűnően védő soproni kapus zsák-
mánya. Bruckner bomb;1j-» azonban utat talál 

ja soproni hálóba, mely u*án változó iramban 
folyik a játék a félidő végéig. A második fél 
időben is a KSE t látjuk többet támadásban, 
de csík Háni eredményes és igy 2 : 0 arányban 
megérdemelten győz a KSE riválisa felett. A 
győztes csapatban, a jobbszélső kivételével, min-
denki jó játékot nyújtott. A soproni ikná! a köz 

Elárusítóhelyek: 
Franki Lajos 

építési anyagker. 

Bauer Antal 

palafedőmester 

Maitz Ferenc 

palafedőmester 

Scheer József 

palafedömester 

Kőszegen 

vetlen védelem ólén a kapussal volt jó. Fülepp 
nyugodt ós korrekt bíráskodása külön dicséretet 
érdemel. — Tanítóképző—Polgáriskola váloga-
tott 3:0. Megérdemelt, főlényes győzelem. 

Halló, itt Rádió Budapest! A Lakibegyen 
épült n igvadi t ma vasárnap délben adja át a 
nyilvánosságnak a postaigazgatóság. Az uj nagy-
adó 60 kw. energiával dolgozik, ugyhogv a ma-
gyar kultura, a h i t a l m a szócsövön hirdeti m*jd 
a magyar szellem és géniusz hatalmas erejét. 
Az uj ad5t az ország minden részén, még a 
kristálvos készülékekkel is kitüiően l^het m*jd 
hallani, ami rádió széleskörű elterjedését lehe-
tővé teszi. Az adóállomás bemutatkozásáról kö-
vetkező számunkban be fogunk számolni. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetekről. S z ü-
l e t é s e k : Ritter János—Gróf Jul ianna: János 
ág. ev.. Sohreiner János—Huber Mária : Lujza 
r. k., Pajor Miklós—Poór Piroska: Ernő r. k., 
Draskosrits Antal—Stampf Mária: Antal r. k., 
Kleininger József—Törők Etelka: Etelka r. k., 
Kirner Ferenc— Wolfel MárU: Fereno ág. ev., 
Papp Lajos—Dobos Anna: Liszló r. k. — 
H á z a s s á g : Nagy Károly—Schraiaer Erzsébet, 
Veiky József—E^ker Franciska. — H a l á l o -
z á s : Bruckner Katalin 16 napos, életgyengeség, 
Kutflics Péter 60 é/es, érelmeszesedés, M élesíts 
Simon 49 éves, béltuberkulózis, özv. Sohatzl 
Antalné 76 éves, szívbaj, Bruckner Ferenc 28 
napos életgyengeség, Sohreiner Ede 79 éves, 
aggkor. 

Fogászat! Fogászat! 

Értesítés! 

Tudomására hozom a mt. közönségnek, hogy f. 
hó 26-tól Várkör 29. sz. alatt (Korona kávéház 
felett) a fogorvoslás körébe eső műveletekre 
jogosult, úgymint foghúzás, fogtömés, arany-
koronák, aranyhidak, szájpadlás nélküli fogsorok 
mérsékelt áron elsőrangú kivitelben készülnek. 
Vidékiek 24 órán belül kielégíttetnek. Állami 
tisztviselőknek 20% kedvezmény. Szives párt-
fogást kérve tisztelettel 

SCHWARCZ I. áll. vizsg. fogász. 

kfíyha, jégszekrény Ujságkihordó-fiu 
megvételre kerestetik, 

özv. Benedek Gyuláné kereskedése. 

Házeladás. 
Kétszobás udvari ház nagy pajtával 
eladó. Bővebbet dr. SCHNELLER 

ügyvéd irodájában. 

P I Q H Á egy s o r o z a t n é m e t 

C J d U U „MERESKOVSZKY-

vadonat uj diszkötésben, 

fegyvertábla agancsokkal 
jutányos áron. 

Ház, gyümölcsös 
és szőlő-eladás. 

Elhalt Schrancz Mihály tulajdonát 
képezett a Rövid Edler-diílőben 
fekvő 1445 négyszögölnyi szőlő, 
gyümölcsös a rajtalévő Rohonci-
utca 26- sz. házzal folyó évi május 
6-án délelőtt 10 órakor a Rohonci-
utca 2. sz. alatti ügyédi irodában 
nyilvános önkéntes magánárverésen 
eladásra kerül. Feltételek ugyanott. 

felvétetik a nyomdában. 

közvetlen gyári lerakata. 

Meglepő olcsó á r ak ! 

Részletre is I 

Nagy választék minden 

f a j t á ban ! 

L E P O L D G É Z A 
mechanikus 

Kőszeg. Kossuth Lajos-u. 9. 

7 T l i é d k e l l m e g v e n n i 

» H o t c o ' « 
gummi/alpú v ó s z o n c i p ó t % 

1 . m e r i t a r l ó * . ^ 

g. m e r t k é n y e l m e * , — * m € r # J 

3 . m e r , ^ n n M ó . O B C S O • 

H. m e r i tetszető* . 

fiekv<ejt) 

K L A D O 
Egy kifogástalan állapotban levő 

erős sertésól fából cement-
vályúval, szétszedhető. 

Egy tyúkól fából. 

Egy 9 mm-es flaubert. 
Egy ui gyalupad néhány darab 

asztalos-szerszámmal. 
Egy háromrekeszes lisztesláda. 
Egy amatőr fényképezőgép 

«»X12 cm. 

Szorgalmas h á z a s p á r 
házmesternek kerestetik. 

Érdeklődni lehet Kayszrál-u. 1. sz. a. 

Kert- és pajta-
eladás. 

A Rohonci-utcában (a temető át-
ellenében levő néhai Geröly József-
féle kert a rajtalévő cseréppel fedett 
pajtával f. é. május hó 6-án dél-
előtt 11 órakor a Rohonci-utca 2. 
sz. alatti ügyédi irodában nyilvános 
önkéntes ma?ánárverésen eladásra 

kerül. Feltételek ugyanott. 

\ ELEKTRO-BIOSKOP 
/ KŐSZEGEN. A „MULATÓBAN" 

Műsor : Vasárnap, ápri l is 29-én : 

D o n J ü a n 
A Warner Brothers supervilág-

attrakciója 10 felvonásban. 
JOHN BARRYMORE, 

mint Don Jüan, minden idők 
leghíresebb szerelmi hőse. 

És a kisérömüsor. 

Egy alig használt, modern, nagy 

g y e r m e k k o c s i e l a d ó . 
Cim a kiadóhivatalban. 

I. o. bükkfahasáb 
kapható 

méterenkint 15 P 50 fi l léres 

árban készpénzfizetés mellett. 
6 G 8 m. felüli rendeléseknél meg-
felelő árengedmény. Részletfizetések 
megegyezés alapján. Rendeléseket 
elfogad HORVÁTH LAJOS üveg-
kereskedő Kőszegen, Várkör 14. sz. 
alatt. Tisztelettel 

SCHLAPSCHY GYULA, Rőtfalva 74. 

— Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

4 KÓIIZÜG 6B V i d é k e 1928. április 29. 
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