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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: 

Helyben házhoz szállítva 1<>000 korona, 

Vidékre póstán 16000 korona. 

Külföldre egy évre 2 dollár (42 szokol). 

Meg je len ik m i n den vasárnap . 
Felelős szerkesztő és k'adó : Rónai Frigyes. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kő^e*, Várkör 39. sz. 
TVIcí 'ou-N/.úm «»3. 

Rytlttér sora 2000 korona. 

HirdsMuk milimétersoronként 300 R. 

•xdmttűtnak. 

1919. junius 6. 
Ismét egy hosszú év elhozta azt a gyászos 

emléknapot, melynek Kőszeg szab. kir. város 
hazafias közönsége kegyelettel adózik. 

E nap junius 6, Waisbecker Jenő népfelkelő 
százados vértanú halált szenvedett nagy hősnek 
emléknapja. Ó volt, aki kiállott a sziklaszirtre, 
hogy azt mondja az őt körülvevőkhöz: Isten, 
Király, Haza — e három szent fogalom egyesi-
tette a magyart ezerév vészzivatarain keresztül s 
ma is ez hozza meg az áldásos békét szeretett 
hazánknak. 

Varrjátok fel a csillagot, kinek jár, mondta 
a vértanúságot szenvedett, tűzzétek ki a kitün-
tetést, kiknek adott a király. 

Ez volt a bűne, hogy halálra kell mennie, 
s gyilkos golyók után bajonétot szúrtak a szivébe. 
A gyászos emléknapon áldozzunk a hős sírjánál 
hálás kegyelettel s tanuljunk tőle hősi bátorságot, 
férfias hűséget, nemes kötelességteljesitést. 

Tegyünk szent fogadalmat s vegyünk példát 
tőle, erőt, kitartást a további küzdéshez, hogy 
megmutassuk a világnak : addig nem pihenünk 
nyugton, mig Csonkamagyarország terület inte-
gritását vissza nem szerezzük, s kiállunk a szikla-
szirtre vértanú halált halni egytől-egyig, mint 0 
1919. junius 6-án és ezt mondjuk: Isten, Király, 
Haza és Szent István koronája ragyogjon oly 
dicső, magasztos, fennen ragyogó fényben, mint 
egykor Lajtától Erdélyországig s a Kárpátoktól a 
kéklő Adriáig. 

Miből többet? 
A társadalom gerincét képező köztisztviselői 

táborban panaszos hangok hallatszanak a kor-
mánykörökből a tisztviselői fizetésrendezések ter-
vezetéről kiszivárgott hirek miatt. A kombinációk, 
melyek rendszerint hiteles források elmellőzésével 
olyanokból meritik értesüléseiket, kiknek érde-
kükben áll, hogy az országban s az egyes társa-
dalmi rétegek között a nyugtalanság és elégedet-
lenség szimptomái üssék fel fejüket, nem fedik 
a valóságot, mert hogy a kormányzat a közal-
kalmazottak problémáját a lehetőségek határain 
belül a legkielégitőbb módon törekszik megoldani, 
az nemcsak valószínű, hanem államrezon szem-
pontjából észszerű is. Az állam közalkalmazottai 
azok, akiknek megingathatatlan hazafisága a mun-
kaadóval szemben kétségen felül áll és az ország 
rekonstrukciós munkájának szilárd pillére, jóllehet 
az életviszonyok folytán körülötte legjobban csa-
ponganak a megélhetés nehézségének és a kenyér-
harcnak hullámai. Ebben a kérdésben nehéz ob-
jektívnek lenni, mert hiszen igaza van az állam-
háztartásnak is, mely az óriási, a történelmi Ma-
gyarország területéről a csonkaország kis terü-
letére átkoncentrált tisztviselői kontingenst alig 
birja el és természetes apasztás által azért igyek-
szik csökkenteni, hogy a megmaradtaknak tűrhető 
megélést biztosithasson, de igaza van a tisztvi-
selőnek is, mely önhibáján kivül jutott ebbe a 
helyzetbe s amelynek jogos kívánságait mindenki 
méltányosnak ismeri el. A helyzet az, hogy az 
állam a lehetőségek keretén belül a maximumot 
akarja nyújtani, a tisztviselő pedig a lehetőségek-
nek ezt a maximumát is a drágasághoz mérve 
joggal kevesli. Nem vonja a kormány sem két-
ségbe bizonyára, hogy nem sok az a megélhe-

téshez, amit nyújtani képes, csupán azt nem tudja, 
hogy honnan, miből adjon többet anélkül, hogy 
az államháztartás egyensúlya félre ne billenjen. 
Hiszen elő lehetne még teremteni valamit a for-
galmi adók és más adóeszközök segítségével, de 
vájjon nem emelné-e fel tiltakozó szavát — és 
teljes joggal — ezért még külön is a társadalom, 

i beleértve magát a közalkalmazottak táborát is, 
mondván azt, hogy az adók ujabb megnövelése 
kihat a fogyasztóközönségre a fokozódó drágulás 

j révén. Be kell látnia mindenkinek, hogy itt a le-
hetőségekkel kell számot vetni. Hiába ismeri el 
mindenki a kívánságok jogosságát és a szám-
szerű követelmények méltányosságát, ha nem lehet 
megvalósítani azt s ha nincs miből, ha nincs 
honnan. Az infláció, láttuk hogy nem megoldás, 
a fedezetlen bankjegyek horribilisre rúgtatták az 
árakat és kik voltak a rettentő áremelkedések 
legkiszolgáltatottabb mártírjai: elsősorban a tiszt-
viselők. A fizetésrendezési tervezet, mely a béke-
paritásnak százalékszámaiban igyekszik meghatá-
rozni, hogy mennyivel dotálhatja jelen körülményei 
között az állam az alkalmazottait, e pillanatban 
még nem végleges, változtatni mindenesetre lehet 
rajta és fognak is, amint az államháztartás elasz-
ticitása engedi. De a tisztviselőknek, illetve a 
közalkalmazottaknak be kell látniok, hogy átme-
neti időről van szó, amelyen nem segíthet más-
ként az állam, mint azáltal, hogy legjobb törek-
vése szerint megrövidíteni ^yeksxik ennek az át-
menetnek tartamát. Az átmenetnek egyszer vége 
lesz, de azalatt a lehetőségek határait nem szabad 
túllépnünk, mert állami háztartásunk oda zuhan 
vissza, ahonnan végre sikerült erőfeszítések árán 
kiemelni, a bizonytalanságba. 

Április 7 én ujabb 10% s május 17 én 
ujabb 10°/o-ot Állapított me:* a Textil gyárosok 
Országos Központja. Ezt a gyár megtagadta a 
munkásoktól. Tohát szerződésszegést követett el. 

A munkásság ker. szociális szervezete ut-
ján két beadványban kérte sérelmeinek orvos-
lását, de a gyár feleletre sem érdemesítette őket. 
Két hónapig várt, kérelmezett s mikor jogát 
hiába kereste, a gyár kényszeritette őket, hogy 
sztrájkba lépjenek. 

Hol van itt terror? A városban olyan csönd 
van, hogy senki nem is tudja jófjrmán, hogy 
400 munkás sztrájkol. Vagy ilyen rágalmakkal 
kívánja a gyár a munkásságot terrorisztiku» 
fellépésre kényszeríteni? 

Ez a téuyállás. Tessék higgadtan Ítélnif 
Kőszeg, 1924 május 30. 

A kőszegi ker. szoc. Munkásegyesület. 

A posztógyári sztrájk. 
A kőszegi posztó- és nemezgyári munká-

sok sztrájkba léptek. A „Vasvármegye- agyár-
vezetőség információján keresztül két cikkben 
foglulkozik a dologgal s megvádolja a munkás-
ságot, hogy jogtalan követeléseket támaszt, ulti-
mátumában egy órai haladékot adott a gyár 
igazgatóságának, föllépése terrorisztikus; a már-
cius 23 án kötött egyezségben a köteles 20% 
már benne foglaltatik, azért nem tartozik kifi-
zetni az ujabb április ós május 10—10%. 

Ahány szó, annyi hazugság. A ker. szoc. 
munkásság nem. kivánt egyebet a gyártól, mint-
hogy tartsa be az egyezséget. De e lelketlen 
vezetőség a szerződés minden pontját kijátszotta. 

A januári fizetések 2'/j-szeresét kellett a 
munkásoknak kapni, de a januári bérliszták 
betekintését megtagadta az igazgatóság. Becsü-
letes munkaadó ilyet nem tehet. 

Tudatos félrevezetés, hogy 20°/o emelést 
tévedésből fizetett volna ki a gyár; az a husz 
százalékot a szerződés 1. pontja biztosítja, mely 
igy hangzik: 

„A r. t. munkásainak az 1924. év január 
1-én fizetett órabérnek kettő és félszeresét fizeti 
ki mároius 13 tói kezdődőleg, melyre pótlékul 
azt a százalékot fogja fizetni, melyet a Textil-
gyárosok Országos Szövetsége a gyapjuárakra 
nézve megállapít." 

Március 22 én megállapították a 20°/o os 
pótlékot. A gyárral a központ közölte. A gyár 
tehát nem tévedésből fizette ki. 

H I R D E T M É N Y E K . ' 

4242—1924. sz. Közhírré teszem, hogy a 
város tulajdonát képező és saját kezelésben levő 
rétek füterraésének kaszálása a legkedvezőbb 
ajánlattevőnek f. évi junius 8 án, pünkösdvasár-
nap délelőtt 10 órakor a Városháza tanácster-
mében tartandó versenytárgyaláson fog kiadatni. 
Jelentkezni lehot a városgazdánál vagy a hely-
színen. 

4231—1924. sz. Ismételten előfordult, hogy 
gyermekek felügyelete alatt a varos bel- és kül-
területén legelő kecskék kárt tettek fákban, 
ültetvényekben, erdei csemetékben. Közhírré 
teszem, ho^y kecskék legeltetése máshol mint 
a kecskecsordán szigorúan tilos. Ezen rendelet 
áthágasa kihágást képez és a legszigorúbban 
lesz megbüntetve. 

4230—1924. sz. Közhírré teszem, hogy a 
városban fellépett nagyfokú sertésjárványra való 
tekintettel további intézkedésig a sertésvásárok 
megtartását betiltom, elmarad tehát a junius hó 
2-án tartandó országos vásár sertésvására is, a 
marha és lóvásár azonban természetesen meg 
lesz tartva. 

4235—1924. sz. Közhírré teszem, hogy a 
városban fellépett nagyfokú sertésjárványra való 
tekintettel további intézkedésig a sertóscsorda 
kihajtását junius hó lével beszüntetem; a 
kecskecsorda tovább is kihajtható. 

Jambrlta Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítem a tanoncokat alkalmazni kívánó tagokat, 

hogy a szombathelyi állami gyermekmenhelyben, több 
tanoncnak alkalmas fiu áll rendelkezésre — Érdeklődök 
bővebb felvilágosításért forduljanak a hivatalos órák 
alatt az ipartestülethez. 

A budapesti országos árumintavásar megtekinté-
sére s féláru vasúti menetjegy valtására jogosító vásári 
igazolványok 26.000 K ellenében, f. évi junius 7-ig vált-
hatók az ipartestületben. 

A testület tagjait értesítem, hogy f. évi junius hó 
1-től kezdve a belyegilletékek felemeltettek s a fenti 
időtől kezdve a következő névértékű bélyegek alkalma-
zandók s pedig tanoncszerzödesekre 2 —2000 K, tanonc-
bizonyítvány s segédlevélre 200 K, munkakönyvre s or-
vosi bizonyítványra 1000 K, az ipartestület által kiállított 
mas bizonyítványra 10.000 K. 

Dömötör Oyula ipartestületi elnök. 

FREYBERGER-féle PIPERE- és MOSÓSZAPPANOK két-három napon 
át reklámárban Kováts Viktornál. 

B g y a i u á m i r > Í O O O k o r o n a . 



2 Kőszog és Vidéke^ 
1924. junius 1. 

n i i s k u. 
ErtI János f 

Mi Atyánk ! . . . legyen meg a Te akara-
t od ! . . . Nem zugolódunk, nem méltatlankodunk, 
hogy a legnemesebb barat és pályatárs helye 
üri'lt meg szivünkben, végére nem járható szent 
eíhatározásod folytán, csak a megdöbbenés re-
megteti még lelkünk s nézünk merően a távozó 
után. De a könny, mely szemünket fátyolozza: 
rm - nemcsak a bánaté, hanem a büszkeségé is, 
mert tudjuk Uram, hogy árbocra, vagy erős osz-
lopra volt fenn szükséged trónod zsámolyánál s 
ezen vágtad ki a legsudarabb s legizmosabb 
tölgyet életkertedből. 

Te pedig, nemes Barátunk, Hadurunk pit-
varbó l tekints le reánk, itthagyott társaidra s 
ornan felülről segits ezután is bennünket szelle-
meddel közös szent munkánkban, melynek Te is 
ecyik legbatrabb harcosa voltál s amelynek a 
végső eredménye a Te földi hazádnak a vissza-
szerzése lesz.! 

• 
* * 

ErtI János n>ug. tüzéifőhadnagy, reáliskolai 
nevelőtanár temetese impozáns és általános rész-
vtt n.ellett ment vígbe. Az egész város, társada-
lom, egunktnt és összesen is megjelent a végső 
tisi-itsbegadáson, hiszen a váratlanul elhunyt de-
rek féiíit és fiatal feleségét, — kivel már csak a 
kórágyon esküdhetett meg — mindenki osztat-
lanul szerette és becs-ülte. A temetési szertartást 
fényes papi segédlettel Monsignore Tcuer Vilmos, 
fSbo.i esperes, pápai titkos kamarás végezte, ki 
a megboldogultnak a volt cs. es kir. tüzeraka-
demiaii .anaia is volt. Ugyancsak ő tartotta a 
gsas2bíszcdet is, szivtkbmarl oló, nemesvere ü 
siavakkal parentálva az tiköltözöttet s vigasz-
tdlya az itimaradottakat. 

reáliskola a következő gyászjelentést A 
adta ki: 

A 
t c z e t 

Hunyadi Mítyás" m. kir. reáliskolai nevelőin-
a hátrahagyott özvegynek, szül. Tschida Ma-

riának, mint a sajat tanári karának, növendékeinek cs 
i»«?es személyzetének nevében mélységes fájdalommal, 
de a kitúiUszhe.ellen isteni Gondviselés akaratán való 
nej;n) ugv>s*ai jeltnti, ho>.\ torrón szeretett férj, illetve 
ba,.ais ts nevelőtanár t ik i L JÁNOS m. kir. nyűg- hon-
vtdtüzér főhadnagy életének 16. évében, halálos ágjan 
k ö t ö t t tiigyéntk b-ik napján, példás kereszteny tiirekm-
n el viselt rövid, suljos szenvedés és a betegek szent-
t j e i n ek buz^o felvitele után t. évi május ho2N-án este 
9 or;.kor remes lelkit visszaadta Teremtójintk A meg-
boldogultnak hűit tetemet f. evi május hó 30-án, pénteken 
d u 5 trakor fogjuk a kőszegi városi temető kapoina-
p^o l j boldog feltámadásig nyugalomra helyezni, lelkéért 
pedig a szentmise-áldozatot a .Hunyadi Mátyás" n; kir. 
reáliskolai nevelőintézet kápolnájában f. évi május hó 
31 -CII 10 órakor a Szent Imre templomban f. evi junius 
ho 2-an 8 órakor bemutatni. Az örók világosság fényes-
kedjek neki! Nyugodjék bekeben! 

Vasúti ellendrzes M Á J U K 24-én az állam-
vai-uhtk iga7ga'étxpa rétiéről IIoión*tky Gyula 
te Lázár Lajos min. tan. máv. igazgatók jártak 
városunkban, akik hivatalos ellenőrzésük során 
a vasutas árvaházat is megtekintették. Nevezett 
aJlauiVSfeuti vezetők és kísérőik városunk szép-
ségeiről elragadtatással nyilatkoztak. 

At hely ez es. A posta-vezérigazgatóság ifj. 
i>áphütl Mihály pcstase^édtiszte-t egészségének 
heiyrealltával Budapestre a 23. sz. postahivatalba 
osztotta te szolgálattételre. 

Nevmagyarosi tas . A m. kir. belügyminisz-
ter meging*dte, hogy Jandrasics Mibóly ni. kir. 
államretdör, ki jelenleg Kfszegen szolgál, r.evét 
Bzalaira változtathassa. 

Konfirmáció. Áldozóesütortfkön volt az ev. 
templomban a magyar kot firmáció. Összfsen 
34 gyermek lett mepkoníirmálva, még prditr 15 
bu és 10 1 eury. Az oltár igen Ízlésesen volt dí-
szítve, uz itju keresztyének nagyon jó benyomást 
tettek és az egész gyülekezetet a szép ünne-
pély igen meghatotta. Zsúfolt is volt a templom. 

A kőszegi bencesgimnazium enekkara a mos-
tani diákdalversenyen is eredményesen szerepeli. 
Míg tkvaly a harmadik csoportban versenyezve 
négy közül a harmadik lett, az idén a második 
oeoport tizennégy dalárdája közül jutott el a 
harmadik helyre s jutalmul művészi oklevelet 
kapott a gimnázium énekkara. 

Cserkeszvasar lesz pünkösd vasárnapján és 
hétfőjén a bencés főgimnáziumban. Kiállításra 
kei ülnek a cserkészek kézügyesség! munkái és 
az ifjúságot szerető közenség adományai. A cser* 
készvasárnak és a vele kapcsolatos bufTetnek 
jövedelmét szegénysorsu cserkészek kapják. 

Tűzoltó majális lesz ma s mint az előjelek 
mutatják az. idén is a legnagyobb sikerrel. Az 
óimodi ut melletti majális helyét mar elkészí-
tették, árnyékos helyen jégbehütött italok mel-
lett élvezhetjük a zenét. Belépődíj a vigalmi 
adóval együtt 3000 korona. 

A Polgári Kör junius hó 1-én, d. u. 5 óra-
kor rendkívüli közgyűlést tart, melyre a tago-
gpt tisztelettel meghívja. Tárgy: A I)r. Hegedűs 
,)ános elnök elhunytával megüresedett elnöki 
nemkülönben alelnöki állás és esetiig a válasz 
télből kifolyólag még megüresedő tisztségek 
szavazás utján való betöltése. Tekintve az i ^y 
fontosságát, ezúton is felkérjük a tagokat, hogy 
a köygy ülést n mindnyájan résztvenni szíves-
kedjenek. 

Közgyűlés. Az országos polgáriskolai tanár 
egyesület „S< pron- Vasmegyei Köre" május hó 
25-én Szombathelyen a polgári fiúiskola rajz-
termében lendes évi közgyűlését tartott i meg. 
Ez alkalommal Lóránt Gyula tartalmus felol-
vasásában élir k szinekbtn vécol'i a polg. iskolai 
oktatásügyet és a tnnrf'-sóg anyagi sérelmeit. 
A közgyűlés egyhangúlag magáévá tette beter 
jesztett* határozati javaslatát és r~yuU*il elha-
tározta, hogy felkéri az egyesület országos el 
nökségét, a sérelmek oivos'ását célzó akció 
megindítására. Kisebb hivatalos ügyek elinté 
zése ntán megejtene a túztujitást. Elnök lett: 
Nábrer Wátyés po!g. isk. igazg. S szakfelügyelő, 
alelnök : kemenes Jóssel és Cbriastéiyi Ar-
pádné, főiit^ár: Németh Sándor, pénz^ros: Kolb 
Ödön, ellenőr: Berecz Samu; a központi vá 
laszimánjba delegált tagok: Chriístólyi Árpád, 
Niibrer Mátyás és Ltiánt Gyula; póttagok: 
Klacskó Győző, Reicbei István és Knaute Rezső. 

Az aszfaltjavitasi munkalatokat is rnegkez 
dik a napokban, mert erre igazán már nagy 
szükség is van, miután az aszfaltburkolat sok 
helyen erősen megrot gólé dott. Az aszfaltiársa 
sag Szombathelyről, hol szintén javítási mun-
kálatokat végeznek, fog felhozni egy főzőkatlant 
és megkezdik a javítási munkát, mi legalább 
3 hetet fog igénybe venni. 

fii ori&si gesztenyefa körletét bekeritteti 
a város és Jé pest fel járatot készít a közel 700 
éves grsztenyefuhoz, mit Czeke Gusztáv kor-
mány főtanácsos ajándékozott a városnak, illetve 
bízott annak gondozására. A munkálatok már 
be is fejeződtek. 

Iparvagany épül a városi téglagyárhoz,mely re 
az engedélyt a m. kir. kereskedelemügyi minisz 
terium már meg is adta. Az (pitési munkálato 
kat a varos maga végzi és azonnal megkezdi, 
mihelyt a vasanyagot kiutalják részére. 

A nyaraló, illetve üdülő közönség mint isme-
retes, városi dijat tartozik fize'ni, mi felnőttek 
nek 1 aranykorona, gyermekeknek pedig 50 
arany fiikr. Az erre vonatkozó szabalyrende-
leti utasítást már khdta a polgármester és így 
a nyaralok, ill. lakáskiadók a dijakat a városi 
pénztárban befizethetik. 

Kertmozit létesít Ludwig Béla mozitulaj-
donos a IVrkovits féle Mulató kertjében. A mun-
kálatok már megkezdődtek ós pünkösdkor, ha 
az időjárás megengedi, már a kellemes nyári 
esti levegő és friss pohár sör mellett gyönyör-
ködhetünk és szórakozhatunk a vászonra vetí-
tett mozgó képekben. Mindenesetre okos vállal-
kozás, mert sokkal jobb és kellemesebb a nyári 
szabad levegő, mint a zsúfolt terem tikkasztó 
hősege. Reméljük, hogy a közönség honorálni 
fogja Ludwig ezen vállalkozását. 

Az aranykorona erteke a kozszolgaltatasox 
es a házberek fizetesenel. A pénzügyminiszté-
rium rendeletet adott ki az aranykorona érté-
kének 1924. junius hónapra való megállapítása 
dolgában. A rendelet intézkedése szerint az arany* 
koiona értőkében fizetendő közszolgáltatásokra 
és házbérekre junius hónapban teljesített fizo-
téseknek aranykorona értékre való átszámításá-
nál minden 18 ezer papírkorona egy aranyko-
ronának számítandó. 

A városi retek szénaterméae a jövő vasár-
nap kerül nyilvános árverésen eladásra. Erre 
vonatkozó hirdetmény lapunk mai számában 
jelenik meg. 

A Kőszegi Kölcsönkönyvtár legújabb könyvei: 
Erdős René: Borsó hercegnő, Gárdonyi: Ida 
regénye, Jack London: Csodatévő szerelem, 
Schöpflin: Kitli János szerencséje, Csathó: 
Földiekkel játszó égi tüuemény. 

A budipesti tud egyetem kirándulása. Érte 
süléseink szerint junius hó 13 án dr. Cholnoky 
Jenő a budapesti Tudomány Egyetem nagyhírű 
professora érkezik városunkba, egyetemi hall-
gatóinak egy csoportjával. Az utazás célja Kő-
szeg természeti és kulturális viszonyainak tanul-
mányozása. l ' jabb alkalom ez a város kulturális 
jelentőségét nagy embereink jóindulatába aján-
lani. — 

A tömördi legenyegylet által kétszer elő-
adott „A mi falunk" c. színdarab ugy anyagi-
lag mint erkölcsileg kitűnően sikerült. £ siker-
nek nagyrésze Domnanovits Alajos ottani kán-
tortanító érdemeinek tudható be. Nemkülömben 
hozzájárult ehez még a kőszegi vonós orchester 
is Kováts karmester ismert vezetése mellett. 

A nemescsoi ev ifjusagi egyesület junius 
hó 9 én, pünkösdhétfőn műkedvelői előadással 
egybekötött tanemulatságot tart. Színre kerül 
Csite Károly „Leánycsel" c. vígjátéka. 

Megdrágul a posta. A posta személy és do-
logi kiadásainak megnövekedésére való tekin-
tettel a posta-, tavirela és távbeszélő díjszabást 
újból megállapította. Az uj dijak általában junius 
hó 1-én lépnek életbe és a díjszabások a 
következők: levél helyben kJ0 grammig változat-
lanul marad 1000 K, vidékre líOO, Ausztria, 
Csehszlovákia, Lengyelország, Nemetország, 
Olaszország és gyarmataiba, valamint Rooiánia 
4000 korona, egyéb külföldre 5000 korona. Le-
velezőlap dija helyben (iOO K, vidékre 1000 K, 
levelezőlap a szomszédos államokba 2400, egyéb 
külföldre 3000 K. Nyomtatvány a belföldi for-
galomban 10 grammig 300 K, ezenfelül 50 gr.-
kint 500 K. A postautalvanyok dija a belföldi 
forgalomban 300 ezer koronáig 3000, 5C0 ezer 
koronáig 5000, 1 millió koionáig 8010 korona. 
Ezenfelül minden 1 000.100 K vagy törtdéke 
után még 4000 korona. Egy-egy u'alvannyal 
küldhető legnag}obb összeg 15000 000 I\. A 
csomagdíjszabás is körülbelül harminc száza-
lékkai emelkedett. A távirat pótdíja belföldön 
1000 K, Ausztriába 1500, Csehország, Jugoszlávia 
és Románia 2C00, Ncmetország és Lengyelor-
szágba 2500, egyeb államokba az aranyfrankban 
megállapított dijuk szorzószáma 18000. 

Egy hasznait noi kerékpár jó állapotban, 
jutányos aron eladó Arpád-tór 8. sz. alatt. 

Pcnz talaltatott Jogos tulajdonosa átveheti 
az államrendőrségen. 

Az u| vasúti menetrendet, mely junius 1 tői 
érvényes és ugyanezen naptól kezdve 50%-kai 
megdrágul, az alabbiakban közöljük: 

Kőszeg Szombathely: 
Kőszegről indul 6-25 1110 1511 2020 

Szombathelyre erk. 7 15 127 16-1 21 10 

Szombathelyről ind. 8-00 1410 18 20 22-50 
Kőszegre érkezik. 8 52 15-02 1912 23 40 

Kőszeg—Sopron: • 

Kőszegről indul 410 14-05 17-45 
Sopronba érkezik 740 17-45 2230 
Sopronból indul 9-25 19 45 
Kőszegre érkezik 13-00 23-05 

Köszeg-Locsmand : 

Locsmandról ind. 4 10 745 14 00 
Kőszegre érkezik 5-45 9*23 15 50 
Kőszegről indul 1115 15 10 21-20 
Locsmándra érk. 13-00 1645 23-05 

Szambathely -Budapest 

Szv Szv. fiyv. Tviz, Szv. üjjtf 

Szombathelyről indul 22 43 3-20 7-22 1310 8M0 1615 
Sárvarról „ 23 31 355 — 14 25 8 47 16 41 
Celldömölkről „ 0 26 4 34 8 27 16-02 932 17 18 
Papáról „ 1-18 5-12 *-55 1759 1013 1748 
eiyörböl „ 3-40 7 45 1209 0 40 1337 18 55 
Budapestre érkezik 8 25 1135 14 50 5 50 17-55 21-50 

Szv. Tvsz. 6>jv. Scv. Gyv. Szv. 
Budapestről indul 202O 23 20 7 10 8-15 15 00 12 10 
Győrből „ 2 20 6 00 lo 16 132-1 19*10 1817 
Pápáról „ 3 50 ¥27 11 10 1450 20-02 19-37 
Celldömölkről 5 27 9 60 1149 15-56 20 40 21 19 
Sárvárról „ 617 10 50 12 16 16 42 — 20 53 
Siambuthelvfre érkezik 7*01 11 45 12 43 17 28 2134 2124 

Szombathely-Szentgotthárd: 

Szv, TVJI. 6yv. \7v. 
Szombathelyről indul 7-35 14 12 1305 21 44 
Körmendre érkezik 8 17 1 508" 1335 223<» 
Szentgotthárdra „ 9*21 16 37 14 04 23 34 

Győr-Hegyeshalom : 
Gjórtól Iií. 4 00 7-52 13 36 12 46 17 (»9 10*10 1510 18 52 3" 10 
HiU«l> irt 5 24 9*06 14 46 13 30 17 54 10 59 16*40 19-41 4*2«» 

Szombathely—Rum 

Szombathelyről ind. 4 45 14 05 Rumba érk. 5 5<» 15*14 

Szombathely Búcsú: 

Szombathelyről ind. 4 10 13 25 18 30 Bucsu érk. 4 59 14 26 1916 

Pápa -Csorna : 

Pdpdról indul 4 00 12-15 Csorndra érkezik 5-40 14 00 



I«• 
.og 

* 
•ü 

o 
o 
c 
c 

»c 
* t 

í 6 
o. 

1*5 = 

'2 « 
• S e«-« * 
í ; «5 
i 

c2 

« « ' 

m* 

• i > 

i> t > 

s 
& 
Ci. 
S 
N 
x 

: • 
I« * 
: -

h-

* • = 

I ! -
1 = , 

i • 

5 

o 
•o 
ro 

e 
l>« 

a 
a • 
N • 

i«2 
« 

0 

•C3 1 í 
g h 
N 1 * 
09 
eS • 
í t 

1924. junius 1. Kőszpg és Vidéke 

A sajtó gúzsbakötését eredményezte volna 
a most tárgyalás alatt levő biintetőtörvénykőnyv 
novellája. Az is belekerült volna, hogy ha egy 
lpp öt esetben valótlant közöl, menten beszün-
tetik a megjelenését. Ha tehát a szerkesztő, 
vagy riporter, munkatársak, tudósítók jóhisze-
műségéből avagy rosszakaratúiktól rendezett 
beugraíáfcok miatt hibába esett a lap, nem az elkö-
vető viselte volna ennek következményeit, ha 
nem a lap beszüntetésével a kiadó, a szedő, a 
gépísz, a lapeláiusitó stb. ártatlan, keresetüktől 
megfosztva. Erre és még epyéb hibákra muta-
tott rá Lingauer Albin feltűnést keltett vezér-
cikke, mely vasárnap saját lapjaban és a Buda-
pesti Hírlapban „Operáció vagy kivégzés?" cimen 
megjelent. Az igazságügyminiszter meghívta 
tanácskozásra Língsuert és teljesen magáévá 
tette helytálló nyomós érveit. Nemzetgyűlési 
képviselőnk ezzel nogy szolgálatot tett a sajtó-
nak és a szószabadsagának. Az igazságügymi-
niszter magáévá tette Lingauemek szigorító 
javaslatait is, mely szerint a nyerészkedésből 
vagy becfülettámadásból származó sajtóközle-
mények szigorúbb elbírálás alá kerüljenek. 

U| vasúti menetrend lépett életbe a mai 
nappal, mely minket kőszegieK«'t is közelről 
érdekel és általában mégis volnánk elégedvo a 
menetrenddel, de kifogást kell emelcüiik az esti 
8 cra 20 p(rckor Kőszegről induló vonat ellen, 
mert ezt korainak találjuk, hiszen éppen a szom 
bathelyi kirándulók érdekében állna, h«i ez a 
vonat legalább egy órával később indulna, ugy 
mint most, mert ezáltal a kirái közönség-
nek nem kellene még a napsütesüen elindulni 
a hegyekből. Reméljük, hogy az illetéhesek ez-
irácyban endményesen fognak r'Mrní. 

Nyaralovaros — kávéház nélkül No igen, 
Kőszegről van szó, hol nincs kávéház! Nem 
ugy mint régen, mikor két szívesen látogatott 
kávéházunk volt" A Korzóból Emericanum lett. 
Helyes. Jeszil Antal kávéháza elég nagy volt 
ahhoz, hogy a kőszegi kávéházba járó közön-
séget befogadhassa és Jesztl az p*'etet elismer-
ten jól vezette. Eddig még rendben van minden. 
Hanem aztán Jesztl eladta káv^há-át és sajnos 
itt nem nézte a közönség, hanem ugvlátszik 
kizáiúlag sajat üzleti érdekeit, nem gondolván 
arra, hogy spekulációjával mennyit árt a város-
nak. Az Elitébe ma már mondhatni senki sem 
j;ir. Délután, este kong az ürességtől. S hogy 
betetőzést nyerjen az egész, elzavarták pout 
a nyári szezoa előtt Balázs Pistát. — Szegény 
banda, bizony keservesen húzza. Hát ez bizony 
nem kávéház, mert mérgelődni otthon is lehet. 

Megbüntettek a tejhamisitókat. Megírtuk 
nemrég, hogy a t. főorvos kőszegfalvi tejárusi-
tóktól tejet Kobzott el, mert az hamisítva volt 
vízzel. A bün valószínűleg nemcsak az árusító-
kat, hanem a kőszegfalvi termeloset is terheli, 
kik már évszázadok óta híresek a i . J , hogy Isten 
nevében megkeresztelik a tejet. A büntetés 
egyelőre csak az árusítókat érte. A tanács által 
megbízott rendőri büntetőbiró Sp&nraft Mihály-
net 70.000 K, Stiebecker Antalt e<> Sulyok Fe-
rencet (mindhárman kőszegfalviak) 150—150000 
koronára büntette. 

A tanoncviisgák eredménye A kőszegi ipar-
testületnél az uj ipartörvény értelmében, a tanonc-
vizsgálóbizottságok működésüket megkezdotték, 
— már a tudat, hogy a tanoncoknak felszaba-
dulásuk előtt vizsgát kell tenni, a tanoncok kö-
rében, szakmájuknak minél tökéletesebb elsajá 
tithatása végett, mintegy felbuzdulást idézett 
elő s majdnem versenyeznek, hogy minél ered-
ményesebb minősítést érhessenek el. A vizs-
gálóbizottságok megválasztása óta eddig a kö-
vetkezők tettek segédvizsgát: Norczen János 
cipőfelsőrészkészitőnek Norczeu József tanonca, 
tiabos Géza cipőfelsőrészkészitőnek Gabos Ká-
roly nevű tanonca Varga Imre elnök előtt kitűnő 
eredménnyel. Perkovits Ede mészáros és hentes-
nek Sághy Jeuő János nevő tanonca, Ilani La-
jos mészáros és hentesnek Barabás Lajos nevű 
tanonca, Borhi János elnök előtt, az előbbi ki-
tűnő, az utóbbi jó eredménnyel. Kiss Elemér 
géplakatosnak, Gneisz József nevű tanonca, 
Móritz János géplakatossegéd, Weöres Aladár 
elnök előtt, Gneisz jó, Móritz elégséges ered-
ménnyel. Wiedeman Ferenc lakatosnak Maurer 
Pál nevü tanonca, Lauringer Ferenc elnök 
előtt, jó eredménnyel. Koller István kovácsnak 
Kovács József nevü tanonca kitűnő, Eberhardt 
József nevü tanonca elégséges, Németh János 

nevü segédje kitűnő eredménnyel, Flasch József 
elnök előtt. Wichnál Antal nőiszabónak, Wag 
ner Anna nevü tanonca, Galla János elnök előtt 
kiiünő eredménnyel, Mayer János vendéglősnek 
Schranz János nevű tanonca, Jesztl Antal elnök 
előtt kitűnő eredménnyel. Bilisits János cipész-
nek Artner Rudolf nevü tanonca, Varga Imre 
elnuk előtt, jó eredménnyel. Hódy Teréz női-
szabónak Nagy Irma és Nagy Róza nevü ta-
noncai, Wichnál Antal elnök előtt kitűnő ered-
ménnyel. 

A kőszegi uj járás beosztasa ügyében ho 
zott mult heti vezércikkünkön kivül a hírrovat 

Iba n arról a Nyílt levélről is tettünk említést, 
melyet dr. Szovják Hugó ügyvéd Lingauer Albin 
nemzetgyűlési képviselőhöz intézett és azon má-
solatokban terjesztett magánlevélről, melyet 
erre válaszul adott Lingauer. Annyira világosan 
irtuk meg pár sornyi reflexiónkat, hogy meg-
lepetéssel halljuk, hogy az most mégis félre-
értésre adott okot. Főleg azon része, melyben 
a magánlevél nyomán a képviselőnek e kéidés 
ben való semlegességét találtuk indokoltnak. 
Ez nem jelenti azonban azt, hogy mi dr. Szovják 
Hugó nyilt levelével nem értenénk teljesen egyet. 
!Szó sincs róla! Mi igenis egyet értünk és ami 
lapunk ez ügyben kezdettől fogva ugyanazon 
irányt követte és követelte. Ezen kérdésben 
Kőszegen nézeteltérés egyáltalában nincsjn. 

Legújabb talalos kerdes. A budapesti gyor-
son találkozott két vidéki ur. Kiderült, hogy 
mindketten ugyanazon szövetből vásároltak Bu-
dapesten, de különböző mennyiségben. — Tudod 
mit — szólt az egyik — engedj át nekem egy 
méter szövetet, akkor nekem is annyi lesz mint 
neked. —- „Adj inkább te egy métert — vala-
szolt rá a másik — mert nekem akkor kétszer 
annyi szövetein lesz". Kérdés, hogy hány mé-
tert vásárolt az egyik s mennyit a másik ? Meg 
fejtők a világhírű S e m ler J . cég Bécsi-ucca 
7. főlerakatában és Knronaherceg-ucca 9. fiók 
üzletében az óriási forgalom folytán felhalmozó-
dott angol szövet marudékok vásárlásánál ínég 
külön kedvezményben részesülnek, valamint a 
Londonból már telj: * választékban megérkezett 
nyári divatkűlönligt-sségek vételénél is. 

8 1 ' » K T 
Is S Í O l h l t t n i o l k i T u r c k v i i 1 : 1 (0:0). 

A mult vasárnap lefolyt bajnoki mérkőzés a KSE állandó 
fölénye dacára eldüntetlenül végződött A mérkőzés nem 
nyújtott különösebb élvezetet, mert a helyi csapatból 
hiányzott a lelkesedes, ami viszont a cellieknel megvolt 
és ezzel csikartak ki a döntetlen eredményt Az első 
félidő KSE fölénnyel telt el és Nóvák I szabályos gólt 
is lőtt, de a biró "nem látván (!?), hogy a labda a háló 
alatt átcsúszott, nem ítélte meg. A második félidő 2. 
perceben a celliek jobbkötóje egyéni játékból szép gólt 
lőtt, mit a KSE a 35 percben Schreiner révén kiegyen-
lített és ez eredmény megmaradt. A cellieknél a közvetlen 
vedelem, élén a kapussal érdemel dicseretet játékáért, 
kik mindvégig kitartással küzdöttek s megmentették csa-
patukat a vereségtől. A kőszegieknél a két Nóvák nyúj-
tott elfogadható játékot, viszont a többiek játéka nagyon 
ellustult volt. Kaufmann biró (Nagykanizsa) gyöngén bí-
ráskodott. 

K N E - S t ü r i i M M M l i T K 4 : 0 ( 1 : 0 ) . Áldozó-
csütörtökön Körmenden játszott a KSE bajnoki mérkő-
zést és az ottani KTK-át 4:0-ra verte. A körmendiek 
durva játékkal ellensúlyoztak a KSE technikai fölényét, 
és három ember lett áldozata e harcnak, kiket lerugtak. 
A gólokat Hribár (.2), Nóvák II. es Schreiner lőttek. A 
győztes csapatban minden ember jól küzdött s bevallott 
W.lchter is a balhalf posztján Hribár és Nóvák II. voltak 
a mezőnyben a legjobbak. Csiszár biró Szombathely 
erelytelenül vezette a mérkőzést s ez volt oka annak, 
hogy a mérkőzés elfajult. 

A K M . N y . o i i i b a t h e l j « ' i i játszik ma bajnoki 
mérkőzést az SzTE csapatával. Utoljára a KSE gyózött 
2:0-ra s ma ismét azon kell lennie, hogy a mérkőzést 
megnyerje s a velejáró pontokkal a helyét a bajnokság-
ban biztosítsa, ami reméljük sikerülni is fog. 

A l i . »N/.tályii 

Celldömölki SE 
Kőszegi SE 
Nagykanizsai Zrinyi 

K, 

Budapesti valuta-árfolyamok: 
Takarékkorona 129 

Dollár 88900 K 
Francia frank 4650 „ 
Sokol 2630 — 
Lei 375.— 
100 Márka —' 

Budapest 0.0067-

Font Sterling 385.200 
Schw. frank 15760 „ 
Líra 31KX) „ 
Dinár 1095 , 
100 osztrák K 125.64 

H i v a t a l o s gabonaárak : dunántúli buza 
374.900 — K. Rozs 312.500 K. Takarmányárpa 
310.000 K. S >rárpa :)35()0Ü K. Zab 332.000 K. 
Kukorica 270.000 K. Korpa 241000 K. 

Egeret, patkányt biztosan kiirt a 
világhírű szabadalmazott Kadikál irtóanyaggal. 
Egy adag ífoOO korona. Standard laboratórium, 
Budapest IV., Kossuth Lajus utca 14. 

I I n i r 7 I rX 1. siemölcsök végleges eltávolítása vll 
I Iflj3/.iiutt\, lánnyal a le«jatán\osal>b«n 
Cyun l n t nú i f n i t mitesser. tán joorus ellen len 
° £ C P I U I l ldJIUll hlrtosabh.Ari't!rt..-.titóvir.szappaa 
Ari F m u í l r*nc simító készlet a Icgráacosabb arcot rtl 1 •S«II»II Is elsimítja, üdévé ét hamvassá tMSi. 
.Ari" védjegyű ryotiy «s szepl- f ifllj t/#ve»riÉ»ttlr a 
főszerek eeveuüil elárusítói* : tMJMIlClIHct 
Budi>pes*. Múzeum körút 13. I. Telefon: József 102 K7. 
Vidéki szétktildé*. céunélkúli levelezés Valaszbélyennel. A/ .isz 
szes szépséghibák eltávolítása, szépségápolás, villany- it fény-

kezelés a legmodernebb möd szerint. 

Pünkösdvasárnap a PERKOVITS-féle 

Mulató kerthelyiségében délután 4 órakor 

cigányzene mellett dijtekezessel egybekötött 
k e r t n a e y 1 1 \ i t á h 

lesz, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meg-
hívja a TULAJDONOS. 
A dijtekézés kezdete reggel 9 órakor és tart 

este 8 órakor, Í1 órakor mozielőadás, hétfőn 
reggel díjtekézés est" 8-ig a városi vonószene-
kar közreműködésévé', utána H m »zielőadás. 

Ucc;»i azonnal 
beköltözhető 
átalakítási díj ellenében kiadó. Cim a kiadóhiv 

kétszobás lakás 
llonében kiadó. Cim a kiadóhiv 

Ugyanoíi egy uj lábon álló takaréktűzhely eladó. 
Önkéntes árverés. 

5 hold gyümölcsös és lucernás 
parcellázás utján esetleg egcszbei, ugy eay 
kisebb gazdálkodásra alkalmas ház elköltözés 
mi itt f. évi junius hó l-én d. u. 3 órakor 
vasárnap és folytatólag 9-én Pünkösdhétfőn 
d. u. 3 órakor irodámban, esetleg a helyszínen 
el IPSZ adva. Bővebb felvilágosítás irodámban 
megtudható. 

Dr. Schneller ügyvéd, Kőszeg 

Nemezgyár mellnit 

8 magyar hold rei lekaszaltatasat reszben kiadnam 
Jelentkezni lehet d. e. 11—12 és d. u. 4—8 
óráig a Kórház irodájában. 

A kőszegi felsővámnál balra eső 

8 kat. hold hercegi ret szénatermése 
junius l-én d. u. 4 órakor részletekben a 
helyszínén árverés utján eladatik. 

K É R E L E M ! 
Áthatva azon kívánságtól, hogy az általunk 

nagyrabecsült magyar közönség igényeit teljes 
mertékhen kielégíthessük azon tiszteletteljes keres-
sel vagyunk, hogy különlegességeink „SKNATOR" 
szivarkahüvelyck dupla nicotinvédővel és s/ivarka-
papirjaink minőségere vagy kivitelére vonatkozó 
bármily észrevételeit vetünk közölni kegyeskedjen 

s I : \ A T O it 
Svájci szivar kaiul vely •« papirgvár r.t. vezérképviselete 

Budapest VIII., Tisza Kálmán-tér I 
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10 7 2 1 20 10 16 
9 6 1 2 16 9 13 

11 4 3 4 21 17 11 
8 3 2 3 10 10 8 

12 2 4 5 13 18 8 

8 2 2 3 7 17 6 
10 2 2 6 8 14 6 

I Qtnnacca mon a K 0 8 2^ 1
 Bútor ésFa iparR .T . 

Lú luyuoof l HlCy telepét, hogy annak elsőrendű 

berendezeséröl, teljesitőképességeről es gyártmá-
nyainak kiválóságáról meggyőződést szerezhessen. 

P Y R S 
bÓTen CArntubiLs, terpentisl!]! a b»k*b«Hn*l ii 
jott miaíiégben kéiztili k'.vali tlsxtitö es kon-

zerváló hatasul V.rá ciffkrirn 

BENES TESTVÉSEE VE3TÉS2ETI 5TAEA B.T aiCB 

3. 



Kflsree é« Vidéke 1024. juniu< 1. 

BUDAPEST 
l i i a - í c R ' I . 

B Alapíttatott 1860-ban. 

Kizárólagelső-

rendtí minőség 

ben a legelő-

nyösebbárakon 

K ő i . f ^ r f i r u h a s z ö v e t e k • X 0 2 , f < * r f i -

V A ^ / 0 1 1 - ó s n i o s ó a a ' i i k 

Minden penteken megrendelesre napiaron f 
friss dunai hal kapható. 
= BUTHY ANTAL, Kiraly-ut 8 szám (udvar), 
Mind^nnem i 

AZ AZ IZ, 
AZ AZ AROMA, 
AZ AZ ILLAT, 

í 

záloglevelet 
es fix kamatozasu bank- es állami kötvenyeket 
ad-vesz Kormos Aladár 

Budapest V., Mária Valéria ucca 12. 

Amerikai szagtalan világossárga 

r t a r f l n n l a i k a P h a t ó Lauringer Elek 
| J d . U H J W l d J vaskereskedeseben, Kószeg. 

i 

az a szin, mely a 

3 csillagos UHU cikória k á v é , 
sajátsága, semmi más pót- f 

kávéban fel nem lelhető. 

E j ^ l e k t r o f t i o M k o p 

' a „Mu la tó " nagytermében 

Műsor : Vasárnap , junius 1-én: 

H á r e m á r v a 
Egy kis család története 6 teivonásban, a fősze-

repben VÁNDORY GUSZTÁV, MUZSNAY BELLA 

és JATZKÓ Cl A. „GAUMONT- HÍRADÓ. 

Köbanyai Polgári Serfőző 
es Szent István Tápszerművek Reszv. Tars, \ 

Nagyrabecsült hölgyeim és uraim ! E héten Budapesten 

C ' M i i k a z V D V A t t B . O 

VI. , Király-utca 32 . szám alatt 
az olcsó m a r a d ék v á s á r b an eladásra kerülnek : 

5501) drb. tartós pamutvászonmaradék drb -ja 13.640 K 
2400 » összevart pamutvászon lepedő „ 38.100 . 
Csodaszép 12" cm. sz. nói kelmek méterje 2N.1<>0 n 

Férfiöltönyszövet, feltűnést keltő ár meterje S9.400 „ 
Selyemfényű kitűnő cloth méterje 35.S00 „ 

U. m. remekszep kosztüm és velourkelmek, színtartó ka-
navász és zefirek, batisztschiffonok, bőrerős anginok, 
törülközők, delain es kekfestőmaradékok, szalmazsák és 

használt zsákok, minden elfogadható árakért 

Köszönetnyi lvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett édesanyánk 

özv. Töpfer Samuné 
• ifll. Marton Katalin 

elhunyta alkalmával őszinte részvétükkel fájdal-
munkat enyhítem igyekeztek, hálás köszönetet 
fejezi ki 

Kőszeg. 1924 május 27 

A gyászoló család. 

Z S 0 L D 0 5 T R N I N T E Z E T 
a legjobban készit elő magánv izsgákra . 

Budapest, VII. kerület Dohány-utca 84. szátn 
Telefon Jóisef 124-47. 

A L G E B R A ós G E O M E T R I A 
a középiskolák tel jestananyaga, egyszerű nyel-
vezettel, bő magyarázatokkal megrendelhető 

ÖSSZEFOGLALÓ TANKÖNYV 
a középiskola négy alsó osztá lyának tananya-

ga két kötetben mngrendelhető. 

MÁGNES 
javitások 
gyorsan 
játállassal 

BQSCIX kit. 
Budapest VIII., Vas-u. 16. 

Telefon : József 113—39. 

Fa és mindennemű más 
fuvarozást elvállal 
Zerthofer Mihály Kőszeg, Király-ut. 

Fleischmann-áruház 
Budapest, Károly-körut 24. 

iFelhívja a n. é. vevőközönség figyelmét, 

jhogy a minden téren észlelhető, drágaság 

jellenére kedvező bevásárlások folytan 

minőségileg a legjobbat, árakban a 
legkedvezőbbet tudja nyú j t an i : 

Gyapjúszövet-osztály": 

'Férfi ruhaszövet, tartós minőség . . . 8K.000 
(Divat férfikelme 145.000 
Divat férfikelme, legújabb mintákban . 180.000 

! Tavaszi kamgarn öltönykelme . . . . 225.(XX) 
jCovercoat.cérnavászon, nyári ruhákra . 120000 
Burret-vászon, prima minőség . . . . 69.000 

j Női divatkelme, csikós és kockás. . . 75.000 
' Tiszta gyapjú női ruhaszövet, remek 

mintákban 105.000 
! Costüm-kelme, tiszta gyapjú, 140 cm. sz. 165.000 
; Gyapjú maroquin, 140 cm. reklám ár . 187.000 

Mosó-osztály: 
Hímzett batiszt, 120 cm. széles sötét 

színekben 24 500 
Himzett grenadin, 120 cm., fehér és 

színes alapon 45.000 
Costüm ruhavászon, 90 cm. elsőrendű 

minőség, divatszinekben 55.000 
Eredeti japán pongyola creppe, gyönyörű 

mintákban 32.500 
Francia liberty kabátbélés, 100 cm. széles 85 400 
Francia mesóvoil nagy választékban . . 23.500 

Vászon-osztály: 
Ágynemű vászon 19.000 
Batiszt chiffon női fehérneműre . . . . 31.(XX) 
Legfinomabb batiszt chiffon 130 cm. . . 58.800 
Konyhatörlő, tiszta len, 75/75 cm. nagys. 23.000 
Lepedővászon 45.000 
Paplanlepedő vászon, 170 cm. széles . 49.000 
Angol panama ingzefir divatcsikokban . 49.000 

j "Újonnan berendezett fehérnemű-osztály: 
Kombinált készlet (ing, nadrág, hálóing) 

himzett és azsuros 330.000 
Himzett füzővédő 65.000 ' 

Mennyasszonyi kelengyék a legfinomabb ki-
vitelig állandóan raktáron. A legújabb sely-
mekben a cégnél megszokott óriási választék. 

Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

" \ • • -• i < - ' vlM' 
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