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KŐSZEG ÉS VIDÉKE 
Megje len ik m i n d e n vasárnap . 

Felelős szerkesztők és k i a d ó k : Ifj. Róna i F. és Pandúr B. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. sz. 

Tvlefou-MKiím 23. 

f!yirtt<.r sora 10 korona. 

HirrftttfMk •ég\ji«rc»ritiniéf«rtiiMnt 150 K. 

szdmitatnalL 

Tavasz. 
Irta: Polster J ános . 

Tavaszi szellők és meleg napsugarak simo-

gat ják , csókolják a mezőt, rétet, a fák rügyeit. 

Azok hisznek az élet erejében, szeretik, a nap-

sugár melegét s embert megszégyenítő erővel 

fakasz t j ák , ontják magukból a dus, gazdag, virá-

gos, boldog életet. A lét vágya száll meg minden 

mago t , minden rügyet. Elég volt a téli dermedt-

ségből, elég a pihenésből. Csak föl-föl a cirógató 

szellő szárnyán és összeforrni a napsugárral, mert 

az az erő, az élet. 
Magyar! Doberdó szikláit, Wolhynia mocsa-

rait, Havasalföld rónáit, Flandria csatornáit, a 
szerb hegyeket, Erdély havasait, a tengerek 
kavargó örvényeit túlélt magyar! Vágy, erő, akarás 
fesziti-e, duzzasztja-e még lelkedet? A régi 
magyar vitézség felejthetetlen legendáit megis-
métlő magyar, bátor, büszke, dacos magyar, 
sarkalja-e agyadat az ősi erény: szabadnak lenni? 
Megérted-e a tavasz életet bontó beszédét? 

Nézd: tömlöc fenekén fetrengő félholt 
emberek, siró anyák, hosszú menetben egy meg-
alázott, meggyötört kolduscsoport, rozoga, szellős 
vaggonok, éhes, beteg gyermekek, hideg tűzhely, 
nyomor, kétségbeesés . . . 

Nézd: a megkorbácsoltak, megbotozottak 

sok-sok ezrei, hazátlanul bolyongók, magyar-

ságukért a kinpadra feszitett magyarok, kik a 

kínpadon is magyaroknak vallják maguka t . . . 

Nézd és mond, meddig tart még a nem-

bánomság, nemtörődés megdermedése ? 

Nézd, tavasz van, uj élet fakad! Gondolj 

1848 tavaszára ! Emlékezzél a vörössipkásokra, 

fehértollasokra ! 

Magyar! érzed-e 1922. tavaszának beszédét ? 

Elvehetik-e tőlünk a napot? Elv«hetik-e a 

levegőt? Lecsukhatják-e a gondolatot? 

Ha elfog az indulat, ha szivedet szaggatja 

a keserűség, ha kezed ökölbe szorul s ugy érzed, 

hogy tulajdon kezeddel kell megfojtanod a gazo-

kat, a rablókat, ugy állj sarkadra, mert magyar 

vagy! 

Gondolkozzál! 
Ur akarsz-e lenni orszagodban, vagy pedig 

felfogadott, fizetett béres? Tőled függ! 

Ösztövér fák uj erőktől bomlanak, a halott 
ugar uj életbe zökken, virágos mezők illatát 
hajtja feléd a szél. Higyj a magyar Hiszekegyben, 
hallgasd a tavasz beszédét, tanulj meg gyűlölni, 
forrjon a véred, hisz neked élned kell! 

Kőszeg szavazókörei. 
Mint ismeretes, a belügyminiszter Kőszeg 

városát a választásokra vonatkozólag 3 szavazó-
körre osztotta. Ezek a következők : 

Az első szavazó körben : Elnök : Szélessi 
István; h. elnök: Hermán József; rendes tag: 
Kováts János ; póttag : Kiss Károly. A szavazó-
körhöz tartoznak: Várkör, Kayszrál , Fertsák-, 
Győry János-, Rohonci-, Intézet-, Kert-, Ege-, 
Keltz-Adelffy-, Táblaház-, Városház-, Rajnis-, 
Chernel-, Gróf Szécsenyi-utcák, Szabóhegy, Juri-
sich-tér, Király-utból 1 — 13 számig, Kossuth 
Lajos-utca. 

A második szavazó körben: Elnök: Ham-
mer Gyula; h. elnök: Nagy Gyula; rendes tag: 
Tihanyi Lajos; póttag : Szuklicz András. A sza-
vazó körhöz tartoznak : Kálvária-, Meskó-, Sziget-, 
Erdő-, Király-, Mecséry-, Hegyalja-, Pallisch-, 
Sey Fülöp-, Gyöngyös-, Kaszárnya-, Pamer-, 
Munkásház-utcák, Árpád-tér, Felső-külső-körut 
az alreálig, Sörgyár, Gyepmesteri-lak, Nemez-
gyár, Kovács-villa. 

A harmadik szavazó körben: Elnök: Már-
kus Kálmán ; h. elnök: Vörös Lajos; rendes tag : 
Stayrits Ferenc; póttag : Póresz Lajos. A szavazó 
körhöz tartoznak: Király-utból 14 számtól végig, 
Deák Ferenc-utca, Jenő főherceg-utca, Marha-
vásártér, Sáncárok, Sánc-utca. Tüskevár-utca, 
Városi téglagyár, Czeke téglagyár, Szombathelyi-
ut, Közép- és alsó-körut, Betegház, Kőszeg-
falva-telep. 

Mindhárom kör szavazatszedő küldöttsége 

a városházán székel. 

Hirdetmények. 
Felhivoai az érdekeltek figyelmét u magyar 

kir. földmivelésügyi minisztériumnak az Orsz. 
Gazdasági Munkáspénztár részére járó di jak, 
valamint a pénztár által kifizetendő segélyek-
nek szabályozása tárgyában kiadott rendeletére. 
A rendelet Városház 14. sz. alatt betekinthető. 

Közhírré teszem, hogy az Ausztriában 
fekvő helyekre irányuló határszéli forgalomban 
hasított körmű és egypatás állatok fuvarozás 
céljából ismét a polgármesteri hivatal által ki-
állított igazolvánnyal léphetik át a határt. — 
Igazolványek kaphatók Városház 8 ajtós*, alatt. 

A szőllő birtokuknál előfordult adótárgy 

változások f. évi március 26-tól 31.-óig d. e-

9—2 ig feltétlenül bejelontendők a városi adó-

hivatal 18 sz. helyiségében. 

Ja inbr i ts Lajos polgármester. 

Közhírré teszem, hogy a Kőszegi Szikviz-
gyár R.-T. a Pallisch u 'c i i telepéu felállítandó 
jóggyárra nézve telepengedélyért folyamodott. 
Az ipartörvény 27. §-a alapján 1922. évi április 
hó 12. én d. u. 3 órára a helyszínére tárgyalást 
tűzök ki, amelyen mindazok, kik a telep enge-
délyezése ellen bánni oknál fogva kifogást 
akarnak tenni, kötelesek azt szóval vagy írás-
ban előadni, különben a gyártelep, hacsak köa-
tekintetek nem szolgálnak akadályul, engedé-
lyeztetni fog. 

Jag i ts Imre iparhatósági biztos. 

Az Anyagbeszerző és Értékesí tő Szövetkezet 
köz leménye i . 

Felhívom azokat a cipészmestereket, akik 
a közalkalmazottaknak szállítandó cipőket csinál-
ják, hogy az anyagért jelentkezzenek Varga 
Ferenc urnái. 

A szövetkezet elárusító helyén (Királv-ut 

7. szám) már kapható a legjobb gyártmányú 

fekete sárga eipőkenőcs, úgyszintén a már 

hirdetett többi áru is. 

D ö m ö t ö r Gyu la Igazg. elnök. 

X g y e s u á m á r a 3 k o r o n a . 

Fi i Ő F I ^ / 

Hdyben eqési évre 80 ^ / negyedévra 20 K. 

Vidékre póstai széth. si évre 100 K. 

Egyes szám áru .orona. 

— Szegény emberi — mondta — Milyen 
betegnek látszik 

Sarkon fordult és bement a kabinjába. 
Nagyon szomorúnak látszott. 

Utána néztem. Szerettem volna megcsókolni 
a lába nyomát, amiért ilyen jószívű. 

Nem beszéltem még a fiatal marconistánk-
ról, Teddyről. Mindnyájunk kedvence volt a 
gyerek, aki olyan szégyenlős fiu volt, mint e g j 
bakfis. 

Teddy i* szerelmes volt a szép Maryba. 
De milyen szerelmes! Embert nem láttam móg 

I ilyen betegen. 

Ugy látszott, a leány is kedvelte őt. Gyak-
ran lehetett látni őket együtt és mi többiek 
lassankint visszahúzódtunk. 

Egyszer mégis kitüntetett engem is a 
kegyével Mary. Odajött hozzám és a rabról 
kezdett beszólni. 

— Milyen betegnek látszott, szegény em-
ber — mondta. — Miért nem nézi meg, hogy 
mi a baja ? 

— Maga túlságos jószivii — feleltem 
mosolyogva — pedig biztositom róla, hogy 
érdemtelenre pazarolja a sajnálatát. 

— A szenvedők sohasem érdemtelenek a 
szánalomra. 

Udvariasan félreálltam ós megemeltem a sap-
kámat. Bájos fejbólintással mondott köszönetet. 

Együtt néztük a hxjóra tóduló utasokat. 
— Milyen különös — szólalt meg 6 — 

milyen különös, hogy itt találkozunk olyan em-
berekkel, akiket sohase láttunk s az életben 
nem is fogunk látni többé soha. Lehet, hogy 
olyan is van köztünk, aki egész életünkre ki 
fog hatni. 

— üízony kisasszony — feleltem egészen 
átérezve, amit mondott — a hajó utasai között 
vannak olyanok is, akik ismeretlenül is fájdal-
mat vagy boldogságot okoznak nekünk. 

— Hogy érti ezt V 
Nem feleltem. 

Erre ő megismételte a kérdést. 
— Maga az, akiről beszéltem — feleltem 

végre. 
Elfordult tőlem. 
— Maga is csak olyan, mint a többiek — 

szólt kedvetlenül. 

Mólyen elpirultam, de szerencsére egy ide-
gen körülmény elvonta e, figyelmet rólam. Az 
utasok között egy foglyot hoztak összekötött; 
kézzel. 

Fölhivtam rá Mary figyelmét. O elsápadt, 
aztán elfordította a fejét. A szája remegett és 
szép szómét árnyék borította el. 

Erény vagy bün? 
Port-Elisabethnél lépett hajóra és mire 

Cape-Town körül jártunk, már valamennyi ten-
gerész szerelmes volt bele. Pedig nem kacérko-
dott, nem akart tetszeni. Mégis mindnyájunk-
nak megdobbant a szive, mikor a szép Mary 
illatosan elsuhnnt mellettünk. 

Én, mint a hajó orvosa, sokat töprengtem 
már ilyen dolgokon. Hogy lohetséges az, hogy 
vannak emberek, akikbe első látásra beleszere -
tűnk 8 vannak viszont, akiket gyűlölünk, ma-
gunk se tudjuk miért? Azt is megfigyeltem, 
hogy egy férfi szép nőt lát, első pillantása a 
gyűrűs ujjára esik, asszony e már az illető vagy 
leány még? 

Mary mindig keztyüs kézzel volt látható. 
Kicsiny sáppadt arca még érdekesebbé tette őt 
és mi néma bámulattal vettük körűi Egyszer 
valamelyikünk boldogan újságolta, hogy látta 
Maryt keztyü nélkül. 

— Van jegyürüje? , 
— Nincs 1 

Hatan sóhajtottunk fel megkönnyebbülten. 
Mikor megérkeztünk Cape-Townba, vélet-

lenül megismerkedtem vele. 
A korláthoz dőlve néztem a hullámokat, 

ö ott állt mellettem, de nem volt elég h*lv. 
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Kőszeg é9 Vidéke. 
1922. március 2t>. 

Csodás álmom volt. 
Irta: Gulubich Erzsike. 

Csodás álmom volt. Magyar angyalka 
Fürgén villant a Mátyás templomra, 
Istendicséret helyett azt zengte: 
.Nagy Kossuth Lajos, biz azt üzente" . 
Szerte a honban, mint (ényvillanás, 
Suhan, repiil a vészes hiradás . . 

Kavarog Tisza sötét örvénye, 
Harcos Attila száll ki belőle. 
Tetlen álmodás tüstént véget ér, 
Fel, talpra ugrik hős Árpád vezér 
Esztergom alatt csodák történnek, 
Lóra pattannak kemény vitézek. 
Moldvának remeg áruló szive, 
„Vigyazz'-t parancsol Hunyady szeme. 
Az Aldunán kürt rivall, dob pereg, 
Sorakozik a fekete sereg. 

Mátyás templomról harsan hangosra 
„Előre hősók, vitézek rajta !" 

Rohanva rohan a sok dalia, 
Fujtatva vagtat sok bősz paripa, 
Vadul tiporják az ellent össze, 
Nagy harci kedvbe', nagy harci tűzbe'. 
. . .Lágy szellő viszi magas légen át 
Győztes hadaink diadal szavá t . . . 
Alom volt csupán, magyar sziv álma, 
Seholsem hangzik Kossuth nótája, 
Pedig hej, Kossuth, ha azt üzenné, 
Egyszer, hej, csak meg egyszer üzenné. 

Helyi hírek. 
Uj munkatársa van lapunknak. Oolubicb 

Erzsike, Golubich litván rárói nagybirtokot? 
leánya rendelkezésére bocsátotta értékes tollát 
lapunknak. Azon biztos tudatban vagyunk, hogy 
hamarosan kedvence lesz t. olvasóinknak. 

Rakovszky Iván dr. a kőszegi kerület 
keresztény kisgazda és polgári pártjának kép-
viselőjelöltje csütörtökön érkezett városunkba 
Budapestről, honnan az utat autón tette meg. 
Mint megírtuk, egyenlőre bemutató látogatáso-
kai tet-z és e végből most csak néhány napig 
időzik a kerületben, mort a jövő héien fontos 
külpolitikai megbízatással külföldre küldte a 
kormány, honnan csak a hét végével tér vissza. 
Programmbet-zédét április hó első felében fogja 
megtartani, melyre Buduppstről a párt részéről 
többen, igy Mayrr János földmivelésügyi mi-
niszter és Vass József vallásügyi miniszter is 
lejönnek Kőszegre. A képviselőjelölt megjelené-
sét ugy városunkban, mint a kerületben is igen 
szimpatikusai) fogadták. 

Uj főkönyvelő. A Kőszegi Takarékpénztár 
Szabó Györgyöt, a Szombathelyi Takarékpénztár 
Kőszegi Fiókjának volt vezetőjét, egyhangúlag 
főkönyvelőjének választotta meg. 

Szemelyváltoiás a városházán Jagits Mik 
lós oki. gnzdász. ki mint forgalmi adóhivatali 
ellenőr volt alkalmazvaja városnál, ezen állásá-
ról lemondott, mert mint gazdasági segédtiszt 
nyert alkalmazást Sátoraljaújhelyen. Helyébe a 
polgármester Kónya Dániel ugyancsak oki. gaz 
aászt alkalmazta. 

— De a gonoszok igen. Tudja, ki ez az 
ember? Talán olvasta, hogy a mult hónapban 
az express-vonaton egy ügyvédét a legjobb 
barátja kegyetlenül meggyilkolt. Ez a rab a 
gyilkos. 

Vlary tágra nyitotta a szemét. 
— Miért ölte meg? — kérdezte. 
— Nem ludja senki a gonosz vére vitte 

rá biztosan. 
Mary fázósan összehúzódott. 
— Hátha oka volt rá? — próbálta men-

tegetni védenoét. — Hátha nagy oka volt rá. 
Talán az ügyvéd barátja el akarta csábítani a 
feleségét, akit pedig ő imádot t . . . 

— Nem valószínű ! Ha ez lett volna az ok, 
kiszivárgott volna eddig. 

De Maryvel nem lehetett vitatkozni, össze 
tette kis kezét és könyörögve nézett rám. 

— Keresse föl és segítsen rajta doktor I — 
mondta esengőn. Tegye meg az én kedvemért. 

— Bárcsak bűnös rab lennék ón is, — 
feleltem kicsit bosszúsan, — ugy látszik, maga 
azok iránt irgalmasabb, mint hozzánk. 

Mégis elhatároztam, hogy fölkeresem az 
emberünket. Szerencsém volt, alkonyatkor már 
küldtek hozzá. 

Hat óra felé a hátsó födólteten volt dol-
gom. Egyszer csak megpillantottam Tedd/t, 

Egy elismerő levei az osztrákoktol. Báró 
Neugebauer, Burgenland kiszemelt kormányzója, 
ki az antant misszióval Kőszegen járt a határ 
kiiga7ilás alkalmával, meleghangú levélben mond 
köszönetet Kőszeg város polgármesterének azért 
a szívélyes vendéglátásirt, melyben a bizott-
sággal együtt ő is részesült és elismerő szavak-
kal emlékezik meg Kőszeg város szépségéről és 
kultúrájáról. 

Szabadsagon. A városi tanács dr. Országh 
Sándor gazd. tanácsnoknak négy heti beteg-
ségi szabadságot engedélyezett. Mint ismeretes, 
a közkedvelt tanácsnok epebajbun szenved, 
miért is operációnak veti alá magát Budapes 
ten. Szabadsága idejére helyettesítéssel Szúk-, 
licz András számtiszt bízatott meg. 

Áthelyezés. Kutnyák Pál vámszaki főtiszt, 
a kőszegi hivatal vezetője Bánrévére helyez-
tetett át, Kőszegre Tóth Béla vámszaki fel-
ügyelő került Budapestről. 

Varotgazdai állás. Brückler Gusztáv város-
gazda állásáról lemondván, a városgazdai állásba 
a kőszegi születésű Maitz Sándor, a szombat-
helyi Muller és Weisz cég telepmestere helyez-
tetett. 

Lemondott városi virilista. Vince Mihály, 
ki Kőszeg vaios képviselőtestületének virilis 
jogon volt tagja, ezen tisztségről lemondott. 
Lemondásának oka egys/erüen az, hogy feleb-
bezés folytán adóját a pénzügyigazgatóság le-
szállította, minélfogva uyy érzi, hogy leszállí-
tott adójával nem foglalhat helyet a virilisták 
között. Vince Mihály felfogása azonban nem 
állhat meg, mert a virilista névjegyzék a kive-
tett adó alapján mult év őszén lett összeállítva, 
mit nem befolyásolhat az, hogy valakinek idő 
közben az adója kisebbedett, mert ez évre fel- * 
tétlenül érvényesen lett megállapítva a névjegy-
zék. A lemondás mégis tudomásul vétetett és 
helyére sorrendben herceg Eszterházy Pál meg 
bízottja, Wessely Ferenc kerül be a képviselő-
testületbe. 

Meísmer Dénesne hangversenye Meiszner 
Dénesné szül. Bligh Eldina, a vámsunkban élő 
Joachim ésSevéik által kiképzett kitűnő hegedű-; 
művésznő, kit 1920. okt. 16.-án adott hangver- \ 
senyén hallottunk először, április 1. én ismét 
fellép egy önálló hangversenyben, melyet este 
6 órakor az ev. leánygimnázium dísztermében 
rendez. Műsor: 1. Bossi E. C dur sonátája, op.' 
117. (itt először). 2. Bruch M. G-moll hegedű-
versenye. 3. Tartini: a) Air, b) Variations sur 
un théme de Corelli; Tehaikowsky Tarantella. 
4.) Haydn-menuette, Van Goens Kcherzo, Schu 
bert „a méh". Zongorán Reményi Ferenc kiséri. ! 
Jegyek Róth Jenő könyvkereskedésében R estei 
a pénztárnál válthatók. Ülőhely 25, állóhely 10 K. 

Közgyűlés. A Kőszegi Hegyforrás Szikviz- j 

gyár R.-T. f. évi március hó 27.-én, hétfőn dél 

után 3 órakor a Városháza közgyűlési termében 

tartja évi rendes közgyűlését. 

Lingauer Albin körúton volt mult vasarnap 
a kerületben és olyan községeket látogatott meg, 
hol azelőtt egyáltalán nem is járt, de hát most 
mégis csak meg kellett mutatui magát és ki-
rándult köröseivel a hegyaljai községekbe. Bár 
nem olvastuk a Vasvármegyében, hogy dísz-
bandériummal fogadták volna, de az sem volt 
bonn, hogy meglehetős hideg fogadtatásban ré-
szesült, mi azonban rideg és száraz tényként 
leszögezzük a nyert információk alapján, hogy 
nem szívesen látott vendég volt a Hegyalatt, 
mert Czák, Szerdahely községekben alig tudott 
szóhoz jutni, Boz^okon is éppen, hoyy csak 
meghallgatta a tanitó néhány hívével, Velőm-
ben pedig mégis volt már hallgató közönsége, 
do ezt az eredményt sem könyvelheti el a győ-
zelem számlájára. Az ünnepekben a Gyöngyös-
mentét járja, aligha nagyobb sikerrel. 

Szirthazi est. Nagyszabású színházi estet 
rendeznek városunk legelőkelőbbnevü műked-
velői április 5. és ti.-án a Mulatóban, a szom-
bathelyi körletparság sportalapja javára. Színre 
kerül Herceg Ferenc régi hirü 5 felvonásos víg-
játéka, „A dolovai nábob leánya". A rendezés 
munkáját Zitás Bertalan, a pozsonyi Városi 
Színház volt főrendezője és hősszerelmes szí-
nésze vállalta, aki a d.*rab férfi- főszerepét is 
játssza. Az előadáson a vasi gyalogezred szom-
bathelyi és soproni színházi zenekara is résztvesz 
és a felvonásközöket zeneszámokkal töltik ki. 
Előadás után pedig éttermi hangversenyt adnak. 
Részleges tudósítások a jövő számunkban és a fal-
ragaszokon olvashatók. 

A leánygimnázium segelyezesi ügye. Meg-
írtuk mult számunkban, hogy a kőszegi leány-
gimnázium mikénti segélyezési ügyében mult 
vasárnap is értekezletet tartott a kiküldött bi-
zottság, mely azután szerdán délelőtt folytatta 
tanácskozásait a polgármester elnöklete alatt, 
mikor is megállapodásra jutott a bizottsátf abban, 
hogy a jelenlegi épület kibővítésére ÍOOUOO ko-
ronát, 100000 darab falitéglát ingyen es további 
100000 darabot önköltségi áron és végül «0<J0 
darab tetőcserepet, valamint a szükséges kavi-
csot és homokot ugyancsak ingyen bocsájtja a 
város az intézet rendelkezésére. Hosszabb vita 
utan elvben kimondotta a bizottság azt is, hogy 
az intézetnek bérbeadja a város tulajdonát ké-
pező és a Steiner-dulőben levő 9 holdnyi terü-
letet, de az erre vonatkozó szerződési feltételek-
nek a megszövegezésére a városi tiszti főügyészt 
kérte fel. 

Országos vasar lesz április 3.-án. Az állat-
vásár még a régi vásártéren lesz megtartva, 
mert az uj vásártér még nem kész. 

A Pamer utca rendezése, mit a polgármes-
ter vett annak idején foganatba, közeledik be-
fejezéséhez. A zárdának átengedott területet már 
elkerítették, most a Schwahofer háza előtt levő 
előkert eltakarítása van folyamatban, mi néhány 
napon belül megtörténik, mivel azután a Pámer-
utca szabályozott képet nyer. 

I 

amint szorosan átkarolva tart egy leányt. A 
leány arca nem felém volt fordulva, de azért 
biztosan tudtam, hogy Mary az. 

Borzasztóan féltékeny voltam. A második 
percben azonban megjelent két őrizője közt a 
rab. Ki akarta tépni magát az őrök karjai közül 
és fölordított. 

Mary és Teddy ijedten rebbentek szót. 
Rövid idő múlva hívtak a rabhoz. 

Azt mondják, dühöngött, de mire odaértem, 
egészen le volt csillapodva 

— Ki volt az a fiu, aki a hátsó födélzetén 
állt az előbb, doktor ur? — kérdezte tőlem vadul.' 

Haboztam, hogy megmondjam a nevét. 
Erre ő a szavamba vágott. 

— Cak azt mondja meg, kérem, hogy 
Mackindernek hívják-e s lakott-e Cape-Townban? | 

— Nem, — feleltem megnyugodva. Nem 
ugy hívják, ö n félreismerte az illetőt. Az a mi ' 
fiatal marconistánk. 

A rab arca kiderült. 
— Sajnálom, ho-;y olyan ostobán viael-

kedtem, — mondta. — Tévedtem. Szegény fiatal 
hölgyet is megijesztettem bizonyára. 

Megnyugtattam nagynehezen, majd orvos-
ságot írtam neki. 

Teddynek ia megmagyaráztam a dolgot. 
0 azonban, dacára nagy tikerének, nem lAtazott 

boldognak. Sokszor láttam összeráncolt hom-
lok kai, idegesen járkálni föl és le. 

Közeledtünk a csatornához. Pár állomással 
előbb egy csónak jött hajónkhoz és két titkos 
rendőr ült benne. Fölmutatták az irásos utasi* 
tást, hogy a rabot őreivel együtt fogják elszállí-
tani. Kerülni kell a feltűnést, azért nem szállít-
ják ki a kikötőbe. 

Nemsokára aztán mi is megérkeztünk. El-
szoruló szívvel láttam, mint száll ki a hajóról^Mary 
és hogy lengeti fehér fátyolos kalapját a szól. . . 

Mikor újra hajóra szálltam, hogy követ-
kező utunkra induljunk, behivatott a kapitány 
magához. 

— Hallotta, hogy a marconista nem jött 
vissza ? — kérdezte ? 

— Nem, — feleltem csodálkozva. — Teddy 
cserben hagyott volna minket? 

— Meghalt, — mondta szárazon a kapitány. 
Fölugrottam. 
— Napokig kiába várta a szép kis bestiát, 

hogy visszatérjen hozzá, mikor látta, hogy vége 
a regénynek, főbelőtte magát. 

— Szegény, szerencsétlen fiu I — mondtam 
mélyen megrendülve. 

— De a rabunkról esak olvasott? 
— Nem, kapitány ur, nem olvastam ujsá • 

gokat. 
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Ünnepély. A helybeli polgári fiúiskola áp-l 
rilis hó 2. án d. e. 10 órakor „Mngyar Jövőu-
ünnepélyt tart, melynek nrüsora a következő:! 

1. Himnusz, énekli a tanulóifjúság énnekkara. 
2. A „Magyar Jövő"-ről előadást tart Lóránt 
Gyula tanár. 3. Tettre magyar 1 szavalja Weöres 
Mihály, I I I . o. t. 3. Piave induló, előadja az; 
énnekkar. 5. A rab magyarokhoz, Lászlótól, 
szavalja Cserkuti Károly, IV. o. t. 6. Horthy -
induló, énekli az énekkar. 7. Hitvallás, Papvári 
E.-től, szavalja Lamp József, IV. o. t. 8. Szózat, 
előadja az ifjúsági énekkar. Ezen ünnepélyre a 
szülőket és a tanügy barátait szívesen látják. 

A Kőszegi Takarékpénztár alaptokeemelese. 
A takarékpénztári igazgatóság a f. hó 25.-én 
tartandó rendes közgyűlésén az alaptőkének 
3,000 000 koronára leendő felemelését és e cél-
ból 1500 drb. 1000 korona névértékű uj rész-
vénynek kibocsátását fogja javasolni. Amint 
értesülünk a régi részvények tulajdonosainak 
750 darab ilyen uj részvény tartatik fenn, me-
lyek már f. évi julius 1 tői osztalékra jogosi 
tottak, az elővételi jog f. é. április 1 tői április 
30-áig az intézetnél olykép gyakorolható, hogy 
minden 2 drb. régi részvényre egy uj részvény, 
esetleg azok által, kiknek csak egy régi rész-
vényük van egy 500 korona névértékű (fél) uj 
részvény szerezhető bélyeg és költségmegtéri 
téssel együtt 1680 illetőleg 880 korona áron. 
Ebből az első részlet 880 illetőleg 480 korona 
f. évi április 30. áig, a második 800 illetőleg 
4C0 korona f. évi junius 15. éig fizetendő be az 
intézeti pénztárnál. Ha az emiitett ár a jegy-
zésnél egyszerre befizettetik, vagy számlaszerüeu 
átutaltatik, a fizetés napjától junius 30 áig 4% 
kamatot térítenek meg. Az elővételi jog gya 
korlásánál a régi részvényköpenyek, illetőleg 
az annak idején kiállított részvényutalványok 
lebélyegzésre benyújtandók. Az uj részvények, 
az ezekre teljesített befizetést igazoló elismer 
vény visszaszolgáltatása ellenében t. évi junius 
30-ától kezdve adatnak ki Ugyancsak ezen 
naptól kezdve a jelenleg még forgalomban lévő 
600 drb. régi 200 o. é. frt. névértékű részvények 
is a bélyegilleték és költség befizetése ellenében 
uj részvényekre cseréltetnek ki. 

Kultúregyesület megalakítása van tervbe 
véve Kőszegen is. A szombathelyi kulturegye 
sülét ugyanis felkérte a város vezetőségét hogy 
az egyesület megalakítása iránt te^ye meg a 
lépeseket. A polgármester ezúton hivja fel a 
helybeli iskolák vezetőit és a kuitura iráut 
érdeklődő polgárságot, hogy vnsárnap, azaz e 
hó 26.-án délelőtt V 3U órakor hivatalos helyi 
Bégében megjelenni szíveskedjenek, hol dr. 
Tompa Kálmán a szombathelyi muzeum igaz-
gatója fogja ismertetni az egyesület programm-
ját1 A helyi egyesület elnöki tisztére dr. Stúr 
Lajos ügyvéd van kiszemelve. 

Faeladás. A városi alsóerdőkben az épületfa 
eladása szombat és vasárnap d. e. a helyszinen 
folytatódik. A városi tüziía kiadása csak a jövő 
hó első felében várható. 

— A rabunk megszökött. Hamisított írással 
jöttek a hamisított detektívek és szabaddá tették 
öt. A két igazi őrt elaltatták. 

— Hihetetlen eseti De hogyan léphettek 
érintkezésbe a rabbal? Hogy tudták, mikor 
érkezik ? 

— Teddy révén. Drótnélküli táviró tudatta 
velük a részleteket. És mindezt az a nő csinálta! 

— Ugy hát a szép Mary szövetségese volt 
a gyilkosnak . . . kockáztattam meg a kérdést 
bátortalanul. 

— A felesége volt! — tört ki dühösen a 
kapitány. 

Elhallgattam. Kissé sok volt az újságokból. 
A kapitány szitkozódva folytatta. 
— Mielőtt elindultunk, elküldtem egy mat-

rózt a temetőbe, óriási virágkoszomt látott a 
szegény fiu sírján és a szalagjára ez volt írva: 
— Bocsásson meg I — Mit szól ehhez ? 

Csudálatosak az asszonyok — feleltem ón. 
— Képes volt föláldozni Teddyt, könnyelműen 
a halálba küldte a szegény fiut. 

A kapitány keserűen nevetett. 
— Maga még nem ismeri az asszonyokat, 

barátom — mondta — ha ezen csodálkozik. 
Képesek Ok egy egész hajót is a tengerbe vesz-
teni könnyedén, csakhogy megmenthessék azt, 
akit szeretnek. 

A választók összeírása Kőszegen is meg 
kezdődött. A közönség egy része nincs tisztában 
azzal, hogy miért kell neki az Osszeirási ivet 
kitölteni és aláirni. Sokhelyen megtagadják az 
ivnek a kiállítását azzal, hogy: „Nem írok alá 
semmit, oda tzavuzok ahová akarok" stb. Fel-
világosításul közöljük, hogy ez csak a szavazók 
összeírása és nem kötelez senkit, hogy hova 
szavazzon. Ezt minden 23 életévet betöltött 
férfinak és 30 évet betöltött nCnek ki kell állí-
tani, hogy megállapítható legyen, kinek van 
szavazati joga. 

Ingatlanforgalom. Hábán Antal eladta a 
Pallisch utcában lévő 25 sz. házát Altdorfer 
István és neje, Nagy István és nejének 320.000 
koronáért. Hotth Lóránt és neje eladták a beteg-
háznál lévő káposztásukat Premier Pál és nejé-
nek 9100 koronáért. Hotth Lórént és neje 
eladták a vágóhidnól lévő káposztásukat Zvaller 
János és nejének 18.500 koronáért. Zsohár K. 
eladta a schneiderberg dülőben fekvő gyümöl-
csösét Szovják Béla és nejének 12 000 K.-ért. 

Elfogták a „Mulató' betörőjét. Megírtuk, 
hogy két héttel ezelőtt betörtek Perkovits János 
vendéglős helyiségeibe és többféle dolgot el-
loptak. A rendőrség gyanúja már akkor Pintér 
Géza kőszegi 23 éves pincérro irányult, azonban 
kellő bizonyíték hiányában letartóztatni nem 
lehetett. Amikor a budapesti daktyloszkopiai 
intézettől visszajött jelentés megállapította, hogy 
a visszahagyott pezsgősüvegen levő ujjlenyo-
matok Pintértől származnak, a rendőrség le 
akarta tartóztatni, de a betörő megszökött. Az 
azonnal kiadott körözőlevél alapján most a cell 
dömölki rendőrség letartóztatta és átkísérte Kő 
szegre. Kihallgatásakor beismerte a betörést és 
hogy a lopott dolgokat Szombathelyen egy is-
meretlen egyénnek 30X) koronáért eladta. A 
p é n z b ő l 1200 koronát megtaláltak nála a többit 
már elköltötte. Kihallgatása után átadják az 
ügyészségnek. 

A dühös osztrákbarat. Egyik előző számunk 
ban „A határkiigazitó bizottság Kőszegen" cimü 
cikkünkben meKirtuk, hogv Lékán Herbst Pál 
volt kőszegi fényképész vezetésével egy kis 
kommunista csoport megakarta zavarni a magyar 
haza iránti hűségükről tanúságot tevő lakósokat. 
Erre most Herbst, kis emberhez nem illő nagy 
hanggal , egy terjedelmes levelet kuldö't lapunk-
nak, melyben a legválogatottabb gorombasá 
gokkal és fenyegetésekkel adja tudtunkra az Ő 
engesztelhetetlen nagy haragját. Kijelenti, hogy 
ő sohasem volt magyar (hát akkor amikor a 
mi nyakunkon élősködött ?) és igy nem is lehet 
hazaáruló. Ó nagynémet védelem alatt áll és 
jaj annak ki ót megbántja. Dehogy akarjuk 
mi megbán tani Herbst urat, nem akarjuk magun-
kat kitenni annak, hogy valami nemzetközi (?) 
bonyodalom származzék a dologból. Elismeri, 
hogy vezetett küldöttséget, azonban ezek nem 
kommunisták voltak, hanem osztrákok. Arra 
pedig ne is számítsunk, hogy visszacsatolják 
őket. Hogy is számíthatnánk a visszacsatolásra, 
amikor ilyen hatalmas ellenségeink vannak mint 
Herbst Pál. Amit mi irtunk azt ma még jobban 
fentartjuk, mert levelével megerősítette a lekö 
zölteket. Nem sokat törődünk az 6 nagy harag-
jával, sem fenyegetésével és ezentúl is megfog 
juk irni az ilyen senkiknek a szereplését, ha 
másért nem is, csak hogy a magyar nép minél 
jobban megutálhassa ezeket az utálatos férgeket. 

Felhivatnak mindazon jövedelem és vagyon-
adót, valamint hadinyereségadót fizetni tartozó 
felek, hogy a részükre kézbesített elszámolási 
jegyzékben feltüntetett adóhátralékaikat 8 napon 
belül kifizessék különbeni végrehajtás terhe 
mellett. 

Megbüntetett essmpészek. A kőszegi csen-
dőrség folyó hó 20.-án Nemescsóban egy esem 
pésztársaságot fogott el, kik marhákat akartak 
kiliferálni Ausztriába. A főszolgabiróság most 
büntette meg őket és pedig Merschits Vince 
olmódi lakóst 15 napi elzárásra és 2000 korona 
pénzbüntetésre, megnem fizetés esetén 25 napi 
elzárásra. Parapatits Ferenc és Gregorits Miklós 
olmódi lakósokat 10 napi elzárásra éa 1000 kor. 
pénzbüntetésre, nemfiietés esetén 15 napi elzá-
rásra. Szlavits Pál olmódi lakóst pedig 6 napi 
elaárásra ítélte. A négy tehén el lett kobozva. 
Merschits az ítélet ellen felebbezett, viszont 
súlyosbításért felebbezett a földmivelésügyi 
minisztérium kirendeltsége is. 

Eltűnt kocsis. Eitner József malomtulaj-
donos bejelentette a rendőrségen, hogy kocsisa 
Maitz Alajos 18.-án eltűnt, s azóta nem tért 
vissza. Kéri köröztetését. 

Baleset a posztógyárban. Marchold István 
gyári munkás a kartológép mellett a földön fekvő 
fogaskereket akarta felemelni, miközben a jobb 
kezének a kabátujját a mozgásban levő gép 
fogaskereke elkapta és az alkar alsó harmadát 
összezúzta. A baleset a munkás saját vigyázat-
lansága folytán történt, mert a figyelmeztető 
tábla, mely szerint a mozgásban levő géphez 
nyúlni nem szabad, ki van függesztve, de Mar-
chold nem vette azt figyelembe és igy történt 
meg a baleset. 

Csempsszetsk. Schiller Richárd és társai 
szénát, Horváth Györgynó hámortói lakós lisz-
tet, Kneisz Márton tojást, Horváth István, Král 
János malacokat akartak a határon kicsempészni, 
azonban megfogták őket és a rendőrség meg-
iuditotta ellenük az eljárást. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetröl. S z ü l e -
t é s e k : Lipcsei Szártori Géza—bessenyői és 
velikei Skublics Marianna: Marianna r. k. 

Kleinrath Anna : László r. k. Kőszegi 
János—Hochecker Ju l ianna: Erzsébet r. k. 
Czapári Miklós—Goda Márta : Miklós r. k Hor-
váth Imre—Koczor Mária: János r. k. Maitz 
Lajos—Oszwald Anna: Mária r. k. H á z a s s á g : 
Kuntner Antal—Ecker Mária. H a l á l o z á s o k : 
Petőcz László 15 éves, agyvelőgyulladás. Czapári 
Miklós, veleszületett gyengeség. Penovácz Márta 
8 hónapos, tüdőgyulladás. 

Saját kötesü női és gyormek harisnyák, 
férfi soknik a legfinomabb minőségben állan-
dóan raktáron. Bekebell anvagokbol köt ss fejel 
Filipp, harisnynkötőde Szombathely, Széli Kál-
mán utca 6. szám. 

Ágybsteteket acélsodronyból viszonteladók-
nak is 2 nap alatt szállít SZABÓ J Ó Z S E F 
Szombathely, Kőszegi utca 44. 

Egy mindenes Isány felvétetik. Cím a kiadó-

hivatalban. 

Vidéki hírek. 
Nemescsö községben vörheny járvány lépett 

fel. A hatóság megtette az óvintézkedéseket. 

Kártékony madarak mérgezese. Dr. Pekker 
László vármegyei főügyész, mint a kőszeg-
doroszlói vadászterület bérlője, varjak és szar-
kák mérgezésére kért engedélyt. 

Nagycsömöte közsegben adóügyi-jegyzői 
állás szervezését vették tervbe. A község ebbeli 
határozatát a belügyminiszter jóváhagyta. 

Aru- es termenytözsde Szombathelyen. A 
Szombathelyi Kereskedők Társulata móg a mult 
évben elhatározta, hogy áru- ós terménytőzs-
dét állit fel. Az alapszabályokat annakidején el 
is készítették és jóváhagyásra felterjesztették a 
kereskedelmi miniszterhez. A kereskedelmi 
miniszteriura most táviratilag értesítette a Szom-
bathelyi Kereskedők Társulatát és a vármegye 
alispánját, hogy az alaps/.abályokat jóváhagyta. 

A nemst hadisarc. A német kormány hét-
főn ismét törlesztett jóvátétel száraája javára 
harmincegymillió aranymárkát. Németország 
tudvalevően köteles a legfelsőbb tanács cannesi 
döntése alapján minden tizedik napon harminc-
egy millió aranymárkát törleszteni, amig a 
jóvátétel kérdését véglegesen nem rendezik. A 
legutóbbi részlettel együtt kétszázhetvenkilenc-
millió aranymárkát fizetett Németország a jóvá-
tétel számláján. 

Napfogyatkozás lesz március 28 -án. Márc. 
28-ára részleges napfogyatkozást hirdetnek a 
naptárak. Méretei jóval kisebbek mint a tava-
lyié. Most a nap átmérőjének csak 43/100 része 
lesz elsötétítve, míg az elmúlt évi április 8-ára 
eső fogyatkozásnál 70/100 rész jutott árnyékba. 
Érdekes ennél a fogyatkozásnál, hogy a nap-
korong elsötétedése alulról, a legdélibb pontján 
kezdődik. Ott lép be először a sötét újhold a 
fényes napkórbe. Mivel a hold nyugatról kelet-
re, jobbról balra végzi mozgását, azért a nap-
korong délkeleti része merül fokozatos sötét-
ségbe; de csak 71 percig nő a nap fogyatko-
zása : 3 óra 87 perckor éri el tetőpontját. Ettől 
kezdve gyorsan tisztul a napkorong. 66 perc 
múlva eltűnik a sötétség utolsó nyoma. 



Krtsaog és Vidéke. l'v'2. triÁroiiH LHi 

B í l e k t s o B i o s k o p 
a „Mulató14 nagytermében. 

• w v V V \ / w < W W V v s A X A ^ A A / V W ^ . * - V 

Műsor : Szombaton március 25-en 

jR kis hazátlanok 
Két kisleány regénye 4 részben 2t> felvonásban, a 
főszerepben Sandra Milowanoff, Olinda Maaó 

Biscot é> a kis Jancsi. 

IV. rész: A vihar elcsendesül. 7 feiv. 

Műsor : Vasarnap március 26. án 

A PltEDA 

Építeni szándékozóknak! 
Ajánlok: 

Épületfa-deszka- és lécet. 
Més*-, cement- és gipszet. 
Menyeretnéd, fazsindely 
és „T U R U L'* fedőpalát 

! mind-Mi monnyisógbcn. Franki Lajos Kőszeg. 

j Egy hatablakos j 

emeletes ház 
a város közepén ju t ányos áron azonna l 

ELADÓ. Bővebbet e lap k iadóh ivata lában . 

Amerikai dráma 6 felvonásban. 

J ó minőségű 

Szőlő- és gyümölcsös bérbeadás. 
özv . Waiszbecker Edéné lulajdonát képező 

Pogíny-szőlőbiitok és Kalchgr.tben 6800 négy-
szög-1 kiterjedésben, m^'y birtok 5000 négy-
szögül amerikai veaszővul beültetett szőlőterület-
ből, burgonyaföldből, kaszálóból, lucernásból és 
gyumólesu8líől (200 drb. fa), továbbá 1 szobából, 
1 konyhából, 1 éléskamrából, 1 né^y állatra 
való istállóból, padlásból é3 s/inböl álló vin-
cellérlakásból és i szobából, présházból, pin-
céből és istállóépületbfil álló kertilakból áll, 
március hó 26.-án vasárnap d. u. 3 órakor 

irodámban önkéntes árverésen 7 esztendőre 
bérbe lesz adva. Az árverési feltételek irodám-
ban a hivatalos órák alatt bármikor megtekint 
ht'tők. Dr. Szovják Hugó ügyvéd Kőszeg 

Ház-, szőlő- és szántó-árverés. 
Néhai Papst Samuné előbb férj. Loibersbeck 

Jánosné örökösei tulajdonát képező Mecséry u. 
9. sz. földszinti negyedház 66 négyszögöl kiter-
jedésű kerttel (óss/térmérték 125 négyszögöl), 
továbbá a kőszegi 1921 sz. tjkvben (7141—7142) 
hrsz. alatt felvett szulfi és gvümölcsös a Purger 
dűlőben 377 négyszögöl és a kőszegi 2026 sz. 
tjkvben 2386/a. b. hrszámu szántó a klastromi 
erdőcsucsjiál 1349 négyszögöl és 2442/b. hrsz. 
szántó a Techetgödórben 1423V, négyszögöl 
kiterjedésben március hó 25.-én szombaton 
d. u. 3 órakor irodámban önkéntes árverésen 
el lesz adva. Az árverési feltetelek irodámban 
megtudhatók. Dr. Szovják Hugó ugyvéd 

i 

F H I i í y o i i i 

A n é. közönség b. figyelmét a raktáromon levő 
legdivatof-abb F*ichler-féle és E J O S N Í féle, 

valamint anját készitményü 

f é r f i - f i u k a l a p o k r a , 

melyek minden nagyságban a legolcsóbb napi 
áron kaphatók. KI vállalok minden e szakmába 

vágó javitás< kat és vasalásokat is. 

Leithner Sándor Kőszeg, Ki^y-ut 27. 

Kert- és pajtaeladás. 
Az özv. P e r k o v i t s Ferencné tulajdonát 

képeaő és a kőszegi 467. sz. tjkvben A I 2 sor. 
1260 4 hrszám alatt fel/ett k e r t p a j t á v a l 
a b e l t e l a k b e n (Stúr-major mellett) 127 
négyszögöl kiterjedésben, mely lakóházzá ala-
kítható át, április hó 9.-én d. u. 3 órakor 
irodámban önkéntes árverésen el lesz adva. 

Dr. SZOVJÁK HUGÖ ügyvéd K6e:eg. 

I H l g ^ r I k z e r t 
bérbe ker«st«Hk. Gim a kiadóhivatalban. 

Doroszloban 
és pelyva kapható F 0 rs11 e r cipésznél. 
Elsőrendű, békebeli minőségű, keveset 

használt fArfJ és egy egész c7o1r|n-
fehér I v l l l uj fekete öZ-dlUII-

ruha eladó. Cím a kiadóhivatalban. 
_____ — — — — — — — 

Gabrieli Béla kereskedelmi irodája 
Szombathely Wesselényi-u. 6 szám. 

Mezőgazdasági termények, 

sertések vétele és eladása. 
F a m x ^ i i . 

Mindenem fuvarozást 
helyben én vidékre is olválal DOf8 LdjOS 

Kőszeg, Király-ut 65. 

Mielőtt bárminemű villamos berendelést, javí-
tást vagy átalakítást végeztet, ne mulassza el elő-
zőleg nálam érdeklődni. Árajánlattal es költség-
vetéssel díjmentesen szolgálok. Állandóan raktáron 
tartok „METAX" izzólámpákat es mindennemű 
szerelesi anyagokat, Világítási, erőátviteli és jelző 
csengő berendezéseket jutányos árban és jótállás 
mellett vállalok Elégett villanymotorokat újra 
tekercselek jótállás mellett gyorsan és olcsón. 
Műhelyemben javitok pumpákat, kutakat, gazdasági 
gépeket és mindennemű épület és géplakatos mun-
kátelfogadok. A n.é. közönség szivespártfogását kéri 

Ifice H a m a r épület és géplakatos és rillanyszere-
M0d LlClIlCl lesi vallalkozó KÓSZEÜ, Várkör 88. 

* x i : v r i u n A v 

K A I D E ( I I I \ l \ i : 
HrK»f in t i> t i « k o r p a k é p r ö d é i l én 

érésit I A ha j ta la . i t . I i ive* a ra 70 K . 
VÍNy .oiit4'la«lólinak ÜO nxáy.alék 

8 Z E N T I R M A Y D R O G É R I A 
BUDAPEST VII., Krxsébet kőrút 59. Telefon: Jois. 111-47. 

Buza, zab, árpaszalma 

és széna kapható a 

Nagykereskedelmi vállalatnál 
Z E T ő s z e g - e r x . 

GAZ0ASÁ6I ÉPÜLETEK, GYÁRAK 
M A L M O K BEFEDÉSÉRE ÉS RÉGL' 
ZSINDELYTETÖK ÁTFEDÉSÉRE A 

L E G A L K A L M A S A B B 
Kapható: L A U R I N G E R E L E K 

vaskereskedőnél Kőszeg. 

CutÁ 4i 4 Maíódi "XoíCarU Sórívru*. mcíunaA tcAsraei 
£tcn ounAéodponnaAtUáum — UUáAMtüQt nelbaadiorixfc. 

SZEPLŐ 
e l l e n 1 >i*. J u t n s s y 

SZEPLÖKENŐCSE 
csalhatatlan és ártalmatlan. Kapható szaküzle-
tekben vagy utánvét mellett Dr. JUTASSY Koz-
metikai Gyógyintézetében Budapest, Kossuth 
Lajos-utca 4. Minden egyéb szépséghibáról 

tá jékoztató füzet ingyen. 

Z S O L D O S T A N I N T É Z E T 
BUDAPEST, VI I , Dohány-u. 84. T.: J. 124-47. 

A legjobban készit elő ^ 

m a g á n v i z s g á k r a. 

Vidék i eknek levelező oktatás 
Speciális, magánhasználatra irt tankönyvek alapján. 

Z s i n ó r és paszományok 
cipőfűzők, katonai-, egyházi-, roló- és fűző 
(mleder) zsinórok, sújtások, borítás, gyertya-
bél, gyermekágyhálók és egyál ta 'áuan min-
dennemű zsinórok és paszományok gyártása. 

Preiez Gyu l a S z omba t h e l y 
Erzsébet-Királyné-u. 3ö. (Sabária mellett. Babics h.) 

G r T J T H V I L M O S ® « » " 5 N f n " « " i 

fa-, csont- es diszmUesztergályos-mülielye 

Szombathely , Kossuth Lajos-utca 19. 

Készít minden e szakmába vágó munkákat, úgymint 
villamos állólámpát selyem ernyővel, könyv-, szobor 
és virágállványt,függöny-,kotta-,törülköző-, gyertya 
ruhatartót, álló- s falifogast, zongoraszéket, tölcsért, 
hordócsapot,billiárddákót és golyót, kuglibabát, kül-
földi nehéz Lignumsanctum-golyót,dobrámát,rokkát. 

I»r. t'leit-li féle 

S k a b o f o r m -kenőcs 
újból k a p h a t ó ! 
Leghamarabb megszünteti: 

V i s a k e t e g s é g e t , 
sömört, ótvart, rühességet 
Nem piszkit, szagtalan, nappal is használható. 

20, 30 és 50 K-ás dobozokban. Bedörzsölés utánra 
való Skaboform-puder 7 korona. Kén- és katrány-
szappan 25 K. — Kapható minden gyógyszertárban 

T y ú k s z e m e t , 
bőrkeményedést, szemölcsöt leg-

hamarabb eltávolítja Dr. Pleich-féle 

O A W I T A B I ^ 
l i v e g 20 K. Kapható minden gyógyszertarban. 
Főraktar: TÖRÖK JÓZSEK R.-T. Budapest, VI., 

Király-utca 12. szám. 

Nyomatott Rónei ée Pandúr könyvnyomdáidban Kteregea. 

4 

K O L t A R i T 
B O R L E M E Z 

takarmányrépa valamint széna 
kapható waggontételekben is özv. Majláth 
Andrásnénál Kőszegen, Király-ut 96. sz. 

A répa raktáromban megtekinthető. 

VviHH I l l f ' N Z , 

p o r t l a n d c e m e n t 

rfarahoMSz^sa 

legolcsóbb napi áron kapható 

ZERTHOFER MIHÁLY-nal Kőszegen. 
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