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Egyedül áll 
az i d ő k tanujaként, nincs mögötte, nincsenek pa-
ragrafusokba foglalt politikai pontjai, mégis mindaz, 
amit mond, a magyarság legmélyéről fakadt kí-
vánságok. Amikor megszólal Lehel vezér városá-
nak követe, esemény ez a magyar politikában, 
nemcsak azért, mert gróf Apponyi Albert több 
évtizedekre visszanyúló politikai múltja miatt a 
tapasztalatok egész tárházával rendelkezik és mert 
bölcsessége kisugárzó erőt tud kölcsönözni a 
nemzet minden rétegének, de azért is, mert min-
den alkalommal — a legnehezebb időkben épugy, 
mint a politikai élet csendesebb napjaiban — 
olyan csodálatos judiciummal tud rendelkezni, 
hogy a magyar nemzet, amikor feltekint erre az 
ösz férfiura, benne valóban pátriárkáját látja. Az 
ő szavai leggyakrabban nem itthon hangzanak el 
mostanában s az ő politikai területe nem belpo-
litikai téren kiván tőle leginkább érdeklődést, mert 
hosszú évek óta neki úgyszólván külön szónoki 
emelvénye van már Genfben, ahol az egész világ 
kiváló politikusainak csodálata mellett mintegy 
porba sújtott kis nemzet kiváló ügyvédje védi a 
magyar igazságot. Legutóbb mégis megszólalt 
Jászberényben, beszámoló beszédével kapcsolat-
ban belpolitikai vonatkozásokban is, mert ugy 
érezte, hogy nyilvánítania kell véleményét azokkal 
a dolgokkal kapcsolatban, amelyek a nyári szünet 
alatt ellenzéki támadásoknak voltak kitéve. 

Örömmel fogadjuk ezt a tiszta kritikát, mert 
abból nyilvánvalóan kitűnik, hogy gróf Apponyi 
Albert a legnagyobb tisztelettel hajlik meg a 
magyar kormány nagy erőfeszítései előtt belpo-
litikai téren is. Elismerte, hogy az utóbbi eszten-
dők politikai és gazdasági megrázkódtatásait a 
Bethlen kormány segítségével tudtuk aránylag 
rövid idő alatt kiheverni, s ha ezt a kritikát olyan 
férfiú mondja, akinek személye tulajdonképen egy 
nagydarab magyar történelmet jelent, az elisme-
résnek sokkal nagyobb súlya van, mintha a di-
cséretnek talán sokkal lobogóbb fáklyáját gyújtaná 
meg egy olyan férfiú, akinek politikai miiködese 
tapasztalatokban annyira nem volna gazdag, mint 
gróf Apponyi Alberté. 

Egyébként az egész beszédből leginkább a 
tárgyilagosság csengett ki s ebben a tényben 
látjuk az igazi államférfiú és politikus legmaga-
sabb fokra való emelkedését. — Sajnos, kevesen 
jutnak el a kritikának erre a magaslatára, de 
amikor körül nézünk azok során, akik nem tar-
toznak a kormányt támogató párt kebelébe, mégis 
példaképül kell elébük állítanunk gróf Apponyi 
Albertet, s kérdezzük: nem használ-e többet 
minden irányban az ilyen hangú bírálat, még 
abban az esetben is, hogyha az talán elitélő, 
mintha a valótlanságoknak és a tendenciózus be-
állításoknak hosszú skálájával zsonglőrködünk. 
Egészen bizonyos, hogy az ilyen természetű kri-
tika célt ér. viszont a másik alig alkalmas egyébre, 
minthogy vihart keltsen s a dolog lényegét a fő-
vágányról nem is mellékutra, hanem kacskaringós, 
a célhoz hosszú ut árán juttató mesgyére vezesse. 
Nagy érdeklődéssel vettük tudomásul gróf Apponyi 
Albert jászberényi beszédét, nemcsak azért, mert 
teljesen aktuális vonatkozású kérdésekről tájé-
koztatta választóközönségét, de azért is, mert 
külpolitikai kérdésekben való elfoglaltsága miatt 
az utóbbi időkben inkább Genfben, mint Buda-
pesten fejtett ki nagyobb tevékenységet. Ugy érez-
zük, hogy gróf Apponyi Albert nemcsak magas 
kora és rendkívül vonzó egyénisége miatt, de a 
politika anyagában való elmélyedése következté-
i n is, nagyon jól választotta meg politikai mű-
ködésének területét, amikor munkája legjavát nem 
belfö'di, hanem külpolitikai, nagy horderejű kér-

dések szolgálatára koncentrálta. A ő pártokon 
felülál ló egyénisége, ha meg is szólal kisebb s 
nagyobb jelentőségű belpolitikai kérdésekkel kap-
csolatban, benne mégis a genfi bajnokot látjuk, 
akinek hangja kell, hogy átcsapjon Svájc hava-
sain, mert a magyar igazságnak ugy kell vissz-
hangzania az egész világon át, mint ahogy Lehel 
vezér kürtje vitte a győzelem hangját a csatatér 
magyarjai füléhez. 

Halottak napja. 
Az emlékezés és soha nem hervadó részvét 

koszorúit helyezzük el ezen a gyászos novemberi 
napon szeretetteink sirhalmán. Soha olyan zarán-
doklás nem volt a temetőkben, mint mióta a 
megpróbáltatások özönével árasztott el bennünket 
is az Ur. És ha már nem győzzük türelmes Jób-
ként összeszorított fogakkal a csapásokat, meg-
nyugvást és beletörődést jelent számunkra a 
temető, ennek a megfejthetetlen és rejtélyekkel 
teljes földi életnek egyetlen bizonyosságot jelentő 
stációja. A gyászolók légiói zarándokolnak a 
mulandóság kertjébe, de mi az ő tömegük azok-
hoz a milliónyi dombokhoz képest, amelyek az 
elmultak porait rejtik magukban? Itt eszmélünk 
csak rá, milyen túlnyomó többségben vannak ezek 
a kialudt szikiák velünk szemben, akikben még 
lobog az élet gyenge mécse. És micsoda hiába-
való gondok és küzdelmek, eszmék és elvek szol-
gálatában töltötték életüket, hiszen minden küz-
delem és ambíció eredménye ugyanaz: a meg-
nyugvás. Csak a hivő lélek bízik a szóban, amely 
a temető kapujáról hirdeti: Feltámadunk ! 
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12 088—928. sz. Közhírré teszem, hogy az 
1927. év folyamán bejeiontett ndótárgy és mü 
velési ágváltozási jegyzék 1928. október 16 tói 
15 napi közszemlére van kitéve a városi adó-
hivatalban, hol bárki által betekinthető. 

Felhívom midazokat, akik tulajdonukban 
vagy birtokukban levő apaállatokat köztenyész-
tésre szánják, hogy ezen szándékukat a Város 
házán I. em. 8. sz. ajtó legkésőbb nov. 1 ig 
szóval vagy irásbin bejelentsék és a közte 
nyósztésre azánt állatot a vizsgálat meetartá-
sára kijelölt időben holyrs elővezessék. A be-
jelentésnek tartalmazni kell: a) az állat tulaj-
donosának vagy birtokosának nevét ós lakó-
helyét b) az állat faját, c) az állat fajtáját, d) 
az állat korát, e) az állat különösebb ismertető 
jelét vagy jeleit, végül f) annak feltüntatés^t, 
bogy az .illatra állíttatott e mar ki tenyésztésre 
jogosító igazolvány s ha isen az állat mióta 
szolgál köztenyésztésre. A bejeientés megtörtén 
téről az illetők „igazolási jegyet" fognak kapni. 

Közhírré teszem, hogy az épitőipirosta 
noncok téli tanfolyamaban a beiratkozás folyó 
évi november hó í én d. e. 8 — 10 óráig lesz az 
iparoslanoneiskola rajztermiben : b íratáskor 7 P 
tanszerdij fizetendő le; felhívom az összes kő-
műves, ács és tetőfedő tanoncokat, hogy ezen 
időben okvetlenül iratkozzanak be, mert a mu-
lasztók ellen a törvényes eljárás teljes szigor-
ral lesz lefolytatva. 

Közhírré teszem, hogy az 1928. évi, vala 
mint a még hátralékos mult évi ebadónak oly 
módon való behajtását rendeltem el, hogy a 
város megbízottja azt a helyszínen fogja be 
szedni; ugyancsak a h^lys/anen lesznek ki-
osztva az ebbárcák is, amelyekért 40 fillér fi-
7pt«ndő; tekintettel arra, ho?v H hatóság az 

ebek osztályozásánál a legméltányosabban járt 
el, felhívom az ebtulajdonosokat, hosry az eb-
adót feltétlenül és késedelem nélkül fizessék be, 
mert késedelem esetén a felsőbb hatóságok ren-
deletei értelmében kénytelen volna a hatóság 
nemcsak az ebek kiirtása iránt intézkedni, 
hanem a megtorló eljárást megindítani. 

Közhírré teszem, hogy f. é. május havá-
ban előfordult szőlő fagykár földadó loirási 
jegyzéke a városi adóhivatalban f. ó. X/ 29 töl 
15 napi közszemlére ki van téve, hol bárki 
által megtekinthető. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Színház 
Radó Béla színtársulata e heti előadásaival 

is kielégítette a kőszegi közönség igényeit. Minden 
előadás jól látogatott ház előtt folyt le. Ezúttal 
is meg kell állapitanunk, hogy Radó Béla szín-
társulatának nívója minden tekintetben emelkedett 
s tény az, hogy minden évben jobb és jobb tár-
sulattal jön Kőszegre, hogy igy a kőszegiek igen 
kényes igényeit mindjobban kielégíthesse. H'ányok 
még mindig vannak, de ezeknek a pótlására is 
megvan a garancia. Radó Béla igazgató legnagyobb 
érdeme a primadonna-kérdés megoldása. Vésey 
Margitnál jobb primadonnát Kőszegen a háború 
után még nem láttunk. Kellemes előadásával, tisz-
tán csengő szopránjával, mindig csinos és kedves 
megjelenésével, finom játékával, mé'tán érdemelte 
ki a közönség legteljesebb megelégedését. Emellett 
nagy érdeme, hogy prózai darabokban is jól meg-
állja a helyét. Bodnár Eta, a fiatal táncos 
szubrett hozza minden darabba a kedvességei és 
hozzájárul nagyszerű táncaival az operettelőadá-
sok sikeréhez. Ray Margit kedves egyénisége jól 
kiegészíti a társulatot, de igazán neki való sze-
repben, a Qyurkovics fiuk Jutkájától eltekintve, 
még nem láttuk. Főerőssége és oszlopa a társu-
latnak Katona Ttrus, aki teljesen megérdemelten 
jutott ugy operett, mint prózai előadásoknál most 
már ismételten is nyíltszíni tapsokhoz. Különöseii 
remek alakítást nyújtott az „OlympiáM-ban mint 
Eugénia, „Abris rózsájáéban mint Cohen felesége 
és a „Házibarátu-ban mint Bella. — Szokolay 
Etára áll ugyanaz, mint a primadonnára. Nála 
jobb női főerő ezideig a Radó színtársulatnál 
prózai darabokban nem volt. Nagy érdeme, hogy 
az operettekben, a neki nem való szerepekben is 
kedvesen megállja a helyét. — Komikus nevelőnői 
és hasonló szerepkörben mást már el sem tud-
nánk képzelni, mint a közönséget játékával min-
dig megkacagtató Vértesnét. Radó Nucit ezévben 
sajnálatunkra nagyobb szerepben még nem láttuk. 

Radó Béla színigazgatót, s ezt most már 
joggal kifogásolhatjuk, e héten egyszer sem láttuk. 
Szabó László bonviván kétségtelenül a közönség 
kedveltje, amit mindig elegáns, jó megjelenésével 
és szimpatikus előadásával meg is érdemel. 
Kár, hogy igazán kellemes baritonja nem vala-
mivel nagyobb terjedelmű. — Radó Lászlót prózai 
darabban, operettben egyformán szívesen látjuk, 
mert mindig elsőrendűen oldja meg feladatát. 
Igen nagy kvalitású, értékes színész. Kár, hogy 
neki nem való szerepeket is el kell látnia (az 
„Olympia" huszárkapiiánya). ó mindenesetre a 
a prózai darabok egyik főerőssége. Baj azonban, 
hogy nincs megfelelő számú férfipartnere. A jövő 
évben e tekintetben a társulatot feltétlenül ki kell 
egészíteni, mert természetes, hogy a bonvivan a 
neki nem való prózai szerepkörben nem állhatja 
meg elsőrendűen helyét. 

Vértes Károly nélkül a színtársulat műkö-
dését el sem lehetne képzelni. Aranyos humoru. 

Eyyes szam ara 16 fillér 
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DKenjen fel a Sch^arz Szsó^oz, 
0« jut szép és jó fogaihoz. 
}{:sz nincs abban semmi szégyen. 
Csinálja utánam, leérem, 
felmenetel* társaságba, 
JMincs mit szégyelnem a bálba, 
Eátran, rigan kacaghatok, 
Cegényeket csókolhatok. I 
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SCHRAMMEL-ZENE a Sörkertben 
izig-vérig i^azi színész, aki minden feladatát 
tökéletesen oldja meg. Mint lerdezö is igyekszik 
tökeleteset produkálni, s ha ez nem is sikerül 
mindig, ez nem az ő hibája. (Ilyenek például a 
díszletek és berendezés elégtelensege, bosszantóan 
nem müködö vagy túlságosan működő ajtók, 
függöny, némelykor a súgónak is nem kivánt 
njilvanos szereplese stb.) Vértes Károlynál külön 
is megemlítjük, mint különösen nagyszerű alakí-
tásokat, „Abris rózsajaban" Levy Salamont, ,Me-
sék az Írógépről" Pasztraner alakítását, a „Régi 
nyárban" Trafinát, Luxemburg grófját es a „Házi-
barát" Kollárját. 

Hetényi Ferenc, a táncos-komikus, vérbeli 
színész, aki napról-napra jobban lopja be magát 
a közönség szivébe. Ptdíg neki van talán a leg-
nehezebb helyzete, mert Sugár Misit nagyon nehéz 
pótolni. Igen nagy érdime, hogy a prózai dara-
bokban is nagyszerűen mtgállja a helyet. Az 
„Abris rózsája- Cohen Izsák tigurájából valóságos 
kabinetalakitást csinált. — Sorr Jenőt, aki kétseg-
telenul értékes színész, nagyobb szerepben még 
nem láttuk. — Rédey Tibornak engedni kell túl-
ságos merevségéből. — A női kórus hanganyaga 
nagyon jó, a férfi kórusra egy kis javítás meg 
ráférne. — A végen emlékezünk meg, akiről első 
helyen kellene, Fest Vidor karmesterről, aki az 
érttkes és muzsikális tajokból álló kicsi, de jó 
színházt zenekart kiváló szakértelemmel vezeti és 
minden feltünes nélkül kezeben tartja a precízen 
és jól előadott operettelőadások sorozatát. 

Meg néhány szóval a darabokról emlekezünk 
meg. Tetszettek a „Regi nyár", „Mesék az Író-
gépről", „Gyurkovics fiuk". „Zenebonádhoz' 
hasonló operettekre a közönség nem kíváncsi. 
Ugy tudjuk, hogy ezt a Szinpártoló is közölte az 
igazgatóval. Hasonló igazi zenebonák helyett 
kerüljenek inkább a régi operettek előadásra, mert 
a közönség azokat teltétlenül szivesebben nézi. 
Ezen darabok felújításánál azonban nagyon fontos 
a gondos betanulas. Luxemburg grófja meglehe-
tősen jól ment s ezért örömmel halljuk, hogy a 
színigazgató már legközelebb felújítja a „Három 
a kislány**-1 és a „Drótostót"-ot is. Prózai dara-
bokban is örömmel venne a közönség, ha több, 
komolyabb irodalmi értekü darabot is láthatna. 
Végül még csak egyet. Radó Béla és társulata 
mindenesetre megérdemli a Magyar Szinpártoló 
Egyesülei és a közönség legnagyobb fokú tá-
mogatását, mert a szimpatikus igazgató és társu-
latának minden egyes tagja azon van, hogy a 
kőszegi színházlátogató közönség és a társulat 
között olyan harmónia keletkezzen, hogy Kőszeg 
város közönsége más társulatot az őszi idényre 
el se tudjon kepzelni, mint Radóékat! Sz. 

A kőszegi ev. leányliceumnak az 1928—29. 
iskolai évben val^ meglátogatásával és felette 
az állami főfelügyelet gyakorlásával a vallá«-
és közoktatásügyi miniszter Dsida Ottó győri 
tankerületi kir. főigazgatót biz.a meg. 

Halalozás. Ism.it egy á do!t jó lélek, egy 
cserdes jóttevő költözött eí körűnkből. Tegnap 
délben 12 érakor hunyta le örök álomra szpmiot 
c-/,v. Rónai Frigycsne szül. h nyhádi Kliegl E'za, 
Input k kiadójának f-desanyj-i. Mukacs májbaja 
döntötte ágyba pár héltel ezelőtt s most, váltotta 
meg türelmesen viselt szenvedéseitől a halál 
09 éves korában. Temetése hétfőn délután 4 óra ' 
kor megy végbe Várkör 14. száinu gyászházból. 
Frieyes, Nándor és Anna gyermekein kivül nagy 
kiterjedésű rokonság ayászolja az elhunytat, ki 
valasztmanyi tagja volt a Kőszegi Kath. Nő 
egyletnek. 

Városi tanacsíiies volt szerdán, melyen ipar-
üeyek nyertek elintézést Iparigazolváuyt kapott 
Schwarcz Jenőné festek, olajn miiek és háztar 
t*pi cikkek elárusitásá^a, a Cíeke és H jhenberg 
cfg psdiurlen gyári ip«r gyakorlására. 

Foldiszíiik a kőszegi hadisirokat. Mint 
minden evb n, ugy az idén is a Keszegen állo-
másozó zászlóalj a leánypolgári iskoli tanuló 
ifjúságával együtt rendbehozza és feldíszíti vi-
rágokkal Mindenszentek napjára a hadisirokat. 
A virágokat a katonák házról-házra járva, ked-i 
den délután szedik össze. Ezúton is felhívj * a 
polpármester a város közönséget, hogy akinek 
módjában van, készitsen össze egy kis csokrot 
elesett hőseink részére és adják át a virágot 
az érte jövő katonaknak. 

Az Elektromos Mu közli, hogy hétfőn, ktd-
den, szerdán 11—1 óráig az áramszolgáltatás 
hálózati munká't miatt szünetel. 

Vi lágszabada lom ! 
Tar tóssága ö r ö k ö s ! 

A technika csodája ! 
10 éves ga ranc i a ! 

fatüzelésü, légfűtéses.foiytonégö kályha 
• ZEPHIK" ká lyhával füt ma má r a Makk-Ási is, 
Ha Jó kályhát akar , szerezze be már I s ! 

10 kiló 
fávál 2 4 órán 
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EGY NORMÁL SZOBÁT 

Nigrobb tipwk 3-4 siobu iahu :s egjesletccea fűtenek. 
l.eggazdasáKosahb, leuhigienikusabb I 
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REKORD szín-, koksz- í s fatuztlésii folytonégö kályhák. 

Vegyesttlzflésii „ZEPIIIR"-kalyhák, 
ELITE takaréktüzhelyek. KémenytolJök. ! 
B W Ar lapot készséggel k ü l d : ' V Q 

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

Budapest , VI., V i lmos császár-ut M. (Hajós-u. sarok). 

Lerakat Kőszegen : Lauringer Elek vaskereskedés. 

A kisjövedelmű hadikölcsön*ötveny tulajdo-
nosok fígyelmebe. Megjelent a m. kir. Népjóléti 
és Munkaügyi Miniszternek azon varva-vart 
rendelete, mely a kisjövedelmű hadiköicsönköt-

' vény tulajdonosok támogatásáról szól. A&ik ezen 
I rendelet értelmében igényt tarthatnak támoga 
iásra, azok a lakóhelyük szerint illetékes ható 
Ságnál, tehát Kőszerű a polgármesternél ter-
jeszthetik eió kérelmuKet. Kőszeg v.iros polgár 
mestere ezúton is figyelmezteti az igényiőfcef, 
hogy mindaddig ne jelentkezzenek a városhá 
/án, Hmig a j°ientkezós ideje es módjára nézve 
f^lhivast nem tesz közzé. A felhivas dobszóval 
és falragaszok utján fog közzétetetni. Ez rész-
letes útbaigazítást és fnvilágositást fog nyújtani 
az igénylők számára. A jelentkezők fölvételével, 
nlotve a kérelmek előjegyzésével a polgármester 
Ta^its Imre városi főjegyzőt bízta meg, aki meg-
felelő munkaerővel a délutáni órakban fogja a 
jelentkezőket felvenni. A szükséges nyomtatvá-
nyokat is a városi főjegyző fogja az igénylők-
nek rendelkezésükre bocsájtani. Ezek a nyom-
tatványok nem érkeztek meg meg a városhoz 
• s igy a jelentkezés és érdeklődés is teljesen 
felesleges mindaddig, amig a polgármester erre 
vonatkozó hirdetménye meg nem jelenik. Azért 
ezúton is kérjük az érdekelt közönséget, hogy 
türelemmel várja be a polgármester intézkedését, 
ami azonnal megtörténik mihelyt nyomtatványok 
leérkeznek a városhoz. 

Felhívás. Felhívom a kőszegi Hegyközség-
nek mindazon tagjait, akik szőlőoltványokra 
igényt tartanak, hogy még e hó folyamán jelent-
kezzenek, mivel egyrészt oltványok már csak 
kis mennyiségben állanak rendelkezésre, más-
részt pedig, hogy a kiosztás november elején 
megtörténhessen. Elnökség. 

Meghívó « kős-'fv.'i rom. kath hitközség kép-
viselőtestületének 1928 évi október hó 28 án 
délelőtt 11 ónkor a Kőszegi Hitelszövetkezet 
helyiségeben tartandó közgyűlésére, melyre a 
mrgváivsztott képviselőtestületi tagokat tiszte-
lettel meghívom. Tárgysorozat: 1. Elnöki ja-
lontéf. 2. Az 1929. évi költségvetés megállapí-
tása. 3 Indítványok. A?, it ditványok a közgyűlés 
napját megtlőzőleg 24 órával a hitközség el-
nökénél iiásban nyújtandók ba. Kőszeg, 1928. 
október hó 2 W n . Náhrer Mátyás hitk. elnök. 

Uj iskola Kőszegen. A város vezetőse^e ejy 
gyógypedagógiai iskola létesítése ügyében folytat 
tár^yiiiast a kultu^zminiszteriunmal. A kultusz 
minisztérium ugyanis Egerben, Nyíregyházán és 
Kőszegen akar felállitaiJ állami gyógypedagógiai 
iskolákat. É rerben már meg is epult i»z iskola 
ós most Kőszcíg és Nyíregyháza van soron. A 
kőszegi i.-iko'a 120—140 gyermek bt-fogad.'.sára 
terveztetik én fizetéses heljek lesznek. A Ur-
p*ya!á?o< már ar-nyira előrehaladtak, hogy rövid 
időn beiül a város közgyűlése is foglalkozhat a 
kérdéssel. 

Maykezdodótt a missiós ház épitese és most 
már véglegesen ki vt.n tűzve az épület helye 
és mey vau aiiapitvu az u'.ca uelyes irányvonala 
is. Az építési munkalatokat Mait/ Audor építési 
vállalkozó vezeti. 

A Snnpartolo Egyesületnel nov?mber 1 vei 
kezdődnek az uj szimevadra a befizetések. Az 
Egyesület feltételezi az újonnan beiépett tagoli-
rOl, hogy a Kamaraszinhází befizetést is vállal-
ják, bar ez nem köteiezó. A mostani befizetések-
nél az egyesületi pónzbeszedö utján mindazon 
tagjait is feltén a Kamaraszínház támogatására, 
akin ezideig csak az őszi sziniévadra vállalták 
a köteiezó havi részletbefizetéseket. Nagyon kívá-
natos lenne, hogy a kulturmissziót teljesítő 
Kamhraszinház támogatására is minél többen 
jelentkeznének. Kivételesen nem kell vissza-
menőleg kivaltani a szelvényeket, hanem a be-
fizetéseket novamber 1 vei is el iehet kezdem s 
márciurjüan, amikor a Kamaraszínház Kőszegre 
jön, a befizetés-e* arányában kapják meg jegyei-
ket a tagok. A Karnarnszinházra a befizetés első 
helyre havi P 1.50. Akik csak az őszi szini-
év-dra vállalják a havi befizetéseket, I ső helyre 
P 1.80, I I ík helyre 130 és állóhelyre 80 fillért 
tartoznak befizetni. Uj tagok csekély 50 fillér 
beiratási dijai fizet:.ek. Minden uj tag, aki nov. 
Í vel belep a szinpártoló tagjii közé, már a 
mostam szini.vadra is kikaphat tetszésszerinti 
számban tobb mini 30 sznzaiék megtakarítást 
biztosito kedvezményes jegyekot. Jelentkezni 
vitéz rfzabadváry Ferenc toiitkárnál iehet. 

A vasúti menetrend tárgyában történt leg-
utubb mierpeliació a vurosi közgyűlésen. Most 
arról értesülünk, hogy egy kedvező megoldás 
várható vasuu meaetrendünübon. Reggeí indulna 
ug)auis egy korai vonat 5 óra 30 perckor Kő-
Hzegrőí, aoii a munkásokat szállítaná Szombat-
helyre. Ez a vonat azonnal visszajön Kőszegre 
ös innen 7 órakor indulna Szombathelyre ós 
viszont Szombathelyről 8 óra néhány porckor 
térne vissza. Eimaradua az éjjeli 11 órás vonat, 
ameiy Kőszegről rendesen üresen tért vissza 
Szombathelyre. Ha ezen uj beosztás valóra válik, 
ugy kedvező vouatösszekottetést nyerüuk. 

U j kiadásban fog megjelenni, előre-
láthatólag november ho vegén, Kelemen Béla, 
Nagy német-magyar és magyar nemet kézi szó-
tára. Kapható kedvező részletfizetésre Róth Jenő 
könyvkereskedésében. 

D. M. C. békebeli anyagból uj 
harisnyákat köt ós f e j e i Nagyne, 
Szombathely, Erzsébet királyné 
ueoa 8. 
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1928. október 28. Kőszeg és Vidéfce 

Unghváry József faiskolája Cegléd, mint 

értesülünk, megkezdte a szállítást. Budapesti 

iródája Andrássy ut 54. Oktató árjegyzék 

ingyen. 

85 éves lett a Kőszegi Takarékpénztár, 
mely hazánkban mint egyik legtekintélyesebb 
betéti-intézet szerepelt és több vármegye közön 
eége itt helyezte el legszívesebben feleslegeit, 
mert tudta, hogy pénze feltétlen megbízható 
helyen van és a legelőnyösebb kamattal itt gyü-
mölcsöztetheti. Midőn most, október hó 31 én, 
„országos takarékossági napot" rendeznek az 
összes civilizált ál lamokban, érdemes a mi öreg 
jóhirü pénzintézetünkről megemlékezni, mert ez 
már közel egy század óta wyüjtőhely" több vár-
megye közönsége takarékosságárak. Régebben 
az ő feltétlen megbízhatósága volt a takarékos-
ság leghatárosabb ösztönzője. A háborút, követő 
időben persze minden intézet szenvedett. — a 
belétek pengőre zsugorodtak öss*e és ez sokakat 
elriaszt — a takarékosságtól. P» dig kár. A taka 
rékosság nagyon bölcs berendezés m..rud minden 
időkre. S ha a háború okozta gazdasági válság 
ezt megingatta, nem marad az figyelmen kívül 
az összes ál lamoknál. A jövőben majd lesz 
gondjuk rá, hogy adós és hitelező egyenlő arány-
ban viselje a habom következményeit. Az öreg 
kor napjaira, vagy a gyermekek nevelésére, ön 
állósitásara, hozomány, kiházasitás céljaira, ta-
nu'mánjutra , üdülésre stb. mégis csak jó a 
müveit külföld példáját követve, de a háború 
előtti saját jó szokást is követve, minden héten, 
minden hónapban, minden kivételes keresetnél 
valamicskét megtakarítani. A takarékosság nap 
ján ez legyen mindnyájunknak elhatározás t. Ez 
a tőkegyűjtés egyénileg a mi javunkat jeienti 
össztségében a haza tekintélyét emeli. 

Az u| autóbusz tegnap megkezdte mükö 
dését én valóban díszére válik varosunknak, 
me»t ugy a belső és kü'ső kivitele mint kényelme 
teljesen megfelel a kőszegi igényeknek. 

Festekkereskedése is van már városunknak, 

hol mindenféle festékáru kapható és nem kell 

ezekért bem Szombathelyre utazni. Egyébként 

utalunk a jelen Jspban elhelyezett hirdetésre. 

Elsőrendű Schrammel-zenekar szórakoztatja 
naponként a közönséget a Sörkertben. Alkai 
munk volt meggyőződni, hogy a rólt. keringő 
hirek, valóban nem túlzottak, hanem nagyszerű 
szaktudásuk, összjátékuk igazán elsőrendűt pro-
dukál. A Schrammei zenekarok jellegzetes lágy-
sága teljes őnáluk. Külön ki kell emelni Jaulust, 
az énekhumoristát. Bátran állithatjuk, Kőszegen 
ily erő még nem volt. Budapesti és külföldi 
varietékben, orfeumokban egyaránt ismert a neve. 
ízléses, humoros előadása, gyors maszkirozása 
viharos derültséget kelt állandóan a közönség 
körében. Senki ne mulassza el, hegy saját maga 
is meggyőződjön a fentiekről. 

A Szinpártoló Egyesület nagyon kéri tagjait, 
hogy járjanak elő jó példával s feltétlenül 8 óra 
előtt foglalják el helyeiket a színházban, mert 
a* egyesület a pontos 8 órai kezdésre a szín-
igazgatót újra is a legnyomatékosabban felkérte. 

Magyar Het. November 3 tói 11 ig minden 
magyar kereskedő csak magyar árut fog kira 
katában elhelyezni, hogy a közönség meggyőző-
dóst szerezhessen a magyar ipar teijesitőképes 
Bégéről. A „Magyar Hét" be fogja bizonyítani 
közönségnek, hogy a magyar áru sok* esetben 
felveszi a versenyt a külföldi áruval és hogy 
nem okvetlen szükséges a most még jó pán 
zünket mindéi: áron kivinni az országból. Eléggé 
ismeretes mindenki előtt, azért szükségtelen, ha 
újból körülírjuk, hogy mennyire hátrányos, 
mekkora kárt okoz a^ amúgy is szegény ország-
nak, ha nem a honi munkást, iparost és gyárost 
támogatjuk, hanem a külföldieket. Reméljük, 
hogy a „Magyar Hét" meghozza a maga üdvös 
eredményét és hogy a közönség ezentúl ragasz-
kodni fog a magyar áruhoz. Kőszeg kereskedői 
szintén csatlakoztak ezen fontos mozgalomhoz 
nevezett időben szintén csak magyar árut fog 
nak kirakatjaikban elhelyezni. 

Az epitö iparostanoncok teli tanfolyamára 
a felvétel nov. 1 én d. e. 10—12 óráig lesz az 
iparostanonciskolai rajzteremben. A beiratáskor 
tanszerekre 7 pengőt kell fizetni. Felhívatnak 
az összes kőműves, ács és tetőfedő tanonook, 
hogy a beiratkozást el ne mulasszák, mivel 
ellenkező esetben a törvény szigorával kell elle-
nük eljárni. Az igazgatóság. 

Sikkasztásért elitélt kőszegi fogműves. A 
Köszetfi járábbiróság a napokban egy rendbeli 
sikkasztás vétsége és tiltott fogorvosi műtét 
miatt 500 pengő pénzbüntetésre Ítélte Baum-
trartner Lajos kőszegi lakós foemiivest. Ugyanis 
Baumgartner Lajos ez év juni in havában mű 
fogakat készített Pintér Erzsébet eáki lakosnak, 
aki a műfogakra Baumgartcernél arany kapcso-
kat rendelt, de a kapcsok néhány nap múlva 
megfeketültek, így azokat a müt'ogakkal együtt 
viss/avi te Bnumgartrerhez. Közben azenban 
Pintér Erzsébet a fogakért 20 pengőt fizetett 
majd felkereste Baumimtnert , hogy adja át 
neki a fou-akat vagy p-dig a pénzét, de mert 
Btiumgarlnti* egyiket sem tette és a bírósági 
tái gjaiát^on kereken letagadta, hogy Pintér Er 
zsebetnek fogat csinált vo'na. Azt "azonban be 
ismerte, houy a leánytól 20 pengőt felvett, de a 
pénzt majd egy orvos társának fogja adni, aki 
vele tágulni fog. Ez a társulás a tárgya 
láson m i é n e k bizonyult s iay mondotta ki a 
bíróság Baumgartner Lajos fogművest sikkasz 
tásban is bűnösnek. 

Megkerült kabat. Május 26 án reggel az 
állomásra sietett Dömötör G ju lané és siettében 
nem veite észre, nogy karjára tett kabátja va!a 
hogyan lecsúszott és elveszett. Az állomásnál 
észrevette ugyan a kabátja hiányát, de mikor 
visszanézett az uttesfen, nem vett ésisra egyebet, 
mint egy utánajövő katonát, akinél azonban nem 
volt a kérdéses kabát. Most október 10 én, a 
Király uton levő üzletből kitekintett Dömötör 
Gyulané az utcára es egy arramenő leányon, ki 
a Püsky feie üzletbe tért be, étzrovett egy az 
övéhez hasonló kabátot. Dtfmötórné rögtön utána 
ment es kérdőre vonta a leányt, hogy Vépen 
iakó anyja vette neki Szombathelyen. Dömötör 
G.vuláné azonnai jelentest teit a rendőrségén az 
esetről, r.honnan a/, ügyöt rögtön továbbították 
a vépi csendőrséghez. A csendőrök Vépen ki-
hallgatták Boros Mária anyját, aki mitsem sej 
tett a k» bút eredetéről és bemondta a. csendőrök-
nek, hogy leánya a kabátot Zsipovita Sándor 
honvéd udvaríójatól kapta ajándékba Kőszegen. 
Zsigovits ellen, mert tudti , hogy kié a kabá'» 
lopás büntette, Boros Mária eileu pedig orgaz-
daság cimén indult meg az eljárás, mert kide-
rült, hogy a kabát Dömötör Gyuláné tulajdonát 
képezi. 

KSE— Pápai Kinizsi 2 :1 (2 :1). Megérdemelt 
nagyszerű győzelmet aratott a K S E elmúlt va 
sárnap Pápán, ahol legveszélyesebb ellenfelét a 
pápai Kinizsit győzte le igazán szenzációs játék 
kai és igy két nagyon értékes pontot ho/ott 
haza Pápáról, ahol ezideig m í g csak gólt sem 
sikerült rúgni az eddigi PFC és Kintesi elleni 
bajnoki mérkőzéseken. A K S E magára talált s 
különösen az első félidőben olyan nagyvonalú 
játékot mutatott be, amely játékával tavaszi 
legjobb formáját is felüimuHa. A mérkőíés 
rem^k időben rekordközönség előtt folyt le. A 
KSE minden részében jobb volt, mint ellenfele. 
A vedelem sziklaszilárdan állt a lábán, a haif 
sor valósággal tömte a csatársort labdákkal, a 
csatársor pedig gépszerűen véghezvitt, de a 
mellett lendületes preciz támadásaival tűnt ki. 
A KSE Maitz II. két ideális gólja révén már 
az első félidő első 10 percében 2 : 0 al vezetett 
az elbizakodott Kinizsi és a nagyszámú közön-
ség legnagyobb megrökönyödésére. Az első fél 
időt vééig a KSE iram.i diktálta. A második 
félidőben a Kinizsi is hevesnu támad s ezen fol 
időben változatos a játék kép*1, de Kőszeg nagy-
szerű taktikával könnyen megtudja tartani a 
megérdemelt értékes győzelmet. A KSE minden 
et?yes tagját dicséret illeti, mert a fiuk mind 
egyike mindent kiadott magából s oly fanatikus 
lelkesedéssel küzdöttek, mint már régen nem. 
Ilollósy a mérkőzést, mint mindig, ezúttal is 
igen jól vezette le. A KSE ezen győzelmével 
ismét elfoglalta a harmadik helyet 1 

Háziasszonyok fígyelmebe. Pormentes nagy 

takarításhoz, szőnyegek, bútorok, falak s bár 

mely tárgyak pormentesitéséhez kikölcsönzöm 

villamos porszivógépemet, mely bárki által 

könnyen kezelhető, csekély hasznalati dij mellett. 

Cim a kiadóban. 

Vívókurzus. A KSE még az ősz folyamán 

kezdők és haladók részére ingyenes vivókurzust 

rendez. A vivókurzu^ 8 sziniévad befejeztével 

veszi kezdetét. Jelentkezni vitéz Szabadváry 

Ferenc, Kirchknopf Mihály vagy Zerthofer Rezső-

nél lehet. 

K E R J E A E U S Z E R K E R E S K E D É S B E N 
A MOST MEGJELENT, 
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SZ ÍNES KÉPEKKELILLIJSZTRÁIT 

D. O E T K E R-FELE 
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HA 
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D ? 0 E T K E R A 
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Szezonzáró bajnoki mérkőzés. Ma délután 
Vj3 órakor szezouzáró bajnoki mérkőzést játszik 
a Pápai Testvériséggel a helybeli sporttelepen. 
A Testvériség eey úgynevezett fekete csapat. 
Mindössze csak 2 bajnoki mérkőzést játszott, de 
ezeken is kitűnt fat atikus, páratlan lelkesedé-
sével. Kőszegnek mindenesetre nagyon kell vi-
gyázni, mert ilyen csapatok okozzák legtöbbször 
a legnagyobb meglepetéseket. A közönség a 
mai bajnokin tömegesen fog megjelenni, hogy a 
jó formában levő krdvenc csapa'ának játékában 
utoljára gyönyörködhessen ez évben. A KSE 
első csapata 7j2 órakor jelenjen meg az öltöző-
ben. Löwersohnban jó birót kapott a '.özö!i3ég. 

Takarékossági nap az iskolákban. A vallás 
és közoktatásügyi miniszter már az elmúlt évben 
rendeleted bocsáíott ki arra nézve, hogy a ta-
nuló-ifjuság részére, a takarékossági eszme 
propagálása céljából minden évbon egy taka-
rékossági nap tar ta lék , amikor az iskolák nö-
vendékeivel intenzív módon a takarékosságnak 
jóléti hatását kell ismertetni és annak módoza-
tait közölni. A takarékossági nap terminusa 
tnind'in év október 31 ére van kitűzve. A taka-
rékossági-nap rendezését a minisztérium a pós-
tatakarékpéaztar intézményén keresztül való-
sítja meg. A póstutakarékpénztár prop^Banda-
osztálya mos; a takarékossági-nap t»rrniausi-
nak közeledtével lelkes f-ihivássHl fordult az 
iskolák vezetősegeihez az ü*>y sikere érdekében. 

KSE II.—Tanitokepzó 3: 2. A szépen induló 
mérkőzés a KSÉ II. tulerélyes játéka folytán 
egy kissé eldurvu t, ami nem vált a mutatott 
játék előnyére. I*/y is feltant a Taritóképazde 
fiatal jitékosai közül néhány uj erő, akikre még 
szép futbaílkarrier vár. 

A KSE Zalaeperszegen. Jövő vasárnap Zala-
egerszegen a ZTE ellen ját9za utolsó bojnoki 
mérkőzését a KSE . Sikerült a Sportegyesületnek 
ezidén oly kedvező sorsolást a kerületnél ki-
eszközölri, ho?y Kőszeg az egész országban az 
egyetlen csapat, amely már jövő vasárnap be 
tudja fejezni az őszi bajnoki szezont és jól 
megérdemelt téli pihenőre térhet a csapat akkor, 
amikor a kerületben még december közepére is 
vannak kisorsolt bajnoki mérkőzések. 

Mellények és pullóverek át-
alakítását, javítását ós kötését ls 
vállalom. Nagynó, Szombathely, 
Erzsébet királyné utca 8 udvar. 
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A „Magyar Het" nagyszabasu es egeszen 
újszerű plakat játékot rendez Az o r s z ágb i n tobb 

100.0(»0 példányban kifüggesztett „Miyyar Hét" 
plakát közül 1000 darab t H .Magfar Hét* 
rendezősége H többi plakáttal egy kissé különi 
böző, tehát elütő módon és ezenkívül sorszá 
mozva óllitattatott elő. E sorszámozott plaká 
tokát a rendezőség eurydőre megáll ipitott ter-
vezet szerint fjg^es^te te ki Budipesten és wz 

Hirdetmény. 
Kőszegdoroszló község telekkönyvi 

betéteinek szerkesztésere kirendelt bi-
zottság közhírre teszi, hogy az ^Nti: 
XXIX., I t t t XXXVUI éa as 1891: XVI. 
törvénycikkekben előirt helyszíni eljárás 
végett és pedig egyelőre csupán az azo-
nosító 192S. evi november hó 10 napján 
az azonosítás befejezte után pedig a 
bizottság a közsegben megjelenend. 

Ennélfogva felszólittatnak: 
1. mindazok, akik a tjkönyvben elő-

forduló bejegyzésre nezve okadolt elő-
terjesztést kívánnak tenni, hogy a bizott-
ság előtt, a kitűzött hatarnapon meg-
kezdendő eljárás alatt jelenjenek meg es 
előterjeszteieiket igazoló okirataikat mu-
tassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingatlan-
hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulaj-
donjog tkvi bekebelezését a kitűzött 
határidőig a telekkönyvi hatósághoz inté-
zendő szabályszerű beadvány utján ki-
eszközöljek, vagy a telekkönyvi bekebe-
lezesre alkalmas okiratok alapján a telek-
könyvi bejegyzés iránti kérelmeik elő-
terjesztése végett a bizottság előtt jelen-
jenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek az 
átírásra, az 1S86: XXIX. t.-c 15. 18 es 
az 1S89: XXXVUI t.-c. 5 , H„ 7. és y. §-ai 
értelmében szükséges adatokat megsze-
rezni iparkodjanak es azokkal igényeiket 
a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy 
oda hassanak, hogy az átruházó telek-
könyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét 
a bizottság elétt szóval elismerje és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ez-
úton nem érvényesíthetik és a bélyeg- és 
illetékelengedés kedvezményétől is el-
esnek. 

3. azok, akiknek javára tenyleg mar 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog-
jog, va|y mtgszünt egyéb jog van nyilván-
könyvileg bejegyezve, úgyszintén az ilyen 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulaj-
donosai, hogy a bejegyzett jognak törlését 
kérelmezzek, illetve hogy törlési engedely 
nyilvánítása végett a kiküldött bizottság 
előtt megjelenjenek, mert ellenesetben a 
bélyegmentesseg kedvezményétől elesnek. 

Keszeg, 19Z8. október 21-éu 

;ország még 196 városában és klzsőjébei. A 
játék most abból, heuv a kő'.öasé* közül 
azok, akik e sorszámozott pUká'ok-it msgta-
lálják és a „Mtgyír H4t rendizős^gén-ik V., 
Alkotmány u. B jd ip j í t i Nsnzetközi Vásár írás 
ban legelsőnek b?j lentik a ingvar ipír á!t*l 
az e e^lra rend >ike'.ésre bocsátott magyar áruk-
ból szép ajándikot fog iák k »p:ii A sz^rancs^s 
m 'gtalálók neveit idónkőnt kö«zé fogják tenni. 

Kívánatos, hogy a megtalálók bejelentéseiket a 
plakát h^lyénuk ós szánknak pjntos megjelö-
lésével, nemkülönben azt is meghatározva, hogy 
ezen plakátok a sírszVnDtO'i kivül mé< miben 
különbőznek a többitől a n á l is inkább rögtön, 
a plakát felfedezése u'án, sürgős »n bejelentsék, 
•nert ajándékot mindm egy^s számozott pVikát 
után esik \ legelső b >je!entő k iphat. A bejelen-
tések érkezési sorrendjére a rende'.őséar ü*y«l. 

S n a p s z l i v e r s e n y 
lesz november 3-án és 4-én a 

£ u k á c s-féle Szarvas-vendéglőben. 
Vasárnap este befejezés után nyolc értékes díj lesz a nyertesek 

között kiosztva és pedig : 

I. duplafedelü ezüstóra, V. egy pár élő liba, 
II. ezüst evőkészlet, VI. egy drb. élő malac 

III. egy pár prima sevrócipő mérték után, VII. két pár csirke 
IV. egy süldő, VIII. egy pár csirke. 

Pénzt íolyósittatunk (váltó nélkül) 
teljes 1007,-os kifizetéssel, 35 évi időtartamra 

3 kataszteri holdtól kezdve, holdanként 600 — pengőig, évi 7l/i°/0 

kamatalapon, az iratok vetelétől számított 8 napon belül ; 
(II. helyre is.) — Házakra pénzintezetünk 9V0 évi kamattal 
folyósít 1—10 évig terjedő kölcsönöket, az ingatlanérték 50%-ig. 

Váltókat leszámítolunk, váltóhiteleket nyújtunk. 

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.) — 

Sodtcs József 
betett/.erk. tkvvtfi. 

Dr. Hofer Miklns 
kir. betétszerk. biró 

Ház- és ingatlan-
eladás. 

Háromhatod házrész (1929. május 
1-én beköltözhető), egy gyümölcsös 
az Ursprung-dülőben, egy káposztás 
a vágóhidnál (8<> O-öl) eladók. 

Bővebbet Zwal ler Jánosnál, 
Kőszeg, Sánc-árok 20. 

Jíem kell többé Szombathelyen vasárolnia, ha elegánsan 
akar öltözködni, mert 

Zerthofer ruhaáruházában 
sokkal jobban és olcsóbban szerezheti be szükségletét. 

3*érfi és uöi télikabátok, öltönyök, bőr-
kabátok, trench-coatok nagy választékban. 

JCedvezö fizetési feltételek! 

Használt, de jókarban lévő Smith 

néemetkt nevelőnő P r e m i e r i r n n é n 
ajánlkozik jobb családokhoz gyer- ^ I L I I I I L I I I U I J I J J 
mekek mellé esetleg házikisasszony- r e n d k i v ü l j u l á n y os árban eladó 

nak. Ctm a kiadóhivatalban. C j m a kiadóhivatalban. 

•.-.vc-' i tmmmmmm^mmmmmmmammmmmmmummmmwn^mmmmmmmammmmm^ 

A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy 

Értesítem 
a n. é. közönséget és m. tisztelt 
üzletfeleimet, hogy 

kékfestő, müfestö és 
veggtisztitó üzletemet 

Kőszegről Karcagra helyeztem át és 
ott saját nevem alatt továbo foly-
tatom. Ezzel kapcsolatban tudatom 
a n. é. közönséggel, hogy minden 
a szak námba vágó munkákat Vá r -
kör 24. sz. alatt (udvari emelet) 
feleségem továbra is elvállal és azt 
14 napon belül teljes garancia mellett 
elkészítve a t. rendelő birtokába 
juttatja. — Egyben szívélyes bucsut 
veszek ezúton minden jóbarátomtól, 
összes ismerőseimtől, a Concordia 
és egyházi dalárdák, valamint a 
Sportegylet tagjaitól azzal a kéréssel, 
hogy tartsanak meg továbbra is jó-
emlékben és támogassák távolban 
levő uj vállalkozásomat. 

Kőszeg, 1 9j8. okt. 22. 

Orbán János, festőmester. 

M * O ^ I K t * I I O I ' ö ^ í R ^ X d l I * ^ ^ 

őreiiilii R>tíkkEia«*il»rii 
azonnali vagy későbbi szál l ításra előjegyezni lehet 

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

Seybold Kálmán, Király-ut 10. 

vármegyék és egyéb közületeknek, útépítési, járda-
X ^ Q Z S w ^ G Ü burkolási, villanyositási, csatornázási munkálatait 
stb. 5—10 évig terjedő időre való részletfizetésre és 

T^tM f V f l ^ á c i kölcsönöket (hitközségeknek is) 25 évi amorti-
J j p i L J ^ C á U d l zációra eszközöltetünk. — Költségvetéssel 

szolgálunk, mérnökünket kiküldjük. 

V á l l a l k n 7 r i k n a k iparosoknak: árlejtésekhez, n v a H Ó l / n l f a t 
I d l I a l M U U M I Ú A , közmunkák elnyeréséhez stb. U f f l U C M J I v d l 
szerzünk budapesti nagybanktól és financirozzuk a vállalt közmunkákat. 

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

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

Itri mellékfoglalkozás 
Állandó képviselőt keres Kőszeg és vidé-
kére jutalékrészesedés mellett fuvarlevél-
felül vizsgáló iroda A képvhelö teendője 
az itteni kereskedők vasúti fuvarleveleit 
havonta összegyűjteni és irodámhoz abból 
a célból beküldeni, hogy a kifizetett fuvar-
dijak helyessege a kereskedők érdekében 
felülvizsgáltassanak Háromszáz pengőig 
terjedhető havi mellekjövedelem Levél-
beli ajanlat Scháfer M. cég Budapest, 
Népszinház-utca harmincegy alá küldendő. 

K i t i i U i l a k a * 
A kőszegi Ipartestület Jurisics tér 
13. házszámu székházában az eme-
leten egy szoba és konyhából álló 
lakás azonnal kiadó s beköltözhető. 
Igénylések Dömötör Gyula ipar 
testületi elnöknél e hó 30-ának d. u. 

5 óráig bejelentendők. 

A „Hunyadi Mátyás" reáliskolai 
nevelőintézet tulajdonát képező egy 

pár sárga 

telivér hintóló 
november 7-én d. e. 10 órakor 

a kőszegi városmajorban 

nyilvános árverésen eladatik. 

Tanoncnak 
egy jó házból való pj||jS2 J^pOS 

flu felvétetik asztalosnál. 

Festéküzlet 

Mit I tt festékárut vásárolna,kérem 
tekintse meg az újonnan megnyílt 
f e s t é k k e r e s k e d é s t , hol 

zománc- és porfestékek, 
olajok, kence, 
terpentln, l a k k o k , 
parkett- s padlóbeeresztők, 
ecsetáruk, valamint 
gyertya, szappan, 
mosóporok és az összes 

a festékszakmába vágó cikkek a 
legolcsóbban beszerezhetők. 

Schwarz Jenöné 
festékkereskedése 

Kőszeg, Várkör 31. 

Műhely-áthelyezés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy Sziget-utca 17. 
sz. alatt volt 

cipész-műhelyemet 
Mecséry-utca 24. sz. alá 
helyeztem át. Bejárat a Kaszárnya-
utca felől. További szives párt-
fogást kér 

P A J O R M I K L Ó S cipészmester. 

GYÜMÖLCSFÁK 
díszcserjék és kúszó növények 

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

K e l l e r B é l á n á l 
Király-ut 79. szám alatt. 

Nagyobb vételnél árengedmény. 

— Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kős7.?cen. — 

4. aöuzag es VidóXH 1928. október 28. 
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