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Mezőgazdaságunk fogyasztokepessege. 
Irta: dr Temesváry Imre országgyűlési képviseld. 

Bármilyen nehézségekbe ütközik is az állami 
élet vitelében a takarékosság elvének követke-
zetes érvényesitese, ezt, a közterhek lenyeges 
csökkentése érdekében, miként eddig, ugy foko-
zottabb mértékben folytatni kell a jövőben is, 
mert az 1929. evben bekövetkezett vílágkrizis 
előreveti árnyékát, amit legjobban az állami be-
vételek tekintélyes csökkenéséből Ítélhetünk meg. 

Ez a krizis, kétségtelenül annak a tulpro-
dukciónak kövefkezmenye, mely a háború után 
állott elő. A háború után világszerte egyrészt a 
háború pusztításait kellett pótolni, másreszt a 

Szaufnauer aranyérmet kapott. 
Szaufnauer Ferenc kőszegi polgárista. Most 

jár a IV osztályba. Apja napszámos és a Pallisch 

A szülőföld es termeszei vedelme. 
Szülőföldisinertetés. 

(Folytatás) 

A szülőföld értékeinek gyűjtésére és kon- utcában egy kis szoba konyhás lakásban ten 
zervátosáta szántuk a városi muzeumot is. Té- gödik öt gyermekével a nehéz munkanélküli vi-
vednek azok, akik azt hisrik, hogy mi minden- lágban. Ha van munka, van kereset; ha nincs 
féle ócskaságot akarunk itt felhalmozni. E»re munka, szűkebbre fogják a családnál még a 

nincs szükség. E célra szolgálnak a tehetős, s belevő falatot is. 
már évtizedek óta hatalmas munkával megala-. Ferenc 13 éves, értelmes arcú, dus fekete 

pozott országos és egyéb muzeumok. Mi csak hajú, nagy kifejezéssel teli szemű fiu. Télen is-
Kőszeget keressük meg és Kőszeget kutassuk s kólába, nyáron napszámba jár. Dolgozik a szüi-
azt ugy dolgozzuk fel, kogy lássa kőszegi és időben, hogy a család betevő H i t j a nagyobb 
idegen egyaránt, mink van és mivel rendelke- legyen és hogy az iskolai év elején legyen mi-

; zünk. Lelkesítsen az a tudat, hogy ily rendsze- kifizetni a tandijat és megvenni a drága 
gazdasági életnek a háború alatt megakadt foly- resen elgondolt szülőföldismertető muzeum még könyveket. 
tonosságát kellett helyreállítani és tovább fej-.nincs is Legyünk mi az elsők. Különös fiu. A társai ugy hivják, hogy költő, 
i n t en i . Az ezekben, az első esz iendőkhen volt" Hogy minden iskola rendezzen be egy mert nemcsak olvassa szorgalmasan a magyar leszteni. Az ezekben, az első esztendőkben volt 
kedvező gazdasági konjunktura megszüntetése 
csakis a megváltozott helyzethez simuló normális 
termelési es fogyasztási viszonyokhoz való al-
kalmazkodással éthető el. Magyarország ezt a 
viláykrizist talán tt rmészetszetüleg meg jobban 
megérezte mint a többi álla?", mert hiszen mi 
tökeszegény ország vagyunk és igy tőkeimportra 
szorulunk. 

A tőkeimportot megakadályozta a jóvátételi 
kérdés bizonytalansága. Ez a kérdés azonban 
most már a hága. egyezmeny ratifikálása követ-
keztében, remelhetőleg nyugvópontra jutott és 
tőkeszegénységünkön előreláthatólag egy köl-
csöntranzakcióval segithetün*. Ha a hosszúlejá-
ratú hitelek tekinttteben a helyzet még nem is 
mondható kialakultnak, számos köiülmény és 
különösen a kamatláb színvonalának mérséklése 
remélni engedi, hogy a feszültség enyhülése az 
ország gazdasági életének fellendülésére a közel 
jövőben már kedvező hatást fog gyakorolni. 

Gazdasági helyzetünket rendkívül károsan 
befolyásolja továbbá, a mezőgazdasági túlter-
melés folytán a mezőgazdasági termények árá-
ban világszerte beállott csökkenés, amely külö 
nősen azokban az országokban, amelyek drá-

ilyen muzeumot (ez volna ideális), erről tegyünk versirók munkáit, de ő maga is irogat verseket, 
le. Törekedni kell ugyan erre, de ehhez egy két Hogy milyenek a versei, annak értékjelzője lehet 
lelkes t«nár munkája nem elég, s a fő baj az, az, hogy a mult évben is elvitte egy országos 
hogy iskoláink nem rendiUezne* a szükséges ifjúsági verspályázat első diját; — öt pengőt, 
anyagi erővel. S ha már az iskolák nem tudják A mult évben a polgáriskolai tanulók lapja, 
megvalósítani, valósítsuk meg a jubiláris évre, az „Ifjú Polgárok Lapja" egy országos pályáza-
1932-re közös erővel, de akkor ne késedelmez- tot hirdetett, melynek a lényege az volt, hogy 
zünk egy pillanatra sem, hanem lássunk a mun- tanuljanak a polgáriiskolai tanulók Petőfi költe-
kához. Ez elsősorban az iskolák érdeke s ezt ményeket. Aki a legtöbbet fog tudni, oklevelet 
sok helyen már fel is ismerték. Németországban kap. 3663 pályázó volt az ország 400 polgári-
tolong az ifjúság az ilyen muzeumokba, mert iskolájából. 

ott lát összehordva a gyermek mindent, amit A Petőfi Társaság elnöke, Pékár Qyula v. 
körülötte a természet és az emberi élet produ- miniszter tudomást szerezve erről a nagy ered-
kálhat, ami őt érdekli. Nem is tudok olyan ta- ményröl. felajánlotta a biráló bizottságnak, hogy 
nárt, tanitót elképzelni, ki ehhez a munkához 3 legelső 8 versenyzőt a társaság aranyérmével 
nem örömmel és nem készséggel adná oda min- tünteti ki A bizottság véleménye alapján a nyolc 
den erejét és tehetségét, vagy akiben talán az kiválasztott között Szaufnauer Ferenc a kőszegi 
az önző gondolat ébredhetne fel, hogy miért él- Széchenyi István állami polgári fiúiskola IV. o. 
vezné az ő munkájuk gyümölcsét más? itanulója a második lett. 90 Petőfi költeményt 

A muzeum kérdése a jelek szerint meg- tudott. Előtte csak egy pesti leány volt 100 meg-
oldás felé közeledik és itt az ideje, hogy meg-, tanult költeménnyel. 

szervezzük azt a munkát is, melyet ezzel együtt: A Petőfi Társaság első őszi gyűlésére mind 
a nyolc kitüntetett tanuló meghivót kapott, hogy 
az aranyérmet személyesen vegyék át Pékár Qyula 

el kell végezni. Én ezt a következőképen kép-

zelem : __ 

3. Alakítsuk meg a muzeum-egyesületet s : kezéből. Hogy menjen a szegény Szaufnauer 
gábban termelnek, szinte" katasztrófáid hatást lépjen be ebbe minden tanuló, tanár, tanító és Pestre az aranyérmet átvenni, amikor még a 
idézett elő. A különböző és különösen a gépi j szülő egyaránt. Ez az egyesület végezné el egy- > tandíj egy részével is hátralékban van? Bizony 
erő nagymértékű bevonásával tökéletesített ter- részt a munka szellemi részét ez dolgozná fel az önerejéből sohasem jutott volna oda, — de 
melési metódusok, valamint egyes államok kü- az anyagot s minden egyesületi tag pedig járul-
lönösen nyugati fogyasztó államok önellátási; jon ahhoz a kevés költséghez 1—2 pengővel, 
törekvése és a kenyérmagvak fogyasztásában; mint állandó tagsági díjjal. Ez az összeg a mu-
világszerte beállott csökkenés folytán a mező-,zeum költségeit fedezhetné. Kismartonban, Bur-1 utazáshoz szükséges pénzt, 
gazdasági exportra utalt országok részéről a ter- genland székhelyén, a sokkal kisebb városban,) Így jelent meg a *egény kőszegi napszá-
melés értékesítése a legnagyobb mértékben meg-' 700 tagot számlál az egyesület. Mi ennek talán: mos fia az ország fővárosban, a Magyar Tudo-
nehezedett és megállapíthatjuk azt is, hogy sok- í kétszeresét is összehozhatnánk?! Persze sokak j mányos Akadémia dísztermében a Petőfi Társa-
szor már a termelési költségeken alul kénytelenek a! részéről az lesz az első kérdés: mit adunk érte?;ság ülésén 8 társával egyetemben. Volt ott To-
a gazdák mezőgazdasági terményeiket értékesíteni.,Hát erre is számítottam. Mi ezt visszafizetjük aj kajból, Kaposvárról, Győrből, Makóról, Pest-

Ezekben a körülményekben látjuk az okát gyermekek lelkébe oltott mélységes hazaszere- erzsébetről egy-eey és Budapestről két győztes. 

ahol nagy szükség van segítségre, ott a jó Isten 
segít Szaufnauernek az igazgatója csupasziv em-
ber — honnan, honnan nem előkerítette a fel-

annak, hogy az utóbbi időben a mezőgazdasági 

termények, valamint az ipari cikkek ára között 

tettel s akinek ez nem volna elég, adunk kezébe 

egy-egy es Budapestről két győztes. 

Az akadémia díszterme zsúfolásig megtelt 

szehasonlitva, több mint 50%-os eltérést mutat-1 zeiről, népéről, szokásáról szóval mindarról, ami 
tak éppen a mezőgazdasági termények hátrá- őket a legközelebbről érinti. Itt dolgoznánk fel 

a tagdíj fejében egy kis egyesületi lapot, hogy.igen előkelő és válogatott közönséggel. A ma-
óriási eltolódások vannak, amelyek az ; egyes legyen a téli estéken olvasnivalója városunk' gyar író és művészvilág sok közismert alakját 
Iparcikkeknél a mézőgazdasági termenyekkel ösz- múltjából, természeti szépségeiről, hegyeiről, vi- lehetett látni már a nagyközönség részére fenn-

* * " — ' — — — * tartott ülőhelyeken, és amikor bevonult a Petőfi 
Társaság, élén Pékár Gyulával, tagjai között a 
leghíresebb magyar írókkal és költőkkel, ma-
gasztos ünnepi hangulat szállta meg a lelkeket, 
amely Pékár Gyulának a győzteseknek intézett 
gyönyörű beszéde után szinte templomi áhítattá 
magasztosult. 

Ott állt a nyolc kis polgárista az akadémia 
emelvényén a második helyen Szaufnauer Fé-

nyára. Sajnos, ezekkel a körülményekkel még 
továbbra is számolnunk kell és ezért csak a leg-
melegebben üdvözölhetjük a kormánynak azt a 
törekvését, amely a mezőgazdaság prosperitását 
hathatós intézkedésekkel kívánja alátámasztani. 

Csak a mezőgazdasági termények árának 
fokozásával leszünk képesek ugy az ipar, mint 
a kereskedelem életképességét biztositani, mert 
az az élő kapcsolat, mely az egymásrautaltság 

azt az anyagot, amit a muzeumban összegyüj 

töttünk s ezzel összegyűjtjük egyben a honis-

mertetés anyagát is. melyet tanárok, tanítók fel-

használhatnak iskolájukban. 
Tehát ha lesz muzeum, csináljuk meg a 

muzeum-egyesületet is. kapcsolódjék bele az 
egész város közönsége, mert ennek révén ne-
velhetjük bele legjobban fiatalságunkba a szü-; renccel, a kőszegi polgárist'ával. Amikor reá ke-
lőföld szeretetét és megismerését és ha igazán rült a sor, Pékár Gyula felállt és emelkedett 

természetes "törvénye szerint" a ^mezőgazdaság! megismerte, ebből fog táplálkozni a valódi ha- hangon mondotta: „Második az országos versé-
éi a többi ágak között fenáll, csakis abban az' zaszeretet. A fiatalságot ilyen irányban nevelni nyen Szaufnauer Ferenc Kőszegről, az ország 
esetben érezteti kedvező hatását, ha a mező-! és őt a mult megbecsülésére szoktatni mind-!nyugati, nagymultu végvárából. Nemet nevil, nép-
gazdaságot ugy fogják megsegíteni, hogy az is-jnyájunk legszentebb kötelessége. En igy gondo- met anyanyelvű és 9() Petőfi költeményt tanult 
mét vásárló- és fogyasztóképes legyen lom, szóljanak hozzá mások is! (Vége.) meg! Szorítsd meg fiam a kezem! Jobban szo-

Egyes szám ára 12 fillér 

f i o a ^ e g , " ó b e i * h ó O - é n 
ju ___ 



ritsd, mert Te igazán megérdemled.'u Amikor át-
nyújtotta a megilletődött fiúnak az aranyérmet, 
a közönség szinte txtázisban éljenezte és tap-
solta sokáig a kis egyszerű kőszegi polgáristát. 

Könnyekig mtgható látvány volt, amikor a 
Petőfi Társaság nagynevű tagjai egyenként kezet 
fogtak a győztes polgáristákkal. 

Pékár Gyula méltó mindtn magyar tanár 
hálájára és a társaság e tén>e az egész magyar 
társadalom elismerésére; mert talán sohasem 
volt a magyarság életében nagyobb szükség a 
Petőfi kultuszára mint a mai nthéz íd'kben, — 
és sohasem jöhetett volna a Petőfi Társaság a 
maga nagy tekintélyével és erkölcsi súlyával a 
tanárság segítségére jobbkor, mint most Petőfi 
kultuszát az iskolákban lehet kezdtni eredmény-
nyel es a költerrtnyei ismeretének nyomán fa-
kadó hazafias érztst és a hazaért való áldozat-
készségét — amire a mai időkben oly szükség 
van — csfík innen lehet bevinni a munkáscsa-
ládokba. — Pékár Gyula nemzetmentő munkát 
végzett! 

N.^hrer Mátyás felügyelő igazgató büszke 
lehet iskolájára es munkatarsaira, mert annak az 
iskolának és azoknak a tanároknak a munkája, 
akik Szí-ufnauer, német an>anyelvü fiút a Ma-
gyar Tudomanjos Akídémia disztermebe, az 
ország legtekintél>esebb íróit és művészeit ma-
gába foglaló Peti fi Társaság elé juttatják olyan 
teljesítmény, ami több mint tiszuletre méltó. 

Tovább ezen az uton, a nagy Magyaror-
szág eszméje, a nagy magyar feltámadás felé!! 

I—n. 

Hirdetmények. 
7582—1930. Közlöm az érdekeltekkel, hogy 

a folyamőrséghez való felvetel ismét megindult 
A felvetel iránt jelentkezőknek Budapesten ok-
tóber 1. és 10. között kell kerelmüket előter-
jeszteni. Bővebb felvilágosítás a varosháza 11. 
sz. szobájában nyerhető. 

7468—1930. Felhívom a közönség figyel-
mét a „Magyar Hét propaganda akcióra, mely-
nek célja, hogy a magyar társadalomban rejlő 
fogyaszio eiőt lehetőleg kizárólag a magyar ipari 
kézműipari es mezőgazdasági termékek fogyasz-
tásara uanyitsa és lekösse: a Magyar Het f. évi 
október hó 18-tól 26-ig tart és propagandájával 
nemcsak az eidekelt termelőknek, hanem köz-
vetve az egész országnak lehet nagy hasznára, 
miért is akciót a közönség figyelmébe és tá-
mogatásába ajánlom 

73t>4—1930. A m. kir. honvédelmi minisz-
ter elrendelte a toborzás folytatását. Aki tehát a 
m. kir. honvédség kötelékebe óhajt lépni a fel-
vétele céljából jelentkezzék a városháza 1!. sz. 
szobájaban, ahol a toborzásra vonatkozóan bő-
vebb felvilágosítás nyerhető. 

1241—1930. Az 1894. évi XII. t. c. 50. § a 
szerint a fahernyók irtása kötelező lévén elren-
delem, hogy minden birtokos a belsőségekben 
majorokban, szőlőkben, gyümölcsösökben és 
kertekoen levő gyümölcsfait a kártékony her-
nyóktól, hernyőfészkektól és lepketojásoktól tisz-
títsa meg s az összegyűjt szemetet égesse el. A 
később mutatkozó hernyókat természetesen szin-
tén kell pusztítani. A hernyó irtásnak elmulasz-
tása kihágást képez s a törvény szerinti bünte-
tesen felül azzal a következménnyel jár, hogy az 
elmulasztott irtást a fél terhére és költségére a 
hatóság fogja végeztetni. 

7292—1930. Közhírré teszem, hogy mind-
aiok, akik az „Ocneria dispar' apáca gyaponc 
vagy kétalaku gyapjas lepke előfordulását a kő-
szegi vagy Kőszeg vidéki tölgyes erdőben ta-
pasztalták, észlelesüket a polgármesteri hivatal-
ban bejelenteni sziveskedjenelc. A lepke petéit 
gyapjuszerü csomócskákban rakja a tölgy kéreg-
repedéseibe. 

7740—1930. A kőszegi Hunyadi Mátyás 
leálnevelő intézet reszére 30.669—1929. sz. vég-
határozatommal engedélyeztem a József forrás 
vizével táplált vizvezeteket. A kir. kincstár kép-
viseletében a szombathelyi 3. honv. vegyes-
dandár parancsnokság most kérelmezi, hogy a 
József forrás vizének biztosítása céljából védő 
terület állapittassék meg E végből az 1885. évi 
XXIII. t. c. VI. fejezetében előirt eljárást, az 
1913. évi XVIII. t. c. 4 §-a értelmében ezennel 

folyamatba teszem s a vonatkozó iratokat, mű-
szaki terveket és a szombathelyi m. kir. kultúr-
mérnöki hivatal 1180-1930 számú szakértői 
észrevételeit, 1930. évi október hó 6-tól 1930. 
évi november hó 4-ig terjedő időn át Kőszeg 
szab. kir. és megyei város közházánál közszem-
lere kiteszem, hol azokat az erdekeltek meg-
tekinthetik. Jelen ügyben Kőszeg városban, a 
vár. s polgármesterének vezetese alatt, a szom-
bathelyi m. kir. kultúrmérnöki hivatal közben-
jöttével tartandó tárgyalas határidejéül 1930. évi 
novemder hó 5. napjának d e. 9 óráját tűzöm 
ki összejöveteli helyéül pedig Kőszeg város ta-
nácstermet jelölöm meg. Felhívom az étdekel-
teket, hogy a fentiek tekintetében észrevételeiket, 
akár a közszemlére kitetel ideje alatt írásban, 
akár a megtartandó helyszíni tárgyaláson szóval 
annál is inkább adják elő, mert ellenkező eset-
ben a határozatot az ks85. evi XXIII. t. c. 163. 
§-ához kepest, további meghallgatásuk nélkül 
hozom meg. 

7744-1930. Közhírré teszem, hogy az Or-
szágos Társadalombiztosító Intézet szombathelyi 
Pénztára értesiti Kőszeg város munkaadó pénz 
tári tagjait, hogy az Ipartestület eddigi pénztári 
közvetítői tevektnysege f. evi szeptember hó 
30-án megszűnt. Ezen időponton tul az Ipar-
testület pénztári megbízotti teendőket már nem 
végez, miért is a kötelező bejelentések és befi-
zetések 1930. évi október hó 1-től kezdődöe i 
közvetlenül a kerületi Pénztárnál Szombathelyen 
postai uton teljesitendők. A bejelentések és be-
fizetésekhez szükséges nyomtatványok a további 
intézkedésig a Városházán szerezhetik be. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Értesítjük testületünk tagjait, hogy az ipar-
testület és az országos Társadalombiztosító In-
tézet K«r. Pénztára között, a pénztári megbizotti 
teendőkre vonatkozólag fennállott szerződéses 
viszony október hó 1-en megszűnt. Mindazon 
tagjaink, akiknek a pénztárral szemben, beteg-
segelyző ügyben barmifele elintézendő ügyeik 
vannak ezeniul — további intézkedésig— köz-
vetlenül forduljanak a szombathelyi kerületi pénz-
tárhoz. 

„Excelsior" szálloda Budapesten (VII Rá-
kócsi ut 72. sz.) az ott megszálló ipartestületi 
tagoknak a hatóságilag megállapított szobaárak 
ból 20°/» kedvezmenyt n>ujt. Erre vonatkozó 
utalványok az ipartestuletnel kaphatók. 

Ipartestületi elnökség. 

H I K E K 
Felkérjük mindazon olvasóinkat, kik a lap 

dijával hátralékban vannak és mult szamunkhoz 
egy postautalvány volt mellékelve, hogy az azon 
feltüntetett összeget mielőbb postára adni szives-
kedjenek. Külön és nyomatékosan felkérjük erre 
azokat, akik már hosszabb idő óta nem teljesi 
tettek előfizetést, nehogy kénytelenek legyünk 
más eljáráshoz folyamodni. 

Szent Teréz szobrát helyezték el a Jé-
zus Szive templom sekrestye bejárata mellett. 
A diszes kivitelű szobrocskát, sok ájtatos hivő 
jelenlétében pénteken szentelte fel Kincs István 
apátplébános. 

Újból hivatalban. Örömmel értesülünk, 
hogy vitéz dr. Nagy Miklós tanácsnok szeren-
csesen átesett a betegségén és a jövő héten új-
ból elfoglalja hivatalát. 

— Esküvő. Ma, vasárnap vezeti oltárhoz 
Ágoston György, helybeli magántisztviselő Perger 
Jolánt — özv. Perger Lajosné leányát — a ne-
mescsói evang. templomban. 

A honvéd tiszti üdülőtelep telkének át-
vétele tárgyában járt itt a honvédelmi minisz-
térium által kiküldött bizottság, mult vasárnap. 
Ugy értesülünk, hogy az építkezési telek elhe-
lyezése kérdésében változás állott elő. Ezirány-
ban most ujbbb tárgyalások vannak folyamat-
ban, melynek befejeztével a bizottság újból ki 
fog szállni Kőszegre. Sajnálattal kell konstatál-
nunk, hogy a tiszti üdülő építkezése ezévben 
nem indul meg az idő előrehaladottsága miatt. 
Ezévben csupán a telek bekerítéséről és föld-
munkáról lehet szó, valamint az építkezési anya-
goknak helyszínére való szállításáról. 

Budapes t IV. Veres Pa ln t-u tca 8. 

D Í JMENTES ÁKJEGYZEK INGYEN. 

Kath. Kulturest. A kőszegi Obláius es 
Oblata Szövetseg tanácsa ugy hatarozott, hogy 
ezután évtnkínt n y o l c kuhuiestét rendez, még 
pedig — az eddigi szokástól eltérően — a hó-
n a p o k e l s ő v a s á r n a p j á n . Az idei is-
kolaév elíö kui urestje okt. 5-en d u. 6 órakor 
lesz, az utolsó pedig majusban. Az októberi kul-
turest programmját az alábbiakban adjuk: 1. 
Megnyiió. Mondja Nagy Balázs, bencés rgimn. 
igazgató 2 a) Schubert: „Vájjon, kihez fordul-
jak?", b) Fichtner : Magyar népdalok. Előadja 
Geyer Béla tanár vezetésével az áll. tanítóképző 
intézet enekkara. 3. aj Chopin: Prélude, b) Schu-
bert: Menuette. Előadja Kováts Ferenc karnagy 
vezetésével a bencés rgimn. énekkara. 4 Az Egy-
ház az embenseg jótevdje. Előadja dr. Horváth 
Detre oblátus-igazgató. 5. Reviczky Gyu la : ! . 
N. R. I. (Melodráma). Zenéjét szerzé: Vendeg-
hegyi Géza. Szavalja Dániel Endre reálgimn. VII. 
o. t. Zongorán Kecskeméthy István rgimn. VII. 

0. t., harmóniumon Maurer László rgimn. VI. o. 
t. kiséri. 6. Brahms: Magyar tánc. Előadója Ko-
váts Ferenc karnagy vezetésével a bencés rgimn. 
zenekara. — Az előadás pontosan 6 órakor 
kezdődik. — A Szent Benedek oltár restaurálá-
sára adományokat köszönettel fogaduntr. 

9 0 évvel ezelőtt Kossuth Lajos magyar 
ipari Vedöegyletet alapított, tiogy gazdagod-
jék a nemzet. A „Magyar Het", mely október 
18-án kezdődik és 26 ig tart, folytatása a kos-
suthi tanitásokruk. 

Október 6-ika. A helybeli Széchenyi István 
áll. p< lgári fiúiskola a vértanuk emlékére októ-
ber 6 án d. e. 10 órakor hazafias ünnepélyt tart 
és erre a szülőket, szállásadókat és általában a 
város közönségét tisztelettel meghívja. Műsora: 
1. Himnusz, enekli az iíju«-ági énekkar. 2. Em 
lékbeszéd, mondja Taucher Gusztáv tanár, igaz-
gatóhelyettes. 3. Igy volt régen, Pósa Lajostól, 
szavalja Vincze Gnbor IV. o. t. 4. Mienk e láng, 
Pósa Lajostól, szavalja Szaufnauer Ferenc IV. o, 
t. 5. Szózat, énekli a kar. 

A kőszegi á l lami taní tóképző interná-
tusa már elhelyezkedett, a volt Kelcz Adelffy 
árvaház épületében. Most már csak az van hátra 
hogy a képző iskolája is mielőbb otthont talál-
jon, ami előreláthatólag a jövő év folyamán szin-
tén megtörténik. 

Férfi és női télikabátok, hubertus és boy 
kabátok nagy választékban ZERTHOFER REZSŐ 
ruhaáruházaban. Mérték utáni rendelések pon-
tosan eszközöltetnek. Gallértisztitás elfogadtatik. 

A Zenepártoló Egyesület működő tag-
jait nyomatékosan figyelmezteti arra, hogy e 
héten is változatlan időben, tehát hétfőn a női 
énekkar, kedden a zenekar, szerdán, pedig a 
férfi énekkar részére este 7,9 órai kezdettel a 
polgári fiúiskola dísztermében tartatnak meg a 
próbák. 

Nyilvános árverés. 
Október 9-én, csütörtökön délelőtt 10 

órakor Király ut 4. szám alatt árverés 

utján e ladatnak: 

bútorok, lószőrmat-
rácok, d u n y h á k , 
vánkosok és más 
e g y é b b e r e n d e z é s i 
tárgyak, továbbá egy szabó 
vagy borbélyüzletbe nagyon alkal-
mas nagy tliktfr. 

? 

< t 
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Oyengélkedés idején, különösen ha a 
rosszullétet szorulás fokozza, a természetes Fe-
renc József keserűvíz fájdalommentes székürü 
lést és kielégítő emesztést hoz létre. Hires nő-
orvosok a legnagyobb elismerés hangján írnak a 
va lódi Ferenc József vízről, mert ez a kritikus 
korban is hosszabb időn át alkalmazható, anél-
kül, hogy kitűnő eredménye változnék. A Ferenc 
József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériák-
ban és füszerüzletekben kapható. 

A Loreley opera előadására szépen ha-
ladnak a próbák. A szólisták versenyeznek sok-
szor meglehetősen nehéz szólamaik betanulásá-
ban. A karénekesek tanulása oly örvendetesen 
halad előre, hogy most már rövidesen a zene- I 
karral együttesen kerül a próbákra sor. Az opera ! 

pantíturaját a Zentpártoló Egyesület elnöke hé- | 
géni Öleim Hugó irta, akinek az összeállításnál 
tekintetbe kellett vtnni a rendelkezésére alló 
zenekar nagyságát és a hangszereket. A darab-! 

nak különös érdekességet ad, hogy Gleim a 
darab színhelyei Kőszegre tette át. Dr. Fuchs 
Endrének kell gondoskodni arról, hogy helyi 
vonatkozású dolgokkal is át legyen szőve a? 
opera, amelynek előadása mint már jeleztük, 
november első napjaiban történik. 

A mai tüzoltóünnepély. Az Önk. Tűzoltó 
Egylet uj tüzolióautója propaganda körúton volt 
az elmúlt napokban a közeli falvakban. Az uj 
motort minden község tűzoltóságának bemutat-
ták és maris nagy számban jelentkeztek vidéki 
tüzoltócsapatok, hogy a mai tűzoltóautó-avatási 
ünnepélyen résztvesznek. — Nagy érdeklődés 
előzi meg a délutáni bemutatógyakorlatot. 2 óra-
kor a tüzoltósziréna tüzet jelez és a tűzoltók az 
uj autóval és a városi öntözőautóval és a többi 
lófogatos szerelvényekkel a következő utvonala-
kon érkezik a Máv. Árvaházhoz, hol a gyakor-
latot bemutatják: Várkör, Gyöngyös-u., Arpádier, 
Sziget-, Meskó u., Külső körút, a lófogatu sze-
relvények a Gyöngyös- és Pámer-utcán keresztül 
érkeznek a helyszínre. A rendezőség felkéri a 
közönségét, hogy a felvonulás alatt ne tartóz-
kodjanak az uttestén. A helyszínen a közönség az 
épülettel szemben a Müller-fatelep mögötti part-
szegélyen helyezkedik el. Este 8 órakor tűzijátékot 
muiat be az egylet. A dtlelőtti ünnepi beszédet 
Jambrits Lajos polgármester, az egyesület elnöke 
fogja megtartani. — A nagyszabásúnak igerkező 
tüzoltóünnepség, amennyiben az időjárás is ked-
vez, szép sikerrel jár. 

Megürült a Sörkert, ahol ezideig az állami 
tanítóképző interná'usa volt elhelyezve. így a 
Sörkert bérbeadása újból aktuálissá vált. Ugy 
halljuk, hogy a polgármester azzal a tervvel fog-
lalkozik, hogy a Sörkertből diák és turista szál-
lót letesit. ami nagyban emelné a város idegen 
forgalmát és jövedelmező is volna. Az eszme 
elsőrendű, mert az országban Kőszeg volna az 
egyetlen város, amely ilyen szállóval rendelkezne 
amit azután még az alföldi iskolák is felkeres-
hetnének, mert az ejjeli szállás olcsópénzért biz-
tosítva van kiránduló diákoknak és turistáknak. 

— Menetrendváltozás. Az október 5 én 
életbelépő teli menetrendeket tartalmazó ,Máv. 
menetrend-, a magyar kir. Államvasutak hiva-
talos menetrendkönyvének tetszetős és általáno-
san kedvelt „zsebalaku" kiadása megjelent. Közli 
a magyar kir. Államvasutak, Duna-Száva-Adria 
vasút, Győr Sopron-Ebenfurti vasút és az összes 
többi magánvasutak, a helyiérdekű vasutak, autó-
buszjáratok, hajózási és légi forgalmi vállalatok 
hivatalos menetrendjeit. Ez az egyetlen menet-
rendkönyv, mely a hazai (vidéki és tóvárosi) 
autóbus2járatok hivatalos menetrendjeit is tar-
talmazza. Kapható minden könyvkereskedésben 
dohánytőzsdében és a vasúti állomások pénz-
tárainál és kapusainál. 

A KSE ma autóbusszal indul Sopronba 
hogy 

lejátssza a soproni Move elleni bajnoki 
mérkőzését. A soproni Move kétségtelenül az 
alosztály leggyöngébb csapata, de otthonában 
sohasem szabad egy ellenfelet sem lebecsülni, 
mert ez már sokszor megbosszulta magát. 

A .Magyar Hét" célja a magyar termelés 
védelme. A „Magyar Hét* október 18-tól 26-ig 
'art. A magyar gazdasági válságból kivezető utat 
csak a magyar fogyasztó biztosithatja. Ha min-
den ember magyar árut vásárol, nem lesz mun-
kanélküliség és gazdasági válság. Ezt tanítja a 
•Magyar Hét", mely október 18-án kezdődik és 
26-ig tart. 
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Legkiválóbb orvosok és tanárok hosz-
szss kísérletek u;án előszeretettel ajánlják a Vita 
gyógyvizei fölös gyomorsav renyhe emésztés, 
köszvény, hugysavas lerakodások, diabetes, hó-
lyag, vese bajok es lég utak gyulladásánál Ezen 
kívül v Vita szénsavdus forrásvíz, a legkelle-
mesebb asz'a.i és borvíz. Kapható kereskedések-
ben es vendeglőkben. 

Kaptuk a következő sorokat, melyek 
nek tekirne tel a cikkíró teljes igazára, és érté-
kes es/mejére. készségééi adunk teret. 

Melyen tisztelt Szerkesztő L'r ! Becses Lapjában 
szeptember 'JR an megjelent „A kőszegi nyaralasról" 
szóló cikkére engedje meg, hogy az alábbiakban vála-
szo jak. Mélyen t!~ztelt Szerkesztő Ur azt proponálja, 
hogy U-t hónapon át egypár polgártárs vagy városi tiszt-
visilő vegye a nyaraltatási akciót a kezébe. Örömmel 
csatlakozom b. tervéhez, de egy kis módosítással. Kő-
szegnek idegenforgalom kell. még pedig egész é\ben, 
nem csak nyáron. Sajnos a nagy forgalombol kivagyunk 
zárva, mert nem esünk a fő vasúti vonalba. Ezen vál-
toztatni nem lehet Egy igen előkelő kőszegi úrtól hal-
lottam panaszkodni, hogy Szombathely még csak falu 
volt, amikor Kőszeg már város, — és ma az a helyzet, 
hogy Szombathely egy szép virágzó város, mig Kőszeg 
maradt amilyen volt. Ha vissza is adnák Burgenlandot, 
amihez sajnos meg egyenlőre igen kevés remény van, 
se lenne az. aminek lennie kellene. Igy most keressük 
meg azt amjvel a várost emelni tudnánk. Ez egyedül az 
idegenforgalom lehet. Kőszeg oly sok természetes szép-
séggel van megáldva, hogy annak az előnyét ki kell hasz-
nálni a város és a polgárai javára télen es nyáron „Csi-
náljunk idegenforgalmat." Jöjjenek azok az. urak össze, 
akik ereznek az idegenforgalommal. Örömmel hallom, 
hogy yannak elegen, akik érzik ennek szükségességeit. 
Hála Istennek majdnem mindi niink megvan, hogy a lá-
togatók meglegyenek elégedve, ami meg hiányzik azt 
csináljuk meg ! Ne várjunk senkitől semmit, hanem te-
gyük meg m, gunk ! Kereskedők és iparosok saját érdeke, 
hogy ide csatlakozzanak. Azok a városi polgárok pedig 
akiknek rátermettségük megvan, majd örömmel esni la-
koznak a felkérésünkre. Ha a hatósag ezt látja, köteles-
ségének fogja tartani segítségünkre lenni És akkor mar 
kész is van az idegenforgalom Kérem Szerkesztő Urat 
tartsa ezt addig napirenden amig ez a szép terv meg 
nem valósul. Alaradtam Szerkesztő Urnák tisztelelettel 
Aláírás: Frenreisz István. 

A városi Elektromos Mű vezetősége ér-
tesiti az áramfogyasztó közönséget, hogy hétfőn 
azaz holnap d. e. 8 tói 12 ó.áig az áramszol-
gáltatás a Várkörön belül eső Belvárosban, a 
Rohonci-utcában és Szt. Imre herceg-utcában 
szünetel. 

Unghváry László Faiskola R -T. Cegléd 
Budapest díjmentes kepes árjegyzéke megjelent. 
Budapesti cim : 8. IV. Veres Pálné-u. 

Vivótanfolyam. A KSE rendelkezésében 
megkezdődött a vivó tanfolyam, amely karácso-
nyig tart. Hetenkint kétszer, szerdán és pénteken 
Vj6-tól Vj8 ig vannak a vivóórák." Miután ide-
ális nagy helyiség áll rendelkezésre, létvámot 
5- tel emelni lehetett. Jelentkezni Molnár József, 
Kirchknopf M., vitéz Szabadváry F.-nél lehet. 

Mivel az uj XXV. osztálysorsjáték húzásai 
már október 17-én megkezdődik, saját érdeké-
ben siessen mindenki sorsjegyét még a húzás 
előtt kifizetni, hogy a nyereményekre való jogait 
még idejében biztosítsa. 

Bért fizetnek a Barakklakók. A háború 
utáni lakásmizáriás időben nagy segítségére jött 
a városnak az a körülmény, hogy a háború alatt 
épült katonai barakkkórház kiürült és itt helyez-
kedtek el a város szegényebbjei. A legutóbbi 
összeírás szerint a három nagy épületet magá-
ban foglaló barakktömbben 107 egy szoba, konyha 
kamarából álló lakás van, melyek ezidőszerint 
mind el vannak foglalva. 107 család lakik itt és 
pedig 196 felnőtt és 807 gyerek. Mult vasárnap 
szállt ki a helyszínére a népjóléti minisztérium 
képviselője, aki megnézvén az épületet arra hivta 
fel a polgármestert, hogy október 1-től kezdő-
dőleg a lakások nagysága és minősége szerint 
évenként 36 96 pengő bért szedjen A besze-
dendő bérből lenne fedezve a tetőjavítási és 
egyéb nagyobb tatarozási költségek, úgyszintén 
egy uj, mélyebb kut fúrási költségei. A barakk 
lakói nem fogadták valami nagy örömmel a mi-
niszteri döntést, mely tiz év után épen akkor 
kezd bért kérni a lakóktól, amikor a munka-
nélküliség és a téli nagy nyomor ijesztően fenyeget. 

Színház. 
Csütörtökön gyenge ház előtt „Hazatérés"-

sel mutatkozott be ezevben az Országos Művész 
Színház Kőszegen. A darab előadásán nagyon 
meglehetett érezni az első előadást. Akik nem 
láttak, nem sokat mulasztottak. A direktor első 
előadásként műsorának leggyengébb darabját 
adta, amely valahogyan már elvesztette aktuali-
tasát is. Mégis ki kell külön emelnünk Kömives 
Sándor kitűnő karikatur alakítását. — Fenteken 
Moliere klasszikus vígjátékát már jobban láto-
gatott ház előtt mutatta be a társulat. Remekbe 
szabott előadás volt. A nézők nem győztek ele-
get tapsi Ini. Ezen előadásnál láthattuk már majd-
nsm minden értékét a kitűnő művésztársulatnak, 
amelynek legnagyobb ereje a bámulatos össze-
szokottság, a perdülő kitűnő rendezés és a sugó 
nélküli pompás előadás. — Az alakitások közül 
különösen kiemelkedett egy régi ismerősünk Bi-
hary László alakítása aki a fösvény hatalmas 
szerepeben igazán szenzációs alakítást produkált. 
Vághy Pannit már tavalyról ismerjük, mint i^en 
kedves, nagytehetségű rokonszenves színésznőt. 

A Művész Szinház slágerdarabjai tulajdon-
képen még csak most jönnek. — Szombaton a 
„Nyárspolgár", Nagy Endre pompás vígjátékát 
mutatja be a társulat. Ma vasárnap Ft Ides Iinre 
legjobb vígjátékát, „Terikét" mutatja be, melyre 
külön is felhívjuk a közönség figyelmét. E da-
rabban majd az egész társulat szerepel s itt lát 
hatjuk főszerepben először Szentiványiné Salgó 
Ilonát, akiríl sajnálattal kell megállapítanunk, 
hogy az idén feltűnően kevésszer szerepel. Este 
„Charley nénje- megy, melyet végig fog kacagni 
a közönség. E pompás bohózatban nem csak 
Salgó Ilonát, hanem a kitűnő igazgatót is viszont 
láthatjuk. Hétfőn megemlékezésként a nemzeti 
gyász évfordulója emlékére Schiller legnagyobb 
drámáját az „Ármány és szerelmet" mutatja be 
a társulat, amely még Kőszegen soha sem ment 
Kedden utolsó előadásként a Nemzeti Szinház 
legnagyobb sikert elért újdonságát az „Azrá'-t 
játsza a színtársulat, melyben minden tagja sze-
repel. E darabnak nagy sikere annyira közismert, 
hogy nem tévedünk, ha ezen előadásra telt házat 
jövendölünk. 

A szerdai előadás azért marad el, mett a 
színtársulat innen közvetlenül Békéscsabára uta-
zik, ahol 9-én szerződés szerint kell kezdeniök 
az előadásokat s az uj menetrend szerint nincs 
megfelelő csatlakozásuk. 

Ha azt akarjuk, hogy a Művész Szinház, 
ez az igazi kulturmissiót teljesítő társulat jövőre 
is bejöjjön Kőszegre, akkor kell. hogy e néhány 
előadást fokozottabb mértékben támogassuk, mert 
ezideig a Művész Szinház Kőszegen mindig csak 
ráfizetett. — Reméljük azonban, hogy az iden a 
már most megállapítható erkölcsi siker mellett, 
ha az anyagi siker nem is lesz meg, de legalább 
a ráfizetés elmarad v. Sz. 

Van szerencsém a n é. közönséget 
értesíteni, hogy ugy az étteremben, mint 
házon kívül is elfogadok 

ebéd es vacsora elöfizetest 
a legelőnyösebb áron és igen jó minőségben. 
— A legkiválóbb boraimból is palackozva 
igen olcsó áron már 80 fillértől literenkint 
házhoz szállítok. 

Szives látogatást és rendelést kérve 
maradiam teljes tisztelettel 

Frenreisz Edith, Strucc-szállo, 
Magyarországon ma minden főre évente 

76 P értékű külföldi áru esik. Ez 70.000 
munkásnak és 7.000 tisztviselőnek biztosit ke-
nyeret külföldön ugyanakkor* amikor idehaza 
55.000 munkanélküli kenyér nélkül nyomorog. 
Erről világosit fel a „Magyar Hét", mely október 
18-tól 26 ig tart. 

- v ; % • áve* 
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930 október 5. Kőszeg és Videke 4. 

A becsületes megtalá ló figyelmébe, i védelemre rászoktassák a gazdákat Ez azonban 
Egy szegény cseledlány egesz havi fizetesét egy 
husz pengőst elveszített október 1-én a Főtéren, 
igy özvegy édesanyjának nem tudta elküldeni 
fizetésit. Kéri a szegény cseléd, hogy a becsü-
letes megtaláló a pénzt ad|a le a kiadóban. 

KSE-SFC 1900 3:1 (3:0). Szenzációs já 

még nagyon a kezdetén van, s igy van olyan 
évjárat, amikor a gyümölcsösök termésén.-k több 
mint fele áldozatuf'esik a gomba és rovarkárok-' 
nak A mostani bemutatón a győri gazdakamara 
az általa ápolás alá vett 5 0 0 0 gyümölcsfánál 
elért eredményet d^nostrálta mégpedig a le-
szedés előtti állapotban, hogy meggyőzze a gaz-

tékkal legnehezebb bajnoki mérkőzését nyerte ^ 
Lrcc l a _ t. r « ' ,„ dákat, mi yen hálásán terül m?g a gyümölcsfa 

meg a KSE megérdemelten. Ezt a győzelmet nem | ; / A kamarai gyümölcs-
ehet eléggé értekein. Propaganda szempontjából f ^ m u m ó n a földművelésügyi minisztérium, a 

futballrajongók s z áma^ a ' k növekedhetik ily ered- — e g y e i föispám es a h s p L i . . a j , a vár-

m e n y e k 1 ^ . Szépszámú nézőközönség v^lt de 

s z é l é n " t v bainok m^kózés a Kiniz i elíen' Onnávdy János kamaíai igazgató előadása ve 1 
mikor 1000-né 1 több néfő v o11 ismertette a kamarai gyümölcsh-

várjuk most vissza, mert a KSE derekasan küzdő a k
 u

 1 ö ^ b esz t e nd ös m un ka t ervét. A m e^ ] e le 
és szépen játszó futballistái ezt mee is erdemük. S a z ? a k n a q érdeklődéssel ^ hallgatták, hogy 

nyen vannak és'ezek igazi propagálói lesznek a i tanAr 
kőszegi futballsportnak. Most még röviden be- £ e ! a magyaróvári gazdasági akadémiai tanar, »zegi futballsportnak. Alost meg 
számolunk a vasárnapi nagy mérkőzésről: Az első 
félidőben a KSE nagyvonalú játékot mutat és az 
5. percben Maitz, a 7. és 44. percben Bruckner 
réven 3 :0 ra vezet, de egy-egy gólhelyzetet ugy 
a KSE mint az SFC (11 -es) kihagy. A második 
félidőben a soproniak erős tempót diktálnak, 

Krémer Ernő kertészeti intéző adták meg ez-
után a szükséges felvilágosításokat. A Felső kellett volna megkezdeni a racionális megmü-
Dunántulon gyümölcsvédelmi körzetek alakultak, velését gyümölcsöseinknek, mert szomorú na-
amelyek élén Krémer Ernő áll Sárvár szekhellyel, gyon, hanem igaz, hogy gazdáinknak zöme né-
azonkivül Ripka Lajos kertészeti főintéző, So- hány dicsérendő példától eltekintve nem gon-
mogyi Ferenc kamarai kcrtvédelmi osztályvezető dozza gyümölcsösét ugy ahogy azt eddigi ta-
és Erdőss Imre szőlészeti felügyelő állnak az pasztalatok szerint kívánatos volna. Annyit egyéb-
érdeklődő gazdák rendelkezésére. ' ként elárulhatunk, hogy hallomás szerint gazda-

Maróthy góljával szépítik az eredményt, azonban 
a KSE ismét veszélyesebb, de a kapu eiőtt nincs . , , • ̂ .u . u a • t i» i , , . . . , .-„ 
szerencséje A győztes csapat minden tagja nem-! M« Kőszegiek csak sajnalhatjuk, hojy nem sági felügyelőnk a legkomolyabban foglalkozik 

csak tudással, de bámulatos; fanatikus lelkesedéssel Kőszegen mutatták be mindazokat a módokat ; avval a tervvel, hogy nálunk is meghonosít a a 
melyekkel ilyen fenyes eredmenyt lehet elérni, gyümölcsöseink szakszerű kezeléset. 
Mert hiszen köztudomásu dolog, hogy Kőszeg Részletes tudósítás a Rio de Janeriói 
elsőrangú gyümölcstermő vidékkel rendelkezik, szépségkirálynő választásról . A Színházi Élet 

Névtelen feljelentőnek aki f hó 8-án' messze terjed gyümölcsünk kiváló zamatjának legújabb számában elmondja a Rio de Janeriói 
Dömötör Gyula ipa.testületi elnökhöz intézett N. h,re- s aÍno , s azonban a férgek és egyéb kártevők szépségkirálynő választás részletes lefolyását. 
N. aláirásu levelezőlapon egy szabóiparos ellen annyira elszaporodtak, hogy például az: idén Színházi Élet Kőszegen Róth Jenő könyvkeres-• r n rti >n i ( . , l a m m rn .Hl / » r l A r m ií< ií r-» \r I / i H l f i t t i f f » i i t A t 

is küzdött, melyért dicséretet érdemelnek, a sop-
roniaknál Maróthy és Vranovits hátvéd. Németh 
kitűnően bíráskodott 

tett feljelentést, közli az ipartestület, hogy neve 
zett iparigazolvánnyal rendelkezik, tehát a szabó-
iparban jogosult munkát végezni és nem kon-
tárkodott. Ellenben a következő kontárokat a 
Rendőri Büntető Bíróság, névszerint: Szabó Ilo-
nát a nőiszabó iparban teljesített kontárkodásért 
10 P, Schlőgl Antalné és leánya Schlőgl Erzsé-
bet nőiszabóipari kontárkodásért fejenkint 5 P, 
Koczor József asztalossegédet pedig a vizveze-
tékszerelő iparba vágó kontárkodásért 10 P 
pénzbüntetéssel büntette. Az ipartestület kéri a 
közönséget, hogy bármely tudomásukra jutó 
kontárkodást jelentsék be az ipartestületnél ne-
vük aláírásával is, mert minden feljelentest disz-
kréten fog kezelni. 

Háromszáz fa — három vágón alma 1 
Oyümölcsvedelmi bemutatót rendezett a Felső-
dunántuli Mezőgazdasági Kamara Vas megye 
hegyháti járásában. A kamara azért indította meg 
ezt a mozgalmat, mert hiába van Magyarország-
nak zamatos, pompás gyümölcse, a termelés el-
hanyagolása folytán évente mégis kétmillió P 
értékűt importálunk csupán almából és körtéből! 
mintegy 500 vágón mennyiségben 1 A földműve-
lésügyi minisztérium és a kamarák évek óta min-
dent elkövetnek, hogy az okszerű gyümölcsfa-

semmiféle gyümölcstermésünk nincsen. Tehát itt kedésében kapható. 

flz uj XXV. osztálysorsjátéK 
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 

pengő 300*000 pengő 
Juta'om es nyeremények: 

50.000 300.000 
40.000 200.000 
30.000 ÍOO.OOO 

stb. pengő, összesen közel S millió pengő készpénzben 
84.000 sorsjegy közül 42.ooo kihuzatik, tehát 

minden második sorsjegy! 

Az I. osztályú sorsjegyek hivatalos ára: 

l 
25.000 
20.000 
15.0oo 

Húzás 
október 17-én 

kezdődik ! 

Minden 
második sors-

jegy nyer! 

Az első osztály húzása 193o. október 17 és 2o-án ! 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett jó 
anyánk, nagyanya, anyós és rokon 

özv. Maitz Lajosné 

szül Kaltenecker Anna 

elhunyta alkalmával fájdalmunkat 
jóleső részvétükkel enyhiteni igye-
keztek, valamint azoknak, kik a te-
metésen résztvettek, nemkülönben 
a koszorúk és virágokért ezúton 
mondunk hálás köszönetet 

Kőszeg, 1930. okt. 3 

A gyászoló család. 

Teljesen különálló, 
száraz két szobás 

Olcsón eladók: 

esetleg istálóhasz-
nál^ttal nov. 1-ére 

jó karban levő 
férfi és fiu tél ikabát, 

valamint gyermekcipők, 
sapkák és egyéb ruhane-
müek. Cim a kiadóhiv.-ban. 

Cim megtudható a kiadóhivatalban B i r t o k á r v e r é s 

A temető mellétti raktáromon levő 
fekete svéd gránit 

SÍRKÖVEKET 
Árverési hirdetmény. 

Köztartozás fejében lefoglalt 
5 drb. diófa rönk, 1 hintó és 2 
drb borjú 1Í130. évi október hó 
9-én Kőszegen a városmajorban 
árverés utján a legtöbbet Ígérőnek 
el fognak adatni. 

Árverési feltételek a helyszínen 
megtudhatók. 

Kőszeg, 1930. okt. 4. 

SCHEDL, végrehajtó. 

az előre haladt idény miatt előnyös 
árban eladom. 

Zerthofer Mihály 

Gyöngyös-utca 14. 

Hordók 
kaphatók Seybold Ká lmánná l . 

Megtekinthetők : 

Strucc szálló pincéjében. 

Közhírré teszem, hogy egy 
261 négyszögölnyi Gern dűlői 2 kat. 
holdnyi Kalchgraben dűlői és egy 
576 négyszögöl területű Tabachten 
dűlői gyümölcsös 

1930. okt. 5-én d. e. 11 órakor 
irodámban megtartandó önkéntes 
árverésen örökárban eladatni, eset-
lég bérbe fog adatni. 

Bővebb felvilágosítás irodám-
ban nyerhető. 

Dr. SCHNELLER, ügyvéd. 

Nem kis háborút jelent a gyufára a 

niNERVf l 

benzinKrém 
Minden öngyújtóban 8-szor annyi 

ideig tart, mint a benzin! 

Szagtalan lánggal ég, nem folyik a 
zsebbe és a legkényesebb ruhából is 

eltávolítja a foltot. 
Dohányzóknak a legnagyobb öröme! 

O lcsó ! 
Kényelmes! Takarékos! 

Magyar gyártmány! 
Kérje minden dohányárudában 

Föelárusitó Kőszeg és vidékére 

„Jurisits- illatszertár, Király-ut 1. 
a Struccal szemben 

Ugyanott a legkényesebb Ízlést is ki-
elegltö legszebb 

játékárut, fotócikkeket 
és sportárut 

a legolcsóbban vásárolhat. 

Hónapos szobát keresek 
jelöltem részére. — Ajánlatokat: Rohoncl-utca 2. sz. ügyvédi irodába. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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