
A halott Tisza tiz esztendeje. 
Mult szerdán volt első jubileuma annak az 

örökké gyászos napnak, amikor a budapesti utcán 
kitört a patkányok forradalma. A fékevesztett 
indulatok szennyes árja öntötte el a magatehe-
tetlen országot, a csatorna minden piszka nap-
fényre került, hogy elfoglalja azokat a pozíciókat, 
ahol kénye-kedvéte harácsolhat és az összeom-
lással fenyegető vár, az ezeréves Magyarország 
zászlótartói posztjáról aljas orgyilkosok kilőtték 
a hivatott vezért. Talán stílusos is volt, hogy gróf 
Tisza Istvánnak ilyen halált rendelt a fátum, talán 
megváltásnak szánta, hogy ne kelljen megélnie a 
nagy összeomlást, a minden eddigi csapásnál 
ezerszeresen fájdalmasabb megcsonkítást. Részeg 
katonák fegyvere dördült el a városligeti Roheim-
villában és az a szikla-ember, az a tölgyszál, 
amely évtizedek viharait szemrebbenés nélkül, a 
vasakarat fegyelmezettségével élte át, kidőlt. — 

Magyarország megerősítése a monarchia ke-
retein belül a magyar történelmi középosztály 
lábraállitásával — ez volt gróf Tisza István nagy 
történelmi koncepciója, amelynek eléréséért nem-
csak a saját ellenzékével, hanem az udvarral, a 
közös minisztériumokkal, Béccsel és a nemzeti-
ségekkel szemben is ellentmondást és hátrálást 
nem tűrő szilárdsággal juttatta következetesen 
érvényre elveit. Kemény volt lefelé, de gerinces 
és hajthatatlan tudott lenni felfelé is. A minisz-
terelnökség bársonyszékéből szolgálta nemzetét, 
de amikor állását elhagyta, egyszerű frontharcos-
ként állta a megpróbáltatásokat. Az is tudott 
dolog már az időközben napfényre került hivata-
los iratokból, hogy gróf Tisza István volt az 
egyetlen, aki mindvégig, sőt a döntő korona-
tanácson is ellenezte a háború megindítását, mert 
váteszi Jelke előre érezte, hogy a világégésből a 
magyarság megperzselt szárnyakkal kerülhet csak 
ki. Ilyen égésre azonban Ő sem számitott és a 
kötelességét végig teljesítő harcosként állt a maga 
elrendelt helyén akkor is, amikor legnagyobb volt 
a veszedelem. 

Lehet arról vitatkozni, mint alakultak volna 
az események, ha a forradalmak után ismét ez a 
vasember veszi kezébe a gyeplőt, de elvitathatat-
lan, hogy az eltelt tiz esztendő óta Tisza István 
elvei és koncepciója mind szélesebb talajra talált 
a nemzet lelkében. Emlékezzünk csak vissza, 
milyen volt a közfelfogás Tisza személyével szem-
ben a háborús és a háborút megelőző években : 
szenvtelen és kíméletlen, egyetlen célra törekvő 
és a cél eléréséért akár életeket és exisztenciákat 
is feláldozni képes mágnás. És most tegyük ke-
zünket a szivünkre és ugy valljuk be, mennyire 
hiányzik ma ez a céltudatos koponya, ez az 
erélyes kéz, ez a koncepcióit hónapokkal, sőt 
évekkel a megvalósítás előtt szigorúan zárt for-
mulába tömörítő agy, amely nem a pillanatok 
politikáját követte, hanem az örökkévalóság szá-
mára dolgozott, aki emberöltők végtelenségéig 
akarta szilárd talajra lehorgonyozni a történelmi 
Magyarországot. 

A geszti kripta hűvösében talán egy pilla-
natra felfogják intéző államférfiunk azoknak a 
tanításoknak mélységét, amelyek e tragikus év-
fordulón — a bomlás megindulásának és a leg-
nagyobb magyar halálának jubileumán — két-
szeresen aktuálisak. Bár lobot vetne bennük is a 
szikra, az erély, a céltudatosság, a senki előtt 
meg nem görnyedő gerinc, a taktikázást megvető 
férfiasság szikrája, amely ha lángra gyul, csodákra 
képes hevíteni valamennyiünket egyaránt. 

G a z d a g az o rszág akkor lesz, 

Ha a magya r , magya r árut v e s z ! 

Halottak napján. 
Dr, Freyberger Jenő. 

Kivirágzott a temető. Fényesség világosodott! 
a csendes sirok fölött. A különben mindig egy-
más fölött kapaskodó, egymást letaposó élők 
csendesen jártak a világosan, virágosán derűs, 
örök békességet hirdető sirok között. A leg-
kedvesebb mieink sirja fölött fényeskedő lángocs- ! 
kák lobogva hirdették a földön elkínzott emberek 
leghatalmasabb mindennel megbékítő hitet, a 
kereszténység leggyönyörűbb gondolatát — a fel-
támadást, az örökkévalóságban leendő viszont-
látást. 

Az elhagyott hősök sirjai fölött is, magya-
rok, osztrákok, olaszok, szerbek, oroszok egy-
más mellett domborodó sirjai fölött is az örök 
békesség lángocskáit élesztette a csendes őszi szél. 

A hősök sirjain imbolygó lángok fölött el-
nézek a messzeségbe, ahol millió és millió öz-
vegyi fátyolon, könnypatakokon, az egyéni és 
családi tragédiák hekatombáin tul szerte-széjjel a 
világon, amerre az országokat és trónokat dirib-
darabokra törő, életeket és vagyonokat elsodró 
világvihar elrohant és millió és millió korhadt 
fejfával tűzdelte ki rettenetes, iszonyatos útjait. 
Millió és millió sir, ahol millió és millió üveges 
szem mered reánk és némán hangtalanul kérdezi, 
már egészen elfelejtettük-e őket trianoni nyomo-
rultságunkban. 

Ök elmentek közülünk, velünk, csukaszürkén, 
feltűnés nélkül a nagy háborúba és onnan el-
masiroztak tovább csendesen és névtelenül a 
halálba. Akik itthon maradtak, akik el se mentek 
és most kalmármódra számítgatják, mit vesztettünk 
egészségben, pénzben vagyonban, ily hamar el-
felejtették volna őket? Elfelejtettük-e, elfelejt-
hettük-e azokat, akik nagylelkűen, póz és frázis 
nélkül meghaltak értünk, testvéreikért, elöntözték 
a drága vérüket, odaadták maguknak és család-
juknak valorizálhatatlan és visszahozhatatlan 
kincsét, feláldozták a kicsi, évtizedes életüket, 
hogy az ezeréves anya, a mindennél drágább 
haza éljen, hogy mi, a szerencsésebb testvérek 
éljünk. 

Nézem a temetői kőkeresztet, amelyen apró, 
elhajlott gyertyák égnek, lobognak és kialusznak 
gyors egymásutánban, akár azoknak az élete, a 
kiknek emlékét hirdetik. Ezek a kőkereszten égő 
gyertyák minden, ami ismeretlen helyen porló 
hősi halottaink emlékét hirdeti. 

És én nagyon hálátlannak, nagyon nyomo-
rultnak érzem magamat, — halottak napján, — 
a pislogó lángocskák fényénél — a kőkereszt 
mellett. 

Azért irom ezt a pár sort, hogy megkér-
dezzem kőszegi testvéreinket, vájjon mások is 
kicsinek és hálátlannak érezték-e magukat halottak 
napján hős kőszegi véreinkkel szemben. 

Pestre utazók figyelmébe! 
TöteT József főherceg szálloda j 
BUDAPEST, Keleti p á lyaudvarná l , Baross-tér 2. 

Elegáns, tiszta szobák, hideg, meleg viz, fürdők, 

- ».'/ lift, st, ,„ 

Szobák má r 4 P.-től. O lcsóbb , mint otthon 1 

Teljes penz ió szobáva l 

napi háromszori bő étkezéssel (kétszer husetel) 

má r 7 pengőtő l . 

Tej ivó és étterem az Országos Magyar Tejszö-

vetkezeti Központ vezetése alatt áll. 

HIRDETMÉNYEK 
Közhírré teszem, hogy f. é. május havá-

ban előfordult szőlő fagykár földadó leírási 
jegyzéke a városi adóhivatalban f. é. X / 29 - tői 
15 napi közszemlére ki van téve, hol bárki 
által megtekinthető. 

Közhírré teszem, hogy az 1937 folyamán 
bejelentett ideiglenes adómentességi igények az 
uj ültetésü szőlOkröl a jegyzék a városi adó-
hivatalban f. é. november hó 5 tői 15 nap. 
közszemlére van kitéve, bárki általjbetekinthetók. 

Közhírré teszem, hogy az 1927. évi 60 000 
sz. P. M. rendelet értelmében az 1929 évre 
szóló adóalanyok és adótárgyak összeírása el-
rendeltetett és f* é. november hó 5 ón kezdetet 
veszi. Felhívom a közönséget, hogy a megjelenő 
összeíró közegeknek a kívánt felvilágosítást 
megadják s az általuk átadott összeirási lapo-
kat pontosan töltsék ki s aláírva ugyanesak az 
összeíró közegnek adják át. Figyelmeztetem a 
közönséget, hogy a valótlan adat szolgáltatás 
szigorúan lesz büntetve. 

Közhírré teszem, hogy a m. kir. Föld-
müvelésügyi miniszternek több ízben kiadott 
rendeletei szerint a vértetü irtása kötelező. Ezt 
a kártékony rovart mindenki a saját területén 
pusztítani tartozik. A vértetü kártevésének meg-
akadályozására a gyümölcsfák törzsét és vasta-
gabb ágait be kell vonni permetezőgép vagy 
meszelő segítségével gyümölcsfa karboline-
ummal, figyelve arra, hogy a rügyeket vagy 
fiatal hajtásokat a karbolineun ne érje. A vér-
tetves helyeket ki kell vágni és gyümölcsfa 
kátránnyal be kell kenni. A gyümölcsfákat be-
meszelni nem szabad. Aki az irtást elmulasztja 
kihágást követ el ós a törvény szerinti bünte-
tésen felül az irtást a hi tóság végezteti el az 
ó költségére. 

Közhírré teszom, hogy a ,Magyar Hét" 
folyamán a nyílt árusítási üzletek november hó 
11-én vasárnap rogarel 7 órától déli 12 óráig, 
november hó 3,5,0,7,8,9, és 10 ón pedig esta 7 
óráig tarthatók nyitva. 

Közhírré teszem, hogy a kőszegi vagyon-
váltság földek 1928 évi hiszonbér előírási laj-
stroma a Városháza 11 számú szobájában köz-
szemlére van kitéve. Felhívom az érdekelteket, 
hogy saját érdekükben sürgősen jelentkezzenek 
a Városházán. 

Közhírré teszem, hogy a FelsCdunántulí 
Mezőgazdasági Kamara kiküldöttje f. évi novem-
ber hó 11 én vasárnap d. u. 4 órakor a város-
ház közgyűlési termében gyümOlcsvéd >lmi ós 
gyümölcstermesztési el5adást tart, amelyekre az 
érdeklődőket ezennel meghivom. 

Közhírré teszem, hogy az 1928 évi no-
vemberi lakbér negyedben a lakbérnek s nem 
üzlethelyiségek esedékes bére fejében további 
intézkedésig annyi pengőt kell fizetni, ahány 
aranykorona az illető lakásoknak alapbére. 
Egyebekben az augusztusi lak bérnegyedre vo-
natkozó rendelkezések maradnak meg. 

Jambrits Lajos polgármester. 

'Árverési hirdetmany Köztartozás fejébea 
lefoglalt 1 drb. használt kerékpár f. évi nov: hó 
b án d. u. 1 órakor árverés utján a legtöbbet 
Ígérőnek el fog adatni. Árverési feltótelek a 
helyszínen megtudhatók. 

Schedl Marton v. végrehajtó. 

Egyes szám ára 16 fillér 
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ő. Kőéibe frs Vtfluke 1928. november 4 

S z í n h á z 
Az elmúlt hét péntekjén és szombatján a 

„Cigánykirályt** jatszotia a Radó szintarsulat Eleve 
meg kell állapitanunk, ez volt tzideig a legjobb 
cperett előadás. Hasonló zsarerü operettek azok, 
amelyek teljes mértekben kielegitik a kőszegi 
közönség igényeit es izksét. A tiszta magyar mo-
tívumokkal átszőtt bájos taitalmu operett aktu-
alitását fokozza, hogy a valamikor világhíres 
Bihari Jánosnak, a nughaió szépségű regi magyar 
dalok halhatatlan költőiének szobotleleplezési ün-
nepébe ep a napokban volt a Margitszigeten. A 
darab előadása anr>ira tökéletes volt, hogymin- j 
dtn szettplfntk csak a legttljesebb elismeressel1 

adózhatunk. Külön ki kell emelnünk Radó S2in-i 
igazgatót, aki élethütn hozta szirpadia Ftrenc 
császár „gen ütlich", joviális bécsi alakját. Anna, l 
a kiváló primadonna egyik legjobb szerepe s, 
mint mindig, tökeletes volt. Bihari János szere- j 
pébtn Szabó László brillírozott Igaz, hogy ez a 
szertp, miniha csak reá volna öntve. Ntm is 
láttuk meg ily ktdv\tl jatszÁni. Bodnár hta be-
mutatkozott mint prima balletina. Tiroli táncát! 
nem fogja a kőszegi közönség eg>hamar e felej-
teni. Elragadóan ktdvts es bajos volt. Az összes 
többi szereplők is mind kitettek magukért s mind-
egyikükön eszre lehetett venni, hogy mily kedvvel 
játszanak. A siker ni m is maradt el A közönség 
végigtapsolta az előadasokat, mindent megújráz-
tátott. A Rákóczi-indulót hatszor ismeteltette meg 
(erre még nem volt Kőszegen példa). Fest Vidor 
karmester űicséretere ntm tudunk elegjelzőttalálni. 

Vasárnap a „Kitty és Kati" ment Igazi Kati-
darab. A darabra áll majdnem mindenben fentiek-
nek az ellenkezője. Különbtn az előadás is na-
gyon vasárnapias volt. Igtn nagy baj, hogy külö-
nösen egyes főszereplők nem tudjak eltitkolni 
kedvttlensegüket, ha nem nekik való, vagy nekik 
nem kedves szeiepekbtn játszi nak. Ez aztán ki-
hatással van az tgesz előadásra s természetes, 
hogy a köíönseg is hamarosan észreveszi. 

Ugyanaz, ami a „Cigánykirályra", all a hét-
tőn előadott „Faros csillag"-ia. Ezideig a leg-
jobban előadott prózai darab. Sajnálhatja mindenki, 
aki nem lattá e nagjszeiüen vagó előadást. Elég 
sokan voltak — akik hiányoztak. Minden szereplő 
a javat adta tudasanak, oe ket alakítás emelkedett 
meg igy is messze ki. Vese) Maigit Julikaja és 
Vertes Karoly Miskája. Erre igazán nem szamit-
hatott senki, hogy a piimadonna prózai darab 
főszerepeben is ily fenyes alakítást njujtson. Ke-
vés primadonna lesz, aki prózai darabban ugy 
játszón, hogy könnyeket tudjon csalni a meg-
hatott nézőközönség szemébe. Veseynek sikerült. 
Büszke lehet ra. — Vertes Károly istenadta tehet-
segenek tárházából ezúttal oly remekbe sikerült 
tökeletes alakitast njujtott, amei) a Nemzeti Szín-
házban is megállná helyét. — Radó László Öszi 
János, a király és a főhadnagy nehéz hármas 
szerepet oly bravúrral oldotta meg, amilyenre 
csak a vérbeli színeszek kepesek. — Kedves volt 
Radó Nuci Juliska szeiepebtn Kar, hog) ezideig 
oly rukan láttuk. — Soir Jenő megn utalta a 
jegyző szerepeben azt, an it róla eleve is feltete-
leztür.k, hoj.y nagjon ertekes színész. — Az összes 
többi szereplők is dicsemet érdemelnek, a precíz, 
igazan kitűnő előadáséit. 

Kedden es szerdán „Mersz-e Máry" ment! 
„Miéit n.ersz" ó vidéki direktor rev ü- operettet a 
videktn jatszani. Persze, mett szegenyek reá 
vannak szorulva. A közönség mindig ragaszkodik 
az újdonságok tloadasahoz is es iljen, különösen 
operettekben, jó biz alig akad. A „Mersz- e Máry" 
igazi levü-opeiett. Elmaradt természetesen a pesti 
fenyes kiállítás, a görlök, s ami megmaradt, az 
egyenlő a semmivel. Semmiből pedig nehéz vala-
mit kihozni Ezen a szereplők ig>ekezete, néhány 
jó táncszám, sőt még a világhírű „Kreolc.dal" 
sem tudott változtatni. 

Csütörtökön a „Falurossza" ment. Az elő 
adás nagyon jó volt, annak dacára, hogy a mai 
színészek (all ez nemcsak az itteni szintáisulat 

színészeire, hanem majd az összesre) nem tudják 
valahogy a népszínművek törzsgyökeres falusi 
alakjait oly tökeletes elethüséggel a színpadra 
vinni, mint valaha háború előtt. Kivétel ebben is 
Vértes Karoly, akinek remekbe sikerült gonosz 
baktera messze kiemelkedett az előadásból és 
Vésey Margit, aki minden szerepében otthon van 
és mindig elethű. Jók voltak még Sorr Jenő és 
Szabó László. Itt említjük meg régi kedves isme-
rősünket Garamszegit, aki minden szerepében 
mindig valóságos kabinet alakítást nyújt. Kár, 
hogy aránylag titkán látjuk. 

Az e heti előr.dások (hétfőtől péntekig) szem-
ben az előző jól látogatott előadásokkal, feltűnően 
gyenge házak előtt folytak le. Biztosan remelhető, 
hogy ezen a héten ez máskép lesz. Nemcsak 
azért, mert ez az utolsó teljes het s azután hosszú 
hónapokon keresztül minden szórakozás nélkül 
marad a kőszegi közönség. Hanem főleg azért, 
mert a közönség ezen utolsó előadásokon mu-
tatja majd meg szeretetét és háláját telt házakkal 
azért a sok kedves estéért, amelyet ez az igazán 
elsőrendű, nagyszerűen játszó szimpatikus szín-
társulat a hel>beli közönsegnek szerzett. Hisszük, 
hogy megtörik tr.égegy tekintetben is a jeg és 
olyanok is megjelennek állandóan a hátralévő 
előadásokon, akiket ezideig vagy egyáltalán nem, 
vagy csak ritkán lehetett látni. Ha el jönnek, meg 
nem bánják ! A Radó színtársulat ezévben igazán 
megérdemli a legnagyobbfcku támogatást. Sz. 

H I B f i H . 
Magyar Hét 1928. november 3 — I I ig. 

K nevezes. A kormányzó vitéz kisséro6laki 
Béresétji Lót-z.ot, a volt zalmgerszegi m. kir. 
0. fcoivfdbussártzred tart. ffcbhdnapyát, jelenleg 
bkuv Luxait;áz»>títfet, t>ki középibkolai tanul-
mfcnysit Kőszegen a beLcétfrimnáziumban vé-
gezte, tzérrjjeeííí'dévé nevezte ki. 

Kinevezes. A m. kir. pot-ta vezérigazgatója 
ifj. Jarcts Utván pofctblorgaÍILI dijnofeot Vesz-
prémbe, S&ihüü Miklós forgaiai dijnokot II. o.j 
pofclaíifeztté mvtzte ki Kfszegre. 

Utosjo. E ty t imes tziv, mely egy egész, 
! tmterfcleUn feerttztúl mii den jóért érezni tudott, 
erekre mifrfcztLt do l t^n í . özv. Kónai Frigyesné, 
hofsju íveken keresztül a Katb. Jótékony Nő-
egylet va.ssztiiányi tugja, csendes jótevő nő s 
a szegények jo aLgyala volt ós mindenki, aki 
ismerte Qt, ktdvts ós finom egyénisége miatt 
megszerette. FfarbdtfeSgot nem ismerő, ügyes 
kezei mindig segiUépre készen állottak. Az 
egyt sülét szivból gyászolja a kfdves elköltő-
zöltet és emiókét suvében fogja megőrizni. 

Vallasos est. A mult vasárnap az evang. 
templemban tartott vallásos est nagyon jól sike 
rült. A műsort bensőséges ima vezette be, me-

liyet dr. Tirtich Gergely mordoti. Zilles János 
I tanár gyenyöru tegedüjátékat, amelyet orgorán 
Freyler Emma zenetanárnő a nála megszokott 
prtcizitábfctti Kísért, áhítatos eset.dben hallgatta 

;u nagyszán.u kczoLbég. Az est kozpontjabau 
Mailéi Laszlo\biiastaLtr eiöt dasa volt. Az egy-
házi év végén, az e,múlás gondolatával kapebo 
latban ntigyon időszerű temarcl, a „Bánat" ról 
elmélkedett. Ugy beszélt a bánatról, mint uz 
élet velejárójától, mint Isten ajandékáról, mely 
neveli, nemesíti lelkünket; Hok szemlén láttunk 
környékét csillogni. Szépek voltak a karének 
számok is, melyeket Orbán Károly b. karnagy 
vezetett. A műsort ima és közének zárta be. 
Az ebt sikeréért a közremukódöknek hálás kö-
szönetét fejezi ki a helybeli Evang. Nőegylet. 

Felhivatnak az összes bortermelók, hogy 
ezévi bortermésüket f. hó 5—10 ig a városi fo 
gyasztási adóhivatalnál jelentsék be. 

Az Elité k ávéházban november 6-ától 
minden este Vadas Lajos teljes zenekaráva l ; 
hangversenyez. 

K i á b r á n d u l t a m a l á ncbó l 

is mogvel* most a bá lbó l , 

N e jö j jön cl sol^a b á l b a 

C d r a s fog r a n a s z á j á b a ' . 

S C H W A R Z I Z S Ó , a l l .v izsg. fogász.Várkör 29. 
Szüiol ertekezlet. A Széchenyi István m. 

kir. állami polgári fiúiskola ma vasárnap d. u. 
3 órakor nagytermében szülői értekezletet tart 
és erre a szulöket, szállásadókat és a tanügy 
barátait ezennel tisztelettel meghívja. .Ebből az 
alkalombol kifolyólag Náhrer Mátyás felügyelő-
igazgató az élet értékeiről tart előadást. 

Tanári közgyűlés. Az Országos Polgáriskolai 
Tanáregyebület Soprun-Vasmegyei Köre 1928. 
november 10 én, szombaton délután 37j órakor 
a kőszegi Széchenyi István m. kir. áll. polgári 
fiúiskola nagytermében évi. rendes közgyűlését 
tartja. Tárgysorozat: 1. Üdvözlődal, énekli az 
iskola óijekKaru. 2. Elnöki megnyitó és üdvöz-
lések 3. A hatvanesztendős polgári iskola. 
Előadja : Győri Vilmos nyug. felügy elő igazgató. 
4. Schubert Liszt: b) Sei mir gegrüsst. b) As-
dur impremtu. Zongorán előadja Kiacskó Győző 
sopronr polgáriskolai tanár. 5. Költemények. 
Előadja: Tóth Kálmán polgáriskolai igazgató 
Szombathely. 6. lluber Karoly : Kunok. Hegedűn 
előadják : bácsi Sándor és Vintze József cell-
dömölki polgáriskolai tanárok. 7. Jelentések: 
a) titkári, b) pénztárosi. 8. Indítványok. 9. Szó-
zat. A közgyűlést megelőzőleg, 3 órakor választ-
mányi ülés lesz az 1. emeleten levő rajzteremben 

Náhrer Mátyás, köri elnök. 

Nyersz vele, ha magyar árut v á s á r o l s z ! 

Városi tanacsüles. Kőszeg város tanacsa a 
szerdán megtartott tanácsülésen kisebb folyó 
ügyeket intézett el. Tudomásul vette, hogy a 
kereskedelemügyi minisztérium Bódogh János 
kőszegi lakosnak az autóbuszipar gyakorlására 
engedélyt adott, aki időközben már autóbusz-
járatát meg is indította. Nem adott engedélyt a 
tanács Wurat Ferenc kőszegfalvi lakosnak mé-
száros és hentesipar gyakorlására, miután az 
előirt 2 évi gyakorlatot nem igazolta. Zwaller 
Samunak egy szoba és konyha, valamint mellék-
helyiségek építésére adott építési engedélyt. Az 
uj ház a sznbuhegy alatti telkén épül Zwaller 
Samunak. Weöres Aladárnak uj szín és mellék-
helyiségek építésére adtak engedélyt. 

Hó- és sárcipő javítását fe 
a vi l lanyerőre berendezett ü zememben 

e lvá l la lom. 

Fried Gyula, Kőszeg. 

A természetes keserűvíz 
g y o m o r és b é l t i s z t i t ó hatása p á r a t l a n ! 
Igmándit ne tevessze össze masfajta keserüvizzel! Kapható mindenütt kis és nagy üvegben Schmidthauer kutvallalat Komárom 
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A Kőszegi Katolikus Olvasókör újból feléledt 
és a Hitelszövetkezet tulajdonát képező épület-
ben nyert megfelelő elhelyezést, ahol epy nagyobb 
és egy kisebb szota áll egyelőre rerdelkezésére 
a tagoknak. Az egyesület talpraállitásán Gá6pár 
János káplán fáradozott, kinek sikerült nagy 
„záinban tagokat összetoborozni. A helyiségek 
igen Ízlésesek és 6zépen vanDak berendezve. A 
megnyitás t e g D a p volt, minden ünnepélyesség 
nélkül, de mint halljuk, későbbre van tervezve 
egy családi estéllyel kapcsolatos ünnepélyes 
megnyitása a Körnek. 

A magyar fö ld termékeit f ogyas zd ! 

A városi tűzoltólaktanya teljesen elkészült 

és a hivatásos tűzoltóság mór be is hurcolkodott. 
Tudvalevőleg, minden hivatásos tűzoltó megfe 
lelő lakáshoz jutott a laktanyában és maga a 
tűzoltóparancsnok is ott kapott lakást. A tűz-
oltó szerelvények is jó elhelyezést nyertek és a 
város gazdasági alkalmazottai is az uj épületben 
kaptak lakást. Ezekután a város major udvara 
is rendbejöu és a fCucca vonalon egy rendes 
kerítéssel lesz elzárva a városmajor, mert 
hamarosan úgysem épül meg a járósbirósági 
épület, mely tudvalevőleg az uccai frontra van 
tervezve. 

Teadelutánt rendez f. hó 18 ón ismét az 
Evang. Nőegyesület és Ifjúsági Egyesület a Sör 
kert immár kibővített helyiségeiben. Még mindig 
élénk emlékezetben élnek azok a kellemes dél 
utánok, miket a fenti egyesületek rendeztek b 
közönség óriósi látogatottsága mellett. A mostani 
műsor kimagaslik az eddigiek közül. Sőt ezúttal 
még uj erők bevonásával elsőrendű németnyelvű 
kabarészám kerül szinre. Levé'posta, cukrázda, 
stb. lesz a teadélután kerete. 

Vadas La jos tel jes zenekara hangver-
senyez nov. 6-tól az Elité k ávéházban . 

Gyűjtés az Úhaz emlekrru javara. Jambrits 
Lajos polgármester átiratban kereste meg a 
magyar varosokat az újra építendő ühöz javára 
vaió sdakízás céljából. Ezideíg 529 P. folyt be 
mely összeget kiadta a polgármester a Turista 
Egyesületnek. A városok részéről még nem 
folytak be az összes adományok, miért is remél-
hető, hoííy egy nagyobb összeg fog még a jel-
zett célra beérkezni. 

A hadikölcsön segelyezes ügyéken szón 
értesítést kaptuk a városházán, hogy t>z előirt 
nyomtatványok még nem érkeztek mtg, de elő-
reláthatólag a napokban már itt lesznek, mikor 
is a szükséges intézkedés azonnal megtörténik 
és falragaszok utján lesz a közönség tájékoztatva 
a jelentkezés mídjáról és idejéről. 

Pár to l juk a magya r mezőga zda s ágo t ! 

Hirdetmeny. Mindazok, kik hosszabb érvé-
DJÜ utiigazolvány váltására jogosullak, jövő évre 
szóló: (zöld színű) hatarátlépési igazolványaik 
kiadását november 1 december 15 közti időben 
kérelmezzék a m. kir. állami rendőrség kőszegi 
kapitányságánál. A fenti igénylési határidő után 
előterjesztett kérelmek ugyanis csak a legindo-
koltabb esetben lesznek elintézve. Ezen, jövö 
évre szóló utiigazolvány váltásakor a régi iga-
zolvány felmutatandó s 1 darab ujkeletü fény-
kép csatolandó. Az uj utiigazolványok a régiek 
egyidejű bevonása mellett január l-e után 
lesznek érdekelteknek kikézbesitve. 

Feláru vasúti jegyet engedelyezett a Keres-
kedelemügyi miniszter a Virágkiállítás es a Ker-
tészeti Kongresszus alkalmával. A november hó 
18 án kezdődő Országos Kertészeti Kongresszus 
és a Virágkiállítás iránt országszerte nagy az 
érdeklődés és erre való tekintettel a Kereske-
delemügyi miniszter a rendezőbizottság kérésére 
* v irágkiállitásra és a Kongresszusra való fel-
utazásra fóláru menetjegykedvezmónyt engedé 
lyezett. A rendezőbizottság a jövő hót folyamán 
küldi szét a meghívókat ós aki arra igényt tart, 
az jelentse be a kongresszus titkárságánál: 
Budapest, VII. , Dohány utca 20. 

100.000 munkást és 10.000 tisztviselőt 
tart el a kis Csonka-Magyarország import-
jával a külföldön ugyanakkor, mikor ide-
haza magyar munkások és magyar tiszt-
viselők ezrei munka nélkül nyomorognak! 

D. M. C. békebeli anyagból uj 
harisnyákat köt és f e j e l Nagyné, 
Szombathely, Erzsébet királyné 
ucca 8. 

Kőszeg és Vidéke 

A sziniévad közeledő befejeztével ezúton is 
felkéri a Kőszegi Magyar Szinpártoló Egyesület 
tagjait, hogy bérleteiket e héten feltétlenül járják 
le, mert nem valószínű, hogy a színigazgató 
a szerződésben kikötött 4 hetet (november 13) 
csak néhány nappal is meghosszabbítja. Tagok-
nak, kiknek bérletei elfogytak, kedvezményes 
pótjfgyeket a S:inpárto!ó Egyesület sz utolsó 
élőt dásokra ia kiad tetszésszerinti számban. Az 
Egyesület felkérésére harmadik esti előadásra is 
kitűzte a színigazgató ktdden este a .Cigány 
királ j" operettet. Mindazon tagoknak, akik ezen 
előadást nem láthatták, mint a 6ziniévad leg-
jobba n sikerült operetielőudását, ezúton is fel-
hívjuk ezen estre figyelmüket. — Hétfőn „A 
templom egere", kedder. a „Cigánykirály*, szer 
dán Bodnár Ela és Hetényi Ferenc jutalom-
játekanént „A legkisebbik Ilurváth leány", csü-
törtökön „Drótostót", pénteken „Hivatalnok 
urak", szombaton „N ászéjszak a", vasárnap a 
„Kuiucfurfanfc" me^y. A Szir.pArtoló Egyesület 
tagjainak érdekeit biztosítandó, szerződésileg 
csak három jutalomjátékot engedélyezett, amely 
jutalomjátékokon szelvényenként 50 fillér pótdij 
fizetendő be. Az e heti őszes előadások csak egy 
este kerülnek bemutatásra, s így minden este 
mindkét bérlet szelvényei érvényesek. 

Schrammel-zene a Sörkertben! 
A ZTE Kőszegen. Váratlanul egy igen ér-

dekes, izgalmasnak Ígérkező, jó mérkőzéshez 
jut ma a kőszegi közönség. A ZTÉ vezetősége 
pályaválasztási jogát saját elhatározásából fel 
adva, Sz ma Kőszegen kerül lejátszásra. Ez a 
bajnoki mérkőzés a KSE utolsó bajnoki mérkő 
zése, amelynek lejátszása után a KSÉ derék 
legénysége jól megérdemelt téli pihenőre tér. 
A ZTE mindig a legveszedelmesebb ellenfelek 
egyike voit. A KSE legtöbb mérkőzését eldön 
tetlenül játszotta a ZTE vei. Mostani nagyszerű 
formáját Őszi eredmenyei mutatják. Egyedül a 
ZTE tudott a S F A C t ó l egy pontot elhódítani. 
A Kinizsivel 2 : 2 eldöntetlenre mérkőzött, a ve-
zető STK-val pedig 4 : 3 ra. A mérkőzésnek 
külön eseménye, hogy azt a kerület legjobb, 
legszimpatikusabb és legerélyesebb bírója, Hol-
lósy vezeti le. Ha a KSE ki tudja játszani 
Kinizsi elleni teljes formáját és beleadja a küz 
delembe minden lelkesedósét, akkor reméljük, 
ha nagy harc után is, de Kőszegen marad a két 
pont. Győzelemmel ha átmenetileg is, de elfog-
lalhatja a KSE a bajnoki tabella első helyét. 
A mai bajnoki mérkőzésre a KSE első csapa-
tának tagjai jelenjenek meg pontosan fél 2 órára 
a KSE öltözőjében. 

Segedvizsgák. A kőszegi ipartestületi ta-
nonezvizsgálóbizottságok előtt, f. évi október 
havában a következő tanonozok tettek segédi 
vizsgát: Wichnál Antal női szabónak, Horváth 
Mathild, özv. Fábiánics Jánosné kovácsnak, 
Fábianics Géza, Draskovits József kőművesnek, 
Draskovits Ernő nevű tanoncai, kitűnő, Laurin-
ger Ferencz lakatosnak, Posch Antal, Csécsenyi 
János kovácsnak, Csécsenyi János, Bilisics 
János cipésznek, Kovács György, Draskovits 
Ferenc kőszegfalvi kőművesmesternek, Schmidt 
Antal, Randweg Alajos kőművesnek, Kogler 
Sándor, Blass Rezsőné nagygencsi női szabónak, 
Varga Mária nevü tanoncai jó, Németh István 
cipésznek, Rusznyák Mátyás, Witzmann János 
köszegfalvi ácsnak, Witzmann József, Tompeck 
Rezső kőművesnek, Stuzenberger József nevü 
tanoncai elégséges s Handweg János kőszeg 
falvi kőművesnek, Tángl Alajos nevü tanonca 
elégtelen eredménnyel. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. Szü-
l e t é s e k : Franki Ferenc—Witmann Piroska: 
Zsuzsanna izr., Szőllősi József—Gyurisán Mária: 
Mária r. k., Noszek Károly—Halper Mária : Antal 
r. k.f Unger János—Oszwald Ágnes : Ágnes r.k., 
Huber József—Polgár Mária: János r.k., Walt-
ner Péter—Ecker Anna : Jenő r. k., Briski Má-
tyás—Marine Áijnes: József r. k., Lépőid Géza 
—Radl Lujza : László ág. ev., Horváth József-
Gáspár Mária: Imre r. k., Trummer Henrik— 
Zwaller Zsuzsánna: Katalin ág. ev., Preisz Sán 
dor—Liebich Mária: Marianna r. k., Tompeck 
Ferenc—Rácz Katal in: János r. k. — H á z a s 
s á g : Toki Jenő—Németh Mária, Nagy Kornél 
—Hildebrandt Margit. — H a l á l o z á s ; Mocsáry 
M. Gabriella 59 éves, szivizomelfajulás, özv. 
Rónai Frigyesné 69 éves, májrák. 
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„MAGYAR HÉT" 
minden magyar háziasszonynak 
kötelességévé teszi, hogy a 

vi lághírű 

nagyar gyártmányú 

1 
világos fej védjegyű 

i>r. O e t k e i •féle 
sütőport használja. 

Kérje a füszerkereskedésben a most megjelent 

148 receptet tartalmazó 

színes képekkel illusztrált 
dr. Oetker-féle receptkönyvet. 

Ara 3 0 fillér. 

KSE-Pápai Testvériség 3 : 0 (1:0). A KSE 
rendes formáját csakis egyenrangú erős ellen-
felek ellen tudja kijátszani, ez érthető is. A 
vasárnapi ellenfél S Z Í V Ó S , szimpatikus csapat, de 
pgyenrangu ellenfele a KSE-nek még sem volt. 
Gólokat is nehéz rúgni oly csapatnak, ahol majd 
az egész legénység a védelemben van. Az élső 
félidőben a KSE egy kissé álmosan és széteső 
játékot mutatva játszott. A második félidőben 
azonban már izelitőt adott mostani jó formájá-
ból. Különösen Nóvák kitűnő formája, valamint 
Hani ambiciózus, lelkes és erélyes játéka tünt 
fel. Ha a csatársor utóbbi iramát át tudta volna 
venni, a gólarány lényegesen nagyobb lett volna. 
Löwensohn a mérkőzést jól vezette le. 

Nov. 6-tól minden este Vadas Lajos 
hangversenyez az Elité k ávéházban . 

Mint értesülünk a budapesti dr. Oetker 
tápszermüvek városunkban a Magyar Hét kira-
katversenyón részt vesz. 

Bárd Karácsonyi Albuma 1928—29 évre. 
Hosszú évtizedek óta kedvenc zenealbuma a 
zongorázó közönségnek az évente karácsonyra 
megjelenő Bárd féle zenealbum. Ezúttal is pazar 
bőkezűséggel adja a cég mindazt, ami operette, 
tánc és magyar dal újdonságokból az év sláge-
re volt. „Mesék az Írógépről", „A régi nyár- , 
„ A cigánykirály*, sőt a most legújabban nagy 
sikert aratott Zerkovitz-operettnek; Eltörött a 
hegedűm" slágere is az idei album tartalmát 
gazdagítja. Tangó, charleston, fox és blues 
épp ugy benne vannak, mint a magyar nótát 
kedvelő közönség részére jó néhány dal, melyek 
rövidesen országszerte népszerűek lesznek. De 
a komolyabb zenét kedvelő részére is van né-
hány szám az albumban, mely összesen 33 
számot tartalmaz ilyenformán gondosan össze-
válogatva diszes kötetben. Bérmentve PG,90f-órt 
szállítja a Bárd cég. 

Róth Jenő kölcsönkönyvtárának újdonságai : 
Ibanez, Mindenki asszonya. Schmidtbonn, Mein 
Freund D«i. 

Mellények és pullóverek át-
alakítását, javítását és kötését is 
vállalom. Nagyné, Szombathely, 
Erzsébet királyné utea 8 udvar. 

Háziasszonyok figyelmebe. Pormentes nagy-
takarításhoz, szőnyegek, bútorok, falak s bár-
mely tárgyak pormentesitéséhez kikölcsönzöm 
villamos po.p8zivógépemet, mely bárki által 
könnyen kezelhető, csekély használati dij mellett. 
Cím a kiadóban. 
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Birtokárverés. 
özv. Frankenberger Károlyné s 

gyermekei tulajdonát képező circa 
1600 négyszögöles gyümölcsös és 
kaszá ló a hosszú Edler-dülőben 

1928. évi november hó 11-én 
délelőtt 11 órakor 

irodámban megtartandó önkéntes 
átverésen el fog adatni. 

Dr. SCHNELLER. ügyvéd. 

Gyümölcsfák 
minden fajtában kaphatók 

Kőszegi Fenyömagpergetögyar 
Kőszeg. 

Egy két szobás 
utcai emeleti és 1 szobás-konyhás 

lakás kiadó. 
Rajnis utca 5. 

Értesítés. 
Folyó hó 9-ére hirdetett 
lóárverés további intézke-
désig elmarad. 

Reálisk. gazd hivatal . 

Haszonbérbeadó 
Németh Imréné örökösei tulajdonát 
képező Hegyalja-utca 3. sz. alatti 
lucernás, gyümölcsös és szőlő 

a Rohonci-utca 2. sz alatti ügyvédi 

irodában. 

JCiadó iaüás. 
Kőszegen a Várkör legszebb részén 
egy két szobás és összes mellék-
helyiségekből álló lakás azonnal 
kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban. 

Egy uj üzletajtó 
külső és belső duplaajtóval, 
ajtószárfákkal és egy nagy 

könyvs zek r ény 
diófából eladó. 
Cim a kiadóhivatalban, 

Souterrainlakás 
szoba, konyha és mellékhelyiségek 

azonnal kiadó. 
Bővebbet a Jurisits-vendéglőben. 

KIADÓ: 
Egy szép üzlethelyiség 

raktárhelyiségekkel, 

egy második üzlet-

helyiség kapualatti 

bejárattal és udvari 

ablakokkal. 

Azonnal elfoglalható. 

Várkör 35, Vasudvar, 

Ĵ Cem kell többé Szombathelyen vasárolnia, ha elegánsan 
akar öltözködni, mert 

< Eerthofer ruhaáruházában 
sokkal jobban és olcsóbban szerezheti be szükségletét. 

Jérfi és női télikabátok, öltönyök, bőr-

kabátok, trench-coatok nagij választékban. 

JCedvezö fizetési feltételek ! 

Pénzt folyósittatunk 

Építkezési 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

Értesítem 

Z o n g o r á k — P i a u i n o k 
v l l ágmárkás uj és a lka lmi vételekben 

NAGY KRRRCSONYI VÁSÁRIN 
Zongorák és pianinók 8(K)—2500 P-ig terjedő árban, 10 évi jót-
állással, kedvezményes fizetési feltételekkel kaphatók nálunk. 
(Mindennemű jjvitdst, hangoldst, bSrozést szakmunkásainkkal bárhova vállalunk.) 

Használt zongorákat ujakra átcserélünk ! 
Zongorákat, pianinókat magas készpénzáron sürgősen veszünk. 

K e r n á c s e s T á r s a i , bankbizományosok. Budapest, 
VI., Teréz-körut 43 B. Nyugati pu. mellett. (Válaszbélyei: beküldését kérjük.) 

A nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, hogy 
mindennemű 

sár- és hócipő-javitást 
utánozhata t lanu l a l egú jabb m in t ákka l és módszerre l 

tudom eszközö ln i , o lcsóbban , tökéletesebben mint b á rho l . 

Aki talán megszokásból szivesebben viszi a saját cipészéhez 
ezen munkákat, ezt is lehetővé teszem olyképpen, hogy a 
cipészeknek módot adok arra, hogy olyan árért tudják szállítani 
mint én. Sürgős esetben pár órán belül elkészül bármilyen javitás. 

Kiváló tisztelettel ODONITS I S T V Á N cipészmester. 

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

3 kataszteri holdtól kezdve, holdanként 600 — pengőig, évi 7 % % 
kamstalapon, az iratok vetelétől számitott 8 napon belttl; 
(II. helyre is.) — Házakra pénzintézetünk 970 évi kamattal 
folyósít I —10 évig terjedő kölcsönöket, az ingatlanérték 50°/o-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/b1 — (Válaszbélyeg beküldését kérjük.) — 

A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy 

I . o%wA. poroif^xénre, 

e l s ő r e n d ű b ü k k h a ^ i i b r a 
azonna l i vagy későbbi szá l l í tásra előjegyezni lehet 

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

Seybold Kálmán, Király-ut 10. 

é s T & r s a l , bankbizomanyosok, 
BUDAPEST, VI., Teréz-körut 43/B. (Válaszbélyeget kérünk.) 

T T K ^ c á f T o l ? v á r m e s y é k é s egyéb közületeknek,útépítési, járda-
burkolási, villanyositási, csatornázási munkálatait 

stb. 5—10 évig terjedő időre való részletfizetésre és 

kölcsönöket (hitközségeknek \s) 25 évi amorti-
zációra eszközöltetünk. — Költségvetéssel t 
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. 

Kereskedők, iparosok váltóit leszámitoltatjuk 

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

kékfestő, müfestö és 

vegijtisztitó üzletemet 

Kőszegről Karcagra helyeztem át és 
ott saját nevem alatt továbo foly-
tatom. Ezzel kapcsolatban tudatom 
a n. é. közönséggel, hogy minden 
a szakmámba vágó munkákat Vár-
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, 1928. okt. 22. 

Orbán János, festőmester. 

Rádiócikkek 
készülékek,alkatrészek 

legolcsóbb bevásárlási 

forrása kedvező 

részletfizetésre. 

Villamossági Vállalat 

Berger és Társa 
Szombathely, 

Király-utca 1. (Legáth-palota) 

Telefon 238. 

Tanonc {elvétetik 
STRENN JÁNOS szabómesternél 

Kossuth Lajos-utca 3. 

Festéküzlet 

Mielőtt festékárut vásárolna,kérem 
tekintse meg az újonnan megnyílt 
festékkereskedést, hol 

zománc- és porfestékek, 
olajok, kence, 
terpentin, lakkok, 
parkett- s pad lóbeeresz tők , 
ecsetáruk, valamint 
gyertya, szappan, 
mosóporok és az összes 

a festékszakmába vágó cikkek a 
legolcsóbban beszerezhetők. 

Schwarz Jenemé 
festékkereskedése 

Kőszeg, Várkör 31. 

Birtokeladás 
> \ . 

A Rosenberg-dülőben egy 8C 
négyszögöles 

gyümölcsös e s kaszál* 
szabadkézből eladó. 

» 

Frankenberger testven 
Széchenyi György-u. 
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