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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: 

Helyben házhoz száll ítva SOOO korona, 

Vidékre póstán . 10000 korona. 

Külföldre egy évre 2 dollár (42 szokol). 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 
Felelős szerkesztő és k iadó: Rónai Frigyes. 

Szerkenztőség és kiadóhivatal: Kősóig, Várkfir 39. sz. 
Telel'on-wKáin 28. 

fíyüttér non 1000 koromu 

Hlrdatéuk milimétersoronként 200 K. 

ixdmitüfroh. 

Március 15. 
Ünnep van. A magyar nemzet megújhodá-

sának, a modern, liberális eszmék befogadásá-
nak szentelt napja. Egy történelmi határkő, mely-
lyel a régi feudális Magyarországból, demokra-
tikus állam lesz. Az öröm, a lelkesedés boldog 
pirja ül az áhítatos arcokon e napon. A boldog 
visszaemlékezés lobogó tűzzé korbácsolja a ne-
mes szenvedélyek alig pislogó mécsét. Újra fel-
hangzik a Talpra magyar . . . Lelki szemeink 
előtt áll a márciusi félistenek lelkes gárdája. S 
mi velük megyünk, velük, hogy odakiálthassuk 
a zsarnok uralomnak: „A magyarok Istenére, 
esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk." 

És megtörtént a csuda. Nem voltunk rabok. 
Felszabadultunk egy kínos, hosszú börtön súlya 
alól. Élveztük az arany, szent szabadságot. Fej-
lődtünk nyelvünkben, irodalmunkban, kultúránk-
ban, erényeinkben Már-már azt hittük, hogy 
ennek a boldog aranykornak soha sem lesz 
vége. Örömmel, büszkeséggel ünnepelt a magyar 
március 15. évfordulóin. Kitárta keblét s ugy 
szivta magába a közeledő tavasz üde levegőjét, 
mely oly jól esett, oly édes volt a dermesztő, 
hosszu-hosszu tél után . . . 

Sokáig tartott talán ez a boldogság? Nem. 
Szegény magyar öröme mindig rövid volt. Drá-
gán fizette meg mindenkor a mámort. De ilyen 
drágán, mint most, — soha. 

Ismét itt a március 15. itt a legszebb nap. 
Mi ismét összejövünk, hogy teli tüvóvel szívjuk 
magunkba az újjáébredő tavasz balzsamos leve-
gőjét. Még nem nyilnak a kora tavaszi virágok, 
még hó borítja a szemhatárt, de mi már érezzük 
a tavasz fuvalmát, mely elénk varázsolja a zöld 
lombot, a fakasztó rügyet, a virágos rétet. 

Ámde örömünk nem tiszta. Mélabúval teli-
tett, mert szivünk örömkitörését gátolja Trianon 
dermesztő hidege. Onnan a messze nyugatról, 
honnan elődeink mindenkor a szabadság eszméit 
hozták, a testvériség gyenge palántáit ápolták, 
az egyenlőség fenkölt eszméjét hirdették, onnan 
ma csak fájó érzést, megalázást, nyomort vár-
hatunk. Igen, megszűnt a Nyugat számunkra, 
mint a szabadság, egyenlőség és testvériség 
hazája. 

Lenyűgöztek, eltiportak, megcsonkítottak 
bennünket. Nem ám karddal a kezükben. Nem. 
Hanem jöttek álnokul, tévtanokkal; elhitették a 
balga magyarokkal, hogy ók most is a szabad-
ságot imádják. S mikor a magyar elhitte, mikor 
gyenge vezetőink ölbe tették kezüket, hogy vár-
ják a bekövetkezendő aranykort, akkor fegyvere-
sen, gyáván, orvul ránk uszították örökön-örökké 
ellenünk áskálódó szomszédainkat, elvették kin-
cseinket, rabságba kergették véreinket. 

De még ezzel sem elégeltek meg. Nyugta-
lan lelkiismeretük gazdasági téren is béklyóba 
szorított bennünket. Féltek, igen féltek, hogy az 
1000 esztendős magyar megrázza vasöklét és 
agyonzúzza az élősdieket. 

Tehát itt is ránk törtek. Állandóan törnek, 
zúznak, nyomorítanak bennünket, mert koncai-
kat megtarthatni csak ugy remélik. 

Hideg, hosszú, dermesztő trianoni tél van. 
Sehol egy reménysugár, sehol egy biztató baráti 
kéz. Csak a magunk ereje. Ilyen kilátások mel-
lett üljük március idusát. Kívülről mindjobban 
szorítják a hurkot, benn az országban pedig, a 
helyett, hogy egyesült erővel állnánk az ellenség 
megfékezésére, piszok, közéleti mocsok, irtó test-
vérháború. Nem vér, nem ököl az, amely min-
ket ma öl. hanem a rut, kapzsi érdekek harca. 

Így üljük, ilyen lelkiállapotban a szabadság 
ünnenét. A kétségbeesés örvénylik mindenütt. 

Lóránt Gyula. 

Csak e g y s z e r . . . . 

Csak egyszer jönnél hozzám 
Méla, csendes este, — 
S nyugtatnád hosszan 
Kezem a kezedbe 
Csak egyszer szólítanál 
Halkan a nevemen: 
A nagy boldogságtól 
Túláradna lelkem 

Csak egyszer simítanád 
Lágyan a hajamat 
S fonná karod körül 
-Oyrngén derekamat, — 
Csak egyszer néznél mélyen 
Az én két szemembe: 
Nem volna gyötrelem 
Többé a szivembe'. 

Csak egyszer kérdeznéd: 
Ki is az a Myra 
Ki dalait szüntelen 
Tehozzád írja? 
Csak egyszer keresné 
Ajkad 'az ajkamat, 
Hogy lázas, forró csókban 
Találkozzanak — — — 
Csak egyszer . . . többé tán soha! 
Vagy igen ? Újra, meg újra! 

Myra. 

H I R D E T M E N Y E K . 

Értesítem a város közönségét, hogy az ország 
egyes helyein kiütéses tífusz ismét fellépett. A kiütéses 
tifusz terjesztésében főszerepet a ruhatetvek viszik. A 
kiütéses tífusz halálozási percentje 30. Életével játszik 
tehát az, ki ruhatetveitöl nem tisztítja meg magát. A1 

kiütéses tifusz lappangási ideje cc. 3 hét. A betegség 
tünetei: általános rosszullét, rázóhideg — magas láz,; 
mely 8—16 napig tart. A betegség 5—6-ik napján a mell-' 
kason és a végtagokon lapos, piros foltok lépnek fel. 
Gyógyulás esetén a bór korpaszerüen hámlik, mi 2 hé-
tig tart. A betegség a beteggel való érintkezés, az általa 
használt tárgyak, de fóleg a betegen levő tetvek utján 
terjed. Felhívom a városi közönség figyelmét avégből a 
tisztaságra és a tetvetlenitésre. Amennyiben szükséges, 
hatósági uton eszközöltetem a tetvetlenitést. 

Közhírré teszem, hogy azon rászorultabb ínsége-
sek között, kik a tavalyi ellátatlanok jegyzékébe fel vol-
tak véve, hatósági áron fózö és kenyérliszt lesz kiosztva. 
Az erről szóló utalványok f. hó 17 és 18-án d. e. a hi-
vatalos órák alatt a közélelmezési hivatalban válthatók ki. 

Közhírré teszem, hog> az étkezési só ára nagy-
kereskedőknél 3000, kiskereskedőknél papírzacskó nélkül 
3500 korona 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg szab kir. város 
felső erdejének „Talár'-dülőjében 1924 március 20-án 
csütörtökön d. e. 10 órai kezdettel 198 rakás fóvágásból 
termelt tölgyfaág kerül nyilvános szóbeli árverésen eladás-
ra Kikiáltási ár rakásonként 20.000 korona. 

Közhírré teszem, hogy f. évi március 20-án csü-
törtökön reggel 9 órakor lóvizsgálat fog tartatni. Fel-
hivatnak a lótulajdonosok, hogy lovaikat és a szamarakat 
öszvéreket, különbeni szigorú bírság terhe mellett a 
vizsgálathoz elővezessék. Aki a jelzett időpontban elő-
reláthatóan lovait elő nem vezetheti, tartozik a vizsgá-
latot a városi m. kir. állatorvos által saját költségére 
előzetesen foganatosíttatni 

Közhírré teszem, hogy mindazok, kik kedveznsé-
nyes ruhaszövetet kaptak, a szövet árának időközi emel-
kedése és a felmerült költségek cimen 10000 koronát 
fizessenek be utólag a Városháza 11. sz. szobájában. 

Közhírre teszem, hogy a stáyerházi vágásban levő 
kb. 200 méter kemény dorong tűzifa márc. 19-én szer-
dán reggel 8 órakor kiadásra kerül a városi számvevő-
ségnél; a fa ára a hirdetményi táblán előtte való nap 
megtudható. 

Jarabrits Lajos polgármester. 

I I I R E K . 
Tisztelt előfizetőink es olvasóink szíves tu-

domására hozzuk, ho*y lapu ik előfizetését április 
hS 1 ével, a folyton dráguló nyersanyagok, 
munkabérek, üzem- és postaköltségek, valamint 
a szaporodó adókra Vctló4ekinteUel ismét kény-
telenek vagyunk mérsékelten felemelni. Ezek 
szerint az előfizetés április hó 1 tői kezdve hely-
ben házhoz szállítva negyedévre 8000 K, postán 
vidékre 10000 korona. Az egyes példányok ára 
jövő vasárnaptői kezdve egyelőre 700 korona. 

Pápai kitüntetés, ő ssentsége X I . Pilis pápa 
Németh Imrét, a helybeli zárda buzgó igazga-
tóját pápai kamarássá' nevezte ki. Ezen alka-
lommal a növendékek és az intézet tantestü-
lete meleg ünneplésben részesítette, nemkülön-
ben sokan keresték fel gratulációjukkal a mun-
kásságáról közismert igazgatót. 

Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi mi-
niszter Windisch Antónia Moháeson megbízott 
polgári iskolai tanárt, 1923. dec. 21-iki kelettől, 
rendes tanárrá nevezte ki. 

Kirendelés. A váratlanul elhunyt Paton^f 
Sándor járási utbiztos helyébe ideiglenesen 
Kiss Ernő szombathelyi utbiztost rendelte k i 
az alispán. 

Nyugalomba vonul 30 évi buzgó és szor-
galmas szolgálat után a főszolgabírói hivatal 
koros tisztviselője, Szidoly Hermán. Április hó 
1-óvel fogja élvezni jól kiérdemelt nyugdyát. 

Házatság. Fürbacher Ferenc mődlingi bú-
torgyári tisztviselő ma vezeti oltár elé Maita 
Vilmát, Maitz Imre helybeli villanypénzbeesedft 
leányát Mődlingben. 

Hslálozás. Csütörtökön délelőtt hunyt e l 
hosszú betegség után özv. Qruber János szül. 
Dóra Mária, Dóra Lajos polgártársunk nővére 
és néhai Qruber János uradalmi ispán özvegye 
Balatonbogláron, Gruber Ferenc ottani máv. e l-
lenőr vejénél. Az elhunyt hűlt tetemét átszál-
lították Kőszegre és tegnap délután helyezték 
örök nyugalomra a helybeli sírkertben. 

A „Concordia" dalárda közgyűlése, mely 

mult vasárnap délelőtt 11 órakor az Ipartestület 
hivatalos helyiségében tartatott meg, ezalkalom-
mal határozatképes volt. Az elnök, a pénztáros 
és a számvizsgálók jelentését a közgyűlés egy-
hangúlag tudomásul vette. A napirend letár-
gyalása után a közgyűlés az ezévi működés 
programmjával foglalkozott ós elhatározta, hogy 
egy nyári és egy téli mulatságon kívül még két 
dalosestélyt illetve délutánt fog tartani. Azon-
kívül kirándulásokat és egy vidéki szereplési 
fog rendezni. A közgyűlés a végén azon kíván-
ságának adott kifejezést, hogy a „Kőszeg és 
Vidéke" utján szólítsunk fel ós hívjunk meg a 
dalárdába olyan énekelni szerető és tudó egyé-
neket, akik érzik, hogy egy kis ambíció, tehat-
ség és kedv lakik bennük a dal iránt. Ne féljen, 
ne restelkedjen senki sem. Ha kottaismerete oem 
volna, az se okozzon neki gondat, a heti 2 áru 
gyakorlat idővel meghozza a hiányt és ezt a 
kevés időt ne sajnálja senki erre az igazán szép 

ára 500 korom 

Mi az, talán végleg nincs remény? Nem, nemi 
és nem. Mindez csak a megpróbáltatások hosszú' 
láncolata, mellyel a tőle elpártolt nemzetet a 
Mindenható sújtja, veri. Veri, hogy észretéritse, j 
hogy megmutassa neki azt az utat, melyen ha- j 
ladnia kell, mely nélkül nem élhet, melyre ha 
nem lép, elpusztul. Ez az ut az igazi, a meg nem 
tántorodó, hivő hazafiság utja. Ha ismét arra 

i lép, ha nem az önzés, a bűnös meggazdagodás, 
a nemtelen élet ösvényét tapossa, akkor meg-
áldja az Isten a munkánkat s ad egy uj, boldog, 
éltető március 15-ikét, melyen a 48. márciusi 
ifjak tüze belénk száll, hogy minden poklon és 
ördögön át visszaszerezzük azt a hazát, melyet 
megtévelyedett nemzettünktől elvettek. 

S akkor ünnepi díszben, mintegy megúj-
hodva fogunk ünnepet ülni, olyant, mint ami-
lyent a mi magyar szivünk, lelkünk óhajt, olyant, 
amelyben részt vesznek eltiport, gúzsba kötött 
kezű testvéreink, melynek felkelő napja bera-
gyogja a Kárpátoktól az Adriáig a magyar eget. 
Ebben hiszünk, ebben remélünk. Ugy legyen. 



Kőszeg és vittem 

és nemes kulturális célra. Lepjenek be mirél 
számosabban, h( gy erőssé, obbÁ fejlődjék 
a „Coricordia", mely *ok diosísrpet pzí rzett öre*/ 
zászlójának. Pártoló lapokai s-zintén őrömmel 
üdvözöl az egyesület. Jelentkezni lehet bármely 
múkídő tápnál és az elnöknél 

Hangverseny. E bó b án Narlcshubcr ZHI 
zeónca, a bájos fs fiatal pn u rdmi zonpora-
jxiivftícö, kit tavalj kftf.7»r ballonunk, i nnét 

fellépiti n uit pénteken a bi lylt l i kaib- Nőfgylet 

j avna . Mé ly átgrrdolá^el j á i « t a Beeiboven 
egyik Itpszélb tzonáláját (D moll, 31. n i i 2). 
Tatéban féifias ártvel p í d i g p á r o m v a nőies 
elepantiávHl, Chopin rpyik és Liszt kit é'űdjét, 
va le mint Brf l lms Es dur r«f szédiáját. A tapsot, 

mellyel a m m tul napjtzámu közönség fogadta, 

mirdei)k<>r mi pérdt melte. A mi fiatal hegedű 
rfivéFfünk, Klasánszky János, ki 4 darabot 
játszott, kú l tmsu i Corellinek klasszikus művé 
vei ,La Fólia", nagy és örvendetes haladásról 
tett Lizoi vsápot. Szíp jövőt jósolhatunk neki. 
A jótékony célt lekintéJyes felülfizeléfcek moz 
ditották t l f , nelyért a nftepjlet meleg köszö-
netét nyilvánítja. 

A kos2eyi Ipartestület e hó 23-án délután 
2 ómkor lurtja 38. évi rendes közgyűlését a 
városháza kuzp>ülési termében. Ilcgy a köz 
gyűlést határozatképtelenség miatt ne kelljen 
március 30 ára halasztani, felkéretnek az ipar 
testületi tagok a minél számi sabb mei/jelenesre. 
A meghívók ma kézbesittetnek minden egyes 
tagnak. 

A Kosjegi Hegyforras Síikvizgyar r. t. f„ 

hó 27-én, csütörtökön délután 3 órakor tartja 
évi rend«s kö>pji)lését a városháza tanácstér 
méten. lit emlnjuk meg, bopy a mult számban 
leko«ölt közgyűlési meghívóba a végén az alá-
írásoknál dr. Hechinger Kde ig. elnök neve után 
egészen véletlenül egy hbetü csúszott bele, 
melynek kizárólag csak sajtóhiba jellege van. 

Nem akar kitavaszodni, a nap sugarai nem 
bírják legyőzni a tél kemény és metsző hidegét, 
ujböl és újtól fehér repgelre a föld háta a fa 
gyos hótól. A hideg szél még mindig befura 
kodik ajtókon, ablakokon a szobákba, melyekben 
még március 15 én is teljes erővel kell tüzelni 
a drága fütőanyapot. Elég hosszú és kemény 
telünk van, ugylátszik az öreg földgömb kizök-
kent rendes pályájából és más regiókban bolyong. 

A Bazar megszüntetése alkalmával annak 
elnöknője, Eitner latiamé által a kath. nőegy-
let 75C00 korona adományhoz jutott, melyért 
ezúton mond hálás köszönetet a jótékony nő-
egylet vezetősége. 

A ruhakiosztas a városházán befejezést nyert. 
A jótékony egyesületek is kaptak ruhaszövetei, 
melyből maguk ruházzák l'ol az arra rászorul 
takat. Kincs István apátplébános is csináltatott 
néhány ruhát szegény iskolás gyermekeknek. 

Faeladas lesz a városnál a jövő héten, de 
csak a multévi felsőerdei vágásból megmaradt 
300 m. keménydorong kerül eladásra. Az árát 
még nem állapította meg a tanács, de küzel-
láthatolag 240.000 korona lesz öle. 

A Kőszegi Hitelszövetkezet március 25 én, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján délelőtt 11 
órakor tartja 17. évi rendes közgyűlését saját 
hivatalos helyiségében. 

A kenyszerkölcsón befizetése Kőszegen aka 
dálytttlaLUl folyik, sőt legtöbben befizették a 
teljes összeget, mely tudvalevőleg ö°/o-os ked 
vezméui.yel jart. Itt jepyezzuk meg, hogy a 
városházáról elment már a memorandum, mit 
a képviselőtestület éppen a kényszerkolesön 
ügyében terjesztett föl a pénzügyminisztériumhoz. 

A villamos egysegarak ujabb emeleset kéri 
március bora a Ganz cég. A világítási áram 
450 K , a motorikus áram 340 K lesz. 

A kőszegi textillcsempeszetrói már szinte 
megfelejtkeztünk es azt hittük, hogy már a 
nyomozás be is fejezfdött. Most azonban arról 
értesülünk, hogy a nyomozás időközben foly 
tatodott, mert a csempészet szálai nemcsak 
Szombathelyre és Budapestre, hanem több du 
nántuli városba is lenyúlnak és állítólag több 
waggonra rugó árunak becsempészéséről van 
sio, mely Kőszegen át futott be. Egyelőre töb 
bet megiudnunk nem sikerült, mert a nyomo 
sás érdekében áll, hogy részletek ezidő szerint 
ne kerüljenek a nyilvánosság elé. 

Tihanyi Márkus dr. bencéstanár kilépett a 
jendből és plébános lesz Burgenlaudban. 

Ujabb Itpps a s< abadforgalom felé. A pénz-
üpyminiszter a földmivHésüpyi miniszterrel 
. pyeiértőlep rendeletet rdott ki a kiviteli tila-
lom a'att álló áruk jegyzékének ujabb módo-
sításáról. A rendelet értelmében a kiviteli en-
pedéivhez kötött árukat felsoroló jepyzékben a 
következő cikkek törlendők, vagyis ezeknek a 
a kiviteléhez enped*lv nem szükséges: étkezesi 
bab 1924. szeptember elsejétől, li.-zt és őrlemény 
tuzábel és rozstól, e mberi táplálkozásra cukor 
répa síb., fczéna, ökör, bika. tehén, növendék 
n.tiiha, borjú, juh és kecske, bárány és po 
doiye, sertés, öszvér és szamár, szárnyas vad, 
sertéshús, tej, koizerv. len és kender nyers 
allspoibar, áztatva, törve, gerebezve, fehérítve 
é* hulladékéi is. Gyapjú nyers állapotban, 
mosva, fésülve, fehérítve, őrölve és pyapjuhul-
ledek, sztrszámfa és dCkeszitett hordéfa gyúrva, 
hornyolva, szádalva, mindezek nyers állapot-
ban/ nem pácolva, festve sb . , boroshordók. 
Azenban a kivitelre kerülő lisztmennyiséguek 
ezenlui is arányban Keii áliani az Őrlési for 
galmi adó cimén beszolgáltatott gabonameny 
nyiségekkel. Vagyis az őrlési forgalmi adó ei 
D én beszolgáltatott 1 métermázsa buza atapján 
520 kik gramm bármilyen búzaliszt, 1 meter 
mázta rozs után ped'g 000 kilogramm rozsliszt 
vihető ki. 

A varmegyei utak az államépitcszeti hivatal 
jelentése szirint a hosszantartó tél folyamán 
igen megrongálódtak és kijavításuk nagy költ-
ségeket fog igényelni. 

Az iparigazolvanyi dijakat a kereskedelmi 
miniszter március ho la-tői negy venszeresre, 
tehát 20000 koronára emelte fel. 

Talalt tárgyak: egy karóra szíjjal és egy 
kulcs. A jogos tulajdonos átveheti a rendőr-
ségen. 

A vasutas arvaha<bol mepszökött a műit 
héten Dobnczky I'Al növendék. Az igazgató-
sag körözteti. 

A cukor arát a cukorkartell 700 koronával 
felemelte s így a cukor ára fogyasztók részére 
történő eladásnál i^mét 20— 21.000 korona lesz. 

Megszűnt az árvizsgáló bizottság. A vár-
megyei törvényhatósági árvizsgáló bizottságtól 
megvonták az irányárinegállapitási jogot. Ezt 
ezentúl kizárólag csak az országos központi 
árvizsgáló hiva'al állapithatja meir. Amennyi 
ben ez a hivatal nem működne (mint jelenlep 
is), a piacon az árukat mindenki tetszós szerint 
árusíthatja, azonban köteles az árjelző táblács-
kákat szembeötlő helyen kitenni. Aki ezt el-
mulasztja, szigorúan meg lesz bírságolva. 

Megszökött tolvaj cseled. A szabóhegyi 

gazdaságban alkalmazott Farkas Gyulát gaz* 
dája, Ilani Ferenc leküldte a városba egy, az 
6 tulajdonát képező télikabátért, mely körül 
belül 1 millió korona értékű volt. A legény a 
kabátot itt a városban 00000 koronáért értéke-
sítette és a meg nála levő 12000 koronával 
együtt, mely szintén a gazdájáé volt, egysze-
rűen odébb állt. Gazdája a hiábavaló várako 
zás után feljelentette a rendőrségen, mely a 
tolvajt körözi. 

A Kőszegi Sport Egylet mulatsága alkalm.iv.il 
felülfizettek Weiszenfeld Lile 25000 K, Kirchknopf Mi-
hály, Brunner Imre 20 :.'<i00O K, Jambnts Lajos 111000K, 
dr. Szovjak Hugó 150O0 K, dr. Albert István 14000 K, 
blmer Bela, Sárkány Gyula, Róth Gyula, Károly József, 
Szász Vilmos, Arató István, Seper Imre, Radványi An-
tal, Gratzl Kálmán 10-10000 K, Zerthofer Mihály, Göm-
bös Aithur, Farkas Dániel, id. Wichter Gyula, Hitner 
Gusztáv, Nahammer Gyuta, dr Hechinger Ede S—8000 
K, Muller Ferenc, Borhy János, Majthenyi István, Dra-
vetz Miklós 7 - 7000 K, Rónai Frigyes 6000 K, Frimm 
szds., dr '.íramer Vilmos, Bódog János, Fonyád István 
5—5<>0U K, Schwarz Izidor, Zsohár Ödön. Somló Berta-
lan, Gombás N , Marton Bela, N. N., Roth Sándor, 
Schaar József, Chrenoczy-Nagy, Kűttel Dezső, Adler 
Elek, Kendik Ernő, Franki Ferenc, Kilián Ernő, Zerthofer 
Rezsó, Bodó Jenó, Pajor Ferenc 4—4000 K, Molnár Jó-
zsef, N. N., dr. Pallér József, Szmolyán László, Csapodi 
Kálmán, dr. Launnger János, Szovják Ödön, Tóth János 
N. N. 3-30O0 K, Sztojka Zoltán. Becker Róbert, Teffer 
Gy., dr. Havas Gyula, Wagner Jenó, Stipkovits István, 
N. N., özv. Terplán Jenone, Lépőid Géza, Szeyoold 
Rezsó, Kuzmits Rezsó 2 - 2000 K. - Termeszetbeni ado-
mányok: Nagy Kornelné, SchSffer Gusztávné, Muller 
Ferenc, Stessel Arpádné, Evang. Nőegylet, Katona Jó-
zsefné, Nahrer Matyásné, Mayer Istvanné, Rusznyák F., 
Tauchser Béláné, özv. Freybergerne, Hausmaninger Ká-
rolyné, Vértes Kamiiné, Chemecz Jenónc, Wachttr Gy.-
né, Széltssy Istvánné, Jagits Imréné, Také Józsefné, 
Pöszt Kálmánné, Tóth N.-né, Told Dezsöné, Brunner 
Imréne, Farkas Danielné, Nagy Adorjánné, Miklóssy N -
né, Czeke Gusztávné, Stipkovits Istvanné, Károly Jó-
zsefné, Níihammer Gyuláné, Mészáros Antalne, Wein-
berger Gusztávné, ifj Eitncr Gusztávné, dr. Szovják 

Hugó, Stipkovits István, dr. Hechinger Ede, Mayer I.. 
je^ztl Antal, Hanély és Maitz, Vincze Mihály, Tóth Já-
nos Ugy a penzbeni, mint a természetbeni adomá-
nyokért ezúton mond hálás köszönetet a Kőszegi Sport 
Egylet vezetősége. 

Nyilvános köszönet. N'chai Mészáros Béla teme-
tési költségeihez hozzájárulták: Jambrits Lajos 25000, 
Horváth Sándorné lCooo, Jesztl Antal, Wurst Kamill 
5HH), N. N. 470' . Rónai Frigyes, Stipkovits István 4000, 
Milosits Gyula, Seper Imre 3000, Kampits Gy., Wieland 
József, Kónig N , Schwalb József, Bóhm V . Joachim K 
N N„ Kendik Ernő, Lamp Ferenc, N. N. 2o0<>, Horváth 
Mátyás, N. N., Mayer István, N. N., Wlasits Gyula, N. 
N., Híimmer János,' N. N., Simon József, Scheck József, 
Lankovits Ferenc, Kónva Dániel, Kamarás Jenő, Muszli 
Sándor, N. N. KKO, Paszner Károly, Avár György, Kra-
tochwiil N. 5< 0, Schlögl Frigyes KO koronát. 

A kőszegi fuvarozok a következő fuvardí-
j aka t állapították mos március 15-iki érvény-
nyel: a pályaudvartól az Árpád-térig és viszont, 
képezi az első távolságot, azon tul a város ve-
déig a második távolság; ennél 20% felárt 
számítanak. Időtartara szerinti fuvaiozás: 1 pár 
ló et'ész napra (8 éra) 210.000 K., fél napi a 
112.000 K., 1 órai munkára 28.000 K. Vag«on-
áru 110 kilónként: tűzifa, szén, gabona 210<> 
K, mész, cement, épületfa 2900 K, faszén 3900 
K. Tűzifa az erdőről: fél öl 27000 K, egy oj 
48000 K, széna, szalma 80000 K. Hutorszállítás 
földszintre 144 000 K, I. emeletre 1GG000 K. 

Ha Amerikaban elo rokonainak, hozzátarto-
zóinak cimét, ezideig nem tudja, küldje be u 
keresendő személyi adatait Miskolczy Markhoz 
Budapest III., Szépvölgy-u. 52/c. Válaszbelyeg 
ellenében, díjtalan felvilágosítás. 

Veveny nőikül kezbesitiU a táviratokat. 
Április 1 tői kezdve a magántáviratokat vevóny 
nelkul kézbesitik. A belföldi forgalomban a 
feladó kikötheti, hogy táviratát vevónnyel kéz-
bet-itsék a címzettnek. Ez esetben a távirat-cím 
alá vagy „vevénnyel" jelzést kell irni. A 
címzett is kérheti, hogy a részérő érkező táv-
iratokat akkor is vevennyel kézbesítsék, ha a 
feladó nem kötötte ki. E szándékát a távirat-
kézbesítő postahivatalnál be kell jelenteni s a 
különleges kézbesítés diját meg kell fizetni. 

Garázdalkodo legények A pusztaesói korcs-
mából jott ki e bó 4 én este Perger Sándor 
fiával, leányával és Takács Annával és az ott 
álló kocsijukba beszállva, haza akartak hajtani 
Nemescsóba. Erre odauurrik három pusztaesói 
legény, nérszerint Rácz Géza, Tóth Tstván és 
Tólh János és az indulóban levő kocsit minden 
ok és ürügy nélkül felborították. A benneülők 
közül Takács Anua oly szerencsétlenül esett ki, 
hogy az orvosi látlelet 20 napon belül gyó-
gyuló sérülést állupitoít meg a balkarján. A 
garázdálkodó három legényt feljelentették a 
kőszegi járásbíróságnál. 

Színház. 
Az Orsz Kamaraszínház együttese az elmúlt 

héten mutatkozott be a pesti közönségnek. Sajtó 
és közönség osztatlan lelkesedéssel üdvözölte a 
merész, de nemes szándéktól áthatott vállal-
kozást. A legelőkelőbb lapok elismerőleg szól-
tak ugy az ensembie művészi teljesítményéről, 
mint Alapi igazgató kulturális törekvéséről. 

E hó 17 én indulnak el vidéki körutjukra. 
Első állomásuk Szombathely, ahol tiz estén ját-
szanak s utána rögtön KőRzegre rándulnak át. 
Mindkét város szinházjáró publikuma a legme-
legebb érdeklődéssel várja a fővárosban oly ki-
tűnően debütált társaságot. 

Műkedvelő előadás. Mielőtt a „Kamara-
színház" megkezdené vendégjátékát, e hó 21. 
és 22 én (péntek, szombat) még egy műkedvelői 
előadásban részesülünk. A Sportegylet rendezé-
sében a város műkedvelő ifjúsága áldoz a nem-
régiben elhunyt Rákosi Viktor emlékének, olyan-
formán, hogy előadják örökemlékezstü színmű-
vét: az „Elnémult harangok* at. A darab az 
erdély i végeken pusztulni induló magyarságnak 
a jajkiáltása s a tendenciája — fájdalom — ma 
sokkal aktuálisabb, mint a színmű írásakor. — 
Eléggé nem dicsérhető felbuzdulás, hogy ifjaink 
szive is megdobban, s a szokásos könnyebb 
fajsúlyú idegen bohóságok helyett íróink mag-
vasabb értékű termékei után nyúlnak. 

A darabot Horváth László tanítja be s rajta 
kivül Czreha Rózsi, Németh J . né, Bódogh Sári, 
Fehér Marait, Schaphütl Ferenc, Olaszy Géza, 
Szova J . Wachter Walter játszák a főbb sze-
repeket. 

1924. március IC. 
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1924. március 16. 
Kftszeg és Vidéke 3. 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Bi daptst O.OOSO 

Font Sterling 330.600 K, Dollár 7t>500 K 
Schw. frank 13615 „ Francia frank 3850 „ 
l^ira 3200 B Suko! 2243 — 
Dinár <M5 „ Lei 40300 
100 osztrák K 10550 100 Márka — 

H i v a t a l o s gabonaarak: dunántúli buza 
320.000 - K. Kczs 272.000 K. Takarmányárpa 
200.000 K. Sór.rpa ÍÍÖOOOO K. Zab 2ÉO.OÖO K. 
Kukorica 250.000 K. Korpa 186 000 K. 

Utálatos, piszkos kezek 
nem fogdossák össze az U H U 
pótkávé-gyárban készült három 
csillagos UHU cikóriakávét, mert 
ott a kivvaggonirozástól, a dobo-
zolásig mindent ragyogó tiszta 
géptk végeznek 

Oly modernül berendezett pót 
kávégyár, mint az UHU-KÁVÉ-
GYÁR nincs egész Európában. 

Sóbányái Polgári Serfőző Sz. István Tápszermuvekrt. 

Meghívó. 

Lenin agyveleje. Köztudomás szerint a vö-
rös diktátort, Lenint agyvelő és szív nélkül 
temették rl, mert ugy szivét, mint agyvelejét 
bonuulás utján kivették és tudományos célokra 
konzerválták. Az orvosok véleménye szerint 
Lenin agylágyulásban halt meg s beszéd-cen-
truma már teljesen bomlott állapotban volt. — 
Vájjon Károlyi Mihály miben fog meghalni? 

N-wyorkban oriasi vihar dühöngött, tóbb 
ház összedűlt, több száz ember meghalt. 

Elsülyedo községek. A Zenta mellett fekvő 
Adóiján községet az elsűljedés veszélye fenye-
get'. A nncsaras területen épült helység lakó-
házai közül már többet elnyelt a fold. Hasonló 
veszély fenyegeti a két szomszéd helység há-
zait is. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hotry a réhi i KAPPKL 

JÓZSEF és neje szül. Hat Rozina kőszegi volt 
In kosok hawatékába tartozó, a kőszegi 313 s r. 
tjkónyvben A—523 1814 hrszániok alatt irt 
Mecséry-ucca 19 «/. i. fi'lháí és hozzátartozó 
káposztás ii7. örökösök megkeresése folytán az 
általam Kőszegen hiv. helyiségemben 

1924 március hó 23 án (vasárnap) d. u. 3 ó. 

! megtartandó önkéntes sírverésen a legtöbbet 
iyérönek el foi? adatni. A ház (beköltözhető la-
kással) és káposztással azonnal birtokba vehető. 

•Az ámréM feltételek irodámban a hiv. órák 
alatt megtudhatók. 

Kőszeg, 1924. március 13 án. 

Dr. Halik Miksa s. k. 
mint PFEFFEL JÁNOS kőszegi kir. közjegyzőnek a 
szombathelyi kir. közjegyzői kamara tX) 1U21 szamu 

végzésével elismert helyettese. 

Meggyilkolt erdóor. Az Oka mellett levő 
herceg Esterházy féle erdfíben Höbm Mihály 
uradalmi erdőőrt, IJafner József és Ilóm Károly 
vadorzók meggyilkolták, majd kirabolták. Á 
tetteseket elfogták, ezidőszerint Kismartonban 
vannak őrizetben. 

Amerikai hblcsonajánlal M;>g}arországnak 

A mult hét végén Budapestre érkezett az ame 
rikai Ottó Khan-féle pénzcsoport megbízásából 
egy ismertnevü magyarországi származású ban-
kár és a csoport nevében megtette az első kői-
csönjavaslatot. Az ajánlat szerint a külföldi 
kölcsön perfektuálésa után n Kh-.n csoport 10 
jiillió dollárt hajlandó Mag\arország rendelke-
zésére bocsátani. 

A fixfizeleíü kisemberek díjtalanul kapnak 
cseh- es osztrák vbumot A magyar külügy mi 
nitzterium útlevél osztálya főnökének nyilat-
kozata szerint munkások, ipari alkalmazottak, 
közalkalmazottak, beleértve a hatósági szemé 
iyeket, általában mindazok, akik igazolni tud 
ják, hogy jövedelmük nem haladja ;ul a ma 
guk és csalódjuk IVnturtására szüktéges össze 
get, díjtalanul kapják meg a cseh és a/, osztrák 
vizutriot. Ilasonlo iiányu tárgyalasok folynak a 
jugoszlávokkal és az oláhokkal. 

A ptntek reggeli pesti vonat 4 órás kétes-
sel érkezett Szombathelyre, mert Ácsnál egy 
gyorstehervonat bek futott egy másik szerel 
vénybe s ez a vonatforgalmat megakasztotta. 

A többnejűség eltorlese mellett foglaltak 
állást a tóiok asszonyok Konstantinápolyban 
tartott gyűlésükön. 

Ismét egy csempeiziigy. A soproni nyomo-
zóhatóság újból nagyobbarányu textilesempé-
szetet leplezett le és Weinstiugl soproni pék 
nel 70 millió korona értékű csempészett árut 
foglait le. Hogy kik a csempészek, még nem 
sikerült megállapítani. 

Postacsomagforga'om N> metorszaggal I>mét 
lehet postacsomagokat küldeni Németországnak 
idegen csapatoktól megszállt részeibe. A bevi 
leli engedély megszerzéséről a cimzetlnek kell 
gondoskodni és ezért kívánatos, hogy a feladó 
a címzettet a küldemény elküldéséről idejében 
értesítse. Amennyiben a címzett a kiviteli en-
gedelyt a feladónak megküldötte, ezt a szállí-
tólevélhez kell fűzni. 

B u t o r s z ü H s é g l e t é t a legelőnyöseb-
ben a Kőszegi bútor és faipar részvénytársa* ág-
nál szerezheti be., 

Serteselgazolás Mult hétfőn délután a 
Nemezgyár teherautója a Főtéren át haladva a 
hazatérő ^ertéscsordába került. Dacára annak, 
hogy az autó nagyon lassan haladt, egy a hely 
őrség tulajdonát képező nagy fekete sertés mégis 
a kerekek alá került. A súlyosan megsérült 
állatot ott helyben azonnal leszúrták és húsát 
és szalonnáját másnap a hatósági husszékben 
kimérték. A kár közel ö millió korona. 
fg^K, Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. Szü-
l e t é s e k : Nádasdi Sándor—Takács Anna: Mar-
git r. k., Tengelics József—Hlasits Erzsébet: 
Ilona r. k., Szymonik Ferenc—Hochecker Mári«: 
Franciska r. k., Kutasi József—Zettler Mária : 
Ferenc r. k., Imre Lajos—Stiaszny Mária: Er-
zsébet r. k., Dravarits József—Drescher Margit: 
Margit ág. ev. H á z a s s á g : Horváth János— 
Kirchknopf Ilona. H a l á l o z á s o k : Patonay 
Sándor 67 éves, szívszélhűdés, Wober Samu né 
t>6 éves, tüdőgyulladás, Kappel József 76 éves, 
szivérelmeszesedés, özv. Scüranz Samunó 05 
éves, szervi szívbaj, özv. Heilinger Jánosné 70 
éves, aggkor, özv. Gruber Jánosné 58 éves, 
szivelgyengulés 

Ne tétovázzék, mert mindennap drágább lesz 
a munkabér. Még ma küldje be rossz harisnyait 
a F IL IPP kötődébe fejelésre (Szombathely, Széli 
Kálmán-u. 6.) Mindenféle saját kötésű harisnyá 
ból nagy raktár a legjobo minőségű anyagból. 

A KOSZKUI HITELSZÖVETKEZET 1924. március 
hó ií6-eii ilelelőtt II orakpr tartja sajái helyiségében 
XVll-ik évi rendes közgyűlését, melynek tárgyai: 1. Az 
évi merleg es az igazgatósagi jelentés előterjesztése. 2. 
A leliigyelóbizottsag jeleutese 3 A tiszta nyereseg fel-
osztása. 4. Egy igazgatósági és egy íeliigyelőbizottsági 
tagnak egy évre való megválasztása. 5. Az alapszabá-
lyok 18. §-ának oda \al<> módosítása, hogy a szövetke-
zet üzletkörei nem tagokra is kiterjesztheti s a 27. 
nak olykep való megvaltoztata.sa, liogy minden 10 üzlet-
rész után egy szava/at gyakorolható. 

A mérleg a közgyűlést megelőző 8 napon át a 
szövetkezet üzlethelyiségében közszemlére van kitéve. 

Vférlegsrámla." 11*23. dec. 31-én Vagyon. Pénz-
készlet 4 12í'.7f>S 94 K. Értékpapírok 822,724 83 K. Váltók 
3.500,H76 K Adósuk trt.92l>,7?f> 90 K. Berendezés 7£k> K 
Átmeneti tételek 53,219 43 K. Összesen : 73.443,391-69 K. 
Teher : Alaptőke 11>22,033 K. Tartalék tőkék 262,756 69 
K. Betétek 58 8yy,ö48!*) K Egyéb tehertételek 157,088 57 
Nyereség 2.301.844 44 K Összesen 73.443,391-69 K. 

Vesztestg-nyercsrg tzánüa: Ves z t e s ég : Kamatok 
354.194 18 K. Leírások 358.^2261 K. Adományok 509,»100 
K. Költségek 3315,50009 K. Nyereseg 2 302,844 44 K. 
Összesen 6.839,261 32 K. Nyereseg Mult évi nvereseg-
athozat 10,096-21 K Kamatok és jutalékok 6.829,16511 
K. Összesen 6.«39,261 32 K. Az igazgatóság. 

A\crvizsgáltuk e* rendben talalttik: A felügyelő-
bizottság. 

Perme- V I M A 1 ^-lal peronoszpora 

tezzen j j K l i N U L ellen Vi°/« rézgálic, 

V, % vínol oldattal; l i s z t h a r m a t ellen 

l'.-os tiszta oldattal.— Biztos védekezés. 

Több mint 50°/o rézgálie, munka éB költ-

ség megtakarítás. Felvilágosítást ad 

Nemzeti Közgazdasági R. T. 
Budapest IV., Váczi-ucca 31—33 szám. 

Telefon 13-36 

Ha € I P Ö T akar 

Kisebb HÁZ kis kerttel eladó. 
Dr Szoviak Hugó ügyvéd. 

E g y vadászkutya eladó. 
Cím a kiadóhivatalban. 

vásárolni, ne felejtse el üzletemet megte-
kinteni, ahol állandóan készen kapható* a 
legújabb fazonú és jó anyagból készült 

f é r f i - , n ő i -
g y e r m e k c i p ő k 

Pontos k iszo lgá lás ! Szolid árak 

V A R G A F E R E N C 
kész cipőkülönlegeiségek raktára Kőszeg. 

Deák herenc-ucca 15. ! 

Könyvelesbea es pénztárkezelésben jártas nfi, 
ki szükséfir esetén a% üzletbon a kiszolgálást is 
vállalná, felvétetik Rólh Tettverek 

fűszer- és ciemegekereskedésében 

Tanonc teljes ellátással felvétetik 
Wlasits Gyula pékmesternél Kőszeg S/.iget-ucca 

Két tanonc azonnal felvétetik 
Wiedemann Ferenc lakaUnuiesternél Köszpk, 

Király ut 20. 

P Y M M 
b5r«n cm&a^ii. Wpestisdui & bek«^»ltécl U 
jott alo6i«sb»o kéizoli ktrálö tlntltö ét kpn-

rtrri 16 hatásaal olp6krem 

BENES TESTVÉEEK VE8TES2ETI 0YAEA R.T G7CB 

Stcrn Józset 
M ő i é i f é r f i r u h a s z ö v e t e k • W ő i , l é r f i - » y e r n i e k f e l i é r n e n i t t e k 

V á s z o n - é s i i i O N Ó i i r u k 

I t l V A F i n 
€ a l v S n - t é r 1 , 
Alapíttatott 1860-ban. 

Kizárólag első-

rendű minőség-

ben a legelö-

nyösebbárakon 

• l 



F . At Q# 
T á v b e s z é l ő : 6 5 - 4 : 3 . 

G-olyósosapágyak 

E S J P X A . S u r g S n y o : ü u n l o p 

L I S Z T P K R E N C - T E R 2 . 

gyári javítása megbízhatóan és gyorsan. 

A vasút közelében üzleti telepnek is alkui-
nias Kizda*rti?i hiz na«?v udvarral eladó. 

Dr Szovjak upyved 

M z á n t ó t ' l a d á * . 
WK) • öles szántó a Tamás diillőben 

nála in eladó. Dr. Szovjak ügyvéd 

H á z e l a d á s 
A Mick-félc fürdő (Meskó-u. 8.) 
eladó. Dr. Kopfstein ügyved. 

Kb. 15 q la. réti széna 
eladó. Cim a kiadóhivatalban, 

Hajnis ucca 4/b. szá nu emeletes házat, 
irodámba f évi március hó 16. án d. e. fel 12 
órakor megtartandó Önkéntes árverésen eladom. 

Dr. Schneller ü«yvéd. 

IK és 
RAKTÁRON 
TARTOK. GOLYÓSCSAPÁGYAKAT 

S P I R A 1 Budapest VI., Sziv-ucca 71. sz. 

Mfihely-áthelyezés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

és mélyen tisztelt üzletfeleimet, hogy a Sánc-
utca 11. szám alatti 

szabóműhelyemet 
Kőszeg, Városház utoa 7. szám alá helyeztem át. 
A n. é. közönség további számos pártfogását kéri 

Ruisz Elek szabómester. 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazoknak, kik felejthetetlen drága ha-
tottunk temetésén résitvettek, sírjára koszorút 
helyeztek és nagy bánatunkban mellettünk álltak, 
— különösen a járás tisztviselői karának es 
polgárainak •• ezúton is mégegyszer sok há-
lával mondunk köszönetet. 

Kőszeg, 1924. március 1)1 

özv. Patonayné és gyermekei. 

El e k t r o B i o s k o p 
a „Mulató44 nagytermében 

Műsor: Vasárnap március 16-án: 

Történet a velencei köztársaság idejéből IV. rész-
ben, 20 felvonásban. — A főszerepben DUC1ANÜ 
ALBERTINI es ANTOIETTE CALDERARI. 

I. fe S I I. R t S Z E O Y E L 6 A D A S B A N I 

M ű s o r : Csütörtök, márc ius 20-án: 

III. és IV. rész egy előadásban. 

K O L L A R l f 
?|MJ Uh iL |i B O R L E M E Z -• • i J, R VJ-, J|t»« i 
j; .. J ,r«il» •tW'ilfd 

GAZDASÁGI ÉPÜLETEK, GYÁRAK, 
MALMOK BEFEDÉSÉRE ES REGI 
ZSINDELYTETOK ÁTFEDESÉRE A 

LEGALKALMASABB 
Kapható: Klrchknopf Mihály 

vaskereskedésében. 

t tűi amAfcnJ rwnaA clíeur*t~ 

E G Y E L Ő K E L Ő S A N A T O R 1 U M 
tisztasága és rendje fogadja az embert ott. ahol a háromcsillagos UHU 
cikóriakávét gyártják. Annak ellenére, hogy a hatalmas gépóriások — 
az emberi találékonyság csodái — a nyers cikóriából órák alatt aprí-
tott, szárított, pörkölt és csomagolt három csillagos UHU kávét ké-
szítenek. Az UHU kávégyár Európa legtökéletesebben berendezett 
pótkávégyára. 

Köbanyai Polgári Serfőző es Szent Isfran Tápszerművek R, T, 

JYCilijen legyen a jó cikória kávé? 
1. F inoman őr löt t , hogy a főzésnél a meleg viz minél j obban 

feloldhassa a azemecskékben levő izesitöt és fe lo ldhassa a 
t ápanyagokat . 

' Sötét csokoládé-barna, mert csak igy adhat szép szint a 
kárénak . 

3. Kellemes és természetes i l la tú . 
4. Kiadós, vagyis minél kevesebbet kel l jen belőle fe lhaszná ln i . 

Figyelje meg, hogy ilyen-e az UHU kávé? 

Közhírré teszem, hogy a néhai őzv. Németh 
Ferencne örökösei tulajdonát képező Kossuth 
Lajos utca 4. számú emeletes ház f. évi március | 
hó 16-én d. u. 3 órakor megtartandó önkéntes 

I magán árverésen el fo« adatni. Árverési fel tóte-
lek irodámban megtudhatók. 

Dr. Schneller Aurél, ügyvéd. 

ZS0LD05 TRNIMTÉZET 
a leg jobban készít e lő magánv i z sgák ra . 

ÖSSZEFOGLALÓ TANKÖNYV 
a középiskola négy alsó osztályának 
tananyaga két kOtetben. Megrendelhető 
Budapest , VII. ker&let Dohány-utca 84. szára 

TclefM jótMf 124 —47. 

A Szombathelyi Takarékpénztár R. T. 
K Ő S Z E G I F I Ó K J A 

átvesz gyflmOlcsOztetésre 

takarékkorona 
értékre szóló 

T betéteket. 1S! 

Pénzügyi ós egyébb. a bankszakmába tar 
tozó kérdésekben díjtalanul nllunk a kö-

zönség rendelkezésére. 

Újból kapható a I Ir FLKHCH fé l f 

SKABOSAIT-KENŐCS 
(azelőtt MWaboform) 

Leghamarabb megszünteti a 

v i s z k e t e g N é K e t , 
wftmttrt, ótvart. r f lhfMé|ft . 
Szagtalan, nappal is használható. 

T T U H H Z E M E T , 
bőrkemenyedést, szemölcsöt leghamarabb eltávolít 

a Or. Flegch féle C A N N A B I N 
Kapható minden gyógyszertarban. 

% 
1 

fAJSKI :i eoicAZDAsta UA.8Z0O Cl BOIÜ 

_ C g g Q L É D • • 
KERTMŰVÉSZETI • ü TELEPÍTŐ IROOA i 

BUDAPEST 
•rrmtt. FÍLÍMCLCT «%. 

rtizrom-. Húaztzc a-ar. 
kírjcm AaoeaviáKCT. 

Nyomatott Hónai Frigyéé könyvnyomdájában Köaaegen. 

\\)24. márnius lti. k r t a z t " V i g S i -4 
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