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Miért van szüksége az iparos-

ságnak Kézműves Kamarára? 
Irta: Frühwirth Mátyás. 

A magyar közélet központjába került az 
Iparosság érdekképviseleti szervének kérdése. 

Képviselők és iparos vezérek összefogtak, hogy 

a z iparosság számtalan és sok igazságos köve-
t é s e beteljesedjen. Sikerült az iparosság leg-
égetőbb kívánságát az érdekképviseleti kérdést 

annyira megérlelni, hogy megvalósulás előtt áll. 
iparosság kívánságaival, követeléseivel a jövő-

ben játszania senkinek sem szabad. A sok ígér-

getés helyett cselekvéseket kell látnia az iparos-

ságnak. 
Évtizedeken keresztül állandóan kívánt az 

iparosság az ipartestületek fölé rendelt törvényes 
érdekképviseleti szervet. Kézműves Kamarát. A 
tervet folyton elbuktatták mert sokan féltek attól, 
hogy a 250 ezer iparos egy közös nagy szerve-
zetbe tömörül. Pedig azt látjuk, hogy majdnem 
minden osztály, a mezőgazdák, az ügyvédek, a 
mérnökök kivívták maguknak a Kamarájukat, sőt 
előkészítés alatt áll a gazdatisztek, a kertészek 
kamarája is. Az iparosság sem kiván tehát mást, 
mint egyenlő jogokat ebben a hazában. 

Az ipartestületeket meg kell reformálnunk. 
Ne legyenek csak munkakönyvkiállitó hivatalok, 
hanem szélesebb hatáskörrel kell felruháznunk. 
Az ipartestületek fölé pedig meg kell szerveznünk 
az Országos Kézműves Kamarát. Az iparosság 
központi szervét fel kell ruháznunk kamarai jel-
leggel. Kell, hogy legyen felirati joga a kormány-
hoz. kell, hogy politikai és közigazgatási főható-
ságok. az iparosok központi szervét meghallgas-
sák. Kell, hogy a központi szerv vezetőségét, 
választmányát az egész ország iparossága, az 
Ipartestületek kiküldöttei révén megválaszthassa, 
vagyis autonómiával kell rendelkeznie. Ez a köz-
ponti szerv semmiesetre sem lehet csupán egy 
központi iroda, mert ujabb sóhivatalra nincs 
szüksége az iparosságnak. 

Ha pedig a központi érdekképviseleti szerv-

Férfi könnyek. 
Irta: Heinz Vilmos. (Folyt) 

— A kertünkbon van még egy és sokkul 
nagyobb, — folytatta örömm.-l, — gyere bácsi, 
nézd meg 1 

É H meg sem várta a férfi feleletét, meg-
lógta kezét és bevonszolta az udvarba. Egy 
gyönyörű szép és ápolt udvarban találta matá' . 
Kis barátnője eltűnt és egy szép nagy labdival 
érkezett vissza. 

— Dobd ide nekem 1 — mondta és elsza 

ladt, hogy elkapja. 

A férfi feléje hajította a labdát és a leányka 
ügyesen alkapta és édesen felkacagott. 

— Most te I 
Feléje hajította a labdát és a férfi is el-

kapta . . . Mosolyogva ment felé, megpiskolta 
kis arcát, lehajolt és megfogta két húsos, göm-
bölyű kariát. 

— Hogy hivnak, kicsikém? 
— Lujzika . . . — De édesanyám mindig 

Aranyosuak biv! 
— A bácsi most m.'gy, a báosi most nem 

ér rá, dolga van. D J te csak játszál szépen 
tovább. 

E beszélgetést"finom nŐihangszakitottafélbe. 
— Aranyos! Hol vagy Arunyom?! 
A hangok egeden közelről jöttek. A fjrfi 

szé'néz^lt. 

nek megadjuk a kamarai jelleget, akkor igen 
mulatságos és igen kicsinyes törekvés megfosz-
tani az iparosok szervét a kamarai cimtől. Akik 
a cimet nem tartják fontosnak, azok egykönnyen 
a kamarai jellegről is lemondanak. Azt tartom, 
hogyha már az iparosság teremti elő a költsé-
geket, akkor az ő joga, hogy a gyermeknek nevet 
is adion. 

Az iparosságot különösen a költségek nagy-
ságára való hivatkozással szeretik elriasztani a 
Kézműves Kamara megszervezésétől. Meggyőző-
désem szerint fejenként és évenként egy pengő 
járulék teljesen elegendő az iparosság érdekkép-
viseleti szerv évi fenntartására. Egyesek szeretnek 
fantasztikus összegeket mondani és különösen 
hivatkoznak a német kézműves kamarák kiadásaira. 
Elfelejtik azonban megmondani, hogy Német-
országban a kereskedelmi kamarákat szétválasz-
tották és a kézműves kamarák a kereskedelmi 
kamarák munkakörét is elvégzik. 

Felvetették a kereskedelmi kamarák hármas 
felosztásának kérdését is, amely szerintem töké-
letesebbé teszi ugyan a kereskedelmi kamarákat, 
de nem pótolja a Kézműves Kamarát, amely 
épen a megreformált ipartestületek központi szerve 
és igy az iparosság önálló érdekképviselete lesz. 

Az iparosság most a saját sorsának kovácsa. 
Ha az iparosságban most a kellő politikai és 
osztály öntudatos meggyőződés lesz úrrá, akkor 
meg fogja kapni a magyar iparosság a maga 
gazdasági érdekképviseleti szervét, az Országos 
Kézműves Kamarát. 

620—1929. szám. Felhivom az érdekeltek 
figyelmét a m. kir. Belügyminiszter Urnák a gyám-
pénztárban kezelt hadikölcsönkötvény tulajdono-
sok támogatása tárgyában kiadott rendeletre. Ezen 
rendelet szerint támogatást kérhetnek azok, akik 
kiskorúságuk, vagy gondnokságuk ideje alatt a 
gyámhatóság jóváhagyásával akár eredeti jegyzés 
utján, akár egyéb módon hadikölcsönkötvényt 
szereztek és azokat azóta állandóan tulajdonuk-

A ház ablakában egy szép szőke asszony 
feje jeient racv, s mnint inetflá'ta a férfit, me-
reven néze't rá. Szive n gyöt dobbant és aicit 
vörös vérbullim borította. Tekintetük találkozott. 
Me^ismnr'ek egymást. 

— Ki lu i áo ! — moiidta szinte sikoltva. 
— Margit! 
Es már e! is tűnt az ablakból és öröm 

sugárzó arecal sietett le a lépcsőkön a f-rfi elé. 
A férfi beleteoiette forró ajkát az asszony 

puha kezébe 
— Kálmán, ön itt, Párisban? 
— Még csak holnap reggelig, — hazudta 

és az egész világ fjrgoti vele, mert erre a talál 
kozásra mégsem számított. 

Micsoda véletlen! M'{yen kinos és nyo-
masztó lutt a helyzete . . . É*, még most is . . . 
milyen szép ez a nő . . . Semmit sem változott. 
Csakhogy usszony . . . és másé . . . Istenem 1.. . 
Vajjoa mit gondol? . . . Biztos, hogy még itt is 
üldözi . . . Szeretett volna elmenekülni, de ezt 
most mar mégsem tehette. 

Az asszony folytatta : 
— És otthon? . . . Miért hallgat? . . . Mi-

lyen boldogság ismerőst latui 1 Térjeu be hozzánk, 
— kérlelte kedvesen. 

— N m, asszonyom, nem . . . Talán késóbb. 
Sürgős dolgok szólítanak . . . Eltévedtem az 
utcákban . . . Talan estefelé, — szabadkozott 
zavartan. 

ban tartják, feltéve, hogy a címleteket az 1918. 
évi október hó 31. napján a gyámpénztár kezelte. 
Támogatást kérhet az is, aki ily államadóssági 
címleteket kiskorú, vagy gondnokolt után öröklés 
utján szerezték. — Nem részesülhet ezen eljárás 
utján támogatásban, akinek hadikölcsönkötvényét 
az árvaszék már 1918. október 30. előtt kiszol-
gáltatta, vagy aki még csak 1918. okt. 30-a után 
helyezte hadikölcsönkötvényét gyámpénztári ke-
zelés alá. — A támogatás iránt az érdekelt hadi-
kölcsönkötvénytulajdonosnak, ha az kiskorú, tör-
vényes képviselőjének kell kérelmét az árvaszék 
előtt előterjeszteni. A kérelmet Kőszeg város árva-
székénél azon érdekelteknek kell előterjesztenek, 
kiknek címletét Kőszeg város árvaszéke kezelte, 
vagy kezeli, azonkívül azon kőszegi lakósoknak, 
kiknek hadikölcsönét átcsatolt területen működött 
árvaszék kezelte a kérdéses időben. Ha a cím-
leteket átcsatolt területen levő gyámpénztár ke-
zelte, vagy kezeli, az azokra vonatkozó adatok 
helyességét a folyamodónak kell megfelelően iga-
zolnia. — Tekintettel arra, hogy a rendelet inten-
ciója szerint előnyben részesülnek a támogatást 
illetőleg a vagyontalanok, hadirokkantak, hadi-
árvák, továbbá akik hadirokkantnak vagy hadi-
özvegynek gyermeke, végül akik a világháborúban 
kitüntetést szereztek, felhivom a támogatás iránt 
folyamodókat, hogy jelentkezésük alkalmával a 
hadikölcsönkötvényre vonatkozó mindennemű 
okmányon kívül ezen fenti adatokat is igazoló 
okmányaikat mutassák be az árvaszéknél. Jelent-
kezni lehet a Városháza 11. sz. szobájában d. u. 
4—7 óráig a következő napokon: január 14. 
hétfő, 15. kedd, 16. szerda, 20. vasárnap. 21. 
hétfő, 22. kedd és 23-án, szerdán. Bővebb fel-
világosítás ugyanezen idő alatt és helyen sze-
rezhető. 

631—1929 sz. Értesítem az érdekelt feleket, 
hogy az 1927 december havában tárgyalt kőszegi 
házhelyrendezési ügyben az Országos Földbirtok-

• rendező bíróság Ítéletet hozott, mely a Városháza 
i l l . számú szobájában közszemlére van kitéve, 
j Az ítélet tárgyalja a volt marhavásártéren kiutalt 

— Tudta, hol lakunk? 
— Nem. C-upi véletlen... A gyermek. . . 

ez a drági, ^zép leányka. 
— A kislányom, — mondta, — mindenkit 

szeret és olyan esintalau. 
A férfi felemelte a leányka könnyű testét 

és az arcába nézett. Most látta csak, milyen 
szép és mennyire hasonlít édesanyjára. Az egész 
arca, sz»"ne, szája, mosolya, minden . . . min-
den . . . És a férfi előtt lassankint ez az aro 
átváltozott és komolyabb, nőiesebb, idősebb éa 
tökéletesebb lett. S amikor a gyermek arcában 
hűen 1 atta éd^anyja képemá-át, 1 tssun és gyen-
géden tapasztotta száját a kis leányka piciny 
ajkára. 

A gyermek magához ölelte a férfi iz-nos 
nyakát Cs viszonozta csókját. 

Az asszony szivében feidalolt a rault. NSzte 
ezt az embert . . . És amikor a f^rfi ismét a 
szemébe nézett a kislánynak, sötét szomorú 
szeméből hatalmas kőnnjcsoppek buggyantak 
ki s mint a gyöngyszemek, sűrűn omlottak 
végi* szenvedő arcan. 

Siomoru o*önd. 
Az asszony nem tudta nézni ezeket a köay-

nyekct ós lesütötte a szemet. A kis ieiuyka 
zavartan hol édesanyjára, h >1 a fírfire nézett, 
aztau egyszerre rnerés/.en kérdezte? 

— B icsi, miért sirez ? 
A férfi nem fVieU. Leengedte a f>ldro éa 

y y Egyes szám ára 16 fillér 

H IRDETMÉKTSTEEL 



Kőszeg és Vidéke 1929. január 13. 

és lemondás folytán megüresedett házhelyeknek 
az uj igénylök reszére való juttatását, a tovább 
szolgáló altiszteknek házhely, iü. földhöz való 
való juttatás iránt előadott kérelemben hozott 
Ítéletet. 

605—1029. sz. Közhírré teszem, hogy a ka-
tonaság a cáki karhatalmi lőtéren január hó 21-
töl 31-ig éleslövészetet tart. Felhívom a közön-
séget, hogy a veszélyeztetett területen ne tartóz-
kodjék és a felállított biztonsági őrök felhívásá-
nak mindenben tegyen eleget. 

876—1929. sz. Közhírré teszem, hogy Vas-
vármegye egész területe a 3. honvédhuszárezred 
pótlóavató bizottság körletébe tartozik. Ezen ló-
avató bizottság székhelye Sopron, az eladásra 
szánt lovak minden év október 1-től december 
31-ig jelenthetők be. 

571 — 1929. sz. Közhírré teszem, hogy tekin-
tettel az alkalmas időre, a hatóság elrendelte a 
kémények kiégetését és felhívom az összes ház-
tulajdonosokat, hogy megfelelő mennyiségű szal-
mát szerezzenek be és tartsanak készenlétben. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Felhívjuk a testület tagjainak figyelmét a 
ma dálu^án 2 órakor tartandó rendkívüli köz 
gyűlésre, továblá az e hó 14 én (hétfőn) este 
8 órakor tartar.dó ismeretterjesztő előadásra. 
Mindkét esetben minél Bzámosabb megjelenésre 
kéretnek fel a testület távjai. 

Ipartestületi elnökség. 

H 1 K K K 
Horváth Andor főbíró cserkeszkitüntetese. 

Szép elismerés érte Kőszeg janis társadalmat a 
napokban. V H G S Józs« f dr. népjóléti miniszter a 
I I I k« ruleti Cserkész Székház Épitö Bizottság 
fövédnöke a kőszegi járásban elért szép 6s 
áldoiatké*z gjüjtési eredmények elismerésül 
Horváth Andor főszolgabírón ik a középkeresztes 
alapító jelvényt adományozta s ugyanezen alka-
lommal a gyűjtést támogatók közű! számosan 
lettek a kis szalagos alapító jelvény tulajdonosai. 
Kíméljük, hok-y szűkebb hazánk is kivette köte 
les részét ebből a köteles oélt szolgáló és ifjú 
ságunk érdakét képező ügyből. 

Halalozas. Kőfalvi József nyug. pörgöiényi 
körjpgyző pénteken Ludad községben szívszél-
hűdés következtében elhunyt. Temetése vasár 
nap délután 4 órakor lesz, melyen a kőszegjárási 
jegyzői kara testületileg, valamint Kőszegről is 
számosan fognak résztvenni, özvegyén kivül 8 
gyermeke gyászolj*. 

Állami szolgalatba jutott Milos József városi 
seeéd.'/dftfir, aki hosszabb id^n át kifogástalanul 
szolgálta K^sz jg városá'. 

a leány* » félénken elhu ódott és a Ub.tájával 
j átszőtt, 

Az asszony meu*rtette Hát még mindig 
szeretne9 — kérdette magiban. — O. ez az 
i mbpr több, mint férfi, ez több, mint m á s . . . 
ez hős! 

— Bocsásson rneg, Kálmán ! — mondta 
aztán raegbánóan, — én sohase n akartam meg 
bántani . . . Mir.dig becsültem . . . és ugy fáj 
még most is a maga szenvedése . . . De én a 
szivem utá ) indultam, mint micdon n ő . . . B> 
kell látuia . . mi ugyspm lettünk volna boldogok. 

A férfi arcát, szivét simogatták és ostoroz 
t>ik is e szavak. Kiegyenesedett. 

— S e m m i . . . ó, semmi, asszonyom! — 
Oázintes^gű nagyon megtisztel. De nem kérek 
alamizsnát, 6e elégtételt . . . Az éu sebem úgyis 
hiába fáj önnek. 

— P.-dig fáj . . . És én csodálom önt, 
Kálmán. Ugy tekintek fel önre, mint egy cso 
dálatos érthetetlenségre, moly előtt számi jaasan 
öiszezhujorodom. 

— Érthetetlen ? Pedig sohasem akartam 
az lenni. És csodál? O, és mások pedig kiss* 
zavartnak tartanak . . . Igen, az emberek olyan 
sokféleképen vélekednek . . . O, ön nagyon meg 
tiaztel, asszonyom I . . . 

Egy kis erőltetett barátságos mosollyal 
meghajolt éa kifelé indult. 

A szép asszony tört érzett a szivében. Ott 

A kőszegi Concordia aerlegavato ünnepélye 
Kedves, családias ünnepség keretében zajlott le 
mu!t szombaton este a Mulató kistermében, a 
kőszegi Concordia dalegyesület serlögavató ün-
nrpélye. A kisterem zsúfolásig megtelt előkelő 
és érdeklődő közönséggel. 9 órára járt már az 
idő, mikor a dalárda megnyitotta az ünnepélyt, 
mely után Dömötör Gyula elnök üdvözölte meleg 
szavakban a megjelenteket és felkérte Jambrits 
Lajos polgármestert, hogy avassa fel az egye 
sülét ezüst serlegét, mit a mult évben kapott 
jubileuma alkalmából. A polgármester igen szf'p 
beszédben avatta fel a serleget. A beszéd mély 
hatást váltott ki a hallgatóságban és lelkesen 
ünnepelték a polgármestert, kinek beszéde után 
Dömötör Gyula elnök átvette a serleget, majd 
dr. Stur Lajos karnagynak nyújtotta át a dalárda 
ajándékát, egy szép ezüst cigarettatárcat, hogy 
ezzel rójja le munkássága iránti szeretetét. Dr. 
Stur Lajos keresetlen szavakban mondott kö-
szönetet a kitüntető figyelemért és ígéretet tett, 
hogy továbbra is lélekből dolgozik a Concordia 
val együtt. Majd pompás énekszámokat adott 
elő a dalárda, mit a kö'/önség hálás tapssal 
jutalmazott. Néhány magánszám szerepelt még 
a műsoron. Schumeth Etus iréfás monológjával, 
H«uer József és Feigl József ugyancsak tréfás 
jelenetükkel, Mayer Miklós és Seper Ferenc 
p?diglen jólsikerült szavalataikkal arattak elis 
merésméltó sikert. A műsort Zatsik József zárta 
be, aki pompásan szerepelt mókáival. Bruckner 
Emil Máv. felügyelő, az Országos Dalosszövet-
ség vasmegyei ügyvezető elnöke mondott még 
üdvözlő beszédet a Concordiára. Utána tár.c 
következett és a megjelentek a legjobb hangu-
latban, a késő éjjeli órákig voltaK együtt és 
mindenki elmondhatta, hogy a dalárda igazán 
sikerült ünnepség keretében avatta fel serlegét. 
D csérettel kell megemlékezni a város közönsé 
géről is, mely ezúttal tanújelét adta annak, hogy 
méltó pártolásba részesítette Kőszeg városának 
ezen d^rék és minden támogatást megérde:nlő 
egyesületet. 

A kőszegi öreg bencesdiakok mull nétfőn 
tartott értekezletén határozatba ment, hogy a 
kőszegi osztály, a kőszegi főiskolások részére a 
budapesti Adalberlinum menzába egy helyet 
biztosit évi 180 P hozzájárulási dij ellenében. 
Majd szóba került az értekezleten a városi mu 
zeu n ügy Í6, melyhez Horváth Ddtre bencés 
tanár szólt hozzá nagy szakértelemmel, aki kész 
ség*el vállalná a muzeum megrendezésének 
ügyét. Egyelőre a város vezetősége a muzeális 
tárgyak gyűjtése iránt indit akciót. 

Vadaszatok. Csütörtökön Küttel Dezső ol-
múdi területen volt hsjtóvadiszat, ahol 60 drb. 
nyul került teritékre Ma dr. Freyberger Jenő 
kőszegi vadászterületén lesz mezei vadászat. Itt 
jegyezzük meg egyben, hogy a Diana vadász-
asztaltársaság ma vasárnap estu tartja össze-
jövetelét a Struccban vadászvacsora keretében. 

volt az ajkán ez a szó: Ká'mán 1 hogv vissza 
bivjn, de valami összeszorította a torkát. Moz 
dulatlanul állt. Nézett . . . Csönd . . . 

Hirtelen uiánafu'ott. A férfi már egv pár 
házat elhagyott és vissza sem tekintve si-tett 
t »vább. Az asszony megállt . . . Ismát elindult. 
Lihegett . . . Kal nán ! — súgta belül valami s 
majdnem elkiáltotta magát. D J mindegy I Móg 
valamit akart neki mondani . . . N *m ismert 
magára . . . Olyan knlön^s volt. Nem, nein, 
si-mmit sem érez . . . Ö . . . an'-g mindig közöm 
b^s neki, csak nayyon csodálja . . . A f^rfi eltűnt. 
Befordult egy másik u t c á b a . . . Vége! 

Az utca más k oldaláról egy férfi tartott 
feléje: a férje . . . összerezzent. 

— Hát te itt, édesem? — kérdezte.— Mi 
történt? 

— Semmi, semmi, — felelte és lihegett,— 
ugy nyugtalankodtam . . . így még nem késtél, 
már régen elmúlt a hivatalos idő . . . elibéd 
akartam jönni . . . u^y féltem, hogy valami bajod 
történt . . . 

A férj meghökkent. 
— Semmi, ó, semmi, édesem. Nem hiszom, 

hogy olyan késő volna. Nyolc perccel később a 
rendes időnél I . . . Kis osaesikám ! . . . 

Megcsókolta felesége homlokát és az asz-
szony boldogan kapaszkodott a karjába és siettek 
haza, ahol a kis leányka örömmel sietett édes-
apja karjába . . . 

A Katolikus Szanatórium eszméje városunk" 
ban örvendetes visszhangra talált. Az egyesület 
tagjainak száma, mind már emiitettük, meg-
haladja a százat. Az eddigi jelentkezők a követ-
kezők : Abért István, Arkauer Mihály, Babos 
Jánosné, Bauer Ödön. Bencés Bzékház, Bertalan 
Erzsébet, Bujdos Balázs, Chemez Jenő, Csernák 
Szaniszló, dr. Deák János, Dorabay Gyuláné, 
Szent Domonkos zárda, dr. Dreiszker Józsefné, 
Ecker Anna. Eitnor Gusztáv, Eitner Imre, Ér-
hardt József, Fölnagy Miklós, dr. Freyberger 
Tenő, özv. Freyberger Sándorné. (Folytatjuk). 
U j jelentkezőket szívesen vesz fel az egyesület 
pénztárosa, Csernák Szaniszló bencéstanár. 

Országos vlvoverseny Szombathelyen. Ma a 
Szombathelyi Vivő Club országos vívóversenyt 
rendez. Kőszegről is van a versenvnek két 
résztvevője. Gruber László és Sebáffor Ödön 
reáliskolai tanárok képviselik a Kőszegi Sport 
Egylet s/.ineit. 

Városi tanácsülés A szerdai városi tanács-
ülésen a következő ügyek nyertek elintézést: 
Eifcedélyt adott a városi tarács Szentiványi 
Béla igazgatónak háromnapos előadásra. A mi-
nisztérium által is jóváhagyott vezető erdőőri 
állásra egyhangúlag Boda Jenőt választották 
meg. Engedélyt adott a tanács Kemény Ernő 
es testvéreinek arra, hogy üzletüket saját nevük 
alatt folytassák, miután édesanyjuk özv. Kohn 
Jakabné az üzletet nekik átadta. Tudomásul 
vette a városi tanács, hogy ifj. Varga Ferenc 
cipésziparáról lemondott. Ugyancsak lemondott 
fl/v. Wölfel Károlyné bognáriparáról, mit fia 
Wolfel Frigyes vett át. Iparengedélyt adott a 
városi tanács Farkas József géplakatosnak vil-
lamos cikkek elárusitására. 

Az arvaszékeknel kezelt hadikölcsönök való 
rizációja tárgyában a városi ügyek rovatában 
hirdetményt hozunk, mit érdekeltek figyelmébe 
ajánlunk. 

A Concordia d tlárda keddi próbája elmarad. 
Ugyanaznap délután a dalárda tagjai autóbuszon 
Szombathelyre rándulnak, a „Doni kozákok" ott 
tartandó hangversenyére. A Concordia ezúton 
hivja meg tagjait és pártolóit a kirándulásra. 
Akik az autóbuszra igényt tartanak, szivesked 
jenek azt még a mai nap folyamán bejelenteni 
dr. S'ur Lajos, a Cmcordia karnagyánál, mert 
az autóbusz csak bizonyos számban vihet uta 
sokat 

Leventehir. Értesíttetnek a leventifjak, hogy 
a folyó hó 13 iki leventefoglalkozás délután 1 
órától 3 óráig lesz megtartva. Gyülekezés pon-
tosan 1 orakor a városmajorban. 

Kérelem. A K S E elnöksége áthatva az 
iskola ifjúsága testi nevelésének a fontosságától 
lehetővé tette, hogy az állami polgári iskoh 
minden tanulója űzhesse a legegészségesebb tél 
sportot, a korcsolyázást. Köszönet érte a KSH 
elnökségének, főként vitéz Szabadváry Ferenc 
elnök urnák, kiben mint mindig, ugy most is > 
testnevelésre szoruló ifjúság önzetlen, minden 
méltányoló ós megértő barátját láttuk. Az iskoli 
tanulói között sok szegény munkás és napszámo 
szülő gyermeke van, kik már akkor is erejüköi 
felül áldoztak, amikor gyermekük iskoláztatás 
költségeit fedezik. Szegény fiuknak hiába lehet 
hiába van megengedve a korcsolyázás, ha ninc 
korcsolyájuk. Pedig éppen ezeknek a rosszi 
táplált verszegénv tanulóknak lenne a leg 
nagyobb szükségük a friss levegőn való moz 
gásra és a tes'et erősitő korcsolyázásra. Az is-
kola testnevelő tanári azzal a kérelemmel fordul 
Kőszeg áldozatrakész, megértő lelkű polgárai-
hoz, hogy az otthon heverő, sokszor évek óta 
rozsdásodó senki altal nem használt korcsolyá 
kat, tekintettel az előbb emiitett körülményekre, 
ajándékozzák az iskola szegény tanulóinaki hogy 
ne érezzék már most gazdagabb társaikkal 
szemben elnyomottságukat, hanem ehelyett hálát 
nemeslelkü jótevőik iránt, kik lehetővé tették 
számukra is a társaik örömeiben való részesedést. 
Szíves adományokat az iskola igazgatósága veszi 
át. Hogy azonban még az odaviteltől is meg 
kíméljük az adakozókat, bármely tanuló (zöld 
piros szalaggal a sapkán) nevének bemondása 
mellett fel van hatalmazva korcsolyát átvenni 
és az igazgatósághoz beszolgáltatni, honnan 
nyugtával igazolja az ajándékozónak, hogy az 
adomány eljutott rendeltetési helyére. A jövő 
magyar nemzedék támogatása vezet a meg-
újhodáshoz ; — a nagy magyar feltámadáshoz. 

2. 



január 13. Kőszeg és Vidéfce 8 

le ki előfizetőink figyelmébe. Tisztelettel 
mindazon előfizetőinket, akik lapunkat 

i utján kapják, hogy az újév beálltával 
,r.é ssé vált előfizetési dijakét beküldeni 

m jdjenek. Ugyancsak felhívjuk hátraléko-
hogy tartozásukat mielőbb rendezni 

i :v oü jdjenek. A kiadóhivatal. 

Etessük a madarakat! 

t 'arcosbál. A mi hideg és egyhangú far 
kba egy kis életet, vidámságot, meleget 

h ,z a máris sok suttogás, bizalmas beszél-
get* ami az álarcosbálunkról folyik. Ismeretes, 
<CÍ/J tűzoltók álarcosbálja már a tavalyi óv 

minden tekintetben fényesen sikerült. Az 
í(i trcosbál rendezősége szigorúan zártkörű 
álarc bált rendez, hogy eleget tehessen azon 
,,h*jii hogy az uri közönségnek is legyen 
>lyan mulatsága, ahol jól érzi magát. Az álarcos 
v;:ii I íruár 2-án, szombaton este órakor 
kezdn '»k a MuUtóban. A meghívók a nét végén 
k rjlnak szétosztásra. — Aki jelmezét nem 
!/%..; Kőszegen készíttetni, annak a rendezőség 

t mészetesen diszkréció mellett — Buda 
pert jutányos áron szerez be. Az érdeklődők 
legk 5bb csütörtökig lépjenek Perkovits Jenő 

intkezésbe. aki a kívánságokhoz képest 
f. i lyesen válogatja ki a jelmezeket Buda-
pes . Megállapodás történt a Mulató tulajdo-
n é al azon irányban is, hogy elsőrangú ételek 
és alok kerüljenek felszolgálásra, még pedig 
ol ó árban. A tűzoltók álarcosbálja igy a béke 
b i tűzoltó álarcosbálok nivójara akar emelkedni, 
amelyekhez annyi sok felejthetetlen emlék fü-
r d i k . — Február 3 án, vasamup tűzoltó legény 
t égi bált rendez az egylet, melyre ezúton is 
meghívja a közönséget a rendezőség. 

Etessük a madarakat ! 

A Szinpártoló Egyesület ezúton is felhívja 
minden tagjának figyelmét a városunkban e 
héten 3 előadást tarló Országos Művész Szin 
házra. A Művész Színházat országos hírnév 
előzte meg, amit azonban elmúlt héten bemu 
tátott Kreutzer-szonata előadásukkal tényleg 
produkáltak, azzal a legfokozottuüb igényeket 
es várakozást is felülmúlták. Egyesületünk kérel-
mére a péntek és szombatra hirdetett előadások 
elmaradtak s ehelyett jövő héten, csütörtök, 
péntek és szombaton (17—19) tartanak három 
előadást. Igaz művészek, sugó nélküli pompás 
összevágó művészi előadásokat adnak szépen és 
ízlésesen berendezett színpadon, jól átfűtött 
teremben (a nagy hidegben ez is fontos). Nem-
csak dráma, hanem könnyű vígjáték, sőt bohó-
zat is szerepel a műsoron, tehát válogathat 
mindenki ízlése szerint. Ne hagyjuk cserben 
azokat, akik fővárosi nivóju előadásokat teszuek 
számunkra itt hozzáférhetővé s hozzá még olcsó 
pénzen, mert minden tagunk megkaphatja a 
20% kedvezményt biztosító szelvényeinket egye-
sületünknél, amelyek minden korlátozás nélkül, 
minden előadásra érvényesek és bármikor, tehát 
az esti pénztárnál is beválthatók. Mindennap 
déli 1 óráig az összes htlyek fenn vannak tartva 
egyesületünk tagjai részére. Pénzbeszedőnk a 
hót folyamán ismét felkeresi a Művész Színház 
észletes műsorával tagjainkat, akiket nagyon 
érünk, vegyék legalább egy előadásra igénybe 
kedvezményes jegyeket. Itt közöljük tagjaink 
»l, hogy az Országos Kamara Szinház a kötött 

vegleges megállapodás alapján március 1 —15 e 
között jön be Kőszegre. Bérlőink a végleges 
helybeosztást a bérletszelvénvekkel már a feb-
ruári befizetéseknél megkapják. A Szinpártoló 
Egyesület nevében: vitéz Szabadváry Ferenc,; 
ügyvezető főtitkár. 

Vadászberletek. A lukácsházai vadászterü 
letet a kőszegi Gyöngyös balparti vadásztársaság 
vette ki, évi 510 pengőért. Kiscsömötót Öatör 
László vette bérbe 100 pengőért. Nagycsömótét 
dr. Dreiszker Ferenc évi 380 pengőért, Nagy és 
Kispösét Barabás István vette bérbe évi 180 
pengőért Ludadot Barabás Gyula és társai évi 
880 pengőért. Seregélyházát Németh Lajos évi 
280 pengőért. 

A korcsolyapályát a Kőszegi Sport Egylet 
e héten kétszer, prObakép kedden és szombaton 
este 8 óráig tartja nyitva több oldalról elhang-
zott kívánságnak megfelelően. Amennyiben a 
látogatottság az esti órákban kielégítő, ugy 
rincs semmi akadálya, hogy a KSE állandóan 
8 óráig tartsa nyitva a jégpályát. 

' r- » ̂ r- » -«r- > 

T a g o k ! K ö z t i s z t v i s e l ő k ! V e v ő k ! 
f i g y e l j e n e k a 

Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Termelő és Értékesítő 

Szövetkezete 

kőszegi árudájanak 
e h e l y e n m e g j e l e n ő h i r d e t é s e i r e . 

Színház. Az Ors?ágos Művész Színház 
csütörtökön Tolstoj remekművét a Kreutzer 
szonátát adta elő Kőszegen. Az Országos Művész 
Színház vezetői régi kedves ismerőseink. Igaz 
gatóia Szentiványi Béla, Alapi Kamara Szin 
házának volt főrendezője, titkara \ erzár Zoltán 
és egyik drámai főerőssége Sa'gó Ilona ujyan 
csak a Ksmara Színháznak általunk jol ism* rt 
főerősségei voltak. Oly hirtelenül és váratlanul 
jöttek Kős/.egr<\ hogy a Szinpártoló sem tudott 
igen seyitségükre lenni. így azután nem volt 
nagy meglepetés, hogy nem voltak sokan. De 
ho,'y enn>ire kevesen legyenek a kulturájára 
büszke Kőszegen ezen előadáson jelen, ez biz 
mégis csak meglepetés volt. Aki ott volt, olyan 
műélvezetet kapott cserébe, ami nem hasonlít 
ható össze a cs-jkély belépődíjjal. A szereplők 
mindegyike szívvel lélekkel es igaz művészettel 
játszott. Pataki Miklós alakítását és pompás 
karakterizáló képességét nem lehet eléggé di 
csérni, Salgő Ilona pompás művészi alakításával 
egyetemben. Tólük jobbat igazán nem várhatunk 
már. A többi szereplő is mind nagyszerűen bele 
illeszkedett a darab komoly hangulatába és igy 
minden egyes szereplőjéről csak a legteljesebb 
elismerés hangján szólhatunk. Az Országos 
Művész Színház mindenkép ugyanazt njujtja, 
miut a Kamara Szinház. Pontos összevágó, 
precíz, sugó nélküli művészi, igazi mintaelőadást. 
Igen kellemesen tűnt fel az ízléssel és csínnal, 
Szentiványi igazgató (meglátszik, hogy ipar 
művész) saját tervei szerint pompásan bevált és 
teljes Ízlést keltő színpad berendezése és diszle 
tezése. Höstelni valóan kevesen voltunk ott, de 
akik ott voltak, biztop, hogy felejthetetlen él-
ményt kaptak és egy szálig ott lesznek a követ 
kező előadásokon. A közönség alig tudott fel-
ocsúdni mindvégig a pompás előadás varázsa 
alatt volt. Az utolsó felvonás után sem kelt fel, 
hanem lelkesen ünnepelte a szereplőket. — 
Csütörtökön vagy Sardou vígjátéka „Az idege-
sek" vagy Paultón bohózata „Niobe" megy. 
Pénteken Goethe „Faust" tragédiáját, amely 
Magyarországon vidéken még sehol sem ment. 
Szombaton pedig bucsuelőadással Herczeg Ferenc 
pompás bohózatát „A három testőrt" adja a 
társulat. v. Sz. 

Éles lövészét. A m. kir. 5. honvéd gyalog 
ezred f. hó 21 én déltől 31 én estig Cák község, 
Cáki erdő, ^eigerberg ós Pogány által határolt 
területen harcszerű éles lövészetet tart. A fenti 
napokon a lövészet reggel 7 órától este 17 óráig 
tart, 27-e (vasárnap) kivételével. Az érdekelt 
lakosság ezúton is figyelmeztetik, hogy a jelzett 
időben és a veszélyeztetett területen saját érde-
kében senki sem tartózkodjék és a helyenként 
felállított biztonsági Örök utasításainak engedel-
meskedjék. A veszélyeztetett terület a szokásos 
módon kilátópontokra tűzött piros fehér zászlók-
kal is jelezve lesz. 

Szilárd János: Ha a szerelem m e g h a l . . . . 
Ki ne ismerné Szilárd János kedves, derűs, 
humoros könyveit? A „Pipaszó mellől* és a 
„Családi örömök" ezer és ezer számra forog 
közkézen. Legújabb könyvében az író mosolyos 

arca egy kissé elkomolyodik s magasabbra emel-
kedve néz le meleg megértéssel földi dolgokban 
kin'ódó embereire. A nagytehetségű iró első, 
hatalmas, reprezentáns könyve „Ha a szerelem 
meghal . . . . * , mely jeles irodalmi bélyeggel 
indul útjára. A regény egy élhetetlen és nagyon 
becsületes fiatalember tragikomikus ezerelmét 
mondja el, aki nayy szivjóságával ós gyermeki 
tisztaságával egy megtévedt asszonyt viat-za&d 
a tisztességnek és a családjának, ömaga pedig, 
mint áldozata a mások boldovsai/ának, nyo no 
lultan elpusztul. A Márton Ferenc címrajzával 
ékes szép kiállítású könyv a Stádium kiadásá-
ban (Budapest, VI., Rózsa-utoa 111.) jelent meg. 
Ara 6 pengő. 

ArveresI hirdetmeny. Köztartozás fejében 
lefoglalt ingók ós pedig: 1 nyugágy, 4 fotel, l 
üvegszekrény, 1 karosszék ós 1 kis edénvtarto 
szekrény f. hó 15 én d. e. 11 órakor a Város-
háza udvarán a legtöbbet ígérőknek el fognak 
adatni. Árverési feltételek a beljszinen meg-
tudhatók. Kőszeg, 1929. január 11. Schedl Már-
ton v. végrehajtó. 

Menjünk moziba. Azok is, akik eddig nem 
mentek. Mindig jó, változatos műsort kapunk s 
aki most egyszer elmegy a kőszegi mozgóba, 
az állandó látogatója marad. Itt azután nemcsak 
saját maga szórakozik jol, hanem előmosditja, 
hogy mindig nemcsak jó filmeket, hanem állan-
dóan több és több ismeretterjesztő filmet és 
bővebb műsort tud adni a mozgó. A Szinpártoló 
Egyesület kedvezményes és igy olcsó szórakozást 
biztosító moziakciójába mindenki bekapcsolód 
hátik. Ma vasárnap egy világsikert elért film 
kerül bemutatóra Olga C^ehovával a főszerepben. 
Film, amelyet mindenkinek meg kellene nézni. 
Amikor nemrég Szombathelyen adták e darabot, 
a rendes két napi műsorral szemben «gy hétig 
kellett a filmet műsoron tartani s azt Szombat-
helyen 8000 ember nézte meg. A drága film 
egyébként felemelt helyárakkal megy. Igy is 
érvényben marad természetesen a Szinpártoló 
jegyeinél a 20% os kedvezmény. Szerdán megint 
csak egy óriási sikert elért világfilm most 
mindenhol újból lejátszásia kerülő, természetesen 
teljesen ui példányú reprize kerül bemutatóra. 
A főszerepben a legkedveltebb starok egyikéve 
a világhírű Emil Janningssal a főszerepben 
„Varieté" megy. Janningsnak u „Párisi grcfní" 
„Az elsodort ember* s többi óriási filmjének ez 
a szerepe egyike legnagyobb sikereinek. 

Roth Jenő kölcsönkönyvtaranak újdonságai : 
Courths Mahler : Die Erbín. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü-
l e t é s e k : Kohl Ferenc—Hitler Róza : János 
r. k., Oe>wald Ferenc—Kohl Teréz: leány. — 
H á z a s s á g : Huber József—Zabinsky Mária, 
Scheer József—Kappel Anna. H a l á l o z á s o k : 
özv. Csery Ferencné 78 éves, agyvérzés, Oawsld 
leány 1 n»pos, életgyengeség, Pollak Miksa 52 
éves, saivbenuláa. 

Perfekt gépírónő 
telekkönyvi ügyekben teljesen jártas, németül tudó, 

ál lást keres. Clm a kiadóhivatalban. 
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MULT: 
Egér ad já l vasfogat ! 
Én meg adok cson t foga t ! 

JELEN; 
Izsó bácsi t öm j f o g a t ! 
Húzzá l gyorsan mert d agad 
Tudom, nem kérsz pénzt sokat 
Het pengőért adsz f o g a t ! 

SCHWARCZ IZSÓ 
áll . vizsg. fogász , Kossuth L.-utca 21. 

Nyilttér.* 

Alulírott múlt óv dacember haviban ven 
déglökben sértő kijelentéseket tettem dr. Szov-
ják Hugó ügyvéd úrról amit őszintén sajnálok 
és uzért tőle ezúton is bjösáuatot kérek. 

Kőszeg, 1929 évi j i ou i r hó 7. 

Horváth Lajos, 

birtokos, (Király-ut.) 

ur 1 

A Miss Magyarorszag valasztás részletes 
eredményét, lefolyását és győztesét közli a 
Színházi Éíet legújabb száma, rengeteg képben 
és érdekes cikkbei számol be a Miss Magyar 
ország választásról és a nagyjelentőségű, világra 
szóló esemény minden mozzanatát hallatlanul 
érdekes képekben örökiti meg. Gyönyörű képek 
ben premierb'-'számolót közöl az „Ida regényed-
ről. Greta Garbó és Emil Jannings Európában 
fognak filmezni, mert a hangjuk rosszul foto-
grafálható. A röntgenszemü ember, aki meg-
jósolta egy világhírű színésznő öngyilkosságát 
az Írásból. Erdős Renée ós Tristan Bemard 
novellái, hat egyfelvonásos darab nel.ÓKlet, kü 
lön műuelléklöten az Otthon művészete, ezen-
kívül Rádió melléklet, regény, rengeteg kép és 
olvasnivaló v n Ineze Sándor népszerű heti-
lapjának uj számában, amelvnek ára 1 pengő, 
előfizetési dij negyedévre 10 pengő. Kiadó-
hivatal: Budapest, VII . , Erzsébet körút 29. sz., 
ahol a rádión közvetített színdarabok és kabaré 
tréfák megszerezhetők. 

Nem hallani majd az idei farsangról semmit 
•em Nem is csodálkozunk rajta, ha az egyesü 
letek nem igen mernek bálokat rendezni, mert 
ha sikerültek is a mulatságok erkölcsileg, a sok 
mindenféle hivatalos kiadás lehetetlenné tette 
és teszi az anyagi sikert. 

T Ű Z I F Á T 
méterenkint is l ego lcsóbban 

házhoz szál l í t 

CSONKA ISTVÁN 
Kálvária-utca 51. sz. 

Tisztelt Sulyok Ferenc 

A „Kőszeg és Vidéke" mult heti számában ; 

ö n megtámadta a Kőszegi Kath Kört és a Dunán- ; 
tuli Egyet, és Főisk. Halig. Kőszegi Széchenyi : 

Szövetségét, mert ö n az általuk rendezett Szil-
veszter estre nem kapott meghívót. A „rendező , 
szépségekének titulált Széchenyi Szövetség nevé- 1 

ben óhajtok pár sorban válaszolni, ö n alaptalanul 
hibáztatja a Kath. Kört, mert a meghívók szét-
küldését kizárólag a Széchenyi Szövetség intézte. 
Tehát, ha hibás lenne valaki, az a Széchenyi 
Sz^etség lenne, de hisz ő sem hibás, mert mig 
máskor 400—500 drb. meghívót szoktunk ki-
bocsátani, most csak 250-et küldtünk szét és, 
majdnem kizárólag csak olyanokra szorítkoztunk,) 
akik máskor is ott szoktak lenni. Már ezt a jogot, | 
azt hiszem, senkisem vitatja el tőlünk. Különben J 
pedig, ha ö n igényt tartott meghívóra, miért nem 

j tudatta velünk, mint ahogyan ezt mások is meg ! 
tették? A Kör háznagya meg ugy is értesítette 

| önt , mint a Kör tagját, a Szilveszter-estről, és 
ön t személyesen meghívta, tehát nem ugy áll 
egészen az eset, ahogy ö n azt az újságban le-1 

irta és pláne nem ugy, mint ahogy ezt ö n egyes 
társaságokban jól megfűszerezve „elmesélte-. 

ö n meglepődik azon, hogy nem kapott 
meghívót ? És minekünk talán nem szabad meg-• 
lepődnünk ezen, hogy ö n csak akkor vesz észre 
minket, mikor egyszer véletlenül nem kap meg-1 
hívót? Nem különös ez önnek? Eddig hiába 
küldtünk meghívókat, önnek eszeágában sem 
volt bennünket kitüntetni megjelenésével, de csak 
egyszer nem hivtuk meg. Ön pont akkor akar 
eljönni. Hát nincs nekünk pechünk? Azt hiszem 
azonban, hogy ez mindig igy szokott lenni. 

ö n több társaságban a Széchenyi Szövet-
ségről nem a legmegtisztelőbuen nyilatkozott. Ne 
tessék haragudni, de ezeket a sértő kijelentéseket 
nem vehetjük komolyan, ismervén önnek nem 
épen szerencsés természetét. 

Bpest, 1929. jan. 8. Tisztelettel 

a Kőszegi Széchenyi Szövetség nevében: 

KERJE AFUSZERKERESKEDESBEN 
_ A MOST MEGJELENT. 

1 4 8 RECEPTET TARTALMAZÓ. 

S Z Í N E S k é p e k k e l i l l u s z t r á l t 

OETKER-FÉLE 
^ ^ RECEPTKÖNYVET 

ARA 3 0 FILLÉR 

H A / 
FÚSZERE5NÉC 
NINCS.fORDUUON 
KÖZVETLEN H O Z Z Á M 
DsOETKERA 
BUDAPEST. VIII 

Tóth Zol tán joghallgató, 

e é. szöv. elnök. 

•) Az e rovatban közlőttekért a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 

Farsangi mulatságok a vidéken. VI4 vasár-
nap a cáki l«ventp esrylet firmní?i táncmulat-
ságot tart a H4nzli-féle vendéglőben. — A bo-
zsoki tűzoltó Pflryosűlet uaryanesak ma tart tánc-
mulatságot a Szanyi vendéglőben. — A nacy-
gencai Iparoskör február 2 án Kissnél zártkörű 
táncmulatságot tart. — A perenyei önkéntes 
tűzoltók február 13 án tartanak táncmulatságot 
a Geiszler féle vendéglőben. — A repülő altisztek 
fobruár hó 2-án N*t?ygencson estélyt tartanak 
Királynál. 

Nagytakarításhoz, szőnyegek, füg-
gönyök stb. pormentositéséhez kölcsön adom 
villamos porszívó gépemet csekély 
használati dij mellett. Cim a kiadóhivatalban. 

MEGHÍVÁS 
a kőszegi bútor és faipar r. t. félsz alatt 
Kőszegen dr. Stúr Lajos Rohonci-u. 2 sz. 
a. ügyvédi irodájában 1929 január S0-án 
esti 0 órakor megtartandó rendkiviili köz-
gyűlésére, melyen való részvételre a t 
részvényesek ezennel meghívatnak. Tárgy: 
a felszámolók jelentestetele a Társaság 
felszámolásáról. — M é r l e g : Vagyon 
Adósok P 550.—, Aru- és berendezés 
P 2070.-, Veszt, egyenl. P 32 770—, 
Összesen P 35 390.— Teher: Alaptőke 
P 1 6 . 0 H 0 H i t e l e z ő k P 14.100.-, Váltók 
P 5290. összesen P 35 ;<90 , Veszt.-
nyer. szia: Veszteség : áru, anyag és be-
rendezésen P 32.770. . Nyereség : P —.—. 
Egyenleg m. veszteség P 32 770 — 

Kőszeg, 192H. dec. 31. 
A felszámoló bizottság. 

S ELEKTRO-BIOSKOP / 
I KŐSZEGEN, A „ M U U T 0 B A N " \ 

Műsor : Vasárnap , j an . 13-án : 

Csánits Sándor 
oki. kőművesmester, Kőxaeg. 

Elvállal mindennemű e 
szakba vágó munkákat, 
öreg nedves kő és tégla 
falaknak szárazzá tételét 
olcsó árak mellett. 

Legújabb 7 Legjobb! Legolcsóbb I 

a S M I T I I P ! t E 191 I E R 
Irodai és hordozható (Portable) Írógép. 

Kedvező részletfizetési feltételek ! 

Vezérképviselet: ÍRÓGÉP BEHOZATALI R. T. Budapest, V., József-tér 1. 

Díjmentesen bemutatja a helyi képviselet: RÓTH JENÓ könyvkereskedése Kőszeg. 

Gyümölcsös és kaszáló 

Zongorát bérbe veszek. 
Cím a kiadóban. 

a Steiner-telken 1039 Q-öl kiterje-
désben, úgyszintén 
szoba, konyha 

színnel, szabad kézből eladó 
Bővebbet Intézet-utca 6/a sz. alatt 

Február 1-ére 
készpénzf izetéssel és e l lá tássa l 

Felemelt he lyárak 1 

ítél a Dnyester! 
Történet a felfordult Oroszország 

napjaiból 10 felvonásban. 

Főszereplő: O lga Csehova. 

És a klsérömüsor. 

M ű s o r : Szerdán , j a nu á r 16-án : 

Varieté 
Artistadráma 9 felvonásban. 

Főszereplők : 

Emi i J an lngs és Putty Lya. 

És a klsérömüsor. 

nn k?mraakéóshákapu- pÓSta - kocsist Üzlethelyiség 
iarl Wp7hfil plflrló 1 /lfil4rtr\c \ Inrnrnlmnc t in lo i 

fogad fel a kőszegi póstaszállitó. 
(világos) forgalmas helyen olcsó 
havi bérért kiadó. Cim a kiadóban. 

— Nvomatott Hónai Frigyes könyvnyondájában Kőszeifen. — 

» 

4 
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