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Jlföldraiz-tanügui kiállítás mérlege 
Junius 2-án, vasárnap bezártuk a földrajzi 

és történelmi kiállítást. Hogy a 3 napra tervezett 
kiállítás 8 napig tartott és hogy az utolsó napon 
is 340 látogatója volt, hogy összesen a helybeli 
iskolák növendékein kivül, 3 idegen iskola és 
2400 felnőtt látogatta, legjobb bizonyíték, hogy 
nem hiába fáradoztunk. 

Kár, hogy a vendégek száma kevés volt. 
Szombathely, Sopron, Székesfehérvár és Buda-
pesten kivül csak néhány vidéki város tanársága 
képviseltette magát, mely egyrészt a hősök ünne-
pének, másrészt az épen ez időben megtartott 
szentgotthárdi tanárgyülésnek tudható be. Ebből 
is csak az a tanulság, hogy egy ilyen kultur-
kiállitás rendezéséhez legalább is egy évre van 
szükség, mert a különböző érdekeket már eleve 
össze lehet egyeztetni, esetleg összekapcsolni s 
a hatást ezzel is fokozni. Ezek dacára sikere 
várakozáson felüli volt. Az ország különböző 
városaiból érdeklődnek lefolyása iránt, kérik a 
kiállítás jegyzékét, továbbá fényképfelvételeket, 
legutóbb pedig az Országos Közoktatásügyi Ta-
nács és a genfi nemzetközi kulturkiállitás magyar 
bizottsága érdeklődött az anyag iránt. 

Megtiszteltetés ez városunkra, tanintézete-
inkre és a rendezőségre egyaránt, nem érdektelen 
tehát, ha a kiállítás mérlegét a közönség, a város 
és az iskolák szempontjából megcsináljuk. Midőn 
három hónappal ezelőtt az első komoly lépést 
megtettük, csak kevesen ismerték fel jelentőségét, 
bizalmatlan, csüggeteg szavak hangzottak el s 
Inkább csak a tudat küszöbe alatt élt egyesek 
lelkében, hogy voltaképen a földrajz-tanügy mellett 
elsősorban általános magyar iskolaérdekről van 
szó. A munkatársak száma utolsó pillanatig inga-
dozott, reménykedők jöttek, hitevesztettek távoz-

Fájdalmak ormán. 

Fájdalmak ormán kigyúlnak a lángok, 
Csörögve csöndben hullnak már a láncok. 
Egyre több lesz a vér, a könny, az átok, 
Mig fel nem gyújtja az egész világot. 
Mert meg nem állunk 
Az ég alatt hálunk! 
Kicsit se várunk, 
Meg nem nyughatunk 
Mig sirnak a magyar anyák, 
Mig gyermekeink 
Sápadt arca riaszt, 
Mig élhet egy világhazugság! 
Nem addig ! Le nem mondhatunk ! 
Egy kis reményt sem el nem adhatunk! 
Nem addig! Hulljon minden és vesszen el 
Minden mi él és mozog a földtekén ! 
Nem addig! 
Megfordulhat Wilson a koporsóba, 
Nem addig! Nem fog nyugodtan aludni 
Ez a vén, bűnös Európa! 
Mig itt a lelkek pokla dul, 
Vijjog ezerarcú ördög, dul az ár, 
Nem addig! 
Ne szóljon büszkén a francia gloire! 
A világ muzsikáján 
Fel fog sirni, törni, 
Sziveket ölni, s meggyötörni 
Egy forró, vérkönnyes nóta. 
Nem addig! 
Mig le nem dőlnek 
A trianoni kártyavárak! 
Ó fákat kidöntve, döngve dörögve, 
Azért ha még ölnek, 
De összedőlnek daccal dübörögve! 

Sz i lágy i Káro ly . 

tak, de az előkészítő bizottságot ez meg nem 
ingatta, rnert tudta és bizonyos volt felőle, hogy 
a meg ma is ideális érzületü tanári karok mun-
kájára feltétlenül számithat. 

De hol is volna nagyobb szükség minden 
magyar kulturérdelcet felkarolni, mint épen vá-
rosunkban, ahol az erős nyugati hatások ameny-
nyire áldásthozók egyrészt, nemzeti szempontból 
épen oly veszedelmesek is. Évszázados hatalmas 
nyomás alatt állunk itt a határon és a történelem 
lapjairól bizonyithatnánk, mint nyomult évtizedről 
évtizedre előre a régi határról a nyelvi határ s 
ezzel szokás, izlés, viselet, építkezési stilus és 
sok egyéb más, mi magyarságunkat, 'nemzeti 
mivoltunkat fenyegeti. Ezzel szemben az iskola 
magd nem nyújt elég védelmet. Látjuk, hisz sze-
münk előtt folyik le, hogy az elszakított részek 
magyar iskolái máról-holnapra átalakíthatók vol-
tak, de ha a lelkeket, a magyar föld és magyar 
mult szeretete hatja át, akkor nincs mitől félnünk, 
szilárdan fogunk állni, ha egekig felcsapó hullá-
mok ostromolnak is. A magyar föld és magyar 
mult szeretetére pedig elsősorban a földrajz és 
történelem tanit s minden olyan mozgalomban, 
mely ezt előmozdítani törekszik, mindnyájunknak 
kivétel nélkül ott a helye, mert bizony igaza van 
annak az irónak és földrajztanárnak, ki Széchenyi 
mondását ugy alkalmazta, hogy nemcsak nyel-
vében, hanem földjében él a nemzet, s ez kettő-
zötten áll városunkra, mely itt a határszélen 
magyaros érzületével, ennek a magyar kulturának 
bevehetetlen védőbástyája kell, hogy legyen. — 
Kettőzött azon sokak érdeme tehát, kik bíztak a 
mozgalom sikerében s kik végül diadalra is vitték, 
városunk hírének emelésére, szakemberek elis-
merésére, közönségünk gyönyörködtetésére. 

Bizalommal nézhetünk tehát a jövő felé s 
minden reménységünk megvan arra nézve, hogy 
1932. év nagyszabású ünnepségén ezen nemes 
város közönsége, iskolái, tanárok és tanítványok 
méltóképen togják magukat képviselni. 

A f ̂ Idrajz-tanügyi kiállítás első pozitiv ered-
ménye tehát az önbizalom, hogy még ennél is 
jobbat, szebbet, többet alkothatunk, ha mind-
nyájan összefogunk és mindnyájan egyet akarunk. 

A kiállítást a közönséget nemcsak szóra-
koztatta, hanem tanította is. Az előadásokból 
megérthette, hogy a földrajz mily hatalmas eszköz; 
a hazafias érzés felébresztésére, ébrentartására és 
az állampolgári nevelésre. Együtt látta azt a sok 
ériéket, melyet városunk természeti és történelmi j 
viszonyai rejtegetnek, megtanulhatta azt, hogy a 
föld és ember örök természeti törvények alapján 
egymásra van utalva és hogy a gazdasági lehe-
tőségeket is ez irányítja, amely ellen vétkezni, 
azt más irányba terelni büntetlenül nem lehet. 
Megismerhették földtani viszonyait, csodálatosan 
gazdag növényzetét, elszomoritó irányzatot mu-
tató népesedési viszonyait, ipari, gazdasági életét, 
kulturáját, melynek bemutatására készült grafi-
konjai fáradságos munka eredményei. 

Láthatták az iskola életét, azt a lelkes e: 
fáradságos munkát, mely fiaik érdekében ott folyik, 
láthatták, hogy azon értékek megbecsülésére tanít-
juk őket, melyet az elmúlt nemzedékek hangyaszor-
galommal gyűjtöttek, megtartották s hogy ezeket 
nemcsak fenntartjuk, hanem tovább is fejlesztjük. 

Városi érdeket is szolgált azonban a kiállítás. 
Méltányolta ezt a város vezetősége, mikor a moz-
galom élére állt s költséget nem kiméivé, anya-
gilag is biztosította megtartását. Ha csak 30 
emberrel többen vannak is, ki felismerték a város 
kulturális értékét, természeti viszonyainak csodás 
szépségeit, tudományos szempontból pedig meg-
oldásra váró feladatait, már akkor nagy eredmény 
ez, mert nagyobbára tanár emberek voltak, kik 

száz és száz gyermek lelkébe ültethetik át tapasz-
talataikat és a látottakat, mely őket is meglepte. 

A város fejlődésének a lehetőségeit is a 
természeti viszonyok szabályozzák, itt pedig fel 
kell ismerni, hogy legnagyobb értéke egészséges 
éghajlatában, természeti szépségeiben van s hogy 
ezt az idegenforgalom emelése céljából a leg-
messzebbmenőleg ki kell használni. Hasonló 
jellegű városok a külföldön ebből élnek, ebből 
gyarapodnak és ezt látom én is a jövő fejlődés 
utjának. A sok iskola, rend, tisztaság pedig le-
települőket vonz, a gyarapodás pedig a város 
legelsőrendü érdeke, mert ki tudja, meddig birja 
azt a vérveszteséget, mely a lassú kivándorlás 
által már évtizedek óta emészti. A vándorgyűlés-
sel és kiállítással tehát a legjobban szolgálta a 
város ezen érdekét is és ez sem utolsó eredmény 
a mérlegen. 

De leginkább az iskolák érdekét képviselte 
a kiállítás és s ennek eredményei évekig fognak 
mutatkozni. Az oly fontos honismerethez, mely a 
földrajz-tanítás alapja, összehordta az anyagot s 
ez az első lépés a modern földrajztanításnál. A 
természeti és emberi tényezők tanulmányozása 
behatóbb elmélyedésre adott alkalmat a földrajzot 
és történelmet illetőleg. Tudjuk, hol mit keressünk, 
tisztázódott nem egy homályos kérdés. Módszer-
tani kérdések vetődtek fel, alka'.mat adott a tanuló-
ifjúságnak is öntevékeny és önzetlen munkálko-
dásra, az iskolák között nemes versenyt szült s 
bevilágított azok életébe. Egymástól tanultunk 
s bár minden iskolának speciális célja és mód-
szere van, láttuk, hogy van terület, ahol közös 
erővel dolgozhatunk, ahol érdekeink összeforrnak 
és közös munkálkodásra hívnak. 

Hogy megtanultuk egymás értékeit megbe-
csülni, hogy közelebb léptünk egymáshoz és hogy 
a közös kulturális munka lehetőségét felismertük, 
ezt látom én a kiállítás legnagyobb eredményé-
nek. Miért ne dolgozhatnánk, ahol lehet, közös 
erővel, s miért ne kösse össze egy kis város 
tanári karát a legszívélyesebb viszony, a legne-
mésebb barátság. Hisz egy ügyet, a magyar kul-
tura ügyét szolgáljuk mindannyian s amit ebben 
a virágos kertben teremtünk, miért ne legyen 
mindnyájunk közkincse. Mert mit ér az olyan 
virág, melyben a kertész csak maga gyönyör-
ködik ? 

És ilyen és hasor.ló közös kulturális mun-
kára van és volna számtalan alkalom, ha azok 
veszik kezükbe, kiket méltán megillet. Csak egyet 
említek, a muzeum kérdését. A tanárság és tanító-
ság érdeke ebben nem az, hogy összegyűjtjük 
az ódon régiségeket és polcokra rakjuk, hogy a 
por lepje, hanem emellett a muzeumnak élni kell. 

— Történelem, földrajz, természetrajz, 
a gazdasági élet száz és száz problémát vetett fel, 
melyre válaszolni szükséges volna, hisz a tan^rv 
egyenesen előírja, hogy a környezet földr.-jzi és 
természetrajzi viszonyai a tanítás keretében leg-
messzebbmenőig kihasználandók. Tehát iskolai 
érdek is s emellett megfelelünk azon tiszteletre-
méltó ősök szeilemének is, kik egykor annyit 
tettek itt a városon belül is a magyar tudomány 
és magyar kultura érdekében. 

Ha ez megvalósul, ez lesz a Hamupipőke 
köntösében megjelent földrajzi kiállítás legszebb 
eredménye! T. 

HIRDETMÉNYEK 
7220—1929. Felhívom a közönség figyelmét 

a Soproni Automobil Egyesület és Sopron város 
által f. hó !6-án tartandó első nagy hegyi autó 
és motorversenyére: közelebbi tudni vaiók a 
kifüggesztett plakátokon. 
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Kőszeg és Vidéke 

7230—1929. Felhívom az érdekeltek figyel-
mét a 3. honvéd vegyes dandár parancsnokság 
fa- és szénszükségletének biztosítása tárgyában 
kiadott versenytárgyalási hirdetményre, amely a 
polgármesteri hivatalban megtekinthető. 

7170- 1929. Felhívom a közönség figyelmét 
az elsó segélynyújtás módjai és eszközeit szem-
leltetö falitáblák kötelező kifüggesztése tárgyában 
ismételten közhitre tett hirdetményre; ezen ren-
delet végrehajtását f. évi junius hó 30 ig nem-
csak a m. kir. államrendőrség, hane n a kiküldött 
központi ellenőrök ellenőrzik, miért is minden 
felelős tényező érdeke, hogy ezek beszerzése 
iránt intézkedjek, mert a mulasztók ellen meg-
indul a kihágási eljárás. — A táblák a városi 
számvevőségnél kaphatók. 

72H3-1929. Közhírré teszem, hogy f. évi 
junius hó 17-én heifőn a stajerháii 19~'9 évi 
főhasznalati vagásokban ágfa árverest tart Kőszeg 
szab. kir. r. t. város erdőgazdasága Eladásra 
kerül nagyobb mennyiségű tölgy és bükkág. Az 
árverés kezdetét veszi délelőtt 10 órakor. Árveresre 
gyülekező a Stájerhazak diófája alatt. 

Ad. 7143-1929. Közhirré teszem, hogy a 
Felsödunantuli Mezőgazdasági Kamara megbízott-
ja fo!>o evi junius hó 21 és 22-én gyümölcsfa 
ápolási és vedelmi előadásokat tart, melyekkel 
befejezest nyer az Iöl'8- 1929. évi gyümölcsfa 
ápolási tanfolyam : a tanfolyam ingyenes kezdete 
junius hó 21. d. e. 9 órakor a Városházán, foly-
tatása a kijelölt kertekben. 

Ad. 7102—1929. Közhirjé teszem, hogy az 
Észak — Kelet — Del és Nyugat szobrok alkotó 
művészei ezen szobrok kicsinyített mását óhajt-
ják forgalomba hozni: a szobrokra előjegyzesek 
a számvevőségnél eszközölhetők. 

vitéz dr. Nagy Miklós, polgármesterh. 

Ipartestületi közlemények. 
Az ipartestület elöljárósága május havi rendes 

ülésében határozatilag kimondta, hogy a t. evben 
is, még ptdig — hogy a munka elkészitésere 
elegendő idő álljon rendelkezésre — augusztus 
hó végen tanoncmunkakiállnást rendez. Felkeret-
nek az erdekeit munkaadók, hogy tanoncaikat a 
kiállításban részvetelre buzdítsák s nekik módot 
nyújtsanak arra, hogy a kiállítani szándékozó 
tárgyakat elkészíthessék. A kiállításon csak az 1 
evén felül alkalmazásban álló tanulók vehetnek 
részt. A kiállítandó tárgyakra vonatkozólag adatok, 
a beérkezett jelentkezesek után fognak a munka-
adókkal közöltetni. 

Kőszeg város közönsége a kommunizmus 
uralma elltni ellenforradalom 10 éves évforduló-
ját ma vasárnap e hó tt-én fokozottabb mertek-
ben fogja megünnepelni, mel> re a testület összes 
tagjai is meghivattak. Az ünnepély delelőtt ',,10 
órakor a Jézus Szive templomban ünnepi nagy-
misevel kezdődik. Felkeretnek a testületnek összes, 
különösen azon tagjai, akik az ellenforradalmi 
mozgalomban resztvettek, hogy az ünntpelyen 
feltetlenül megjelenni szíveskedjenek. 

Ipartestületi elnökség. 

itanky Vilma nem válik. Budapesten miode 
tiutt a* ismeretien szerzőről btszetnek, a Szín-
házi Életben megjelenő Karrier ód szerelem 
cimü regény titokzatos szerzőjéről. Sdnii sem 
tud a. b< gy ki ina f t a Hzei./.aciós regényt es 
a Szir.bft/M É et uj számúban pályazatot hirdet: 
tessék ki'n.aini és megindokolni, hogy ki a 
Karrier és szerelem szerzője. Dirabmelléklet 
a szerelmi ábécé. Szenzációs kottamelléklet. 
Ezenknül ren^ete* gyönyörű melynyomásuké 
pek, szenzáció* cikkek, regényfolytatások és 
novellák egészítik ki Iticze Sándor uép*zeru 
hetilapjának a Színházi E etnefc e heti uj szá-
mát, amelynek ára 1 pengő, negyedévi eiőfize 
tési díj 10 pengő. Kiadóhivatal : Budapest VI., 
Aradi utct 10. Egyfelvonásos kabnretrefák, há-
rom ós löbb felvonásos vígjátékok és s/iiimuvek 
nauy választékoan megszerezhetők a Színházi 
Elet színdarab osztályánál. 

Épül a nngygencsi postahivatal. Az uj is* 
kola megépítése folytan urasén maradt régi is 
kólát akként alakítják át, hogy két modern 
tanítói lakás mellett még a póstahivatal is itt 
nyer elhelyezést a póstsmesteri lakással együtt. 
Az átalakítási munkálatokat még e hét folys 
mán megkezdik. 

H Í R E K 
Seredi Jusztinián dr. hercegprímás Kőszegen 

Szombathelyi látogatásáról a primás szombat 
dj u. 3 óra'tájban Kőszegre jott rendtársai és 
volt tanára. Csernák Szaniszló látogatására Tit 
kára, Nagy Balázs igazgató és Tóth Pelbi-t kí-
séretében érkezett. A bencés székház főspáti 
lakosztályában üdvözölte rendtársai nevében az 
igazgató, amit a bíboros főpap meleg sz .v.ikkal 
köszönt meg. Fél 4 itr időzött a székházban, ked 
vesen újítva fel emlékeit. Fél 4-kor utbuejtvo 
a reálgimnáziumot, visszatért Szombathelyre, 
ahol városunk részéről Jambrits L^jos polgár-
mester, a kath. hitközség részéről pedig Náhrer 
Mátyás polg. isk. igazgató a hitközség elnöke 
üdvözölték a magas vendéget. 

Hsász tábori püspök Kösz gen. Szerdán osz-
totta ki Htász István tábori pu*pók a kőszegi 
alreáliskoiai nevelő intézet 207 kathoiikus rö 
ver.déke között a bérmálás szentségét. A püs-
pök már kedden délutáu Kőszegre érkezett 
Szabó Piu9 titkára és Deák Ját os dr. kőszegi 
alreáiiskolai intézeti lelkész keretében. Az 
alrtáliskolai kert kapuiában Németh József »1 
reáliskolai igazgató és Kincs Istvái apátplébá-
nos fogadta. Délután a kőszegi lelkészek az 
alreáiiskolai növendékeket meggyóntatták. A 
gyóntatásban maga a püspök is résttvelt. Ugyan -
osak ré6ztvett a püspök a.növendékek hittan-
vizsgáján is, amely délután 5 órakor volt. Lste 
7 órakor a tábori püspök ünnepelyesen felszen-
telte az alreáliskola uj házikapolnáját, melyet 
vacsora követett az alreáliskolában, aüol az in-
tézet tanárain kivül Kincs István apátplábános 
és Németh Imre igazgató vettek részt. Szerdán 
reggel fél 8 órakor asszisztenciáid nugymisét 
pontifikált a püspök az alreáliskola kápolnájá-
ban, majd gyönyörű beszédet intézett az intézet 
növendékeihez. Délelőtt 9 órakor vette kezdetét 
a bérmálás, mely ugyancsak uz intézet kápol-
nájában folyt le. Ezutáu Shwoy István altábor 
nayy tett látogatast a püspöknél. Délelőtt 12 
órakor a tábori püspök látogatást tett u város 
házán ahol őt vitéz Nagy Miklós dr. polgár-
mesterhélyette8 fogadta. Innen a plébániára 
hajtatott Kincs István tpátplóbános lálogatá 
sára. Meglátogatta még Németh József intézeti 
igazgatót, Thold Dezső es Nemes József ig. 
tanárokat, Malltr László int. ref. lelkészt és a 
bencés tanárokat. Végül látogatast tett méw: a 
honvédlak tanyábun is, ahol a tisztikar és a legény 
ség élén Szabó József őrnagy köszöutötie a 
tábori püspököt. A látogatások utan a püspök 
Sopronba utazott. 

A kőszegi adóhivatal főnökét Tóth József 
m. kir. pénzügyi tanácsost, mint már j leztuk, 
Szegedre helyezték át. Az itteni adóhivatal V6ze 
tésévti ideiglenesen Prekopa Vilmos m. kir. 
pénzügyi főtanácsos lett megbízva. Itt annak 
az óhajunknak ndunk kifejezést, hogy őzen köz-
tiszteletben álló szimpatikus urnák megbízatása 
no csak ideiglenes hanem végleges maradjon, 
aunál is inkább, meri annak idején is mar fó 
nOki minőségben helyeztetett át Kőszegre. 

Eljeyyzes. Gruber Lujzát, Gruber Sándor 
polgártársunk leányát eljegyezte Sturzer ErLst 
bécsi törvényszéki tisztviselő. 

Özv. Fuchs Janosne született Pu z Joz^firi, 
s jóerxjl íkü zöldfavendi g!ős és érdam3s Fuohs 
János polgártársunk erőskezű és peidís svor 
galmu hitvese, hosszúbb bete^csüodís u'án 73 
éves korában hunyt ul. Mu.ikus eletét jól mog-
érd^melt nyugalomban tö thetta el és gyermekei, 
unokák és dédunokák szeretete aranyo.iu be 
életét. Temetése tegnap volt na^y részvét mellett. 
A Fuchs—Gratzl—Mohr családok gyászolják. 

A kőszegi ellenforradalom tizeves evforduloja. 
Szerdán volt a tizedik évfordulója ama neveze 
tes napnak, hogy batran szembeszálltak a kom 
munista uralommal. Ezen 10 éves évfordulót 
méltó keretben ünnepli meg a város. Az ünnep-
ségre meghívták a kőszegi járás közönségét is. 
A rendezőség ehelyütt is felkéri mind a város, 
mind a járás közönségét, hogy ma vasárnap, 
junius 9 ón tartandó ünnepélyen minél nagyobb 
számban jelenjenek meg. Délelőtt 7,10 órakor 
ünnepi nagymise lesz a Jézus Szive tomplomban, 
•z emlékünnepély padig delelőtt 11 órakor lesz, 
amely a városháza előtt zajlik le. L'tána kivo-
nulás a temetőbe, hol a két vértanú sírját fogják 
megkoszorúzni. 

m 
Mindenütt kaphatói 

OTM 

TormeMs 

Tejszövetkezet! 
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Érettsegi vizsgalatok a reálgimnáziumban* 
Huszonnégy ifjú érettségizett junius 5., 6. és 
7 én a helybeli reálgimnáziumban szép ered-
ménnyel. Jelesen érett 4 : Buhssa Sándor, Gerjel 
József, Reményi Jenő és Tóth István.- Jól érett 
7 : Bárd Endre, Btrzsenyi Géz.a, Farkas Oszkár, 
Hennel László, Kálovicá Bein, Rischke Frigyes, 
Szabó László. Érett 9 : Haller Bála, Kálovies 
Imre, Kotrordv Jór.sef, Peltzmann József, Simon 
József, Steininger Ernő, Strassner Leó, Tóth 
L*jos. Négy szeptemberben Győrött egy egy 
tárgyból javit. 

Az evang. leanyliceum IDH junius 9 ón d.e. 
l/412órui kezdet'.el Gyuratz Ferenc emlékünnepet 
rendez, melynek műsora a következő : 1. Fohász, 
karének, Gyuratz Ferenc versére irta Kapi Gyula. 
2. Ünnepi beszédet mond Arató István igazgató. 
3. Ünnepi harangszó. Szabolcska Mihály verse, 
szavalja Gyurátz Ilona I. o. t. 4. Mozart: Fan-
tázia d moll. Zonizorm iátsza Vlátray Piroska 
VT. o. t. 5. Napsugár. Varg* Gyuláné verse. 
Szavalja Kovács Erzsébet II. o. t. Ö.Schumann: 
Emléklap. Zongorán jatsza Biyer Hanna VI. o.t. 
7. Edss jó anyám. Szabolcska M., szavalja Ihász 
Ilona II. o. t. 8. Himnusz. Közének. 

Síremléket legolcsóbban szállít 

Zerthofer Mihály Gyöngyös-utca 14. 

Balatoni gyermeküdülő Balatonaligan, 5—15 
éves fiuk és leányok részére. Gondos felügyelet. 
Német társalgás. Sport. Felvilágosítást nyújt : 
Dr. Pá&ztor Józselné oki. középiskolai tanár 
nejp, Budapest VI., Dil ibáb u:c* 25. Telefon : 
L 991-48. Prospektus! 

Tornavlzsga. A m. kir. állami tanitóképzö-
intéeet f. hó 12 én, szerdán 5 orai kezdettel 
az intézet ud.aran tornaünnepet rendez, melyre 
a testnevelés barátait és az érdeklődőket ez uton 
hívja meg az igazgatóság. 

A Diana vadaszt^rsasag műit szombaton 
tartotu szoeásov évi kirándulását az alsóerdei 
vadásziakhoz. A kii.indul.ison u h> lybeli vadá 
szok és nagyszámban meghívóit „ I I . u r a k o n " 
kivül résaivettek még Kiskos István kormány-
főtanaeéos Szombatheiy polgármtsLore, Linga-
uer Albin országgyűlési kép^ ic^iG, é^ Csorba 
Gu6pár pénzügy igazgató. A vadászokai é& ven 
dégekv't a vadásziaknál Pjrkoviis János van 
dAglős pompás konyb..ja v.'.rta m^leg ás h;deg 
ételekkel vahmint frissítő italoKkul. A?, uzsona 
alatt müi.'g ós barátságos li ia^ulfit fejlődött ki, 
me:y(:; c<nk fokozott A SOJ tréfis feikőszőntő. 
Jambrits Lí jos poi^áraios er eztn uik;«!o:nra í j t 
költeménye •• pp oly hatást váito't í.i, mir t 
uyyucsaK a í ó sikeres és tréfás fordulatokban 
gar.dag felki s^öutőj-?, meiy'oen a szonibiiinei.'^ 
vendé . ktt üdvözölte. Sikerült M'r Öszőú^őt rög 
tönzöU mé.' Kí.azegi J ó k s ? f tykpzt. igazgató i-:. 
A szomt'athejyi-'k SCUJ lüüriidtitk adósak cs el 
t-őnek Kiskui- látváu, ina,d Liuguu r Aibin és 
vogül Csorb • Gá»p,.r kacagtatta mei; vidám 
társ :s got. E kirárdu'ás jólsikerült niegrei.de 
?<Vj SomciGr Titmái vadászmester érdem . A 
társisúg « ivóső esti órákban tért hazaV.utókou 
és kocsidon. 

Városi tanacsülés. Kőszf g város tanács i 
szerdán dé: ;lö'.t vitéz Nagy Miklós dr. polgár 
mesterhelyeties elnöklete ulatt tanácsülést tar-
tott, amelyeu a tanács kózngészségügy;, építési 
és iparügyeket tárgyalt le. Elhatározta a tanács 
hogy a három mezőőri állás mellé a városi 
mezőgazdasági bizottság kérelmére egy negye-
dik mezőőri állást is szervez. 

Panasznap. A Társadalombiztosító Intézet 
kerületi pénztáráuak kiküldöttje a tognapi napra 
hirdetett p maeznapot, közbejött akadályok miatt 
ma vasárnap délután 2 órakor tartja meg az 
ipartestületben. 

A soproni ág. ev. tanítóképző intézet ma 
vasárnap délután 3 órakor zászlóavató ünnepé yt 
rendez az ottani evang. templomban. A zászló-
avatás után 4 órakor ifjúsági tornaünnepély lesz. 

í fwfffs 
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/Imikor arcszíne fakó. tziirkéssárga és te-
kintete bágyadt, amikor szomorú, nyomott han-
gulat és nehéz álmok gyötrik, amikor epepin-
Jjás, gyomorfájás, felfúvódás és fejnyomás kí-
nozzák, olyankor tanácsos néhány nBpnn át 
reggel éhgyomorra 1 — 1 pohár természetes 
ferenc József keserüvizet inni. Az ó- és újvi-
lág orvosai azért rendelik a Ferenc József kese-
ruvizet oly gyakran, mert ez sok esetben a 
rosszullét okát gyorsan megszünteti és í z egész 
szervezetet felfrissíti. Kapható gyógyszertárak 
ban, drogériákban és füszerüzletekben. 

Vizsflahangverseny. Folyó hó 15 ón, szom-
baton este 6 órakor a leánygimnázium díszter-
mében tartja ezévi növendékkoneertjét Mohr 
JenÖ oki. zeuetanár. A hangversenyen közre-
működnek Gratzl Gyula hegedűtanár növendé-
kei. Az a szép S2ámu, a zenét komolyan sze 
rető publikum, amely az eddigi vizsgálati kon 
certeken résztvett, az idén is azzal a megijyő-
zCdísscl fog távozhatni, hogy akiknek meg-
adatott, hogy ebben a szakszerű kiképzésben 
és ebben a komoly művészi légkörben nevel-
kedhetnek, azok vaióban zenei kulturát kaptak. 
Akik hallották Mohr növendékeit évekkel ezelőtt 
és ma játszani, azok láthatják, hogy a hajdani 
tehetséges kezdők, haladók ma komoly, művé 
ézi teljesítményt n ju j tanak, számosau közülük 
szép sikereket értek el sokesetben hangvarseny-
pódiumokoa is. A szakképzett tanerő uacy elő-
nyét fogják mutatni a hegedünövendékek is. 
Felhívjuk tán a figyelmet arra, hogy a fellépő 
hegedűszóló közül 3 még csak I I as középis 
kolás. Hogy mit tudtak elérni 1—2 évi tanulás 
után azt majd ítélje meg a közönség. A vizsga-
hangverseny előreláthatólag tekintve a növen-
dékek nagy és szép teljesítőképességét ragy 
közönséget fog vonzani, azért jegyek elővétel 
ben is kaphatók Róth Jenő könyvkereskedésében 
80 és 50 fillér** árban. 

A Kath. Legenyegylet műkedvelő szinieló 
adÁea. A helybeli Kath. Legényegye6ület köz-
ismert és sok ssép sikert elért műkedvelő gár-
dája ma vasárnap, junius 9 én délután 4 és este 
7,9 órai kezdettel műkedvelő sziniaiőadftst reu-
dez a MulMÓ nagytermében. Szinre kerül : , A 
fekete gyémántok" cirnü regényes színjáték 4 
f (vonásban, melyet Jókai Mer után Hevrsi 
Bái dor irt színpadra. — Az esii előadás után 
barátságos sörözés a Mulató kerth jlyieégében, 
kedvezőtlen idő esjtén a kisteremben a Kath. 
Legényegylet zenekara közreműködésével. A 
szinielőatiásru jegyek e'őre vá'that:>k az EtnPri 
Cinumbiin, vasárnep d. e. 10—12 iw, d. u. 2 tői 
a pénztárnál. A nagyérdemű közönséget ^zuton 
is meghívja a Kath. Legínypayesület veztnCs^ge. 

A Kath. Nőegylet negyszabásu tombcláv .1 
egyb.koto t nyári kerti mulatságát már ju ius 
elején .ártja mtg a Mulató kei'emes ker'jében. 
Ezen mulatság, melynek tiszta jövcdalm* kizá 
rólwg csak jótékony ct?lt szolgál, minden évb^n 
fényesen szokott sikeiülni és a tendezőség má> is 
raeyke7d « széleskörű tevékenységét a siker ér 
dekében. Készlete műsort később közlü .k. 

Megnyílt a S'ipkovits uszoda s most m í r 
csak a jo meleg napokra köti várni és n í , férfi, 
gyenr.' k ak^or furödübtik, ami. or tetszik, a-;ár 
csak . strai.don. ElküiÖoitöU kubinok a 

közönség rendelkezésén. Fürdődij felnőtteknek 
20, gyermekeknek 10 fillér fürdőruh i nélkül. 

Próba autóbuszjárat Kőszey és Tomord között. 
Kőszeg város támogatásával két héten k, resztül 
minden szerdán és szombaton próba autóbusz-
járat indul Kőszegről Tömördre ós vissza a kö-
vetkező ín 1 vak érintésével: Kőszegfalva, Nemss 
csó, Pusztaesó, Kőszegpaty, Meszltni utkeresz 
ttzes, Tömörd. Amennyiben a próbajáratok láto-
gatottság tekintetében beválnak s a többi aka-
dályt is le lehet küzdeni tervbe van véve ezen 
járatok állandósítása. Az első autóbuszjárat 
junius hó 12-éu, szerdán indul. Mindenkor a 
következő menetidő mellett: Kőszegről indul 
reggel 7 órakor, Tömördre érkezik 7.45 órakor. 
Tömördről indul 7'50 kor, Mes^leni útelágazástól 
8 órakor, Kőszegpatytól 8.05-kor, Pueztacsóból 
8.15 kor, Nemescsóból 8.20 kor, Kőszegfalváról 
8.30 kor, Kőszegre érkezik 8.36 kor. Visszafelé 
indul Kőszegről 12 órakor, Tömördre érkezik 
12.45 kor. Viteldíjak egy járatra (ide-oda a dup-
lftja) Kőszegfalvától 40 fillér, Nemescsótól 50 
fillér. Pusztacsótói 60 fillér, Kőszegpatytól 80 
fillér, Meszleni ut elágazástól 90 fillér. Tömörd 
röl 1 pengő. 

A turistaegylet kírándulasa a Rozáliára uay 
látszik érdeklődést kelt, mert már jelentkeztek 
résztvevők. Az ujabbi terv szerint az odautazás 
Hochwolkersdorfon át történnék, mert a nagy-
szerű kilátást nyújtó hegyet ismét kényelmes 
sétával lehet elérni, a leszállás Fraknón ét 
Mattersburgon keresztül, hol vasútra szállnának 
a kirándulók. E hó utolsó két napja ünnepnapra 
esik. Ez mutatkozik legalkalmasabbnak. Részt 
venni kívánók jelentkezzenek az egyesület tit 
kárainál. 

Torna- és sportvizsga. Nagyszámú közöu-
ség jelenlétében folyt le mult vasárnapon a 
Széchenyi István áll. polgári fiúiskola torna és 
tportvi?sgája. Kivonult ebből az alkalomból ki-
folyólag a sporttelepre a Hunyadi Mátyás reál 
iskolai nevelőintézet tanulóifjúsága is, tanáraik 
vezetésével. A nyitányt a tornászok szép pro-
dukciói vezették be. A tanulók precizitással mu-
tatták ba önfegyelraezettségüket, ügyességük' t 
s jártasságukat a szabad-, rend és egyéni torna-
gyakorlatok különféle nemében és a játékban. 
Majd a sport különféle ágában : a sik és staféta-
futásban, magasugrásban, gerelyhajitásban, disz-
kosz , súly- és kézigrá á4dobásban, s'.b. eltrt 
jó eredményekkel dokumentálták azt az örven 
detcs tényt, hotry a^ iskola nagy suiyt helyez 
a test kultuszára. Az ólért szép erednény Iván 
Jó.'.sif ós Paveiüa József tanárok lekes ós szak-
avatott munkáját dicséri. A versenyeken győztes 
fiatal sportolókat az iskola elismerő oklevéllel 
tüntette ki. A gyakorlatok végeztével Nti .for 
Mátyás felügyelő iga/.gató szívélyes s'.ivakhan 
m w kössön te a batófeégok, testületek s általában 
a Közönség 6rdokiödőect »K iskola törekvése és 
munkája iránt, igy elsősorban Németh Józs f 
igazgatónak füveimét ••» reáliskolai tanulóifjúság 
kivonulásáért, (iruber László ós Sotaffcr Ödöu 
tanároknak a verseny'efolytatásánál való 6íi»es 
köireíuaködéiü .ért. Vé^ul kot>z ín-•<»* mondott 
AZ állami tunitóképröintéset igazgatosagának t 
egy< s növendék' k átongf déseért, hogy a verseny 
r«. udezésénel segédkezzenek. A Szózat elének ló 
í-óvel a szép ünnepély vóg' t ért. 

A F r e y b e r g e r S á n d o r c é g fő-
téri detaii üzletében a kgjutányosabban szerez 
heti bo az összes cipői ellékoket, valamint min 
dennemü talpat ós bőrt. Nagy raktár az összes 
magyarországi bfirgyánA legjobb gyártmányai 
ban. (Wolfuer, Mautner, Muchlup, Fried, Pécsi 
bőrgyár, Orion stb.) L'fyanott s*ereithtítő be a 
nagyszerű T r i o s bőrfestók, smtllyel bármily 
színűre festheti cipőjét, retiküljét, aktatáskáját 
bőrkabátját, bőrbutorai' és egyéb bőrtárgyait. 
Trios színtáblákat cipészek ingyen kaphatnak. 
Sport bőrök, ehrorn talpak és kötőszijak olcsón 
bosmerezhetők. Msi hirdetésünkben külön is ki-
emeljük az amerikai faszeget, cipffasarkoknt 
mindenféle nagyságban, tuhafestéket, kókitőt, 
padlóviaszt, padlóbeoresztőt, Ceresint, szerszám-
kenőcsöt valamint mindenfólo egyéb háztartási 
cikket. — Mosó, kézmosó és borotvaszappanok 
reudkivül olcsón kaphatók. Ugyanott szerezhető 
be s S U D O R A N , amely mindenféle izzadast 
garantáltan megszüntet. 

Talált tárgyak: imakönyv, ezüst nyaklánc, 
sapkák, pénz, pénztárcák, aranykarkölő, szvet-
ter, jambósapkák. A jogos tulajdonosok átve-
hetik a rendőrségen. 

Nagyszabasu feuyes tűzijátékká! kapcsolatos 
táncmulatságot rendeznek ma vasárnap az ön-
kéntes tűzoltók Loo^mándon. A tűzijátékot a 
bécsi Sirius bonyolítja le, mely páratlan látvá-
nyosságot nyújt a közönségnek. 

A kőszegi ált. Temetkezési Segélyegyssülst 
junius 16 án. határozatképtelenség esetén junius 
23-án d. u. 2 órakor az ipartestület hivatalos 
helyiségében tnr'ja rendes évi közgyűlését, melyrs 
az egyesülőt összes tagjai meghivatnak. 

Szerencsetlenség a nemezgyárban. Súlyos 
szerencsétlenség történt hétfőn este 7 órakor 
a nemezgyárban. A izvár egyik debreceni szár-
mazású munkása, a 31 éves Daák János a mű* 
ktdesben levő nyíró gépről akart szőrhulladékot 
letisztítani. Tisztítás közben a gép elkapta a 
jobb kezét és a kezefejét teljesen összeroncsolta. 
A mentők beszállították a sulyos állapotban 
levő munkást a DreUzker-szanatóriumba. Itt első 
segélyben részesítették és megállapították, hogy 
ujját asonnal amputálni keli. Felhivték u szom-
bathelyi mentőket, akik autójukon Szombat-
hely re vittek I)oákot. A kö/kv,mázban azonnal 
meKtörtónt a műtét. A szerencsétlen ember 
ujjat itoporátták, u<?y hogy csak a hüvelyk ós 
kis ujja maradt meg keze fején. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetekről. S z ü -
l e t é s e d : Kálmán József—Schlögl Paula: Ed-
gár r. k., Rízner József—Z!aiarits Józsa: Anna 
r. k., Mika Károly—L^ft'^nzetter Mati.'d : Anna 
r. k., Schw.íhofor L>jos—Ruisz Franciska: Já-
nos áiz. • v., Horváth Kálmán—Sehláffsr Fran-
ciska : Mtudolna r. k., Ecker Ferenc—Csonka 
Ju l iska: E'elka r. k., Simon J á no , I'erger 
Matild : ír,re r. k., Horváth Gyul i—Török Anna: 
Gyula r. 4. — H á z a s s á g o k : Kovács Imra— 
Prok^cii Kattl in, Kib'arits J inos— Kroboth Ve-

l ronika. — H a l á l o z á s o k : Csiia L ijos 9 hó, 
rángógörc^, Kru^ Etelka 2 ho, béihurut, T^m-
pecK. Antal 81 éves, aggkori gyengeség. .Tákll 
Józsefnó jÍ4 éves, gyonor.-^k, Özv. B.r/senyi 
Istvánná 76 éves, aggkori gyengoc6^, özv. Fuchs 
Járosnö 73 éves, aggkori gyengeség. 

Segédvizsgák. A kőszegi ipurt a'ület tanonc-
rizsgálóbizottságai l iőtt, f. evi május havában 
a követk«»rő tanoncok tettek segédvizsgát pedig 
Schátzl Lajos lakatosnak, Schátzl József nevű 
tanonca kitűnő, Hódy Teréz ntMszabónak, Varga 
Erzsébet, Schreiüer János kőművesmesternek, 
Bruckner Ferjnc, Rusznyák Mátyás mészáros 
és hentesnek, Császti József, Porkovits Jenő 
vendéglősnek, Németh Imre, Varga Gyula ci-
pésznek, Nruwirth János i:evü tanoncai jó, — 
Rusznyák Mátyás mészáros hentesnek Avár 
István, Schreiner János kőművesmesternek Rod-
ler Károly, Kolossá István cipésznek, Schranz 
János ós Bokor l i tván oevü tanjnou elégséges 
eredménnyel. 

A nagygencsi orvosi kör gdzfertőtlenitö ge-
pe. Horváth Andor főszolgabíró elnöklése alatt 

összeült bizottság a benyújtott árajánlatok közül, 
mint legmegfelelőbbet, Walzer Ferenc budapesti 
cég ajánlatát fogadta el. 

Nyilttér.* 
Agh Margit bocsánatot kér, Kappel Adolf-

tól a tévedésből történt sértésért. 

Agh Margit 
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Kőszeg—Felsőőr 4.4. A szokatlanul kis-
méretű pályán kemény ellenfelet kapott Kőszeg 
az otthonukban jól játszó és erősen feláliani 
tudó felsőőriekben. Az első félidő egyenrangú 
ellenfelek játékát mutatta, a második félidőben 
azonban Kőszeg erős fölényben volt, amely 
fölényét gólokban a tömörülő és jól működő 
felsőőri védelem folytán nem tudta érvényre 
juttatni. 

A Kamonl AC volt valamikor legnagyobb 
ellenfele a bajnokságban a KSE-nek. A KAC 
tavaly visszalépett a bajnokságtól. Most azon-
ban újra reorganizálták az első és második 
csapatat és be is neveznek a bajnokságra. Ma 
délután 5 órakor mérsékelt helyárakkal barát-
ságos mérkőzést játszik a KSÉ a KAC al. 

Megjelent az uj nyári külföldi menetrende-
ket tartalmazó Vasúti Útmutató, a magyar és 
közös közlekedési vállalatok hivatalos menet-
rendkönyve. Részletesen közli a teljes magyar 
menetrendeket és azonkivül az osztrák, olasz, 
német, cseh, jugoszláv, román, svájci, franoia, 
belga, holland, lengyel menetrendeket és díj-
szabásokat ; spanyol, portugál, török és görög-
országi közvetlen vonatok menetrendjeit, a ked 
vezményes utazási lehetőségeket stb. A közel 
ezer oldalas könyvben célszerű külföldi szállodai 
tájékoztató is van. A Vasúti Útmutató vásár-
lói részére olcsó nyaralást biztosit. Minden pél-
dányban igazolvány van, amely bel és külföldi 
fürdőhelyeken és nagyobb városokban lévő szálló 
dákban kedvezményre jogosit. Ily módon a 
Vasúti Útmutató vásárlóinak lényegesen keve 
sebbe kerül az utazás, illetve nyaralás, mint 
másnak. Részletes felvilágosítás a könyvben 
található. A külföldre utazók nagy könnyebb 
ségére szolgál a Vasúti Útmutatóhoz mellékelt 
96 oldalas .külföldi" menetrendkönyvecske. Ez 
ugy van szerkesztve, hogy bárki, még az is, 
aki a menetrendekben nehezen ismeri ki magát, 
játszi könnyűséggel találja meg Magyarország-
ból majdnem egész Európa ismertebb városaiba 
és fürdőhelyeibe menő és onnan jövő közvetlen 
vonatok menetrendjeit. A Vasúti Útmutató kap-
ható mindenütt. Ara 3 pengő 50 fillér. 

A belügyminiszter a kegydijkedvezmények 
ellen. A belügyminiszter körrendeletben közölte, 
hogy azokat a határozatokat, amelyekben a 
tisztviselők, özvegyek és árvák részére a vár-
megyei szabályrendeletben megállapított mére-
ten túlmenő kedvezményeket szavaznak meg, a 
jövőben csak akkor hagyja jóvá, ha a kedvez-
ményes elbírálást egészen kivételes és méltány-
lást érdemlő okok és körülmények teszik indó-
kolttá és ha a határozatok jóváhagyásával járó 
pénzügyi kedvezmények nincsenek jelentősebb 
kihatással a vármegyei hozzájárulás kialaku-
lására. 

Ingyen mésztrágyát, fűmagot ós műtrágyát 
ad járásonként két két kísérletre a földművelés-
ügyi minisztérium VI—3. főosztálya 1G00 négy-
zetolenként való rét és !egelőmeszezési kísér-
letek beállítása céljából. A Felsődunántuli Me-
zőgazdasági Kamara területén egyelőre Győr, 
Moson, Sopron, Vas és Veszprém vármegyék 
nem szikes és árvizmentes rétjein ós legelőin 
állítanak be a járási gazd. felügyelők két két 
kísérletet. A szükséges kézi és igásmunka szol 
gáltatására az ingyen mészporban, ingyen mű-
trágyában és ingyen vetőmagban részesülő gaz-
daság köteles. A vasúti fuvart is a minisztérium 
viseli. A kísérletekben nagy vagy középbirtokok, 
illetve közős legolök vehetőek részt. Jelent-
kezni a járási felügyelőségnél kell. A minisz 
terium célja ezzel kellő tapasztalatok szerzése 
a rét és legelőmeszezés jövedelmezősége tekin 
tetében. 

Gazdák flgyelmebe. A szombathelyi vegyes 
dandárparancsnokság a gazdáktól óhajtja be-
szerezni 86 vagon buza, 56 vagon rozs, 220 
vagon zab, 160 vagon széna, 120 vagon alom 
szalma, 16 vagon árpaszalma szükségletét, hogy 
ezáltal a nehéz értékesítési viszonyokon köny 
nyitsen. Az árak a budapesti tőzsdei árakhoz 
viszonyítva lesznek megállapítva. Eladni azon-

ban osak vagontételekben lehet, tehát ajánlatos 
társulni többekkel ós ha már megfelelő mennyi 
ség együtt van, akkor be kell jelenteni aszotrj. 
bathalyi vegyes dandár parancsnokságnak, és 
az azután közli, milyen áron hajlandó a 'fel-
ajánlott árut megvenni 

Uj menetrend. 
Érvényes 1929. má j u s 15-től október 5-ig. 

Kőszegről indu l : 5 20 7.00 935 12.00 1534 20.20 22.27 

Szombath. érk.: 5 5t5 7 36 lO.lt 12-36 16.10 2056 23-03 

Szomba the ly rő l indu l : 

Györ-Bpest felé: 
Győrbe érkezik: 
Győrből ind. Bpestre: 
Bpestre érkezik : 

7.45 10.19 13.20 16.30 21.40 
9-50 13.23 16.36 19.21 
10.01 13.35 14 15 16-40 t9 28 
12-37 16.00 18.45 19.15 21 50 

300 
6.00 
6-05 
9.00 

Sopron felé: 7.50 
Nagykanizsa felé: 5 10 6.05 

13.40 16.27 18 43 
7.42 11-40 14 54 21 29 

Körmend-Graz „ 5.30 7.40 12 46 14.10 18.34 21 24 23 fK 
Bucsu-Pinkafő felé : 13.25 18 35 
Rum felé: 7.50 10 25 13.24 18 40 

Kőszeg fe lé : 

Szombathely ind.: 6.10 7.5ö 10.30 13 31 18 36 21.43 23-15 

Kőszegre érkezik: 6.50 8.43 11.10 14.19 19.24 22 23 23 55 

Kőszegről indul: 
Sopronba : 14 50 17 00 
Locsmándra: 11.15 21-00 
Wienbe : 430 855 14.05 

legelsőrendü, modern családi szállója as 

S P L A N A D E 

III. ZSIGMOND-UTCA 38. TELEFOL AUT. 517-35. 

Mérsékelt árak, modern berendezés, központi fűtés, 
melegvizszolgáltatás, lift. V Engedményt kap Cn, 
mint a KŐSZEG és VIDÉKE előfizetője a Dunára néző ESPLANDE NAGYSZÁLLÓBAN. 

Ú j d o n s á g ! N. Soussa Fréres Ú j d o n s á g ! \ 

nevü kiválóan finom egyptomi cigaretta. 

Kapható: vidékre levelezőlap rendelésre is, tiz darabot tar-
talmazó párnázott dobozokban. i 

Kállay Tamás Budapest IV., Türr István-u. 4. külf. doh. kül. áruda. í 
(Tel. Aut. 816-58.) Kapható továbbá speciális trafikokban, jobb szállodákban, kávéházakban, ? 

éttermekben, mulatóhelyeken, pályaudvarokon az IBUSz. árusító helyein. ( 

ÜTöi divatcipSk 
minden szinben, valamint 

vászoncipők 
kaphatók 

Deutsch Gyulámé 
BATA cipőgyár kőszegi 

egyedárusitójánál. 

Csánits Sándor 
építőmester 

Kőszeg, Király-ut 17 szám 

Raktáron tart különféle színű 

| c e m e n t l a p o k a t 
és c s ö v e k e t 

a legolcsóbb árban. 
'!M 

F I S K C 0 R D P 2 T E U 
Citroen, Ford, Chevrolet 

alkatrészek, 

autófelszerelések 

N A G Y J Ú Z S E F B U D A P E S T 
VI., Andrássv-ut 34. — Telefonszám 

221-97, 280 - 63. 

34 négyszögöles J j ^ O S Z t á S 

a betegháznál szabad kézből eladó. 

Bővebbet Unger József füszerüzlet. 

Közismert teny, 
hogy Schmidthauer 

k e s o r í l v l z e 

Európa legtartalmasabb 

s mint ilyen 

egyedüli a maga 
Gyomor- és bélt iszt i tó hatása pára t lan . — Rendszeres adag éh-

gyomorra fél ivópohár, sok esetben elegendő már néhány evőkanál is. 

Forrás-ismertető és gyógyjavalat minden palackhoz mellékelve, 

P o r s z i v ó g é p 
nagytakarításhoz órán-

kint 50 fíII. hivatalban. 

Műhely-áthelyezés. 
Értesítem a n. é. közönséget, hogy 

cipósimühelyemet 
Chernel-utca 12. szám alól VÁR-
KÖR 80. sz. alá, saját házamba 
helyeztem át. 

A n. é. közönség szíves párt-
fogását továbbra is kéri kiváló 
tisztelettel 

Molnár Miklós cipész. 

Mindenesleány 
ki a főzéshez is értf 

felvétetik. Bővebbet e 

lap kiadóhivatalában 

F 1 S K P N E U 
a leg-

gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

Autofelszerelesi B. T. 
Budapest,IV. Aranykéz-u 2 
M Tel.-Aut. 812—41 

Nemezgyárban 
nők 

" könnyű munkára 
azonnal felvétetnek. 

— Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 
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