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ik^nPotrtiá 

Megmozdultak a szászok is. 
Az erdélyi szászok Nagyszebenben nagy-

gyűlést tartottak, amelyen viharosan robbant ki a 
mérhetetlen csalódás és az elégedetlenség hangja. 
A felszólalók egymás után röpítették legsúlyosabb 
vádjaikat a román impérium ellen, mely ördögi 
tervszerűséggel igyekszik ugy politikailag, mint 
gazdaságilag tönkretenni a német kisebbségeket 
is s ádáz gyűlöletében a szász kultúrintézmények-
nek azzal a dühhel ront neki, amilyennel a 
magyarságot pusztítja Pedig a szászok mind-
ezideig a gutgesinnt kisebbség közé tartoztak, 
akik első pillanatra behódoltak a román uralom-
nak s idáig közömbös passzivitással nézték a 
magyarság kínlódását és üldöztetését. Pedig tud-
hatták volna, hogy a magyarok leszorítása után 
okvetlenül előbb-hátrább reájuk kerül a sor, mert 
hisz az elvakult román nacionalizmus nem akar 
ismerni sem jogot, sem történelmet s a maga 
balkáni mohóságában tüzzel-vassal irt és pusztit 
mindent, ami nem román. Távol áll tőlünk a 
káröröm érzete. Inkább szomorúsággal konstatál-
tuk a lefolyt évtized alatt, hogy az erdélyi szászok 
megfeledkezve a magyarsággal harmóniában átélt 
hosszú századokról és az ez idő alatt létrejött 
szoros társadalmi, politikai és gazdasági kapcso-
latokról már a megszállás első pillanatában nem 
állottak a magyarság mellé s nem támogatták a 
magyar kisebbség szervezkedését és küzdelmeit. 
Mert ha ezt tettek volna nagyon megnehezítették, 
majdnem lehetetlenne tették volna az ádáz kisebb-
ségirtó hadjáratot s igy nehezebben és később 
került volna reájuk is a sor. 

De hagyjuk a volnákat, nézzük csak azt, 
ami van és ebből állapítsuk meg, hogy mi lehet 
is. Kétségtelennek tartjuk, hogy ha már a prudtns 
és circumspektrus szászok mintegy Európa színe 
előtt számolnak be a román impéirum tiz éves 
sáfárkodásáról és leplezetlenül tárják a világ elébe 
vérző sebeiket, nem fognak megelégedni a tények 

konstatálásával, hanem eszközöket is keresnek 
arra, hogy helyzetüket megjavítsák. Ennek mód-
jául önként következik a magyarsággal való véd-
és dacszövetség. Tekintve azt a régi és mély 
kapcsolatot, mely az erdélyi szászokat társadal-
milag és kulturailag a nagy németséghez fűzi, 
előrelátható, hogy az erdélyi kisebbségek sorsa 
fokozott figyelmet fog ébreszteni Németországban, 
így hát az egyre erősödő nyugati nagyhatalom 
averziója is egyre növekedni fog az elkövetett 
és ezután elkövetendő sérelmek arányában. Bel-
polit ikaiig meg a magyarság és szászság össze-
fogása olyan ellenzéki erőt képvisel, mely a mind-
inkább növekvő románellenes európai közhangu-
lattal együtt, okvetlenül a túlzó román nacionaliz-
mus bukására kell hogy vezessen. Ezek az együtt-
ható erők feltétlenül ki fogják vivni a kisebbségek 
kulturális és politikai szabadságát s ebben köny-
nyen megrendülhet Nagyrománia is, mely csak 
addig erős, amig a nyugateurópai közömbösség 
homályában pandúrral, cenzúrával, „kisajátítással" 
és iskolaelkobzásokkal dolgozhat. Ennek a rend-
szernek pedig napjai immár megvannak számlálva 
s ha ennek megdőlte után a kisebbségek erkölcsi, 
kulturális és politikai fölénye visszanyeri termé-
szetes akcióképességét, meg fogjuk majd látni 
mivé zsugorodik a pánrománizmus és a konjunk-
túra által momentán jelentőséghez jutott pánromán 
államalakulás. 

Városi közgyűlés. 
Kőszeg város képviselőtestülete rendkívüli 

közgyűlést tartott csütörtökön Jambriis Lajos 
polgármester elnöklete alatt. 

A polgármester a szokásos formák között 
megnyitván a közgyűlést, bejelentette, hogy a 
Magyar Turista Egyesület tartotta meg Kőszegen 
mult hó 30-án vándorközgyülését, mely alkalom-
ból vagy hatvan fővárosi turista látogatott el 
Kőszegre, kiket a város nevében fogadott és 

megüdvözölt és a helybeli Turista Egyesülettel 
együttesen vendégül is látott. A turisták igen jól 

' érezték magukat Kőszegen és bizonyára nagy-
szolgálatot tesznek a város idegenforgalmának, 
mert a köszönőlevelek egész sorozatát küldik 
ugy a város polgármesterének, mind a Turista 
Egyesület elnökségének. 

Az elnöki bejelentést helyeslőleg vette tudo-
másul a közgyűlés. Majd vitéz Szabadváry Ferenc 
intézett két interpellációt is a polgármesterhez. 
Egyik a menetrend megállapítása körüli eljárásról 
szólt, a másik pediglen a posztógyár állítólagos 
üzembeszüntetéséről. A menetrendre vona'kozólag 
dr. Nagy Miklós tanácsnok adott megnyugtató 
választ, mely szerint a tárgyalások folyamatban 
vannak az államvasutakkal és a város azon óha-
jának ad kifejezést, hogy a jelenlegi vonatok 
változatlanul megmaradjanak és a reggeli vonat 
se induljon korábban. Interpelláló szóvá tette 
még a motoros járatok megindítását is, ami fel-

lendülést hozna a városra. Egyelőre azonban a 
motoros járatok megindítása még késik és való-
színűleg csak néhány év múlva lehet ei .öl szó 
A posztógyár helyzetéről a polgármester adott 
megnyugtató választ, mely szerint valószínűleg 
nem lesz üzembeszüntetés, hanem csupán üzemi 
redukció, hogy igy várják be a jobb gazdasági 
helyzetet. Tény az, hogy a textilipar gyengén 
megy ma. A vásárlási kedv pénz hiányában erősen 

jcs kken. A gyárnak sok anyaga fekszik raktáron 
|és igy kénytelen egyelőre az üzemet redukálni, 
i Ugy interpelláló, mint a közgyűlés tudomásul 
vették a kapott válaszokat. 

Az 1929. évi költségvetési előirányzat került 
ezután sorra, melyhez igazán nivós és tartalmas 
hozzászólások hangzottak el. A polgármesier be-
vezető szavai után Kőszegi József emelkedett 

: szólásra és nagy hozzáértéssel bírálta a városi 
költségvetést, megállapítva azt, hogy az állam 
túlságosan igénybe veszi a városi polgárok adó-
fizető készségét és a városok rengeteg sok állami 

A szőlő és a bor rövid története. 
Számos geológiai lel^t bizonyítja, ho.ry a 

szőlő már a történelem előtti időkben is termett 
Európtban. Mindazáltal a történettudósot a 
Kaukizus vidékét, illetve H m . i Perzsiát tartják 
a szőlőművelés ő s h ^ j ú u ' . hol a barma is any 
nyira kedvelt ital, hot>y például a p CZSR nyelv-
ben 132 fóle neve van. 

Hajdanta az árja népek és szrmitatör-sek 
innét (a babiloni torony mellől) széledvén el, a 
szőlőművelés tudományát is magukkal vitték a 
világ minden részébo. 

A biblia szerint Noé Hebron vidókéa ültette 
első szőlőjét. 

Melkizédek, Jeruzsálem ősz királya kenye-
ret és bort adott Ábrahámnak, mórt ekkor már 
régen kertileg művelték szőlőiket a zsidók. Tar-
tós, jó bort termeltek, kivált Engeddi vidékén 
és Eskol völgyében, hol ma is szilvanatryságu 
bogyót, 6—9 kilós fürtöket teremnek a tőkék. 
Mózes kémei is ilyen fürtöt ho/hattak a zsidók 
táborába. 

Az ős egyiptomiak már 5000 év előtt saját 
termésű bort ittak, sőt áldo/.ásra is nagyban 
használták. 

A régi görög férfiak ós nők a trójai háború 
idején (Kr. e. 1160-ban) már rendesen itták a 
bort. Homér Odysseája I I I . részének 390—392. 
versében 11 fóle borról tpsz említést. 

Itál iában eleinte oly ritka és becses volt a 
bor, hogy a vendéeeket csak egyszer kínálták 
meg vele. Sőt például Papiriusz mint győzel-

mes fővezér cs^k egy kis pohárka bort áldozott 
Jupiternek. 

U'óbb azonban szőlőművelés i't is meg-
honosodott, u</y ho<-'.v a Kr. 715—672 ig ural-
kodó Numa Pompilius törvényei már e.rendelik, 
hogv csak rend.sen mecaiotszett töke borával 
szabad a;: isteaehnek áldozni, továbbá tilos v j l t 
halottak elégetésekor a rnátflyái borral öntözni, 
mert ezidtftájt még Plinius s/erint nagyon kevés 
bort termőitek. 

Kétszáz évvé! utóbb Ilerodotus már O^no-
trixoek vagyis a bzőlőkarók országának nevezi 
Itáliát. 

Lassanként és/<aki szomszédjaik, a barbá 
rok is hozzájutottak a boldogságos mámorba 
ringaió, „gondűző" borocskahoz. Igy például 
tisztán a bor miatt törtek be felső Itáliába 
Brennus vezérlete alatt a Gallok. Majd a Longo 
bárdok foglalták el a róluk elnevezett Lombar-
diát, mert Justinián római császár vezére, Narses 
bort ajándékozott nekik I 

Ezen okulva a római császárok szigorú 
büntetést szabtak mindenkire, ki barbár idegen-
nek bort adni merészelt. 

Még később történt, hogy Jul ius Caesar 
22,000 szobában 44,000 hordó borral vendégelte 
meg Róma lakosságát, hogy Őt válasszák meg 
Gallia kormányzójává. Miut ilyen, egészen az 
Északi tengerig tolta ki a római birodalom ha 
tárát. A 8zőlő:nivelés pedig nyomában mindenütt 
rohamosan elterjedt uuy, hogy Domitián császár 
már az itáliai borok érdekében Gallia tartomány 
szőlőinek felét ^pusztíttatta. 

Hazánkban állítólag Trajánusz rómii csá-
szár honosította meg Kr. u. 101 ben a szőlő-
mivelóst,. A Szerémséíben született Probus római 
csásrirról azt irja Stxtus Aurelius Vic'or, IV . 
századbeli római író, houy Kr. u. 280 körül ö 
ültette be a Fruski-Gora hegy alját szőlővel. 
Szóval a római gyarmatosok mindenütt, igy 
hazánkbin 'is, nagyban mivelték a szőlőt és 
hosszú svázado^on át csaknem az összes hábo 
ruknak, például a hunok béditó hadjáratainak 
is többnyire t. bor utáni vácry volt a titkos rugója. 

Attiláról. az Isten ostoráról, biztosan tud 
juk, boí*y Pannónia borával itatta vendégeit, sőt 
jó macát is a bor tulsárros élvezete vitte egyik 
nászéjszakáján a másvilágra. A Kajna mentőn 
Nagy Károly német császár honosította meg a 
szőlőmivelést és az avarokat tönkrevervén, az 
egyik foglyul ejtett avar vezért megkérdezte, 
vájjon mi okozhatta a mesésen nagy és erős 
av.ir birodalom bukását ? Az öreg avar igy fel«lt: 
„Mi okozta a bukást? Semmi más, mint asszo-
nyaink határtalan fényűzése és a bor!-

Ez okból Krem bolgár fejedelem a pannó-
niai szőlőültetvények nagyrészét elpusztíttatta. 
Azonban a bortermelés csakhamar ismét elter-
jedt hazánkban, mit számos réwri helynév, ősi 
hagyomány, okirat stb. igazol. Például Baranya 
vármegye ősi neve Bor annya volt valaha. Hon-
foglaló őseink már mindenütt találtak szőlőket 
és Árpád vezér ezek borából itta az örökemlékü 
pusztaszeri áldomást. 

Nemsokára hittérítő bencések és ciszter 
citák telepedtek át a nrivolt Nyugatról ha tánkb* 

®s3T' Egyes szám ára 16 fillér 

4 2 s z á m 



I 

Kőszeg 6e Vidéke 1928. október 14. 

feladatot végeznek, miket, ha az állam teljesítene 
és financirozna, ugy a városi pótadó jelentékenyen 
csökkenthető lenne. így azonban kénytelenek 
a városok a pótadót is igénybevenni. Javasolja, 
hogy a város kölcsön utján fedezze a nagyobb 
beruházásokat és igy hosszabb időre elosztva a 
terheket könnyebben elviselhetővé lesznek a/ok, 
sőt a pótadó kulcsa is alább szállhat. Különösen 
a tanítóképző ügyét ajánlja figyelmébe a köz-
gyűlésnek, amit tető alá kell hozni ebben a 
városban, mert beleillik a város iskola program-
jába és egy olyan intézménnyel gyarapodik a vá-
ros, mely gazdasági kihatásában a városra nézve 
kívánatos. 

Kőszegi József után Dömötör Gyula kép-
viselő mondta el helytálló megjegyzéseit a 
költségvetésről és több tételnél kért és kapott 
megfelelő és megnvugtató felvilágosítást. Külö-
nösen kérte a helybeli dalárda anyagi támoga-
tását, mit a közgyűlés megértéssel fogadott és 
határozatba ment, hogy a dalárda kérelmére se-
gélyt nyújt a város, a jövőben pediglen állandó 
tételként veszik be a dalárda segélyezését. Utánna 
vitéz Szabadváry Ferenc szólalt fel a költség-
vetéshez. Elismeréssel nyilatkozott a városi üze-
mek helyes és gazdaságos vezetéséről. O is 
ajánlja egy városi kölcsön felvételét, hogy mi-
előbb megvalósítható legyen a strandfürdő, mely 
nélkül nyaralóvárost elképzelni sem lehet. Szóvá 
tette a ztntpavillon felállítását is és mozi építését. 
Majd dr. Stúr Lajos foglalkozott a költségvetéssel 
es ligyelmébe ajánlotta a városnak, hogy a város 
vezetősége gondoskodjék arról, hogy legalább a 
nyári hónapokban necsak Szombathelyről, hanem 
a mtsszebbfekvő helyekről, sőt Budapestről is 
kedvezmenyes vasúti jeggyel utazhassanak ide. 
Felszólalók majd minden indítványát határozatra 
emelte a közgyűlés és további intézkedés végett 
kiadták őket a polgármesternek. A városi költség-
vetést ezután ugy általánosságban, mint részletei-
ben letárgyalta a képviselőtestület és azt válto-
zatlanul elfogadta és igy a hiány fedezésére meg-
szavazta az 50°/o os pótadót. 

Esteledett már az idő, mikor a napirend 
többi pontjai kerültek sorra. Megszavazták az 
iparostanonciskola jövő évi költségvetését, az 
iskola felügyelő bizottságába pediglen beválasz-
tották Zoltán Géza igazgatót, Dömötör Gyula 
ipartestületi elnököt, Lauringer Ferenc lakatost, 

8 a keresztény vallással kapcsolatosan a föld 
mívelést, gyümölcs és szőlőtermelést is mind-
jobban megkedveltették a pogány magyarokkal. 
Egyáltalán a kereszténység mindenkor és min 
denütt nagyon kedvezett a 6zőlőmivelé9nek, míg 
a mohamedán vallásúak ma is esküdt ellenségei 
a szőlőnek, illetve bornak. 

Ez okból IV. Béla királyunk 1241 ben, ha-
zánkba a tatárjáráskor elpusztult szőlőültetvé-
nyek helyreállítása védett, olaszokat és görö-
göket hozott be Tokajhegyaljára s hazánk más 
borvidékeire. Állítólag ezek hozták magukkal az 
aranyszínű bort adó bacca d'orot, vagyis Baka-
tort és Formio vidékéről a hires jó Furmir.tot. 

Az Anjou házbeli királyok, különösen Nagy 
Lajos alatt, ismét sok idegen, főleg olasz szőlő-
míves telepedett át hazánkba. Mátyás király, az 
igazságos, Burgundiából és a Cnampagneból 
hozatott szölővesszőkkel ültette be a budavidéki 
lejtőket. Jómaga is szenvedélyes szőlőmunkás 
volt. Gömörben ma is megvan a szőlő, melyben 
főúri kíséretét keményen megdolgoztatta, hogy 
az általuk lenézett szegény munkásnépet jobban 
megbecsülni tanulják. 

Ezután a török hódoltság ismét végpusz-
tulással fenyegette szőlőmivelésünket, úgyhogy a 
„Bor" szónak puszta említése is halálbüntetés 
terbe alatt tiltva volt. Azonban a törököket ki-
űző Habsburg ház uralomra jutása ismét felvi 
rágoztatta a szőlőmivelést, ugy hogy boraink, 
kivált a gyógy erejű „Somlai" és a tüzes édes 
.Tokaj i" csakhamar világhírre tettek szert. 

fSátrcm, rigan kacaghatok, 
Cegénvcl?et csóko lha tok , 

Slmeh t̂ek társaságba, 
J\Iincs mit szegdelnem a bálba, 
Csinálja utánam, leérem, 
Hisz nincs abban semmi szégyen. 
Dlíenjen fel a Sch^arz Izsóhoz, 
Ott jut szép és jó fogakhoz. 
Kogv a cimct el ne téressze : 
"Oárkör jól megjegyezze! 

Müller Ferenc építési vállalkozót, Róth Jenő 
kereskedőt és vitéz dr. Nagy Miklós tanácsnokot. 

A legtöbb adót fizetők névjegyzékének ki-
igazítására Kincs István apátplébánost, Róth Jenő 
kereskedőt, Szova Ferenc gazdálkodót küldték 
ki. Hozzájárult a közgyűlés ahhoz, hogy Schaar 
Józsefnek visszaadassek azon hadikülcsönkötvény, 
melyet annak idején jótekonycélra a városnak 
ajándékozott, miután azt ugyanolyan értékű hadi-
kölcsön kötvénnyel csereli be. Helyeslőleg vette 
tudomásul a város közgyűlése, hogy a föld-
mivelésügyi kormány jóváhagyta a város erdei 
üzemtervét, mit a városi erdömester ismertetett 
részletesen. 

Ezzel a közgyűlés tárgysorozata kimerülvén, 

elnök azt 6 óra tájban bezarta. 

i i i i t i : i á . 

Aranylakodalom. P íchschmidt Frigyes, ry . 
pénztárfőnok és neje szül. Freyler Gizella e hó 
10 én ünnepelték házassaguk ötvenedik évfor 
dulóját a legszűkebb családi kórbon. 

Tanitógyüles Köszegfalvan. A kCszeyi espo-
rpsi kerület tanítói őszi gyűlésüket csütörtökön 
Kfszegfalván tartották. A s^ép számban össze-
gyűlt tanitósáK között megjelentek : Kincs István 
apát, Kcnczol Antal esperes, Kaltenccker Károly 
és Tálos Gyula p ébánosok, továbbá Tanács Imre, 
a kőszegi állami tanitóképzöinlé-cet es Tiucher 
Gu«ztáv. a polgári fiúiskola tanára, vulamint 
Farkas Pál kőszegi rendőrtiszt. A gyűlést szent 
mise előzte meg, melyet K Ö D C Z Ö I esperes celebrált. 
A szentmise alatt a község közszeretetben álló 
tanítója, Farkasné Édler Auna ütryes orgona-
kisérete mellett a tauitók kara énekelt, melybe 
jól beleillett a szép számban megjelent német-
ajkú lakosság magyar éneke is. Az egybegyűl-
tek a templomból az iskolába vonultak, ahol 
Szélessy István körelnök meleg szavakkal üd-
vözölte a megjelent vendégeket és a kör tagjait. 
A tárgysorozat első és egyben fénypontja Far 
kasné Edler Anna gyakorlati tanítása volt, miért 
is sok elismeréssel és dicsérettel illették. Utána 
Lajos Kálmán acsádi tanító az ískolánkívüli 
népmüvelés problémájával foglalkozott és vele 
kapcsán ügyes csoportosításban praktikus taná-
csokat adott a7. egybegyűlt kollégáiuak, akik 
jegyzőkönyvi köszönetben részesítették érte. — 
Majd LopBrits József pesterzsébeti áilami (volt 
kőszegi) tanító . A turant'szmo a nemzeti eszme 
szolgálatában" cirnü dolgozatát olvasta fel, mely-
nek élénksége és szakszerűsége az értekező jói-
ismert tollára és alapos előtanulmányára vallolt. 
Szintén jegyzőkönyvi köszönettel honorálták. Az 
elnöki jelentések során Szélessy elnök nagy 
örömmel jelentette az egyházmegyei elnöknek, 
Finta Sándornak fényes síkerét, akit legutóbb 
az Országos Egyesület elnökévé választottak meg. 
Az egybegyűltek Fintát melegen ünnepelték. 
Majd megalakították a köri énekkart: karnagyul 
Hettlinger Jenőt választották meg. A tavaszi 
gyűlés helyéül Kőszegpatyot jelölték, ahol Boross 
Sándor gyakorlati tanítást, Kocsis Bél& pedig 
elméleti előadást fog tartani. Végezetül még 
Könezöl esperes intézett szívből jött buzdító 
szavakat tanítóságához és az elnök költői szár-

ny. tlásu irredenta zárószavai után a Himnusz 
felemelő akkordjaival a gyűlés véget ért. A 
gyűlés után közös ebéd volt a Wurst-féle ven-
déglőben. 

Sopron város nagy ünnepseg színhelye lesz 
má vasárnap, mikor is gróf Bethlen István 
miniszterelnöknek átadják a város díszpolgári 
oklevelét és egyben felavatják a hűség kuput 
és hűség serleget. Az ünnepségre meghívót 
kapott Jambri ls L íjos polgármester Í9, aki ma 
el JS utazott Sopronba. 

Tanitógyüles. Mult pénteken tartotta meg 
a Vasi Közép Evang. Egyházmegye tanítósága 
Kőszegen ezévi őszi gyűlését Karner Frigyes 
igazgató elnöklete alatt. A népes gyűlésen szá-
mos helybeli notabilitás is részt vett. Napirend 
előtt esry egy mintátunitást tartott Orbán Karoly 
heybe.i és Széles János doroszlöi taniló. Ezt 
követte az elnök tartalmas beszámolója, mit a 
*yu!és n jgv tetszéssel vett tudomással. Az uj 
vailástani tankönyvekről értekezett Badics Adám 
Nemescsóról. Érdekes zenetörténeti felolvasást 
tartott Kubn János a világi dal fejlődöséről-
Ref.rált mi~g Somogyi Béla körmendi igazgató 
a balatoni üdülőházról és egyéb adminisztratív 
kérdésről. Gyűlés után 35 teritékes bankett volt 
a SDrkertber, amelyen dr. Tirt6ch Gergely lel-
kész üdvözol'.e a tauitóságot a gyülekezet nevé-
ben. Felköszöntőt mondott még dr. Beyer János 
felügyelő is, aki a tanítói kar nemzetuevelő és 
eüybázépitő munkáját méltatta és a legnagyobb 
elismerés hangján emlékezett meg a magyar 
tanítóságáról. 

Ma, v a s á r n a p délután V]4 órától 
C I G Á N Y Z E N E : a S Ö R K E R T B E N 

Megerkeztek a színeszek és csütörtökön 
megkezdték az előadásokat az „Olympia* cimü 
vígjátékkal, mely ugylátszik, nem nagy érdek-
lődést váltott ki a közönség körében, mert mind-
két előadáson sok volt az üres szók. I iégí tapasz-
talat szerint a kőszegi közönségnek csak operett 
és operett a kedvenc darabja és ezért kíváncsian 
várja az operett-csoport bemutatkozását. Tegnap 
és ma „Mesék az írógépről* cimü operett megy, 
mely iránt már sokkal nagyobb érdeklődés mu-
tatkozik. Ma délután „Nótás kapitány", hétfőn 
és kedden „Gyurkovits fiuk", szerdán és csü-
törtökön a Newyorkban kétezerszer előadott 
„Ábris rózsája" van műsoron. Jövő számunkban 
már a színészek teljesítő képességéről is beszá-
molhatunk. Anuyit azonban már most is meg-
állapíthatunk, hogy a Radó társulat ismét ki 
fogja elégíteni a színházat látogató közönséget, 
csak fordítva is ugy legyen. 

Figyelem. Bódogh János és Lágler Pálnál 
a Király uton fejeskáposzta bármely mennyiség-
ben kilónkint 20 fillérért kapható. 

Földmivelesi iskola Fütelekpusztán. Perenyé-
hez tartozó Fütelekpusztán földmivelési iskola 
8zerveztetik a földmiveléeügyi miniszter által. 
A szervezéssel Seemann Sándor gazdasági tanár 
bízatott meg. 

A természetes Igmándi keserűvíz 
g y o m o r és b é l t l s z t i t é hatása páratlan! 
Igmandit ne tévessze össze másfajta keseriivizzel 1 Kapható mindenütt kis és nagy üvegben Schmidthauer kutvállalat Komárom 
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1928. október 14. Kőszeg és Vidéke 

„Magyar Hét" Kőszegen. A Kfszcgi Ipar i 
testület és a Kt tzegi Kereskedelmi Kor elha-
lórozta, bogy Kőszegen is megrendezik a „Ma-
gyar Hetet" Dovember 3 — l l ig. Ezen alkalom-
mal K-i ösfzes helybeli üzletek kirakatjaiban csak 
mapyar ke62ÍimÉnyü áruk lesznek lá ihat ík , a 
feúztcségnek tehát 16 alkalma lesz meggyőző-
dést 6zerezDÍ arról, bogy sok olyen áru kíszül 
crsíéguDkban, mely u*:y árra, mint minőségre 
rézve sck ói ural fölöslegessé teszi «z óriási kül-
födi l e t o z a a l l . A fcüifökli kíezáiuk egyre foko-
zCcló, túlzott bebozaiala fcikeiülhetetlen médon 
az o iK^g általános és egyénenkénti elszegénye-
désbe/. vezet. A statisztikai idatok szerint meg-
dífcbtntö bé l rá ty tehezedik orszéguckra, ha 
ebten tz irányban n tm áll be rövidesen válto-
zás, miért is hisszük és reméljük, hegy a 
„M&Éjer l lé l " meg ítgja hozni a mii dnyájuukra 
rézve csak e l t työs eredményt elsősorban akkor, 
ha a keztrség nagyobb bizalommal és szeretet 
tei fogja jér io l i i a magyar teimeiést. Fontos 
volra még t z : ba le .tudna mendani sok-sok 
kotr,yen rélküiözfcető luxuscikkről is. 

A Dumntuli Egyetemi es Főiskolai Hallgatok 
Kosiegi Sztchenyi Szóvetsege 1928 október O án 
Btd^pesten rntgianott tisztújító közgyűlése által 
u jorran megvóissztott tisztikara a következő: 
elnök : Tóth Zoltán jogb., alelnck : Marninger 
Marci bölcsészb., föti;kár: Weöres János kgh., 
pérztaros: Werze l Ernő kgh., ellenőr: Ilalik 
Margit bölcsészh., jegyző: I lammer Ernő kgh. 

Milyen lesz az u) kőszegi evang templom 

tornya es az elemi iskola ? Ez i ábrázulja a most 

megjelent hépes levelezőlap, mely Roth Jonő 

könyvkereskedésében kapható. 

KERJEAFUSZERKERESKEDÉSBEN 
A MOST MFGJELENT, 

148 RECEPTET TARTALMAZÓ. 
SZÍNES KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLT 

D? O E T K E R FELE 
RECEPTKONYVET 

ARA 3 0 FILLÉR 

Garantált príma fejeskaposzta a Hangya 
kirakatában megtekinthető. 

A kőszegi jaras hadirokkantjainak felülvizs 
gálása. A hadirokkautak, hadiözvegyek, hadi 
árvák és egyéb ellátottak igényjogosultságát 
egy korábbi rendelet értelmében hArom évenkint 
ujabb vizsgálat alá kell vonni. Ezt a folyó év-
ben esedékessé valt vizsgálatot október 15 én 
minden igény megállapító bizottság előtt meg 
kell kezdeni és november 30 ig be kell fejezni. 
A kőszegi járás igényjogosultjai az alanti sor-
rendben kerülnek felülvizsgálás a lá : október 
16 án a kőszegszerdahelyi körjegyzőség, október 
19-én a nagycsömötei körjegyzőség, október 
23 án a nagygencsi körjegyzőség, október 26 án 
a nemebcsoi körjegyzőség, október 30 án a bo-
zsoki jegyzőség igényjogosultjai tartoznak meg-
jelenni. A vizsgálat a kősztgi főszolgabíró hi 
vatalos helyisegében lesz megtartva. 

A perenyei őnkentes tüzoitoegylet ma va-

sárnap a Geiszler féle vendéglőben tanemulat 

ságot rendez. 

Kőszeg város hegyközsége közhírré teszi, 
hogy kb. 13 000 drb. v.rös burgundi, 1500 drb. 
fehér furmint, 800 drb. csemege és 400 drb. 
zöld muskotály elsőosztályu egyéves szőlőolt-
ványt önköltségi áron bocsájt tagjai rendel 
kezésére. Az oltványok még az ősz folyamán 
átveendők. Előjegyezni a mai naptól legkésőbb 
november 15-ig íd. Róth Sándor bőrkereskedé-
sében lehet. Az oltványok átvételének időpontja 
közhírré lesz téve. Bővebb felvilágosítás az elő-
jegyzés alkalmával nyerhető. Az elnökség. 

Sopronba utazik ma a KSE a reggel 6 20 kor 

induló vonattal és a S F A C ellen a következő 

csapatával áll ki bajnoki mérkőzésre: Spindl-

bauer, Nóvák—Kappel , Kasztner—Riegler—Hri-

bár, Schrödl—Maitz—Hanl—Nemes—Wehofer. 

Országos vásár, az úgynevezett zöldség-

vásár, holnap hétfőn tartatik városunkban. 

Elfogytak az osztálysorsjegyek. Példátlan 
az az érdeklődés, mely a XX I .- ik m. kir. Ösz-
tálysorsjáték október 20 i húzása iránt mutat-
kozik. Mint értesülünk, az árudák sorsjegyeiket 
nagyrészt eladták s még csak itt-ott akad egy 
egy eladatlan sorsjegy. Érthető ez a nagy ke-
reslet a sorsjegyek iránt, mert manapság min-
denkigyorsan szeretne meggazdagodni s ezt 
egyedül egy szerencsés nyereménnyel érhetjük 
el. Az osztálysorsjáték tervezete szerint minden 
második sorsjegy nyer, szerencsés esetben 500. 
000 pengőt, mert jutalom 300.000 pengő, főnye-
remény pedig 200.000 pengő. Ezenkívül még 
kisorsolnak. 100.000 es, 50.000 es, 40.000.es, 
30.000 es, 25.000 es stb. nyereményeket, több 
mint 6 mill ió pengőt kéczpénzben. 

Megbízható fát idejeben ültetni — ez a si-
keres gyümölcstermesztés titka. Unghváry József 
faiskolája Cegléd. Budapesten Ardrássy-ut 54. 
Iktató árjegyzék ingyen. 

A Redő színtársulat bérletbeosztása október 
28 ig a következő: vasárnap és hétfő A, kedd 
és szerda B, csütörtök A, péntek B, szombat A. 
21 én, vasárnap repriz, hétfő A, kedd B, szerdán 
repriz, csütörtök A, péntek és szombat B, va 
sárnap A. — E beosztás szerint négyszer az A 
és négyszer a B-bérletnek jut bemutató előadás 
A szombatokon váltakozva egyszer az A és egy 
szer a B bérlet kerül sorra. A Szinpártoló Egye-
sület kéri tagjait, akik nttektálnak állandóan 
szinlapokra s azt ezideig tévedésből nem kaptak 
volra, pontos cimüket a szinhazi pénztárnál ad-
ják le. A Szinpártoló Egyesület szelvényei min-
den előadóra érvényesek. Az Egyesület azon 
tKgjai, akik állandó helyre tartarak igényt, tar 
tozrak délután 1 óráig szelvényeiket a színházi 
pénztárnál beváltani. Az A szelvények az A-, 
a B szelvéi.yek a B előadásokra érvényesek. 
A szinltp feltűrő helyen jelzi, hogy melyek az 
A és melyik a B előadások. Rtprizeknél, ame 
iyik csak egy eltadásbar. kerülnek műsorra, a 
szelvények az érkezés sorrerdjében, tetszéssze 
rinti helyre kerülnek beváltásra. E napokon 
délután 1 eréig az összes helyek fenn varnak 
tartva a Szír pártoló Egyesület tagjai részére. 
A délutári és esti pénziár minden előadásra a 
fernálló üres helyek arányában minden korlá 
tozás nélkül (tehát ugyanazon számú helyeket 
több példányban és az A szelvényeket a B elő-
adásokra, valamint megfordítva is) beváltja. Az 
előadások az Egyesület felkérésére mindennap 
pontosan 8 órakor kezdCdnek. — Uj tagok az 
Egyet-üietbe most is beléphetnek, akik kötelesek 
ez esetben visszamenőleg a mostani szezonra a 
szelvényeket kiváltani. Jelentkezni vitéz Szabad-
váry Fererc főtitkárnál lehet. Tagj ii részére 
készpénzfizetés ellenében kedvezményes árbani 
pótjegyeket ezidén is kiad az Egyesület. 

Pont 8 orakor. A színlapok azt hirdetik, 
hogy a Szinpártoló Egyesület kívánságára az 
előadások mindig pont 8 órakor kezdődnek. 
Kérdés, fognak-e a tagok valójában ehhez alkal-
mazkodni *? Mindenesetre kívánatos lenne. Nin-
csen borzasztóbb a közönségre nézve, mint a 
majd félóráig tartó folytonos megzavarása az 
előadásnak. Nem kételkedünk abban, hogy a 
színtársulat a pontos kezdést betartja, de a 
közönség pontosságában, a mult tapasztalatai 
alapján, nem merünk hinni. Radikális kúra az 
lenne, amit más városokban is tesznek; a későn 
jövőket az ajtónálló nem engedi helyükre, ha-
nem az ajtónál állva, vagy a legközelebbi üres 
széken ülve be kell varniok a felvonás 7égét. 
Igy talán nálunk is lehet majd rendet teremteni. 

Uj ópitkezesek. A Király uton levő Zsrt-
hofer-féle házat megvette az államkincstar a 
pénzügyőrség részére, mit most megfelelően át-
alakítanak és az átalakításhoz az építési enge 
délyt a városi tanács meg is adta. Zsigovits 
Gyula kerítés építésre, özv. Klementiszné házá 
nak palával való fedésére és Varga István két 
szobás és mellékhelyiséges uj ház építésére 
kapott engedélyt. 

Panasznapot tart október 20 án délután 3 
órakor a Ipartestület hivatalos helyiségében a 
szombathelyi munkásbiztositó kiküldőttje. 

A szüretelés megkezdésének hivatalos napja 

október 15. 

A világhírű „Zephirkályha" ismert plakátját 

az álló figurával megváltoztatta Héber Sándor 

gyáros, mit e kedves ós ötletes vers is becses 

tudomására hoz t. olvasóinknak : 

iveken keresztül folyton deklamáltam: 
Kincs a „ZEPHIRM-kályha és folyton csak álltam 
Most, hogy mar mindenütt „ZEPHlR"-kályhák állnak, 
Átengedem helyem az élő MAKK-ÁSZ-nak! 
Mert „ZEPHIR^kályhával füt már a MAKK-ÁSZ is, 
Ha jó kályhát akar szerezze be már is! 

Árjegyzéket készséggel küld a gyár : Budapest, 

Vilmos császár-ut 39. 

Felhívjuk mindazokat, akik a „Kőszeg és 

Vidéke" régebbi bekötött évfolyamait kölcsön-

kérték és mindmáig vissza nem szolgáltatták, 

szíveskedjenek azokat mihamarabb a kiadóhiva-

talunkba juttatni. 

Pénzt takarít meg, ha Sohermannál a Vár-

körön ondoláltatja haját, mert csak 1 pengőt 

fizet és a frizura tartós marad. 

HA A 

FŰSZERESNEK 

NlMCS.fORDUUON 

KÖZVETLEN HOZZÁNK 

D? O E T K E R A GYARHOZ 

BUDAPfST.VIII.CONTI U £ 5 . 

A KSE második vereseget szenvedte el mult 
vasárnap az őszi szezonban. E 'u l ta l a Soproni 
TK rész? sitetto a K S E t ebben a meglepetésben. 
Az első féiidőben Nóvák II. róeén l : 0 -ra vezető 
KSE , védelmének könnyelműsége miatt, a má-
sodik félidőben két gólt kap ajándékba az STK-
tól, ami a két pontnak Sopronba való vándor-
ását s jelentette. A KSE vereségének főoka 

csatársorának széteső játéka volt. A jobbszélső 
úgyszólván labdát sem kapott az első félidőben, 
a jobbkötő féltette sebesült lábát, a center maga 
akart rohamozni, de elvesztette mindig a labdát, 
a balkötő és balszélső igyekezett, azonban ez-
úttal sziv nélkül küzdöttek. A halfsor rp.egbi^ható 
volt, a közvetlen védelem „közvetlen* benne 
volt mindkét gólban, sőt mintha valami nézet-
eltérés lett volna ennek az oka. Máskor ilyesmit 
lelkesedéssel pótoljanak. Az STK lelkes, erős 
belemenésü játékának három kiállitás lett a véga 
(2 soproni, 1 kőszegi). Takáts biró (Szombathely) 
ezúttal bizonytalan volt. 

Sikkasztásért letartóztatta a rendőrség 
Inkrét Klroly reszelővágó segédet, mert Teiger 
Géza mechanikusnál egy kerékpárt vásárolt 
részletfizetésre a tulajdonjog fenntartása mellett, 
azonban a kerékpárt közben eladta ós a pénzel 
eltávozott Kőszegről. Mikor a pénz már elfogyott, 
izmét visszatért ide, de Teiger Géza feljelenté-
sére a rendőrség letartóztatta és átadta a kir. 
járásbíróságnak. 

Talált targyak : egy zsák, két kabát, egy 
bevásárló szatyor, zsebkendő, 2 kulcs. A jogos 
tulajdonos átveheti a rendőrségen. 

Neme8csó és Pusztacsó községek vadászati 
bérszerződését a Vasvármegye alispánja jóvá-
hagyta. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü -
l e t é s e k : Grosz Ferenc—Wess Paula: Teréz 
r. k., Pausz József—Süle Teréz : Ilona r. k., 
Spindlbauer Ferenc—Jámbor Margit: Margit r.k., 
Döbrösi Sándor—Nagy Erzsébet; Jenő r. k., 
Maitz Ernő—Molnár Erzsébet: Dénes r. k. — 
H a l á l o z á s : Németh Antal napszámos, 43 
éves, tüdővósz, özv. Ecker Bertalanná 68 éves, 
szívbaj, Bruokner János 78 éves, gyomorrák, 
Partzer Lajos 08 éves, szívszélhűdés. 

D. M. C. bókebeli anyagból u j 
harisnyákat köt és f e j e l Nagynó, 
Szombathely, Erzsébet királyné 
ueea 8. 
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Kf.Mmu ÓH Vidéke 1928. október 14. 

H I H D E T M é N Y E S 
12 801—928. sz. Közhírré teszerr, hogy a 

szőlőszüret megkezd-sön-'k időpontját 1928. évi 
október hó 15 re áll. pitom meg. 

12.602—928. t-z. Közhírré t-szem, hogy a 
m. kir. teli uftzd ináui hkola, amelyben az oktatás 
októbtr hó 15 étől rráreius hó 31-éig terjed, 
megkezdte működését. A kérdés ismertetésére 
f. hó 27 én deluian (i órakor a Városházi ta-
nácsli-rmúb. ti túri előadást az iskola i^azg ítój », 
amely elő»idás'a az rd.iLiő gazJaközöoséget 
eeenuel meghívom. Bővebb felvilágosítás uz 
iskola igazgatóságánii Szombathelyen nyerhető. 

iambrits Lajos polgármester. 

Rendelet. 

A magasban és meredek helyeken munkát 
véffzők testi épségének megóvás* érdekében a 
39820/92 1 B M. szamu rendelet 38 $ ában biz-
tosított jogomnál fogva a következőket rendelem: 

1. Ktszeg r. tan. szab. kir. város területén 
a félemeleteken, emeleteken ublakot tisztogatók, 
a meredek vagy síkos háztetőkön ós építési 
alkatrészeken, különösen fügiző állványokon 
bádogo3, teiőfedfi, cserepező, csatornatisztító, 
festő, üveges, toronyépítő, háztetőről havat le-
szóró mu'ikát végzők villany és távbeszélí sze-
relést, kémenytisztogntást végzők, függő csa-
tornái és szegélyezést készítő bádogosok, hom-
lokzat mázoló festők, villámhárító és gerinc 
rácsokat felállító lakatosok s általában mindazok 
akik m igHsban oly helyen v&*y helyzetben 

végeznok muakát, melynél a lezuhanás veszélye 
beállhat, bitositó derékövet kötelesek használni. 
2. A deréköv kötele oly helyre vagy oly módon 
erősítendő valamely épület vagy állvány részhez, 
hogy egyensu!v vesztés esatén a lezuhanás ki 
legyen zárva 3. A biztosító dírékövet a SJOI-

g.llat adó, illetve munkaadó köteles besz°rezni 
és ennek kasználatára cse'édjét vagy munkását, 
aki az öv használatáért saját személyéből is 
felelős, szorítani, hasznáUtát ellenőrizni. Ha a 
munkát végző öntiálló, úgy az a deréköv hi*z 
nálatának elmulasztásáért saj it személyébun 
feielős. 4. H» a munka oly állványon vagy lét-
rán folyik, melynek alsó része helyéről elmoz 
dúlhat, az állvány vagy létra alsó vécé bármely 
alkalmas módon ú?y megrögzítendő' hogv az 
helyéről ki ne mordulhasson. 5. Aki ezen ren 
delet 1-4 pontjaiban foglalt randolkezésaket 
megszegi, vagy az előirt óvintézkedéseket elmu 
lasztja, amennibea cselekménye vagy mula9z 
tása súlyosabb beszámítás i!á nem esik, kihá-
gást követ el s az 1928: X . t. c. 5. § a alapjáu 
100 pengőig terj:*dő pénzbüntetéssel büntethető 
mely behajth »tatlansága esetén 5 napig terjedi 
elzárásra változtatandó át. G. Es >» rmdeletom 
kihirdetése napját követő 15 nap leteltével lép 
életbe és kifejezett megújítás nélkül 1929 óv 
december hó 31 ig marad érvényben. E i ellen 
a rendelet ellen közigazgatási jogorvoslatnak 
h^lye nincsen, az önkormányzati hitóságo-c ez 
ellen azonban felettes hatóságuk utján előter-
jesztéssel élhetnek. 

Kőzseg, 1928. október hó 9-óa. 

Halmay Gusztáv, m. kir. rendőrtanácsos. 

V i l á g s z abada l om ! 
Ta r t ó s s ága ö r ö k ö s ! 

A techn ika csodá ja ! 
10 éves g a r a n c i a ! 

' ^ E P f f J J H 

m i i 
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: 

fatüzelésii, légfütéses. folytonégő kályha 
„ZF.PHIR" k á l yháva l fű t ma m á r a Makk-Asr is, 
Ha j ó ká lyhá t aka r , szerezze be m á r I s ! 

órán | n kíió F U T O A 
I U tavál E G Y FORMÁL SZOBÁT á t 

Kagyobb típusok 3-4 isobás iiast is egyenletesen fűtenek. 
Leggazdaságosabb, leghigienikusabb 1 

5 
R E K O R D szén-, koksz- és fatüzelésii folytonégft kályhák. 

Vegyt'stüzelésii .ZEPHIR--kályhák, 
EL ITE takaréktüzhelyek. Kéménytoldók. \ 
W Ár lapo t készségge l k ü l d : m 

H É B E R S Á N D O R 
kályha- és tűzhelygyára, 

Budapes t , VI., V i lmos császár-ut .19. (Hajós-u. sarok) . 

Lerakat Kőszegen: Laur lnger Elek vaskereskedés. 

Köszönetnyilvánítás. 

Azon számos es jóleső részvét-
ért, melyben szeretett jó ferjem, 
ill. drága jó édesatyánk, testvér, 
vő, sógor és rokon 

NEMETH ANTAL 
elhunyta alkalmával részesültünk, 
a koszorú- és viragadományokért, 
úgyszintén a posztógyári igazgató-
ság jóir.dulatu támogatásért, azon 
gyári alkalmazottaknak, kik draga 
halottunkat utolsó útjára elkísértek, 
nemkülönben azoknak, kik mélysé-

Íes fájdalmunkat bárroikép is eny-
iteni igyekeztek, ezúton mondunk 

hálás köszönettt. 
Kőszeg. iy?8 okt. 3. 

özv. Németh Antalné 
és gyermekei. 

Egy hidas, léckerí-
tés, egy ebédlőasztal 
és székek eladók. 

Vámőrség , Gyovay s z á z ados 

Barakk. 

Egy összecsukható 

• á g y 
megvételre kerestetik. 

Cim a kiadóhivatalban. 

•• M 

GYÜMÖLCSFÁK 
diszcserjek es kúszó növények 

a hg, Estei házy-féle faiskolából kap-
hatók a honvédlaktanyával szemben 

K e l l e r B é l á n á l 
Király-ut 79. s z ám a lat t . 

Nagyobb vételnél árengedmény. 

T A i w í 
azonnal felvétetik 

özv. HÖFFER JÓZSEFNÉ 
borbély és fodrásztermében. 

A Győri Bútorgyár R. T.-nak 

h t o r l e r a k a t a 
modern és ízléses kivitelű 
hálók, ebédlök, asztalok, 

székek stb. 

legolcsóbb beszerzesi forrása \ 
\ 

M a m m e r G y u l a 
Kőszeg, Várkör 10. 
(Kováts-féle bö rke reskedés ) 

P é n i t folyósittatunk (valló nélkül) 
teljes 100/o-os kifizetéssel, 35 évi időtartamra 

3 kataszteri holdtól kezdve, holdanként 600'— pengőig, évi 7V,0/0 

kamatalapon, az iratok vételétől számított 8 napon belül; 
(I!. helyre is) — Házakra pénzintézetünk 9" 0 évi kamattal 
folyósit 1 — 10 évig terjedő kölcsönöket, az ingatlanérték 50%-ig. 

Váltókat leszámítolunk, váltóhiteleket nyujtunk. 

K e r n á c s e s T á r s a i , bankbizományosok, Budapest, 
VI. Teréz-körut 43 b — (Válaszbélyeg beküldését kérjük.I — 

K - r a 
a 

VWC.1 UMSBHImi 

HAASENSTEIN e s VOGLER 
hirdetési Iroda R T. 
Budapest V., Dorottya-u. 11. fiókja 

DELEJ LÁSZLÓ 
osztálytorsjegy föelárusltó bank-

ét váltóüzletében van 
(Budapest VII,. Erztébet körút 34.) 
ahol a XXi osztálysorsjátékra rendel-

hetók sorsjegyek. 

A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy 

I . o * # J . p o r o K K K K é n r e , 

e u r i ü b i i i k k l i a ^ á ^ r a 

azonna l i vagy később i szá l l í t ás ra előjegyezni lehet 

R Ó T H S Á N D O R börkereskedésében. 

Seybold Kálmán, Király-ut 10. 

N Y E R E M E N Y E K 
uj m kir osztálysorsjátékban 
Az el érhető legn igy obb nyeremény 

E£ÜE 500.000 H 2 Ü 
Jutalom és nyeremények : 

3 0 0 O O O 
200.000 
l O d . O O O 

5'L000 
40.000 
30.000 
25.000 

20.000 
15.000 
10.000 
5.000 

stb., stb., összesen több mint 

6 millió pengő készpenzben. 
80.00 • so-«iegy közül 
40.000 so.sjegy biztosan nyer, tehát 

minden második sorsjegy nyer. 
Első húzás már 1928. október hó 

20-án kezdődik. 

A sorsjegyek hivatalos árai : 

Egész 
20pengő 

Fél 
10 pengő 

Negyed Nyolcad I 
2 50 peng^| 

Sorsjegyek az összes árusítóknál 

Hegyi kaszáló és 
gyümölcsös-eladás. 

Az Ursprung-dülőben négy kisebb 
lucernás, ill gyümölcsös a Rohonci-
ucca 2. sz. alatti ügyvédi irodában 

szabadkézből eladó. 

T<Tftf S Ó í T o l f vármegyék és egyéb közületeknek,útépítési, járda-
burkolási, villanyositási, csatornázási munkálatait 

stb. 5—10 évig terjedő időre való részletfizetésre és 

TH'TSÍ + l ^ f i ^ á e í kölcsönöket (hitközségeknek is) 25 évi amorti-
J j p i t J £ o Z ü 5 l zációra eszközöltetünk. — Költségvetéssel 

szolgálunk, mérnökünket kiküldjük. 

V á l l a l k o z ó k n a k , közmunkák elnyeréséhez stb. ó v a d é k o k a t 
szerzünk budapesti nagybanktól és financirozzuk a vállalt közmunkákat. 

K e r e s k e d ő k , iparosok váltólt leszámitoltatjuk 

Kernáos é s Társai, bankbizomanyosok. 
B U D A P E S T , VI., Teréz-körut 43 B. (Válaszbélyeget kérünk.) 

Fürdő-bérbeadás 
Kampits Mária és leánya tulajdonát 
képező Szent János-fürdő lakással, 

vagy anélkül bérbeadó. 
Bővebbet Várkör 114. sz. alatt. 

Intelligens varrónő 
felvétetik a 

Magya r Ágyteritő-

és Bu to rszöve tgyá rban . 

Elköltözés miatt 
haszná la t i t á rgyak és virág-

cserepek e ladók és egy 

raktár vagy mühelyhelyiseg kiadó. 
Várkör 110. (Flóriántér.) 

— Nyomitott Kónui Frigyes könyvnyondáj :b m Köszogen. — 
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