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Széchényi szelleme. 
Bethlen István gróf miniszterelnök a velencei 

egyezmény évfordulóján Nagycenken, ebben a 
történelmi nevezetességű kis nyugatmagyarországi 
faluban, országos jelentőségű beszédet mondott. 
Beszédének minden mondata elgondolásának 
nagysága politikai bölcsessége messze felülemel-
kedik az utóbbi idők politikai eseményein. A 
m i n i s z t e r e i n k összehasonlította ennek a generá-
ciónak a teendőit azokkal a teendőkkel, amelyeket 
a legnagyobb magyar: gróf Széchényi István tű-
zött ki magának célul. 1825 ben indult el Széchényi 
István, hogy újjáépítse nemzetét és már egy ge-
nerációval később 1867-ben utána egy uj nem-
zedék elölről volt kénytelen kezdeni ugyanezt a 
feladatot. 50 évig folyt az építőmunka az arra 
hivatott nagy vezérek vezetése és irányítása mellett 
és megint egy generációval később, 1918-ban 
egy példátlan és eddig talán soha nem látott 
katasztrófa érte a nemzetet, ugy hogy a jelen 
generációnak élőiről kell kezdenie a munkát. A 
miniszterelnök emelkedett történelembölcselettel 
mutatott rá a magyar történelem tanulságaira, 
amikor azt mondotta, hogy a magyar történelem 
fonala megszakadt a szatmári békétől 1825 ig, 
amikor Széchényi lép fel. Ha egy nemzet törté-
nelme egy nemzet öntudatos akaratából folyó 
cselekvések egymásutánját jelenti, akkor a magyar 
nemzetnek nem volt történelme 1715-től 1825-ig. 
Nem volt azért, mert a nemzet nem alanya, ha-
nem tárgya az eseményeknek és cselekmények-
nek, mert ami ebben az időben történik, nem a 
nemzet szabad akaratából és öntudatából folyó 
cselekmény, hanem harmadik, a nemzeten kivül 
álló faktorok hajtják végre a nemzeten a maguk 
akaratát. 1825-ben Széchényi István rázta fel a 
nemzetet ebből az állapotból, mert valóban egy 
évszázados kor a nemzeti öntudat, a nemzeti 
önálló akarat, az önálló cselekvés teljes sorva-
dása jellemez. S nem hasonlit-e az 1918 utáni 
helyzetünk ehhez az állapothoz? A magyar tör-
ténelem fonala 1918-ban is megszakadt Jött-ment 
emberek veszik kézbe az uralmat és a hatalmat, 
akiknek nem volt egyetlen sem, amely a nemzeti 
talajból fakadt volna, akiknek egyetlen gondola-
tuk az volt, hogy mindent letarolnak ebben az 
országban, amit egy ezredéves történelem, mint 
kincset halmozott össze és elherdálták azt az 
örökséget, amit őseink egy évezreden keresztül 
gyűjtöttek. A nemzeti öntudat visszavonult ezek-
ben az időkben és a nemzeti eszme harcosai 
földönfutókká lesznek éppen ugy, mint a Széchényi 
István előtti időkben. Szükség van arra, hogy a 
mai időkben újból alapjaiból építsük ezt az or-
szágot, ugy mint azt Széchényi tette, kezdve a 
rombadőlt tróntól le a falusi életig. Ujjá kell 
alkotni összes intézményeinket, hogy fejlesszük 
és teriesszük ősi kulturánkat, hogy uj virágzó 
gazdasági életet és adminisztrációt teremtsünk és 
talpraállitsuk mindazt, ami hozzátartozik az állami 
és társadalmi élethez. 

Bátor kézzel kell nyulnunk ahhoz, ami el-
avult és aminek a megváltoztatása előfeltétele 
annak, hogy ebben a rombadőlt országban uj 
nemzeti élet fakadjon és fejlődhessék. De ugyan-
akkor meg kell tartanunk azokat az alapokat, 
amelyeken keresztül az ország egy évezreden 
épült fel és amelynek félrelökésével lehetetlen az 
országban fejlődés és kultura, mert ez nem lesz 
magyar, mint volt ezer éven át. Szükség van 
reformokra, ugy alkotmányos szempontból, mint 
társada'mi intézményeinknél. A változott körül-
mények között a nemzetnek kötelessége és joga 
is, hogy a változott viszonyokhoz mérten alkot-
mányát átformálja és szabad erejéből döntsön az 
újonnan előállott helyzet fölött. 

A mai generációnak világosan kell látnia, 
mint azt valaha Széchényi István látta, hogy a 
nemzetnek az ereje csak akkor fokozható, ha az 
alsóbb társadalmi rétegek is tudatára ébrednek 
annak, hogy az ő sorsuk és életük biztos folyása 
felett a nemzet egészének szolidáris céljuk érzése 
őrködik. Ezeknek a nagy céloknak a szolgálatá-
ban más feladatunk nem lehet, mint a nemzeti 
erők egységesítése, mely nem engedhet meg olyan 
fényűzéseket, ahol kizárólag jelszavak után indulva 
csinálják a politikát, akár reakciósat, akár radi-
kálisát. Félre kell tenni mindent, ami megoszt-
hatja a nemzetet s mindig szem előtt kell tartani 
Széchényi István nagy tanítását a nemzet meg-
mentését, mely az erők egyesítését és a nemzet 
mindenekelőtt való szolgálatát avatta a magyar 
nemzet örökéletű dogmájává. 

„Magyar Hét." 

Magyarország külkereshedelmi mérlege mult 
évben 3463 millió pengő deficitet mutatott. Az 
összesen 1.146*8 millió értékű behozatalból 45 68 
százalék érték a készáruk behozatalára esett 
ugyanakkor, amikor Magyarország 8005 millió 
értékű kiviteléből csak 80-23% volt a készáru. 

A 346.3 millió értékű külkereskedelmi deficit 
azt jelenti, hogy az ország kereken 8 millióra 
tehető lakossága évenként és fejenként állag 43.3 
pengővel lesz szegényebb. 

Az a tény, hogy évi behozatalunkból kereken 
524 millió esik a készárukra, annyit jelent, hogy 
az ország minden egyes polgára évenként és 
fejenként átlag 65.5 pengő értékű külföldi kész-
árut fogyaszt. 

Magyarország ipari termelésének statisztikai-
lag megállapított értéke legutóbb évi 1.703 millió 
aranykorona volt. Az ezen termékek előállításával 
kapcsolatban kifizetett munkabérek kereken 225 
millió pengőre rúgtak. Az egyes ipari termékekre 
eső munkabérhányad tehát a termék értékének 
átlag 12 százaléka. A fentemiitett külföldi készáru-
behozatalban tehát többek között 63 millió pengő 
értékű munkabér is van, ami azt jelenti, hogy 
ugyanezen termékeknek a hazai ipar által való 
előállítása révén több mint 30 százalékkal lehetett 
volna a belföldön elhelyezkedő munkások és 
tisztviselők számát emelni, holott az ipari munka-
nélküliek száma a foglalkoztatott összes ipari 
munkásoknak csak 8—9 százalékára rug. Tehát 
a készáru-behozatalnak csak egyharmaddal való 
csökkentése és hazai termékekkel való pótlása is 
elegendő lett volna már az ipari munkanélküliség 
teljes megszüntetésére. 

A hazai ipar pártolása tehát a leghatásosabb 
küzdelem a munkanélküliség, vagyis egy nagy 
nemzeti veszedelem ellen. (Népnyomor, bolsevista 
téveszmékre való fogékonyság, népbetegségek,, 
kivándorlás stb.) » 

A magyar mezőgazdasági termékeknek egyik 
legfontosabb fogyasztója mindig a városi lakos-
ság. Ennek legnagyobb tömegét pedig a munká-
sok és magánalkalmazottak teszik. A felesleges 
külföldi behozatal megszüntetése és helyette a 
hazai ipar egyidejű fokozottabb felkarolása azáltal, 
hogy a hazai munkásságot és a segélyre szoruló, 
nyomorgó munkanélkülieket is fizetőképes töme-
gekké alakítja át : lényegesen megnöveli a mező-
gazdák áruelhelyezési lehetőségeit. 

A hazai ipar pártolása tehát, az állandó 
fizetőképes tömegek eltartása által, állandó jó 
piacot biztosit a hazai mezőgazdaság számára is. 

Az egyes államok főtörekvései közé manap-
ság az önellátás, másszóval autarkia (nagy ter-
melési skálájú, szállitóképes ipar) lehető meg-

valósítása tartozik. Különösen nagy jelentősége 
van ennek a nemzetek nagy megpróbáltatásai 
idején. (Pl. a világháború.) 

A nemzetek hatalmát hadseregük mellett 
iparosodásuk is jellemzi. (Anglia, Németország, 
U. S. A., Japán). Az ipar önálló vállalkozókat, 
adófizető polgárokat, fizetőképes munkástöme-
geket, müveit magántisztviselő középosztályt, 
tehát munkát, termelést és igy vagyont és erőt 
jelent az állam számára is. Különösen áll ez az 
iparilag fejletlenebb államokkal szemben. A va-
gyonos államok kulturviszonyai is magasabbak. 
Az igazságos cél szolgálatában álló morális és 
anyagi erőknek pedig győzniök kell. Csonka-
Magyarország utja Nagy Magyarország felé éppen 
ezért a nagyobbfoku iparosodáson keresztül vezet. 

Aki a hazai ipart támogatja, a régi Magyar-
ország helyreállításának útját egyengeti. 

A „Magyar Hétu tehát nemcsak a gyár- és 
kézmüvesiparosság, valamint a mezőgazdaság 
küzdelme a megélhetésért, hanem az egész magyar 
nemzet harca önmagáért és egy szebb jövőért. 

Színház 
Radó Béla színtársulata, mint azt az első 

előadásokból is már sejteni lehetett, teljes mér-
tékben kielégíti az ezen a téren nagyon kényes 
kőszegi közönséget. — Most harmadszor van 
szerencsénk és szerencséje a Radótársulat kőszegi 
működéséhez és örömmel tapasztaljuk, hogy — 
bár a régi tagok közül csak kevesen maradtak 
meg Radó szerződésében — évről-évre javul a 
társulat nivója és teljesítőképessége azáltal, hogy 
az eddig sem rossz erőket ujabb és nagyobb 
erőkkel cseréli ki az igazgató. Vésey Margit, a 
primadonna csinos és fess megjelenésével, elő-
kelő és igazán finom játékával, no meg kellemes, 
tiszta és könnyedén repülő hangjával messze 
felülmúlja a tavalyi Pataki Erzsit, sőt mondhatjuk 
azt is, hogy nem emlékszünk arra, hogy volt-e 
Kőszegen Vésey Margitnál jobb primadonna. — 
Bodnár Eta táncos-szubrett fiatal és csinos egyé-
nisége pótolja a tavalyi Komáromi Tusit. — Ka-
tona Terus mint komika és anyaszinésznő első-
rangú játékot nyújt, melyhez nagyban hozzájárul 
csinos és gömbölyded alakja. — Szokolay Eta 
drámai szende méltó tagja és legnagyobb oszlopa 
a mostani prózai csoportnak. — Ray Margit 
kedves egyénisége jól bele illeszkedik a nagy-
szerű társulatba. — Vértesné maradt a régi, is-
mert kacagtató játékával és férjével Vértes Károly-
lyal együtt ne n szorul a nyomdafestékre, uiert 
dicséretüket bőségesen osztja a közönség taps-
vihara. — Szabó László bonviván előkelő és 
finom játékával, valamint kiváló baritonjával már 
is megkedveltette magát a közönséggel. — Hetényi 
Ferenc, a táncos komikus az egyedüli uj tag, 
aki nem pótolja teljes egészében a debreceni 
színházhoz szerződött Sugár Misit, ki őt hangban 
és fürgeségben túlszárnyalta, azonban biztosak 
vagyunk abban, hogy rövid idő múlva elnyen a 
közönség tetszését, mert feltétlenül elsőrangú, ő 
és Rédey Tibor, Sorr Jenő és Tövisháty László 
szintén uj tagjai a társulatnak és bemutatkozásuk 
alkalmával kiváló erőknek Ígérkeztek. Általános 
közkivánság az, hogy Radó Béla igazgató ne 
olyan ritkán mutassa magát a színpadon. R*dó 
László játékán rögtön észrevettük, hogy nagyot 
ugrott a színészet technikájában és fellépésének 
határozottságában. — Garamszeghy régi ismerő-
sünket kár hogy oly ritkán látjuk a s/.inpadon. 
Altalános vélemény : a társulat többet tud és nyújt, 
mint amennyit magunknak előre Ígértünk. — A 
színház zenekarát kiváló szakértelemmel és preci-
zitással Fest Vidor karnagy dirigálja. 

Egyes szám ára 16 fillér 
i 



2. éé Vidéke 1928. október 21. 

H I R D E T M É N Y E K 
12 287—1928. sz. Közhírré teszem, ho*y a 

mezőgazdaságról é« mezőrmdőrségről szóló 1894. 
évi X I I . t. c. 50. § a szerint n.ind<m birtokos a 
belsősegekben, ra-ijorokban, pzNőkhen, gyiimöl 
csösökb-m ós kertekben levő fáit és bokrait a 
kártékony hornyoktól, illetőleg a hernyófészkek 
tői és a lepKetojásoktól megtisztítani és az 
összegyűjtött hernyókat, hernvófészkeket és 
lepketojásokat elégetni köteles. Ugyanez szerint 
a törvényszakasz szeriut a később mutitkozó 
kártékony hernyókat is megfelelő modun pusz 
ti tani kell. Aki sz irtást elmulasztja, kihágást 
köve; el és a törvény szerinti büi.tetese felül a 
hatóság az ő k ö l t ő é r e végezteti el az irtást. 

11.583—1928. A m. kir. kereskelemügyi 
minibzter 98/J82—1928. sz. rendelete aiapjan 
közhírré testem, bogy a lugfcő és luckőoldat, 
a házilag végzett szappanfőzés kivételével, csak 
oly magánfogyasztónak adható ki, aki az elöl-
járóságtól vásárlási engedélyt kapott. — E?en 
rendelkezésnek be nem tartása kihágást kepez 
ós 15 napig terjedő eizarássai, azenkivül pénz-
büntetéssel jár. 

Ad. 12 199—1928. sz. Feihivom mindazon 
főldbérlőket, bkik a városi fölabtrietek béreit 
még nem fizették be, bogy tartó, áeukat 1928.! 
óvi okióber hó 28 ig feltetlenul egyenlítsek RÍ, 
mert a város a btrleteh. befizetésére további 
halasztást nem adh »t és az összes tartozásokat 
ezen batáridő eimultáva! b roi uton minden 
ujfcbb figyelmeztetés nélkül bthajialja. 

12G03—1928. Feihiv.m a Kőszeg város 
házi pénztáránál illetményt élvező hadigondo 
zottakat, hogy f. évi oktober havi járadékaik 
átvéte e végett f. hó 23 án (íeddt-n) a városi 
pénztárban jelenjenek meg. 

12G88—928. sz. Közhírré teszem, hogy az 
1927. év folyamán be jelentett adótárgy és mű-
velési árváltozási jegyzék 1928. október 16 tói 
15 napi közszemlére van kitéve a vórobi adó 
hivatalban, bol bárki által betekinthető. 

12 984—928. sz. Közhírré teszem, hogy a 
határon levő vámőr uttlzáró őrsegek visszavo-
nattak és a barakbua helyeztettek el. Ugy a 
határon ki, mint belépő utasok a 'oarakban el-
helyezet vámőr utelzáró őrséguél jelentkezni 
tartoznaa. A határátlépés ugy gyalogszerrel, 
mint jármüve! csak a Kőszeg— Rőtfalva és a 
KTszog—K theM uton van meg?ng dve. Gya-
logutns k á i u nélkül határátlépési igazolvánnyal 
a Kőszeg—borfctnoíjostori u'on is kez'ekedhet-
r.ek re«jgéltől ÍVÍ.. . 

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

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

fatüzelesü. legfüteses.foiytonegö kalyha 
„ Z H ' H I N - ká lyháva l fűt ma m á r a Makk-Ász Is, 
Ha j ó ká lyhá t akar , szerezze be m á r i s i 

| kiló F XT T O A ó r á n 

I U fávál E G Y N 0 R m A l SZOBÁT ^ ^ á t 

hgjebb tijwok 3-4 I:;:Í: iikiit ;s egjenletesen fűtenek. 
Leggazdaságosabb, leghigienikusabb ! 

I 
R E K O R O s/én-, koks/- í s fatuzelésü folytonégA kályhák. 

Végy cstüzelésu ,ZEPHIR--kályliák, 
EL ITE takaréktuzhelyek. Kéménytoldók. I 
• f Arlapot készséggel küld: 

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

Budapes t , VI., V i lmos császár-ut 38. (Hajós-u. sarok) . 

Lerakat Kőszegen : Lauringer Elek vaskereskedés. 

11.792—928. sz. A m. kir. földmivelésüsryi 
miniszter 30089-926. sz. rendelete alapján fel-
hívom a csöv. s kukoricát termelő gazdákat, hogy 
a kukoricamoly irtását szigorúan hajtsák végre. 

12 515—1928. Kö?hirré teszem, hogy a 
hadirokkantak, hadiözvegyek, h«diárvák vala-
mint a felmenőégbeli rokonok igényeinek újból 
való felülvizsgálatát rendelte el a népjóléti 
rninisztériu n, A hadirokkantak ügyeinek felül 
vizsgálata f. h. 25-én csütörtökön, a hadiözve 
gyefc 26 án pénteken, a szülőtlen árvák és fel-
menőágbeli rokonoké szombaton d. u. 4 órakor 
törtérik a városházán a polgármesteri szobában. 
Ezen igén} megá lapitó bizottsági üléseken estik 
azok tartoznak megjelenni, akik külön idézést 
kapnak, vagy akik rokkantsági százalékuk fül 
emeléséért folyamodnak, akik végkielégítést 
kérnek, végűi azok, akik ellátásban nem rés^e 
sültek s erre most igényt tartanak. Azon rukkan 
tak, akik újonnan jelentkeznek, tartoznak iga 
zolni azon körülményt, hogy fogyatkozásuk 
harctéri szolgálatukkal összefügg. Az ilyeo 
kérelmezők szerdán 24 én, vagy csütörtökön 
25 én delelött j lentke?zenek a Városhaza 11 sz. 
szobájában, ahol, egyobként ezen ügyre vonat 
kozólag bővebb felvilágosítás nyerhető. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

A kőszegi levente egyesület elnökségének 
megkeresése folytán szükségesnek mu'atkozik 
az iskolánkivüli testnevelés fontosságára rá 
mutatni és felkérni az érdekelt testületi tagokat, 
hogy az általuk segédekként és tanoncokként 
aikttimazo t összes lever teköteles ifjakat — bele 
értve a vidékről jötteüet is — utasítsák, hogy 
jelentkezési kötelezettsegüknuk eleget tegyenek 
és elienórizzék, hogy a leventeoktatásokon meg 
is jelenjenek. 

Ipartestületi elnökseg. 

I I 1 B E H . 
Szabadsagáról vissza. Jagits Imre városi 

főjegyző, négyheti szabadságának leteltével, új-
ból elfoglalta hivatalát. 

Uj tornatanar. A kőszegi reálfőgimnázium 
uj tornatanárt kapott Csaíhó liela személyében, 
aki már el is foglalta állását. 

Nevmagyarositas. Lipovits Károly kőszegi 
rendőrőfmester a belügyminiszter engedélyével 
a maga és csaladja nevét Lórántra változtatta át. 

Vallasos est. A helybeli evangélikus jóté-
kony Nőegylet október 28 án délután 6 órakor 
a templomban vallásos estet rendez. A felolva-
sást Malltr Lászió reáliskolai valiástanár tartja. 
Zilles János százados hegedujátékát Kühn János 
karnagy kiséri. Lesz két karének s a bevezető 
és befejező imát dr. Tirtsch Gergely helybeli 
lelkész vég. i. Részletes műsor Róth Jenő könyv 
kereskedés kirakatában és a templomajtón. 

A kőszegi kath. Nószövetseg előadása. 4 
Kath. Háziasszonyok Orsz. Szövetségének fel 
kérésére Lukács X . Ferenc vegyész 21 én *va 
sarn8p, délután lel 4 órakor a hely beii reál 
gimnázium dísztermében a tószegi Kath. Nő 
szövetség rendelése mellett ruhafestésről, szin 
telenitésről szakszem fclttisztitúsról valamint 
célszerű és guzdaságos mosásról gyakorlati elő-
adást tart mel jn1 az érdeklődőket ezúton hivja 
meg a kőszegi Nőszövetség. 

Betegszabadságon. A városi tanács Szalay 
József városi erdőőruek négyheti betegszabad-
ságot engedélyezett. 

A missios haz epitesere megadta a városi 
tanács aa; építési engedélyt. Ezügyben kedden 
volt helyszíni szemle, amikor megállapították az 
utca irányvonalát is. Az uj utca a Scháffor féle 
telekből vesz el egy darabot, hogy igy egyenes 
formát nyerjen. Maga az épület frontjával a 
város felé fog nézni. Az építési munkálatok is 
egyidejűleg megindultak és ha az idő kedvez, 
ugy még az Őszben tető alá is kerülhet, leg 
alább az épülőt egy része. 

A Rado-8zintársulat prózai előadásai ezentúl 
csak egy este kerülnek bemutatóra, miután a 
prózai darabok látogatottsága aránylag gyenge. 
ÍOzen előadásokra épugy, mint a reprizeknél, 
mindkét bérlet szelvényei érvényesek, amelyek 
az érkezés sorrendjében kerülnek beváltásra. 

Ismét 
olcsóbbak 

lettünk 
o 

O-kal 
A két literes Mercedes-

Benz utan csak 
5% luxusadó térítendő 

H e r c e d e s B e n z 
Automobi l Rt. 

Budapest IV., Váei-ucea 24 

Telefon 140-70 ,229-24 . 

Egyházi hangverseny. A Jézus szt. Szive 
templomának orgonája már régen alapos javí-
tásra szorul, mert különösen móiy hangjai igen 
tompák. Az orgonaalap javára lefolyt egjházi 
hangverseny f. hó 14 én szép erkölcsi eívdmény-
r.yel járt, saj os az ..nya;:i siker csak szerény 
volr. A nem tulnagy száma hallgatóság kiváló 
zenei élvezetben részesült. A műsor igen válto-
zatos volt. Hallottunk orgona szólókat, karéneket 
és magánérn jk(:t orvr na és hegedű- isérattol, 
továbbá hi'gfdii ezóiót is. I l j lóczy Bibcy éneke, 
ifj. Sliaszny G.vula ós Gratzl Gyula hegedüjá-
téka szépen hargzottak. De különösen érvénye-
sültek — az orgona fogyatékossága dacára — 
Mohr Jenő orgomiszámai: Duboisnak pásztor-
éneke finom bukolikus hangulatávil és ugyan-
azon saerző dramai erejű „Fiat !uxu ja. Szívesen 
vettük, hogy volt ne«ens chori uknak egy értékes 

nCri-do" ját is halhat'uk. A jövő hangverseny 
reméljük zsufoitan telt templomban fog végbe-
mfjnni. — 

Uj textilgyár Kőszegen. Egy uj gyári ipar 
jött létre városunkban. Gondos előkészítés után, 
a gőzmalom egy részének igen jói sikerült át-
alakításával, viz- S elektromos erőre berendezett 
ágyterítő és buíorszövetgyár kezdte meg néhány 
hete működését, moly egyedüli lévén az ország 
területén, nemcsak városunk gyári ipartelepeit 
szaporítja, de számottevő lesz az ország ipar-
fejlesztésében is. Ma, midőn Magyarország gaz-
dasági fellendülését főleg oly vallalatok létre-
hozásában látják, melyek a külföldről való be-
hozatalt csökkentik, a magyar ipar pártolással 
elérhető teljesítőképességük fokozásával ptdig 
feleslegessé teszik, kiválóan örvendetessé teszi 
e vállalat létrejöttét. Lz az uj gyár máris 25—30 
munkást foglalkoztat, ami városunk munkás-
osztályán ik szempontjából .szintén igen kívána-
tos. A gyár aiapitójn Czeke Gus/táv kormány-
t'őtanác- os, nagyiparos es társa Ilohenbpr* Rezső 
wieni gyáros, elsőrendű szakértő, kinek Ausztriá 
bi»n már régebben van hivsonvállalata. A gyár 
khünő juquart; rendszerű gépek működésével 
már eddL' is gyönyörű mintájú ágy és asztal-
terítőket kcszit.cU barmikor butorszovetgyártásra, 
vagy bármily más szóvőtermeíire is megfelelő. 
A C/.e*.e-féle ipiir'el"p >k, hogy többet ne mond-
junK, már egy szádad ota jó nevet vívtak ki ma-
guknak é« előmozdítói voltak e város gazdasági 
életének. Bizonyára ez az uj vallalkozás is méltó 
helyei fog elfoglalni a íiazai gyáripara egyúttal a 
uirc^^^resked-Kii forgalmának fn!lendülésében. 

Pestre utasok figyelmébe! 
József főherceg O H a Hotel 

BUDAPEST, Keleti pályaudvarnál , Baross-tér 2. 
Elegáns, tiszta szobák, hideg, meleg viz, fürdők, 

lift, st. 
Szobák már 4 P.-től. Olcsóbb, mint otthont 

Teljes penzió szobával 

napi háromszori bő étkezéssel (kétsaer husetel) 

már 7 pengőtől 
Tejivó és étterem az Országos Magyar Tejszö-

vetkezeti Központ vezetése alatt áll. 
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— Unghváry József faiskolája Cegléd, mint 

értesülünk, megkezdte a száMitást. Budapesti 

irodája Andráesy-ut 64. BZ. Oktató árjegyzék 

ingyen. 

A városi villamostelep biztosítását intézte 

el « városi tanács legutóbb tartott ülésében. 

Amíg a telepet a Ganz cég bérelte évi 1000 P 

volt a biztosítási dij 422.000 P érték után. Most 

a tanács 462.400 pengőre vette fel a villamos 

üzemet és sikerült uuyancsak a Triesti Általános 

Biztositónál évi 372 pengős fizetéssel a bizto-

sítást megkötni. 

Uj epitkezós. A városi tanács az elmúlt 

héten csupán egy építést tárgyalt le és pedig 

Maitz Lipótnak adott engedélyt 1 szoba, konyha 

átalakítására. 

Megjavítja a varos a villamos világítást, a 
mire tény'eg is szükség vari. Egyelőre az iv-
lámpákut fogja szaporítani és pedig mindjárt a 
vasúti hídtól kezdve. Intenzivebb megvilágítást 
nyer majd a főtér a dr. Síur háztól kezdve föl 
a zárdáig és Kossuth Lajo9 uica a Jenő főherc.itr 
utcáig. Eaenkivül a mellékutcákban is javulni 
fog a helyzet, ahol szinten több lampa beállí-
tása vóllott szükségessé. 

A törtenelmi nevezetességű regi hazakat 
emléktáblával óhajt j t megjelölni a váios. A 
polgármester a legutóbbi tanácsülésen tette m^* 
ezen indítványát, mely a tanácsban egyhangú 
elfogadásra talált és azért megbizta a tanács a 
polgármestert, hogy erre vonatkozó javaslatát, 
i l lene tervezetet mutassa be, hogy a közgyűlés 
is érdemlegesen fogialkozhassék a kérdéssel. 

A Kőszegi Magyar Szinpártolo Egyesület célja 
segítségére sietni »i mostani nehaz időkben a 
művészetet szerető közönségnek, ho^y mindan 
natyobb anyagi megterhelés nélkül biztosíthassa 
Kőszeg város közö: sége részére a kultura élve-
zetőt. Megkönnyíti tagjainak a szinti ízba járást 
azzal, hogy havonta szedi be részletekben a 
bérietpónzt. Az egyesületnél nincsen tagsági dij 
Csak belépéskor fizetnek a tagok egj szert min-
denkorra csekély 50 fillér beiraiasi dijat és él 
veznek ennek fejében több mint 30% os k<;d 
vezményt a s z i n h á i jegyeknél. A Szinpártolo 
Egyesületnél mindenki saját maga részére gyűjt 
illetve fizet be havonta 1 80, 130 (eddig 120) 
vagy 80 fillért aszerint, hogy 1., I I . vagy álló-
helyre óhajt magának kedvezményes bérletet 
biztosítani s a befizetés arányában kapja azután 
a színtársulat megérkezése alkalmával a bérlet 
szelvényedet kezeihez. Biztosítja egyúttal ma-
gának a kikeresett állandó jó helyét. Aki a 
tagot közül az Országos Kamaraszínházat is 
támogatja, az havonta külön fizet be 150 P őt 
s ennek fejében mirden év márciusában, araikor 
a Kamara Színház Kőszegre jön, kap kézhez 9 
I. helyű szelvényt. A tagoknak jogában áll az 
Egytsuietnél tetszésszerinti számban kedves 
ményes potjegyeket is igénybe venni. Nem keli 
külön reámutatni, hogy milyen nagy könnyebb-
só^ a kozorség legnagyobb részére, ha alig érez 
hető havi kis részietekben biztosíthatja magá-
nak a színházba járás élvezetét. Nagyfontosságú 
hogy rninól többen lépjenek be a tagok sorába, 
meri akkor lesz az Egyesületnek módjában 
anyagi és erkölcsi ereje révén csakis jó színtár-
sulatot vaiasztani s allandóan nagyobb igénye-
ket e tekintetben támasztani s ez c>ak hasznán, 
válhatik Kőszeg kulturájítnak. Most b' lénő uj 
tagoknak is joguk van már a mostani szezonra 
is kedvezményes színházjegyekre. Jelentkezni 
vitéz Szabadváry Ferenc főtitkárnál lehet. 

Schrammel zenekar a Sörkeriben Október 
20 tói, szombattól kezdve egy uj Schrammel 
zenekar szórakoztatja a közönséget a Sörkert 
ben, mely ugy játékban, mint előadásban messze 
felülmúlja az eddig itt szerepelt zenekarokat. 
Jauius gitáros, ki elsőrangú arcelváltoztató mű-
vész, az előjelekből Ítélve, hamarosan meg fugja 
nyerni a közönség tetszését magyar—német 
kupiéival. Színház után a közönség tehát nagy-
szerű szórakozást talál a Sörkertben. 

— A Kőszegi Kath. Legenyegylet elnöksége 
ezúton mond hálás köszönetet mindazoknak, 
akik gyümölcs szőlő adományaikkal, fogatokkal 
és egyéb közreműködésükkel a szüreti mulatság 
rendezésében az egyesület segítségére voltak. 

D. M. C. b é k e b e l i anyagbó l u j 
har i snyákat köt és f e j e l Nagynó , 
Szombathe ly , E r z s ébe t k i r á l yné 
ucea 8. 

Köszönetnyilvánítás. A r. kath. hitközség 
elnöksége mélységes hálával mond köszönetet 
mindazon hölgyeknek és uraknak, akik az okt. 
hó 14 én a Jézu9 Szive templomában megtartott" 
hangversenyen szerepet vállalni, a siker érdeké-
ben fáradni szívesek voltak és oly magasnivóju 
zenei élvezetet nyújtottak a hallgató közönség-
nek. Köszönetet mondunk : Holéczy I. úrhölgy-
nek, Mohr Jenő, Zilles János, Gratzl Gyula, 
Stiaszny Gyula, W igner Jenő, vitéz Vidor 
Ágoston, Meszlényi Bela, Kováts Ferenc, R ib i- ! 
rits János, KovAts R^zső, Pauer György urak-
nak, Haller Béla V I I I és Molnár László V. o. 
reálgimnáziumi tanulóknak, valamint a templomi 
énokkar vezetőjének és mindenegyes tagjának. 
Náhrer Mátyás, hitközségi einök. 

Kőszeg varos hegykózsege közhírré teszi, 
hogy kb. 13 000 drb. v rös bur^uudi, 1500 drb. 
fehér furmint, 800 drb. csemete és 400 drb. 
zöld muakotáiy tlsőosztályu egyéves szőlőolt 
vényt önköltségi áron bccsájt tagjai rendel-
kezésére. Az oitványok még az ősz folyamán 
átveendők. Előjegyezni a mai naptól legkésőbb 
noveiinber 15-ig íd. l ióth Sardcr bőrkereskedé-
sében lehet. Az oltványok atvételéuek időpontja 
közhírré lesz téve. Bővebb felvilágosítás az elő-
jegyzés alkalmával nyerhető. Az elnökség. 

A Papai Kinizsi elleni bajnoki merkózesre 
ma a délelőtt 10 órai vonattal utazik el a KSE 
Pápára. Pápán a KSE nek még sohasem volt 
szerencséje. Nemc>ak, hogy mérkőzést nem tu-
dott ezideig nyerni, han»m egyetlen gólt sem 
tudott lőni a kőszegiek részére megbabonázott 
pápai sporttelep kapujába. Súlyosbítja a hely-
zetet, hogy a KSE ez év őszén sir os formában. 
Már szinte tradíció, hoiry a K S E ősszel nem 
ludja rendes formáját kijátszom. Tavaly ősszel 
8 pontot edott le a az idén is már leadott 6 
pontot. Ennek dacára valahogyan mégis az a 
bitünk, hogy a KSE végre magára talál a mai 
mérkőzésen s épen a legkeményebb ellenfelétől 
haza húzza az annyira értékes és most már 
nagyon is szükséges po foka t . A KSE össze-
állítása a következő: Spindibauer, Nóvák — K»>p 
p 'I, Riegler—Maitz I.—Hribár, Schrödl—Maitz 
I I—Hani—Neim-s—Wehofer. A látékosok a 10 
orai vonathoz pontosan jelenjenek meg. Nagyon 
jó j»l, hogy a fontos mérkőzést a Kerület egyik 
legjobb és ltgfrzimpalikusabb bírója, Holíósy 
vezeti le. Ugy tudjuk, hogy e mérkőzésre a 
KSE et számos híve is eikiséri a kedvező össze-
köttetésre való tekintettel. 

Október hó 20-tól (szombat) kezdSdoleg 

minden este elsőrangú budai szórakoztató 

Scfirammel-zene 

a Sörfierttien 
JYía, vasárnap délután 4 órától kezdve. 

• ( • • • • • B a a H H H H H a H H a 

A hétfői országos vásár, melyet általában 
a zöldséerváeárnak szokták nevezni, érthetetlen 
okokból nagyon sivár képeL mutatott. Más évek-
ben szekérszámra halmozták fel a sok zöldséget 
és egyéb őszi termékeket, most csak batyukban 
hozták be. Az általános pénztelenség még azt 
is előidézte, hoay egyes kirakodók áruikat min-
den áron bocsátották a vevő rer dolkezésére, 
csakhogy valami pénzhez jussanak. Lehetett 
például a ruhakereskedőknél egy rövid, prémes 
lélikabátot 28 pengőért megvenni, melynek más-
kor 40 pengő volt az ára. — Az állatvásáron 
is nagyon érezhető volt a pénzteleuség, nagy 
volt a kínálat és kicsi a kereslet. Felhajtottak 
125 lovat, 204 marhát és 195 sertést; ebből 
gn/dát cserélt 47 ló, 72 marha és 76 sertés. 
Külföldre szállítottak 19 lovat. Az árakat a gyér 
vételkedv nagyon leszorította ós a pénzre szo-
ruló gazda kénytelen volt állatját olcsón áten-
gedni. így mészárosaink olcsóbban vásárolhat-
tak miért is voltak oly szívesek és leszállították 
a hus árát kilónként 20 fillérrel. Minden vásár 
után csak fel-felmerül az az általános és nem 
alaptalan panasz, hogy nagy károkat okoz a 
város kereskedelmének és iparának a marha 
vásártér elhelyezése a város alsó végére. Hatá-
rozottan sokkal kedvezőbb volna a helyzet, ha 
a vásártér például a felső Eitner-réten volna. 
Ezt jő volna a képviselőtestületnek megfontolás 
tárgyává tenni. 

K E R J E A f U S Z E R K E R E S K E D É S B E N 
A MOST MEÖJELIILNT. . 

M Ö RECEPTET TARTALMAZÓ. 

SZÍNES KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLT 
D ? 0 E T K F R - F E L E 
rfceptkOmvet 

ARA 30 FILLÉR 

HA A 
FÖSZERE5NEL\Í^ 

NiNCSfCm'ÜN V ' 
KOZVEILENHOZZMKX 
D$CETKERA.g'» 
BUDAPEST. VlíilC'NTMJ 

Felhiviuk mindazokat, akik a nKő?zeg és 
Vidéke" régebbi bekötött évfolyamait kölcsön-
kérték és mindmáig visszu nom szolgáltatták, 
szíveskedjenek azokat mihamarabb a kiadóhiva-

Sulyos vereseg erte a KSE csapatát Sop 
rouban mult vasárnap, amikor is a SFAC csa-
patától 4 : 0 arányban kikaptak. Némileg menti 
a KSE csapatát, hogy 10 emb«rrel kellett ki-
állani, mert a biró az egyik játékost, igazolvány 
hiányában nem engedte játszani. A SFAC győ-
zelmét nagyban elősegítette a második félidőben 
Maitz II. sérülése és a játékból való kiválása, 
valamint Nóvák kiállítása is. A nyolc emb .rrel 
küzdő KSE ellen igv is csak szerencsévei győ-
zött a komplett SFAC. — A kiállított Novákot 
a fegyelmi bizottság dorg\lásbaa részesítette. 

— Budapesti holgyfodrasz végez szakszerű 

ondolálást Schermann 1 a Várkörön. 

Az 1929. evi Budapesti Nemzetközi Vasár. 

Az 1929. évi Budapesti Nemzetközi Vásár meg-
tartásának időpontját a vásár előkészítő bizott-
sága valamint a legutóbbi teljes ülés is 1929. 
május 4-13 ig állapította meg. Most arról ér-
tesülünk, hogy ezt az időpontot a m. kir. keres-
kedelmi miniszter is jóvá hagyta, illetve az 
Iparcsarnokot az 1929. évi vásár céljaira erro 
az időpontra máris rendelkezésére boc-útotta. 
A vásár előkészítő mu .káiatai már hosszabb 
idő óta folyamatban vannak és az 1929. évi 
vásár iránt máris nagyarányú erdeklődes nyil-
vánult meg és arra s/átnos jelentkezés történt. 
A vásár részletes programmját a legközelebb 
összeülő vásárbizottság fogja tárgyalni. 

Mel l ények és p u l l ó v e r e k át -
alakítását, jav í tását és kötését is 
vá l la lom. Nagyné , Szombathe ly , 
E r z sébe t k i r á l yné utea 8 udvar . 

A világhírű „Zephirkályha" ismert plakátját 

az álló figurával megváltoztatta Héber Sándor 

gyáros, mit e kedves és ötletes vers is becses 

tudomására hoz t. olvasóinknak : 

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

Árjegyzéket készséggel küld a gyár : Budapest, 
Vilmos császár-ut 39. 
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R o s s z foga imat takarga tom. 

S z á m a t csókra nem nyú j tha tom, 

V ö U g é n y i nem fogljatol*. 

Í3ármi ly bá jos , szop racjyol*, 

£ z t icjp torább nem tűrhetem, 

Sc l^ i rarz ^ z s ó ^ o z l^oll sietnem, 

aU i dyorsan scgil r a j i am 

"Oárl^ör 20 . s z á m ú g á z b an . 

N e m l*ell több idö , egy 

S látni fogják az ereHményt. 

A í^li lióisajókban 
kényelmesen és olcsón lakhat a központilag jól fűtött 

T i s z a 1 1 o b a n 
BUDAPEST, VII., BAROSS-TÉR 19. 

Egy pár lépé* a Keleti pá lyaudvar indu lás i o lda lá tó l . 

Szobák egv ággyal mar P 2.50-tól 
Szobák ke't ággyal már P 5 .— tó i B 

TELEFON C JÓZSEF 410 30. 

Á r a m m é r ő óra CR 4 typ 220 V. 
eladó. Vámőrség. 

Barátsagos futöallmörkömt játszik ma va-
sárnap délután l/»3 órai kezdettel a helybeli 
sporttelepen a KSE 11. a Tanítóképző csapatával. 
Belépődíj nincs. 

Róth Jenő kölcsönkonyvtaranak újdonságai : 

Zi lahy: Valamit visz a viz, Sicrosewsky : Dalai 
Láma (német). 

Pénzt takarít mag, ha Sohermannál a Vár-
körön ondoláltatja haját, mert csak 1 pengőt 
fizet és a frizura tartós marad. 

Szenzációsan erdekes cikkben számol be a 
Színházi Élet legújabb száma arról, hogyan 
élnek Budapesten a Futó ucca egy kis lakásá-

i ban Korda Márknak a hollywoodi mngvar világ-
| sztárnak édesanyja és testvérei. Korda Mária 
mint ismeretes zenészcsaládból származik ós 

; bizony testvérének le kell tagadni a rokonságot, 
j -nert különben nem veszik be semmiféle ban-
dába Korda Gyulát azzal, hogy minek neki 
állás, mikor olvau gazdag a nővére. Zilahy 
Lajos, Egyed Z >ltán, Lakatos László, Szép 
Ernő, Drégely Gábor, Bus Fekete László, Dénes 
Zsófia, Nádas Sándor, Márav Sándor, Vitéz 
Miklós, Molnár Jenő, Ilenry Duvernis, Koszto-
lányi Dezső és még mások irtak érdakesebbnél 
érdekesebb cikket, novellát, regényt Incze Sán-
dor népszerű hetilapjába, amely szenzációs 
nyolcoldalas nagv alakú kottamellékleten kivül 
e héten közli az Uj Színház legújabb darabjának 
a Bérkaszárnyá-nak teljes szövegét. Egyes szám 
ára 1 pengő, negyedévi előfizetési dij 10 pengő. 
Kiadóhivatal: Budapest VII. , Erzsébet körút 29. 

Vh S6. 812-8.6. 818. 822 1928. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Niedermannn Manó ügyvéd által 

képviselt Heimann testvéreknek özvegy 
Wentzl Mihalyné elleni 594 P és járulekai, 
dr. Kopfstein Lipót ügyvéd által képviselt 
Schiff B. fiai végrehajtatóknak Wentzl 
Mihály elleni 110 P 82 f es 56 P 51 f és 
jár. iránti dr. Balassa István és dr Iványi 
László ügyvédek által képviselt Kiss Dá-
vid és Maijvar-BfIga Ásványolaj rt.vénre-
hajtatóknak Wentzl Mihály ellen 40 P 78 f, 
75 P 40 f és 107 P 9<i f es jár. iránti, ifj 
dr Mezei Pál ügyvéd által képviselt Guth 
testvéreknek özv. Wentzl Mihályné elleni 
64 P 80 f és jár iránti dr Rernfeld Izsó 
ügyvéd által képviselt Nitrogén műtrágya 
és vegyipari rt -nak Wentzl Mihály elleni 
33 P 18 f dr Deutschenschmied Jenő ügy-
véd által képviselt dr. Seitz és Török-
cégnek Wentzl Mihály elleni 60 P 24 f és 
járulékai iránt, dr. Kopfstein Lipót ügyvéd 
által képviselt Koréin és Schuarcz végre-
hajtatóknak Wentzl Mihály elleni 62 POS f 
és járulék iránti végrehajtási ügyében dr. 
Stúr Lajos ügyvéd által képviselt Dékány 
Peter és társa végrehajtatóknak Wentzl 
Mihály és özv. Wentzl Mihályné elleni 
149 P és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a kőszegi kir jarásbirósagnak fenti 
számú végzései folytán a végrehajtást 
szenvedetteknek 1659 P becsértékü ingó-
ságaira az árverés elrendeltetvén, annak 
az 1908. evi XL1. t. c. 20. §-a alapján fent-
irt, valamint zálogjogot szerzett más fog-
laltatik javára is a végrehajtást szenvedők 
üzletében Kőszegen, Várkör 35. sz. 
alatt leendő megtartására határidőül 

192S. évi oktober hó 24. napjanak 
délelőtti 9 órá ja 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 
bútorok, üzleti berendezesi tárgyak és 
áruk, valamint egyéb ingóságokat a leg-
többet igerőnek készpénzfizetés ellenében, 
esetleg becsáron alul is el fogom adni. 

Kőszeg, 1928 szept 23 

Tötössy Endre kir bir. végrehajtó. 

Intézet-utca 16. sz. alatt 
egy szoba és konyha 
november l-re kiadó. 

GYÜMÖLCSFÁK 
diszcserjek és kúszó növenyek 

a hg, Esterházy-féle faiskolából kap-
hatók a honvédlaktanyával szemben 

Keller Bélánál 
Király-ut 79. szám alatt. 

Nagyobb vételnél árengedmény. 

HAASENSTE IN es VOGLER 
hi rdetés i i roda R T. 
Budapest V., Dorottya-u U. f iókja 

DELEJ LÁSZLÓ 

osztálysorsjegy főelárusitó bank-

és váltóüzletében van 

(Budapest VÍl,. Erzsébet körút 34.) 

ahol a XXi osztálysorsjátékra rendel-

hetók sorsjegyek 

Önkéntes árverési hirdetmény. 
A Posztógyár igazgatósága közhírré teszi, miszerint 

1928, október 28-án d. u, 2 órakor a nemezgyári majorban 
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek azonnali készpénzfizetés 
mellett különféle gazdasági felszerelések és cikkek, úgymint: 

különféle gazdasági kocsik, szerszámok, vetogep stb, 
szalma és egyéb eleség eladatni fognak. 

Kőszeg, 1928. október 11. 

TT'Áhm A — f t l y vármegyék és egyéb közületeknek,útépítési, járda-
burkolási, villanyositási, csatornázási munkálatait 

stb. 5—10 évig terjedő időre való rész let f i zetésre és 

TTrn + l ^ a ^ ö e í kölcsönöket (hitközségeknek is) 25 évi amorti-
J j p l I ' J l g Z w S 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 váltóit l eszámito l tat juk 

K e m á o s é s T á r s a i , bankbizomanyosok, 
BUDAPEST, VI., Teréz-körut 43 B. (Válaszbélyeget kérünk.) 

Egy istálló Kiadó nov-
november l-re kiadó. 

A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy 

I . omwA. poi'OKXKKCiins 

e i f t d ü b u k k l i a ^ á U m 
azonnal i vagy későbbi szál l í tásra előjegyezni lehet 

R Ó T H S Á N D O R b ö r k e r e s k e d é s é b e n . 

Seybold Kálmán, Király-ut 10. 

Pénzt folyósittatunk (váltó nélkül) 
teljes lOOVo-os kifizetéssel, 3 5 évi időtartamra 

3 kataszteri holdtól kezdve, holdanként 600 — pengőig, évi 7Vj0/0 

kamatalapon, az iratok vételétől számított 8 napon b e l ü l ; 
(11. helyre is.) — Házak ra pénzintézetünk 970 évi kamattal 
folyósít 1 —10 évig terjedő kölcsönöket, az ingatlanérték 50°/o-ig. 

Váltókat leszámítolunk, vá ltóhite leket 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.) — 

Magányos ház 
egy szobás-konyhás hp rhp ^ í l n 
lakással, kerttel olcsón U C I U D f l U U 

Tüskevár utca 12. szám alatt. 
Bővebbet Kossuth L.-u. 9. emelet. 

G y ü m ö l c s f á k 
széptörzsü, éghajlatunknak megfelelő leg-
nemesebb fajtákban: a lmafák , körtefák, 
cseresznyefák, szi lva, r ingló, őszi-

barack, ka jsz inbarack, d iófák stb. 

Gytímölcsvadoncok 
minden mennyiségben 

Kőszegi Fenyömagpergető és 
Faiskola Kőszeg. 

Egy varrógépet 
és egy pianinót 
bérbe vagy megvételre keresünk. 

Cim a kiadóhivatalban. 

két és három szobás lakás mellék-
helyiségekkel együtt Schey Fülöp-

Bővebbet a Szombathelyi Takarék utca 2. sz. alatt. Érdeklődni lehet 
fiókban Mészáros Ferencnél. Zsugovits Gyula tanítónál Pereszteg 

A Zerthofer-telepen lévő 

sírkövek e " 
a Szombathelyi Takarékpénztár 

kőszegi fiókjában. 

Velem község elöljárósága 

pásztori állásra 
megfelelő egyént keres. — Bővebb 
felvilágosítással a községi elöljáró-

ság szolgál. 

A Győri Bútorgyár R, T.-nak 

butor lerakata 
modern és Ízléses kivitelű 
hálók, ebédlök, asztalok, 

székek stb. 

legolcsóbb beszerzési forrása 

Nehammer Gyula 
Kőszeg, Várkör 10. 
(Kováts-féle bőrkereskedés.) 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 
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