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A törvényhozói eskii. 
Annak az eskünek a szövege, amelyet a 

miniszterelnök indítványára a választójogi bizott-
ság múlt keddi iilesén megszövegezett, eloszlatja 
mindazokat az aggályokat, amelyeket a képviselői 
eskü ellen annak ellenzői' felhoztak. A törvény-
hozói működés olyan fontos és annyira bizalmi 
és csak a lelkiismeret által megszabott határok 
közt mozgó közmegbizatás, hogy a legelemibb 
kívánság az, miszerint a lelkiismeret kontrollja 
olyan esküvel erősíttessék, amelyet bármely ma-
gyar törvényhozó minden szkrupulus nélkül nyu-
godtan vállal. Mert ha nem vállalja, azt nyilván 
csak abból az okból teszi, hogy lelkében más 
vellei;::sok gyűrik le az egyetemes magyar nem-
zeti érdekek szolgálatának gondolatát. Miután 
pedig a képviselői megbízatás nem magánjogi 
kapcsolat a képviselő és a választók között, ha-
nem a legteljesebben erkölcsi tartalmú kapcsolat, 
természetes, hogy a lélek mélyében működő gon-
dolatok hazí.fiassága az Isten nevére való hivat-
kozás ünnepélyes formájában nyilváníttassák. 

Az eskü ellenzése rendén felmerültek egyes 
ag^od.ilmak, amelyeknek tartalma szerint Magyar-
országra az erőszakos béke által olyan törvények 
kényszeritettek rá. amelyeket a lelkében minden 
magyar ember nemhogy üdvösöknek, de egye-
nesen kárhozatosaknak és a törvénykönyvből 
minél hamarább kitépendőnek tart. A módosítás, 
számolva ezekkel a lelket gyötrő aggodalmakkal, 
olyan megoldást tartalmaz, amellyel szemben ezek 
is minden lelkiismeretfurdalás nélkül eloszlanak. 
Azt mondja ugyanis ki az eskü, hogy a törvény-
hozó az ország szentesitett törvényeit más, mint 
alkotmányos uton megváltoztatni nem törekszik. 
Megvím adva tehát ezzel minden lehetősége annak, 
hogy ezek a kárhozatosaknak tartott törvények 
is megváltoztassanak, de csakis azokkal az esz-
közökkel és azokon a módokon, amiket az alkot-
mány e tevékenység keretéül szab meg. Lehet 
tehát bírálni e törvényeket, közvéleményt terem 
teni azok megváltoztatására, de csak a nyilvá-
nosság előtt lezajló és az ellenvélemények számára 
is nyitva álló alkotmányos fórumokon. 

Az ellen sem tehet észrevételt senki, akiben 
csak egy szikrányi magvar érzés lakozik, hogy a 
képviselő esküvel fogadja meg azt is, hogy cse-
lekedeteiben, tevékenységében csak a magyar 
érdekeket fogja szem előtt tartani és közjogi meg-
bízatásában nem lesz idegen érdekek, főleg nem-
zetközi befolyások harcosa vagy bérence. Ép a 
közelmúltban fordult elő gy kinos eset, amikor 
a törvényhozók egy frak iója idegen delegáció 
előtt számolt be tevékenységéről és onnan hoztak 
maguknak ezek az eltévelyedettek utasítást a jövő-
beni tevékenységre nézve. Köztudomásu az is, 
hogy a hazaáruló Károlyi Mihály is minden követ 
megmozgat arra, hogy renuetrontó akciójának 
támogatására itthoni barátaival a regi összeköt-
tetést továbbra is fenntartsa. Ezek megakadályo-
zására kell a törvényhozói eskü. 

H I R D E T M É N Y E K ^ 

3352—1925. sz. Közhírré teszem, hoxv f. 
évi május bó 11 én hétfőn dMelőtt 10 cr-ti kez-
dettel Kftsz«g város erdög;izd xsáiía árverést tart 
a stájerházi vágásban. K adásra kerü! cirka 200 
rakás vnslag dorongágfi . kikiáltási ár rakáson-
ként 20.0C3 korona. 

2708- 1925. fez. F. yelmoztetem a váró* 
köíOrifrégét,.b >gy u iu jd^-k elien, akik a folya-
matban lévő kataszteri fm mérés célj lit szolgáló 
határ és fülm?rési jeleket metfroncraij ik Vritjy 
a/.okrtt eltávolítják, az 1891. évi X L I . t. e. ér 
telmébpn a legszigorúbb kihágísi r!j áras lesz 
megindítva. 

3390 — 1925. sz. Közhírré tesz jm, hos?y az 
árkokban vayv az utak mentén való legeltetés 

'szigorúan tilos, aki ez ellen vét, kihágást kö-
vet el és a törvény ér'elmében büntettetik, 
azonkívül pedig tartozik az okozott kárt meg 
téríteni. 

3391—1925. sz. Általános szokássá lett, 
hogy a szárnyas házi illatok tulajdonosai nem 
tartják azokat megfelolő őrizetben, minek kö 
votkeztében azok nemcsak a szomszédok ültet-
vényeiben tesznak kárt, hanem eicsatantfolva 

veszélyeztetik a köz és magántulajdont. Nyo-
matékosan f-l'iivoui az érdekeltek figyelmét 
arra, hogy minden á l l i t tuUjd mos t'rlozik -"J-
1 itai nitglelelö elhelyezéséről és őrizetéről gon-
doskodni, aki ezt elmulasztja kihágást követ 

'öl és ne ncsak a torvény teljes s z u o r W d bi t i -
'tettetik, h inem az okozott kár megtérítésére is 
'elmarasztaltatik. 

3393-1925. sz. Felhívom az érd fe l tek fi-
gyelmét arra, hogy Uámortó kö.'.séjj elöljárósá-

g á n a k értesitésa szerint e l l imor tó h i t a r t o t a 
levő hidak f. évi május hó 8 tói 12 éig l^baa-

i tatnak és k'j mttatnak, miért is ezen napokon 
a l l^mortó i rányábm való fu/arozás ba van 

; szüntetve. 

N künk a tehetősebb középosztály igé 
nyeire és anyagi ertjérw keli idegenforgalmi 
vállalkozásunkat alapitaúujk. Gyorsan és sze-
rény eszközökkel lé'esi'hetŐ programúi szük-
ségéé. Ilyen tervet akarok itt kifejteni. 

Hogy tehát gyönyörű erd's vidékünk szép 
ségeit a városi fejlődés eszközévé tegyük, kö-
vetkező tervet ajanlom városi hitóságunk fi 
gyeimébe: 

Erdei telepet kell létesítenünk, még pedig 
azonnal, hogy még az id n működésbe léphessen. 

Az amerikai dollármilliomosok nyaranként 
visszavonulnak az őserdőbe, ho^y a természet 
ölén pihenjék ki az üzleti hajszában elfáradt 
idegeiket. Sátrsk alatt, blokházakb tn tanyáznak, 
a szabadban sütnek-főznek, o'yanforma tábori 
életet élne*, mint olykor cserkészeink. E«t kell 
népszerűvé tenni hazánkban is, ami azért sem 
lesz nshéz, mert a nwgvar mindenben kész a 
külföldet utánozni, különösen h t amerikai vagy 
angol szokásról vagy divathóbortról vau sző. 
Természetesen nagy reklAm kell és a roklám 
ból az amerikai példára való hivatkozást nem 
szabad kifelejteni. 

Minthogy azon közönség, melyro uii szá 
m i tu ik , neír fáradt ki annyira a dollárüzletek-
ben, sőt ellenkezőleg, nincs is oly nagy szük-
sége a tuleyysze ü?égre az őserdőre, tehát a 
kultuM vívmányai n^miképon, habár szerénv 

3389—1925. sz. Felhívom az érdekelteket, 
hogy kecskéiket csak a csórd i elvonulása alk J-
mával engedjék ki az uccára vagy amennyiben 
külön legeltetik natjyobb, megbizhitó gyeroi^-
kökre bizzák az őrzést, mert miads$yakriohan 
előfordu , hogy egyes kecskés elmarad M a cior-
dától va^y őrzőiktől elcsatangolva kárt t sznek 
a köz ós magintulajd >nban. Akiezan ronueiet 
ellen vét, kihágást követ el ós a törvény őri?i 
mében büntettetik, az esetek ismétlődése eset Vi 
p°diar kényte!« i vo nék a kecskék legeltetését 
egyáltalában beszüntetni. 

ad. 2708—1925. sz. Hivatkozássalam. kir. 
P. M. 131.795-924. sz. rendeletére, felhivoui 
mindazon ingatlan tulajdonosokat, kikr»k föld-
jeik K e s z e g szab . kir. r. t. város tü l í jde iá t ké 
pező Felsöerd'nél (doroszlói h 'tártól a rő i ha-
tárvonalig) szomszédos ik, hr*y f )!djeikoek az 
e<-dí folé es^ két végpontját cövekeljék ki. — 
Mindkét cövekre annak belső (* megje'öienrtő 
terület felé esA) oldalára közönséges ceruíávxl 
a területtulajdonos neve (családi és utónév) írjca 

házszám olvashatóan ráírandó M nd tzo ) bir-
tokosok, kiknek ingatlana pedi? az Elervidi iö-
ben fekszik, a fenti megjelölésen kivi*' *•/. » i * i t-
lanuk összes tövéspoutjait kurókK ti jeiö'j < rrig. 
Ezen munkálatok a tulajdonosok saját éideké-
ben lehető legsürgősebben, de legkésőbb m4jus 

Minden szombat, vasárnap és hétfőn valódi pilseni sör csapon M A Y E R J Á N O S vendéglőjében. 

5f, 19? hó 10 -én 
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keretekben érvényesülhetnek az erdői telepen. 
E szerint kényelmesebb lakásokat kell terem-
teni uz erdőben. Az olcsóságot tekintve c-:ak 
kétféle há/.tipus kínálkozik, a fatörzsek-
ből összerótt úgynevezett blokház, e célra ren-
delkezésre áll a svéd, svájci ós t^oli minta. De 

'az ilyen házak költségesek ós felépítésük uu-
'zamosabb id ' t igényelne, vagy a vasház. 

— Leginkább megfelelne a Fő.'ster féle 
vasház, egy magyar mérnök kitűnően bevált 
találmánya. Olvastuk, ho-?y eijy kétsz>bis \i\z 
48 millióba kerül ós télen nyáron ki tűnőin 
beválik. 

Ilyen h\zit, vagy egy tuoitot kelhne a 
városnak alkalmas Inlyen az erd bea felállí-
tania. Sl^rt mint teleptulajdonost és vM-
laUozót a várost kép^oloin. Esetleg részvény-
társulat is keletkezhetne, da az n igyon e'óJá* 4 
az ügyet, és azért sjrn volna célirányos, mert 
a részvénytársaságok csakis nagy haszonra sze 
retuek dolgozni. 

Kőszeg város erdei telepe M^rd)i élet" 
„gyümölcskura" ós „téli sport" jeligék révén 
válna mihamarabb közismertté az országban, 
különben is remélhető, hogy életstand irdunk 
olcsóbbá válik és áraink hozzásimulnak az osz-
trák árakhoz, akkor bécsi nyaralókra is számít-
hatunk ismét. 

Kitűnően megfelelő bel ve volna « tel«j>-

Hogyan teremthetünk nyaralovarost? 
Városunk gazdasági fellendítésén töpiengvt ' 

eljutottunk azon következtetésig, hogy a sok 
meghányt veiett terv közül »z idegenforgalom 
íiiegteremtése volna még a leginkább mígv id) 
s i th i tó eszme. 

Megállapítást nyert, hot'y miért keresi lel 
oly kevés n jara ló városunkat. Azért mert ke-
vés a megfe'»lő lakás és drága az élet. Nem 
versenyezhetünk a külföldnek sokkal több ké 
nyelmet Cs élvezelet n ju j tó és lényegesen ol 
csóbb nyaraló helyeivel. 

Nincs egyebünk mint a város szép fek 
vése, hatalmas erdősége. A természet ezen kin 
cseit kell tehát kiaknáznunk. 

Abból indulok ki, hogy lehetetlenség nincs. 
Egy kis ötletességgel, mondjuk amerikai üzleti 
szellemmel meglebetno oldani ízen nehéznok 
látszó problémát is. 

Igaz, nem lehet ide svájci mintára beren 
dezett penziókat varázsolni. I la akadna is kül 
földi vállalkozó, ki olyasmit letesitone Kős/egtn, 
a tarv nyélbeütése soká elhúzódna, ha egyál-
talán a költségek kérdésén eleve nem szenvedne 
hajótörést. Modern luxussal berendezett szálló 
CBikis luxusárakkal dolgozhatna, arra pedig 
ni' cs közönségünk. Aki luxusárakat tud és akar 
fizetni, az nem j^n Kőszegre nyaralni. 



12-ig elvég •nd lk . Mindazon toloktnlnjil.»nosok, 
akik cövekj-ike' kétes helyre helyezik, helyes-
bitén v^ífptt knlön helyR7ini tárgyalásra lesznek 
megidézve. 

3217-1925. *z. A m. kir. P. M 769/1925 
és M. E. 2555/925 ez. rer delotóböl kifolyc lacc 
közhírré tefe/em, hogy í z 1925. évi mrtju^i bér-
np*?yedre et-ő bér más megállapodás hiányában 
1925 mfjns hó 5 ig ewyösszegben vairy három 
egyenlő havi részle'brn fizethető. Részletfizetés 
e*etéb n az egyes havi részletek az illető hó 
nap 5 ik napjáig bezuólag fizetendők. A rész-
letfizetési ktdvezmény a » ózüz-mt költségekre 
nem terjed ki. A kin"stári há haszonrészesedés 
jud ;g 2 »g\en!ő részletb-n fi e.lntö mé_' p 'dig 
»z el6ft részitt 1925 május 5 i>, » má-ik rssz 
let pedi>f nui/. 5-ig. Egyben közhírré tesz m, 
bogy uz ez évi m«ju-i lak b<! negyedre a bérlők 
házbér ci nén az 1917. évi bérnek lakások s 
nem üzleti célokra szoigaló helyiségek után 25 0 

az üzle i helyiségek után pedig 50°/o ot tartoz-
nak fizetni aranykoronában. Ezen béren felül 
a bérlő tarlozik közüzemi pótlék cimén az 1917 
évi alapbér után 8°/c-ot, házhaszonríszesedés 
cimén pídig a mostani tiszta bér 4 részét 
aran\koroi ában fizelni. 1 aranykorona 17.000 
papírton nanak számit. A háztulajdonosok pe 
dig tartoznak ugy a bérbeadott mint a saját 
használtukban levő lakás és üzlethelyiségek 
utan járó kincstári házhaszonrészesedést a f. é. 
II. negjedre eső házaduval együtt 1925. május 
15 ig illttve a kiicstári htfzhaszonrészesedésta 
részletfizetéseknél unnak a hónapnak a 15 éig 
a varon pénztária az 1924. évi adófizetési iv 
bemu'iH,ásav».i befizetni. I la a bérlő a házbér 
eRrjé^es részletét és a kincstári házhaszonré-. 
szestdí's megtérítés' re szolgáló összeget kése-
delmesen fizeti, a késedelmesen megtérített ház-
fa iszonrészesedés után jAró h ívi 3 % pótlékot a 
házbirtokosnak uiegtériloni kotoks. 

K a t h r e i n e r 

Kneipp Maláta Kávé 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítem a tanoncokat szegődtetni vagy 

felszabadittatni kiváuó tagokat, hoay miután az 
utolsó vasárnap e h^ban pünkö^vasárnapjáta 
esik, a szeyődtetés és szabadittatás mAjui hó 
24 én délután I órakor fog eszközöltetni. 

A sárvári ipartestület jegyzőjének szerkesz-
tésében, az „Iparosok tanácsadója- cirnü szuk-
könyv jelenül meg a közeljövőben. A könyv 
ára május 15 ig 3*4.000 K, május 15 ike után 
44 000 korona. Megrendelhető az ipartestületnél. 

Dömö tö r Gyula ipartestületi elnök. 

8219—1925. Felhívom az adózó közön-
séget, miszerint tekintettel arra, hogy a f. évi 
május 15 .g tstdékts II. negyedévi adótartozá-
sok számfejtése hosszabb időt vesz igénybe, 
ugy a saját é'dekukben mint a lorlódások el 
kei ülése VÍ vett adótartozásuk számfejtése végett 
ne az utolso napokban jelentkezzenek. 

Ja iu ix i tb Lajos polgárme»te». 

Bámulatosan olcsó, 

Ízletes és kiadós 

i £ fi K i : 
Főigazgatói látogatás. Dsida Oltó tankerü-

leti főigazgató hétfőn Kőszeere érkezett a közép 
iskolák meglátogatására. A reálgimnázium iá 
togatását pénteken befejezte. Must a leánygim 
náziumot látogatja, utána ptdig az alreálneve-
lőintézetet. 

Foapati latogatás. I)r. Mrdos Rémig pan-
nonhalmi főbput városunkba írkezett pénteken 
délután a bencés székház meglátogatására. Hét-
főn Sopronba utazik. 

Előléptetések. Az 5 honvéd gyalogezred 
kőszegi zászlóaljánál pusztarádóci Basó ödfin 
őrnagy alezredessé és Feigl Jenő hadnagy fő-
hadnaggyá lépett elő. 

Bérmálás az alrealhkolaban. Tegnap tartotta 
az ezévi bérmálást az alreálifkolában Zadravec 
István tábori püspök. 

Fény és esküvő. Hétfőn délelőtt fél 11 óra-
kor vezeti oltár elé báió Schelver György ru. 
kir. folyamőrkapitány menyasszonyát chernel 
házi Chernel Istvánné leányát Mártát a bencé-
sek templomában, hol az esketést Wallner Jó-
zsef apátkanonok celebrálj*. A polgári házas-
ságot Jambrits Lajos köti meg. 

Halalozas. Csütörtökön délután hunyt cl 
: Fazekas Antal vendéglős polgártársunk kis Irén 
leánya 4 éves korában agyhártyagyulladás kó-

! vetkeztében. Temetési tegnap délután ment 
végbe nagy részvét mellett. A bánatos szülők-
nek egyetien kis leánykájukat ragadta c! a kér 
hetetlen halál. 

nek a Hót felé vezető erdei ut mentén, az Eis-
ner vilia közelében. Közlekedési eszköz is van, 
egyelőre az omnibusz is, míg csak autóra nem 
ksrulie a ser. A liyöngyc>6 is ott folydogál, 
tehát a krünó sirandlürdó is készen van. 

Az t^yts iakáí-ok berendezése az „erdei 
élet" címnek megfelelően igen egyszerűnek kép 
zelem. Vaságyak és festetlen fabútorok. 

Ami nz ellátás kérdését illeti, a legtöbb 
nyári lakó maga szokott főzni. Különben ható-
sági felügyelet alatt álló egyszerű étkezdét is 
lehetne léusiteni, polgári árakkal. 

Ha ezen a város által alapítandó erdei te-
lep prosperálna, foltehelő, hogy a magánvállal 
kozas is kedvet ki.pna, hogy hasonló módon 
további lukasokat berendezzen, tehát az olső 
10—12 ház mwgvát és mintáját képezné a ki-
zarilag vasházakból álló, egyro terjedő erdei 
városrésznek. 

A i.ynralást kóvotné az ősszel berendezendő 
gyümölcskur melyre Kőszgenek rer d-zerint gaz-
dag és Kivrtlo gyümölcstermése nyújtana alkal 
mat. O'janforu án kellene életképessé tenni I 
ezen fbvm^t, mint péld .ul annak idején az öreg 
Kneipp píélánoB wöiishofeni kúráját. Tud-
juk azt, hogy jo és egészséges m zitláb a ned 
vis lüben járkálni, jó a kiilönféle öntözés. De 
bár eztn gyógymódot mindenki odahaza haK-
nálhattü, u é^is elzaiandokolt az emberi-ég a 
világ minden táj;.i\l Wöriebofenba, hogy ott 
végezh^se Kni ppkur jut. így vagyunk agyü 
mölc^kurávi ií. Tudju1., hogy értékes gyógy-1 

hátát u tuiujdon-;'<gui v.u na1. a. egyes gyümölcs 
fajoki Hh, különösen az almának e> s/.őlönek. 

Eiőse«iti e gyógymód az anyagcserét stb 
Mégis aii« csinál \alaki gyüuiölcskurát. Egészen 
más az, ha orvosi rendeletre és felügyelet alatt 
történik, ha specialista irányítja ezen természetes 
gyógykezelést. A többi azután már a reklám 
és az autossuyges-tio dolga. Az őszi gyümölcs 
szezont követné a téli sport idénye. így majd 
az egész évben akadna közönsége az erdei 
telepnek. A költségeket, melyek alig tennének ki 
többet min4 6—700 milliót, nem volna tul ne 
héz előteremleni. E.'en a költs-igen 1—2 nap 
alatt felépülne egy uj városrész. 

Ami a telep jövedelmezőségét és a tör-
lesztés lehetőségét illeti, arra alapul szolgál 
hatnak például azok az árak, melyeket a Hü 
vösvölgyben egy igen szerény 2 szobás nyári 
lakásírt elkérnek. Azt olvastuk, hogy a szezonra 
20 milliót követelnek. 3—4 év alatt a befekte 
tés megtérülne. 

Piaoi áraink ha drágák is, de nem lénye-
gesebben drágábbik mint a postiek, sőt vaj, tej, 
tojás rendesen o!cs -bb. 

Az az előnye K volna, ha maga a város a 
modern épités útjára térne, hogy sokan meg-
győződhetnének rt vasház fölette cclszerü vol 
tikról. A gyakorlati kisérlet nyomán fakadt be-
látás nagyban hoz. á árulhatna a lakásínség 
enyhítéséhez. Közele' az 192G a szabid fel-
mondás íd'jje és n n lesz l ú w. 

Különb n h nem az a célom, hogy F >rs-
térnek reklámot oainá'j'ik, hanem ha kivihető 
nek találják eszmémet és beválik, örülni fogok, 
hogy szer ny í iditvái yommal hozzájárulhatt un 
városunk felvirágoztatásához. P A. 

Szerencse a 

K á v é s c s é s z é b e n 

G>urátz Ferenc nyűg. ev. püspök hétfőn 
regge! elbuoyt. Ti metése, melyen a kőszegi ev. 
gyülekezetet de. Tirtsch Gergely lelkész képvi-
selte, szerdán délelőtt ment végbe Pápán óriási 
részvét mellett. A dunántúli ev. egyházkerület-
ből nem kevesebb mint 74 ev. lelkész volt je-
len a temetési szertartáson Kupi Béla ev. püs-
pökkel az élen. Pápa vtfros részvételének még-
lu ' ó jele volt, hogy az üzletek zárva voltak és 
az utcii lámpák mind égtek a tömítés alatt. 

V a s s József dr. m p j o l é t i min i sz ter vezeté-

kével történt városházi tárgyalásból kifolyólag 
9 kérvény készül a városházán, melyek az egyes 
6zal? minisztériumok hoz lesznek eljuttatandó!*. A 
kérvények a következő tárgyakat ölelik fe l : 
városi utaknak állami kezelésbo adási, a hely-
beli iparosok részére Állami megrendelések jut-
tatása, a helybeli iparosok és kereskedők pár-
tolása a hely i állami intézmények részéről, a 
kőszegi vásárokról lábon való áthajtás a halá-
ron, a Kőszeg—szombathelyi vasútvonalon lé-
tesítendő kitérő állomás, a Sopron—Kőszeg és 
sárvári vonalon közvetlen kocsiközlekedés, házi 
ipar intézményes megteremtése, a kir járás-
bírósági épület megépítése és a nyaralási akció 
támogatása. A kérvenyek a napokban jutnak 
f'il a minisztériumokba és egyben minden kér-
vény másolata a népjóléti miniszternek is meg 
küldetik. 

Cserkész majális A gimnázium cserkész-
csapata pünkösd két napján nagy ünnepséget 
rendez abból az alkalomból, hogy a pápától 
megáldott zászlójukra gróf Cziráky Józscfué 
felköti a zászlóanya Zita királyné szalagát. A 
háziasszonyok előkészilő gyűlése hétfón, e hó 
11-én este 6 órakor lesz a gimnáziu nban. 

Hősök emlekünnepe. A magyar törvényho-
zás az elmúlt évben a viiághaloru hősi halot-
tainak emlékére minden év május havának 
utolsó vasárnapját „Hfisök emlékünnepe" néven 
nemzeti ünneppé avatta. A törvény kegyelotes 
rendelkezése folytan a hősök emlékünnepét az 
ország egész területén méltó módon kell meg-
ünnepelni. A kormány most a törvény végre-
hajtásáról rendeletet bdott ki, amely a többi 
között ezeket mondja: Az emlékünnep rende-
zésire hivatott hatóságok kötelesek a helybeli 
egyházak vezetőit felkérni, hogy ezen a napon 
a templomokban ünnepi istentiszteletet tartsa-
nak. Az istentiszteleten és az ünnepélyen az 
állami és önkormányzati hivatalok, a m. kir. 
honvédség, valamint a közbiztonsági fegyveres 
testületek helyi alakulatai testülettel vesznek 
részt. Az ünneplésbe a lehetőség szerint be kell 
voni i a helybeli hazafias társadalmi és ifjúsági 
egyesületeket, valamint a hadirokkantak egye-
sületeit. Az emlékünnep rendezése a városi ta-
nácsnak, illetve a községi elöljáróságnak a fel-
adata, amely azokon a helyeken, ahol katonai 
parancsnokság van, ezzel egyetértve jár el. 

Kirándulás Pannonhalmara. A bencés oblá-
tusok és obláták május 21 én, áldozócsütörtökön 
elmennek Pannonhalmára, hogy ott tegyék le 
fogadalmukat. Ezzel az alkalommal bárki elmehet 
Pannonhalmára, akit érdekel Magyarország leg-
régibb és legszebb kolostora ós szeretné meg-
tekinteni. Indulás 20 án, szerdán este a 8 óra 
20 perckor induló vonattal. Reggel 5 órára 
Pannonhalmára megérkezés. Pihenés, mosakodás 
után a vezetők megmutatják Pannonhalma ne-
vezetességeit. Indulás vissza délután 4 órakor, 
Győrött a két órai várakozás alatt megnézik a 
a nevezetességeket ott is. Érkozés Kőszegre az 
éjféli vonattal. Útiköltség III. osztályon oda és 
viss .a 110.000 K. Jegyet a m^nctjegyirodában 
már jó előro meg lehot váltani. Akik a külön 
koc iuan áts. ál ás nélkül akarnak utazni 17 én 
estig j l« .itt e::,;enek dr. Szunyt gh X . FcronC 
bencéstanám V. 

A házakra kivetett tűzoltási jaruiokot e hót 
folv imá í kezdik beszedni. A kivetett járulók 
földszint s ház ».il 1, emeletesnél 2 aranykorona. 

2 Kőszeg és Vidéke. 1925. május 10. 
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A Kath. Legényegylet műkedvelő gárdája 
ismét élvezetes estéket szerzett közönségünknek 
A mult szombaton és vasárnap este előadott 

wJubászlegény, szegény juhészlegény" c. énekes 
magyar játék nagyszámú közönséget vonzott a 
Mulató nagytermébe, honnét a látottak után 
megelégedetten is távoztak. A színmű maga 
upyan erősen pesti szemüvegen kerrs7tül látja 
meg a falu é!etét, azonban különösen kémikus 
plnkjait mély humorral jellemzi. Mint ilyen 
szerepében Szilágyi Károly (kondás) és Borbás 
Imre (tudományos csizmadia) nagyon jó alakí-
tást nyújtottak és mókáikkal könnyekig nevet 
tették a jelenlevő kö/örség^t. Ezenkívül jók 
voltak még Borbás Veron ka és Ederics Pista,! 
de Borbés Ilonka, I\>pp Lajos is megállották 
Lelyúket a főszerepben;a mellékszerepben játszók 
is csak dicséretet érdemelnek játékukért. Ezzel az 
előadással a Kuth. Legényegy'et gárdája ibinét 
tanújelét adta annak, hogy összetartással kép°s 
még több ilyen kellemes estét is szerezni kö 
zönségünknek és ebben már most nagy érdeme 
v»'n Szilágyi Artúr elnöknek és Sehmali Antal j 
háznagynak. — A zenét a darabhoz Ková's 
Ferenc karnagy vezetése alatt, a zenepártolók i 
vonószenekara szolgáltatta. 

Közgyülfls. A kőszegi bútor- és faipar r.-t. 
április hó 30-án tartotta első rendes évi köz-
gyűlését Wenkle Károly gyáros, jároméi l ikos 
(Csehországi elnöklete alatt. A közgyűlés az 
igazgatóság javaslatait és az évi záiszámadást 
egyhangúlag elfogadta s az igazgatóságba Wenke 
József és Wenke Károly juromeri, Maye. János, 
Giatzl Gyula és Lepold Gyula kőszegi lakoso-
kra újból beválasztotta, mig a felügyelőbizott 
ságba Zucker Vilmos, Flami h Gusztáv és 
Scbrtiner Já r os kőszegi és Havlüs Károly ja 
romeri lakosokat, a felügyelőbizottság f ddg i 
tagjait választotta he újból. - Ugyanitt közli 
az igazgatóság, hogy dúsan felszerelt raktára 
az érdeklődők részéről vásárlási kényszer nélkül 
bármikor megtekinthető. 

Uj harang. A Jézus szent ozive templom 
részérő beszerzendő harangra eddig a következő 
önkéntes adományok folytak be: Dorner Ferenc 
2,000X00, Hamuier Jáuos 1,500 000, Kincs lst 
var, Wurst Kamil l , N. N. 1,000.000, Jambi i ts 
Lajos, Mayer János, Eitner Gusztáv, Stipkovits 
István, Tompeck Antal, Tangl Adolf, Balikó 
Józ.efné szül. Gintner Aloiza, I'leszkáts 
József és neje 500 000 koronát, Fuchs János, 
Jt'ozil Antal 400.000 koronát, Kampits Gyula, 
Birkz Jakab, Jesztl József, Horváth Mátyás, 
Scbáffer Gusztáv, Vargha Bálint, Török J*nos 
250XKJO, Koller István, Lukács Lajos, Prenner 
Pál, Dóra Lajos, Eitner Imre, Borhi János, 
özv. Korner Jánosné, Perkovits János, Karner 
Antal, Ludwig Béla, Hammer József, Varga 
Ferenc, Kiss Gyula, Kendik Ernő, Macsek Fe 
renc 200.000, Varga Imre, Marton Antal, Nagy 
György, Jankovits János 100.000K-t. Fogadják 
a nemesszivü adakozók a r. k. hitközség elnök-
sége hálás köszönetét. Ujabb adományokat az 
elnökség köszönettel fogad, hogy a harang mi-
előbb megrendelhető legyen. 

os*talysorsjátekot a nngyar kir. pénz-
ügyminiszter megbizás-ából a Pénzintézeti Köz-
pont rendezi és bonyolítja le. Evenkint 2 sors-
játék van. Május 13 án kezdődik a X I V . sors-
Játék, melynek játékterve igen előnyös válto-
záson ment keresztül. A sorsjegyek mennyisége 
66,000 drb. maradt, ellenben a nyeremények 
szamát 28,000 re, az összegét 27 milliárd és 5 
millió koronára emelték. A sorsjegyek ára egy-
egy osztályra 120,000 K, fél sorsjegy 00,000 K, 
negyed 30,000 K. A jutalom 2 miüiárd, a le? 
nagyobb nyeremény 1 milliárd koronában álla-
píttatott meg, Ut.*} hogy a legnagyt bb nysromény 
szerencsés esetben 3 milliárd korona. Kisorsolás 
alá kerülnek továbbá 500, 400, 300, 200, 100 
milliós stb. nyeremények. Sorsjegyek a Kőszegi 
K< reskedolmi Banxnai kaphatok. 

Szenzációs múvészest es divatrevü a szom-
bathelyi ízinházban. Mint értesülünk, f. hó 17. 
és 18 án Andor Tibor, a m. kir. Operaház első 
férfi balettáncosa, Bordy Belh és Kurmann 
Sári, a m. kir. Operaház két legtehetségesebb 
balettművésznője és Jobbán Ilonka, a m. kir.I 
Opera tagjainak közreműködésével nagyszabású ! 
biilett est lesz a nyári színházban. Legnagyobb' 
szenzációja az estnek a szemkápráztató divat-
revü lesz, melyre fényben, pompában megfogja 
haladni a m. kir Operában rendezettet. A be 
u utalás ugyanaz bájos női n.odellszemslipet 
végzi, kik a funkciót az Operában is végezték. 
A bécsi cégek ittjárt kiküldöttei kijelentették, 
hogy Parisban Londonban sem láttak hasonló 
revüt s mondanunk se kell, hogy hasonló est 
Szombathelyen még nem volt. 

Tudja mar mi lesz pünkösdkor? Pünkösd 
két napján lesz a kőszegi Jurisich cserkészek | 
nagy majálisa. Készüljön rá már előre, m«rt 
ritkán látott szép majális lesz. 

A posta epülete előtt két padot állíttat félj 
a polgármester a postafelögyelő kérelmére. Kár, < 
hogy a város a padokat nagyobb számban nem 
helyezi el az utcákban. Kívánatos volna minél 
több padot elhelyezni az utakon. 

Az alsoerdfci tűzifáért azelőtt s/icte vere-; 
kedett a vidéki közönség, most a városnak szinte1 

kínálni kell eladásra a fát. Ennek oka nyilván 
az, hogy nit.es pénz már a gazdaközönség ke- i 
zében sem és igv nem tud vásáiolni. A fa ára' 
arán} lag olcsó K )~ 90 000 K méterenkint és ai 
venni szándékozók nagyobb menn\ isé^et kapnak. \ 

A soproni iparkiallitás előkészítő munká-
latai serényen folynak. Sopron városa méltá 
nyolva a kiállítás célját és a sikeréhez fűződő 
nagy érdekeket, a kiállítás rendelkezésére bo-! 
csátotta a város közkertjét, az Erzsébet-parkot, 
melyhez fogható szép kiálli'ási helyet az ország-
ban keresve is alig lehetne találni. A város a 
kort íőfro.itját ötven milliót meghaladó költsé-
gen állandó kerítéssel látja el és a kert villany-
világítási hálózatát az egész kertre kiteijeszti, 
ezenkívül ötven millió koronáig terj -dö összeget 
visszefrit a kiállítás révén elért vigalmi adóból, 
ha a kiállítás pénzu«yi lebonyolítása hiánnval 
járna. A kamarai kerület g j árosai és nagykő-
reskedői a város példáját követiK és már eddig 
200 millió koronát meghaladó összegű végleges 
adománnyal, illetve foltételesen visszafizetendő 
kamatmentes kölcsönnel siettek a kiállítás t»-r 
vét támogatni. A kiállításban való részvételét a 
kamarai kerület majd minden számottevő gyára 
bejelentette s különösen a vas-, fém- és gép-
ipar, valamint a bútor és textilipar fognak a 
kiállítás két csarnokában dominálni. A kézmű 
ipar is méltóan képviselve lesz a kiállításon, 
mert bár a kisipar zömére nézve a részvétei 
mego'dhatatlan pénzügyi probléma (bár a ki 
állítás végrehajtó bizottsága a térdijat igen mér-
sékelten állapította meg és a fizetési föltételek 
tekintetében is igen engedékenyi, a kézműipar 
minden ágát oly kiváló mesterek fogjak képvi 
selni, akiknek munkái a kerület kisiparának 
egészét legszebb oldaláról fogják bemutatni. Az 
érdeklődés országszerte megvan a soproni ki-
állítás iránt. Ami országos értekezlet ós társas 
kirándulás lesz a nyáron, színhelyéül vagy cél-
pontjául Sopront választja és így előrelátható, 
hogy a népszavazással megmentett országrész 
iránt való érdeklődés és valamennyi vasutválla-
iat által megadott ötvenszázalékos menetjegy-
kedvezmény a kiállításnak állandó és nagy kö-
zönséget fog biztosítani. 

Óriási árzuhanas történt a Hangyában: 1 

kor-ó sör .">000 K. 1 pohár pedig csak 3500 K. 

Garantált 14% Herkules sör. 

A nathaláz, mely Budapesten nagy mórv-
' ben fellépett, városunkba is eljutott, azonban a 
városi tiszti orvos jelentése szerint enyhébb le-
folyású volt és m;írr szünőfélben is van. 

Az összes 

praktikus háziasszonyoknak 

a „valódi F r a n c k " - h o z 

való hajlandósága abban 

leli magyarázatát, hogy a 

„valódi F r a n c - k " * a leg-

jobb, legízletesebb és a leg-

tartalmasabb k á v é p ó t l é k 

* A kavéda rá l óva l mint véd jegy . 

A kószegpatyi mu<edveló ifjúság május hó 
17-én (kedvezőtlen idő esetén május hó 21-én, 
áldozócsütörtökön) szinielőadással egybekötött 
táncmulatságot rendez. — Szinro kerül Csite 
Károly „Legényfurfang" cimü népszínműve. 

Elitettek emberölés büntette miatt Fran-
keuberger Rezső helybeli fiatalembert, ki ezévi 
március 15-én a Szarvas vendéglőben tréfás 
boxolásból kifolyólag halálosan megszúrta leg-
jobb barátját, Farkas József városi dijnokot. A 
honvédtórvényszék a nagyszámú enyhitőkörül-
mények figyelembevételével Frankenberger He 
zsöt egy évi börtönre ítélte Vádló és vádlott, az 
Ítéletben megnyugodtak. Az ítélet jogerős. 

A reálgimnázium nyolcadik osztálya a jövő 
héten tartja az összefoglalásokat. Az érettségi 
írásbeliek május 15, 1(3 és 17 én lesznek. 

Svájc szabaddá tette a magyar vágómarha 
importot. A győri mezőgazdasági kamarától vett 
értesítés szerint május elsejével Svájcnak a 

: vágómarha importtal szemben való maga'artása 
megváltozott, amennyiben az importtilalorn a 
magyar marhákkal szemben megszűnt. Ezen 
körülmény a hízott vágómarha üzletre nagyon 
élénkitöleg fog hatni. Nyomatékos-in hívjuk fel 
e hiradásri az állattenyésztő gazdaink figyelmét. 

Ki akar 3000 koronáért Romába utazni ? 
Ne csodálkozzon ezen, mert ez nem lehetetlen 
dolog. Vásároljon néhány „Szent évi levelező-
lapot", melyen mindegyiken van egy számmal 
ellátott sorsjegy, melynek húzása elsőizben már 
junius 15 ón Budapesten lesz megtartva. II i az 
On birtokában levő levelezőlap számát kihúzzák, 
akk or 3000 koronáért utazhatik Kómába, mert 
egy levelezőlapnak ez az ára, az utazási költ-
ségeket pedig megnyerte. A levelezőlapok kap-
hatók e lap kiadóhivatalában. 

A tejüzemek ujabb miniszteri rendelet sze-
1 int csakis a m. kir. foldmivelésügyi miniszter 
által kiadott üzemengedély alapján" illetve en-
nek birtokba vétele után kezdhetik meg mű-
ködésüket. 

Értesites. A kőszegi ker. szoc. Munkás-
egylet tekintettel arra, hogy a munkanélküliség 
folyton nő, a szombathelyi hatósági munkaköz-
vetítő hivatallal egyetértve, a munkásközvetitést 
az egylet helyiségébon teljesen díjtalanul végzi. 
Az erre vonatkozó felvilágosításokat Márffy 
József ker. szoc munkásegylati segédtitkár adja 
meg naponként (J—11 ig és este 6 - 8 óráig. 

A tüzoltoszerek ké létben tartásáról 
folyik mos' a falvakban a vizsgálat. A csendőr-
ség házról házra jár és meggyőződik a szabály-
rendelet végrehajtásáról, de máris sok hiányt 
talált. A mulasztókat természetcsen feljelentig 

Ha Budapes t re jön, most olcsón v á s á r o l h a t pünkösdre 

B U D A P E S T , IV-. K Á L V I N - T E R 1. S Z Á M . 

Núi- és férfit uhas/övetek 

—5 Vászon , selyem és mosoárukat 

* > - Nói-, férfi- es gyermekfehérnemüket 

K I Z Á R Ó L A G E L S Ő R E N D Ű M I N Ő S É G B E N 
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Legjobb szakszerű kezelés. 

Schermann István vendeglös. 

Tüzoltomulalsag lesz ma N wjygencien és 
N i«ycs6;nötén. Szerdahulyeu pedig az ifjúsági 
egylet tart mulatságot. 

Ui könyvek Roth Jenő kölcsönkönyvtarátnn : 
Gárdonyi: Két menyasszony és A báró lelke. 

Fordulat a politikaban annyiban észlelhető, 
hotry a Hangyát nem leépíteni, de felépite.ii 
kell. Most már mindenki a Hangyában vásárol. 

Noi orvos akart lenni a köszegpatyi szü-
lésznő, tiruner Ferenoné. Ugyanis Hutter Miksa 
ottani lakos omin vágásból ered*5 sebet kapott, 
melyet ürunernó gyógyirga'ott s ezért 3C3 000 
koronát követelt. A esendörség megtudta az 
esetet és ürunernót tiltott kontárkodásért felje 
lentette a kőszegi j árásbíróságnál. 

Megsíünt a sertesvész Répcekothelyen és 
Locsmándon, a zárlatot a hatóság feloldotta. 

A sertesvesz Hiuur tón és II)38^.UHZogon 
megszűnt, viszont Locsmándon p-'dig fellépatt. 

Talált targyak : egy rotikul pSnzzel és más 
pénz találtatott. A jogos tulajdonos átveheti az 
állatEr-'ndorség ?n. 

Mindenes leány, ki a főzésben is 
jártas, jó fizetés mellett felvétetik. 
Cím a kiadóhivata'ban. 

Tevedesról ni ic* szó, az uj árak tényleg 
ezek: divatos gvapjufi/iró 38 000, fátyolvékony 
divatharisnya 12 000, erős s rap.i 8000, 
angol zsebkondö 7000 korona. Fejelést u ból 
elvállal Filipp Oszkár kötöttárugyára, Szom-
bathely. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z i i 
l e t é s e k : özv. Varga Malvin; L tjos r. k., 
.lesztl Antal—Kelemen E'elka: László r. k , 
Treppler Fermc—I iackner Anna : Anna ág. ev., 
Kod er Ferenc—K*nd\ve.j Mária: Ferenc r. k. 
H á z a s - á (7: Síghy István—L »mp Alojzia. — 
H a l á ; o Z i s o k : ÖÍV. Koczor Józsefné 05 éces. 
inijl aj. H Msinger Teréz 74 éves, gyomorrák,! 
Fazekas Ir'»n 4 évos, agyhártyagyulladás. 

5 " O B ? T 

Kőszeg i SF Wlenerneustadt i Spor tk lub 4 : 0 3 : 0 

A mult vasárnap, fenti csapatok kiinti nemzetközi 
mcrk'izcsen, a nagy szélvihar ellenére is szép játékban 
gyönyörködhetett a kevésszámban megjelent közönség 
A becsujttelyi csapat szemnek nagyon tetsző lapos j.í-
téko? mutatott a mezőnyben, azonban a kapu előtt leg-
többször adósak maradtak a lövéssel, mert a kőszegiek 
közvetlen védelme idejeben meggatolta őket e szátule-
kukban. A KSE csapata lelkes es szép összjátékkal lepett 
meg bennünket s ha formáját meg tudja tartani a szezon 
végéig, ugy bizonyára nem fog kiesni az 1. osztályból. 

A KSH kezd erős szellet hátban, egy darabig me-
zőnyjáték fot>ik. Mindkét csapat egyformán veszi ki 
részét ugy a támadásban mint védelemben A KSE half-
sora feltűnően elevenseget mutat, a csatársort szinte 
tömik labdával, mi meg is hozza az eredményt a 18 
percben. Nóvák II. kitör es ballábbal gyönyörű gólt ló. 
A gól után a KSE fölénybe kerül, a 27. percben Nóvák I. 
lövese akad meg a hálóban és a 36. percben szintén az 
ő lövését az egyik bécsújhelyi hátvéd a saját kapujába 
fejeli. Felidő 3 : 0 . A második félidőben mindenki a 
bécsújhelyiek döntő fölényét várta széllel támogatva, ez 
azonban nem valt be, mert a KSE ebben a félidőben 
is veszélyesebben támadott mint ellenfele A 20. perc-
Novák 11 -kitörése meghozza a negyedik gólt, mely után 
már nem változik az eredmény és a KSE megérdemelt győ-
zelemmel vonul le a pályáról. A bécsújhelyieknél első-
sorban a kapus önfeláldozó v.dése érdemel dicséretet, 
jó volt meg a ket hátvéd, a balhalf es a csatársorban a 
center és a balszárny. A KSE-nek minden embere 
tudásának legjavát nyújtotta, ebbsn különösen a halfsor 
játéka emelkedett ki Riegler centerhalf irányításává! A 
mérkőzést Schedl Marci vezette közmegelégedésre 

KSE ifj. II.— Polgárlsták 1 :0. 

Építőmunkások — Keresk. alkalmazottak 4 : 1 . 

A győri alosztály bajnokcsapata, 
a Soproni Vasutasok vendégszerepelnek ma nálunk ba-
rátságos mérkőzés keretében. A soproniak nagyon jó 
játékerőt képviselnek, mit az is bizonyít, hogy áz idei 
győri alosztálybajnokságot 3 pontelőnnyel nyertek meg. 
A kőszegieknek minden tudásukkal kell majd küzdeni, 
ha velük szemben tisztességes eredményt akarnak elérni, 
ami viszont majd közönségünknek hoz élvezetes sportot. 
A KSE ma bonyolítja le fenállása óta a legtöbb mérkő-
zést, számszerint 4 et, saját pályáján a következő sor-
rendben delelőtt ' .10 órakor: Sei Leventék-KSE ifj II.; 
délután l

t2 órakor: KSE ifj. III.—Polgárista válogatott; 
dé lu t án 3 ó r a k o r : Sopron i Va tu t as KSE 1. és délután 

órakor a Körmendi TK KSE ifj. I csapatai között 
Mind a négy mérkőzés egy jeggyel tekinthető meg 

désben e| idó. Dr. SZOVJAK üűrvvéd. 

P a f k a i n i K Ó k w í i i i í 
íz 

megvételre keres Jesztl Antal vendeglös 

Használt, de • t f ^ 
jó karban levő í í ' O p ^ f 

— Megtekinthető e lap kiadóhivatalában. 

j u t ányos 

áron eladó. 

t 
í 
: 

Május hó 10-én, vasárnap délután 2 orakor 

Deák Ferenc ucca 15. számú házban 

ebédlő, hálóberendezés 
és egyéb bútorok önkéntes á r ve r é sen 

A legtöbbet Ígérőknek cl fognak adatni. — • 

Mosást és vasalást! 
tisztán és pontosan végzek legrövidebb időn 

belül Cim: Intezet ucca 26 <Hátsó udvar). 

Házárverés. 
Ma vasárnap, május ha 10-en délután 4 órakor 
a Sziget ucca 17. szám alatt lövő ház nyilvános 

arveresen a !e«t )bb»'t ifi^rönek el fo^ nd i tn i .— 

Legjobb bútor- és épületberen- J 

dezési forrás első kézből, eredeti 

gyári árakon. 

Modern topoly, szil, vagy mahagón i 
betétes komplett ha lószobák tetszetős 
szép kivitelben 7,000.000 K 
Egytá keményfa szekrénvek 1,750000 „ 

„ ' ágyak 85^000 „ 

,, aszta lok 430.000 „ 
székek 160—250.000-ig 

Modern puhafa ágvak tölgyfa-
utánzatra 500 - 600.000 K 

Mahagóni vlllanylampatarlóasztalok 950.000 „ 
virágálványok 300-360000 „ 
ételhordótálc *k 70 -100.000 ig 
kész ablaKnk .néret szerint drb-ként 450.000-től 

. ajtók w „ „ 500.000-től 
felfelé nagy választékban kaphatók a 

Kőszegi Butor-es Faipar részvénytársaság- ; 
ná l Kőszegen. * 7 

Bármily megrendelés gyorsan és l 

— legpontosabban elintéztetik.— | 

Ozv. Karner Vilmosné tulajdonát képjzö és a 
GanRor^en fekvő 4 holdnyi 

kas2á ló és l u c s r n á s ez é v i 
termése 

május 17-én d. u. 2 órakor önkéntes árverésen 
H legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

W A L T E i . M A G Á N T A N F O L Y A M 
BUDAPEST vpi. KER., RÁKÓCZIIT 51. SZÁM. 

Elökes/ :t 1:5 j^ is /o la i összevont magánvizsgákra, 
érettségire, vid :eket is. Tisztviselőknek kedvezmény 

I> k uyo l t cserépzsiadely 

1000 drb.-ként K 870.0Ü0-— 

\> hódfarkú cserépzsindsly) 
1000 drb.-ként K 750.000'- 1 

Czeke József és Társa 
tég laüzeme, Kőszeg. 

SEPER I. és WILFINGER M. 
V i l l a n y e r ó r o berendezett 
míiaszidlos-, szobrász- es aranyozó-mühely 

Kősze.,, Vatrkör 56. sz. alatt. 

K é s . i t u ii k és raktáron tartunk minden e szukmaba 

vdijó munkát u. m. mű- antik- és szobabútorokat, 

Kon^habprende/.ést, ülőbútorokat, nyugdíjakat, 

tábori ST^kcket — Ajándéknak m.gf.lel5 

virdci^lványok, tea- és varróasztalok, 

^no/.er-, szivar- és fésüdobozek 

(kazetták), asztali és álló-

lámpuk selyemernvíövel, modern 

és bronzim tációs fucsillárck szines 

és uranyozott képkeretek min en nagisdij-

ban és formában stb. öltdr-épitkszésen, min-

dennemű szobrász és aranyozó munkát, sirköjavitdst, 

üvegcimtdblufestést stb. a legjobb kivitelben szállítunk. 

„Lignum Sanctum" kugligoiyok 

Kuílib-hV< D í n r r D A n / T -111 l , u 

Ky i< r ty\nübó i r i l l g rU I I g v rPf.k 

nsztíili tenisz Viipüatók készen 

GUTH VILMOS muesztergályos mesternel 
Szombathely, Kossuth L.-utca 19. 

Köszönetny i lván í t ás . 

Mindazoknak, kik szeretett jó férjem, ill. 
leRjobb apa, após, nagyapa és rokon 

BIRITZ JAKAB 
elhunyta alkalmával jóleső részvétüket nyilvá-
nították. temetesen való megjelenésükkel es 
koszoruadományaikkal fajdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek, kiváltképen a helybeli vendéglősük 
csoportjának ezúton mondunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1925. május 5. 

A gyászoló család. 

HALOK kétmillió háromszáztól EBÉDLÓK 
hárommillióötszáztól „LUXUS" BÚTORKERESKE-

DELMI RT.-nál BUDAPEST, Murányi-u. 26'b., a 

Keleti p u.-nál Vidékre szállítás és csomagolás. 

ZSOLDOS MAGÁNTANFOLYAM 
Budapest VII , Dohány-u. 84. Telefon: J. 124 - 47. 

Az ország legrégibb és legismertebb intézete. 

A leg jobb sikerrel k é « i t elő k ö zép i sko l a i ma-
ganv izvgókra . éret tségire v idék leket Is. Rész-
letf izeteJi keu . ezmény. Tel jes anyag i fe le lőség . 

(EÍS22G2N, A . M U L A T Óu NA5YT2RKÉBEN 

Vasárnap , má j u s hó 10 én : 

% f H , K A ^ ^ Amer ika i k a l a n do r d r áma 

• 2 r é s zben , 10 fe l vonásban . 

A fös/.erepbeti Mario Anson ia , a közismert szép-

ségű világhjrQ atléta. 

I rész: A halványképti idegen. 
II. r«sz: A megtorlás órája. 

M i n d k é t r é s z e g y e l ő a d á s b a n ! 

HROTKÓ HENTES 
A LEGJOBBAK! 
Prágai módra készült REX védjegyű 

győgysonka , finom felvágottak és cse-

mege luisáruk legelőnyösebben ismert 

keszitője. Kt*t évtized óta fenáltó hen-

tesáru g>i áramhoz bizalommal fordulhat 

K E R J E N Á R J E G Y Z É K E T ! 

Hrotkó (Rókus) Budapest VII.. 

VS', 

Nyomatott Rónai Frigye> I rnyo idájábsn Köszeííen. 

— 

4 

A várpincében 
a I M H - < ' I : I » I ; Í S kicsinyben és 

nagyban újra megkezdődött. 

Gyümölcsös«gesztenyés 
Szabóheav diilőbcn 2500 m'gvszög 1 kiterje 
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