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Az ipartestületi reform. 
Hadik János £róf, az Országos Kézműves 

Testület elnöke „A magyar kézmiivesiparosság 
szervezkedésének helyes útja" cim alatt igen ha-
talmas röpiratban foglalkozik a kézmüvesKamara 
kérdésével; e röpirat egyik tetelét idézzük itt a 
következőkben : 

Kétségtelen, hogy az ipartestületek nem ké-
pesek mindenütt és olyan mértékben megfelelni 
hivatásuknak, mint az kívánatos volna. Ez a 
körülmény elsősorban anyagi okokra vezethető 
vissza. Ha meggondoljuk, hogy az 1920. évi nép-
számlálás adatai szerint Csonka-Magyarország 
területén 245.738 ipari üzem közül 67%, azaz 
164.427 segéd nélkül dolgozott, szomorú képét 
kapjuk a trianoni szerződés következtében elő-
állott ipari leromlottságnak. Ilyen körülmények 
között, amikor az iparos egyedül két kezének 
nehéz munkájára van utalva, érthető, ha a súlyos 
megélhetés gondjai közepette érdekképviseleti 
célokra keveset tud áldozni. 190G-ban egy-egy 
ipartestületnek, átlag, évi 4000 korona bevétele 
volt, 1926-ban a tagdíjbevételekből egy-egy ipar-
testület átlagos jövedelme 2880 P. 

Elszomorító különösen a vidéki ipartestü-
letek helyzetének képe. 1927-ben a Budapesti 
Kamara kerületében 18 olyan ipirtestület volt, 
melynek évi tagdíjbevétele az 500 pengőn alul 
maradt, sőt volt olyan harminc vidéki ipartestület 
is, melynek évi összes bevételei nem haiadták 
meg az 1000 pengőt és 49 volt olyan, melynek 
összes évi bevételei 2000 pengőn alul maradtak. 

A teherviselőképesség szempontjából ezek 
az adatok, kell, hogy meggondolásra késztessenek 
bennünket. Vitán kívül áll ugyanis, hogy feltét-
lenül szükség van az ipartestületek egészséges 
reformjára és anyagi megerősítésére. Ez már igen 
jelentős terheket ró az iparosságra s meg kell 
gondolnunk, hogy mindezen felül lehet-e szó 
ujabb áldozatról, egy központi kényszerérdekkép-
viselet számára. Nézetem szerint az iparosság 
hathatós megerősítésével párhuzamosan kell tör-
ténnie az ipartestületi reform egységes elvek sze-

rinti, rendszeres keresztülvitelének. 

Az ipartestületek, mint az iparosság ható-
sági jelleggel bíró, autónom érdekképviseletei, 
kétségkívül fejlődésre hivatottak, amit bizonyít az 
a körülmény, hogy számuk, amely 1923-ban 250 
volt, 1926 ban már 320-ra szaporodott. Ebből is 
megállapítható, hogy az. ipartestületek fejlődés-
képes intézmények, melyeknek megerősítése és 
továbbfejlesztése a legsürgetőbb feladata a kor-
mányzatnak és az iparostársadalomnak egyaránt. 

Az ipartestületek anyagi helyzetéről előbb 
emiitett szomorú adatok, de a logika törvénye 
alapján is, az első feladat kell, hogy az ipartes-
tületek reform keresztülvitele olyan legyen, amely 
mellett egészséges iparfejlesztési politikával, az 
iparosság hitel- és adókérdéseinek rendezésével, 
megteremtik a lehetőséget az iparosság anyagi 
megerősödésére és ezzel fokozottabb áldozat-
készségére. Csak ezután kerülhet a sor, amennyi-
ben a reform során anrak szüksége felmerülne, 
a központi szerv felállításának kérdésére. 

Lehet ugyanis, hogy az ipartestületi reform 
intézményes kiépítése során, felmerül majd szük-
sége egy olyan adminisztratív központnak, amely 
az ipartestületeket irányítja, adminisztrációjukban 
támogatja, az ipartestületi tisztviselői kar meg-
felelő kiképzéséről goifduskodik stb., vagyis fel-
merül majd szüksége a már újjászervezett, egész-
séges anyagi alapokon nyugvó ipartestületek 
munkájának, adminisztrációjának egységes irányí-
tására, ellenőrzésére szolgáló központnak. 

Ez azonban elnevezhető ipartestületek köz-
ponti irodájának, vagy „Ipartestületi Közponr-nak, 
mindennek, csak kamarának nem. 

Az az irányzat, amely Kézműves Kamarai 
cimet kiván egy ilyen, vagy ehhez nasonló szer-
vezetnek kamarai tartalom és lényeg nélkül, egye-
nesen képtelenség. Sehol Európában nincsen 
olyan rendszer, ahol a kézmüvesiparosok kétféle 
kamarában fizetnek illetéket és legkevésbbé a 
magyar iparosság engedheti meg magának azt a 
fényűzést, hogy eddigi kereskedelmi és iparka-
maráinak fenntartása mellett még egy költséges 
címzetes kézműves kamarát létesítsen és tartson el. 

HIRDBTMÉKTYBK 
Ad. 1433—1929. Közhírré teszem, hogy a 

Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara utján az 
alábbi kedvezményes és nemesitett vetőmagvak 
kaphatók: I. Lóhere, lucerna, nyulszapuka. II. 
Árpa, zab, tengeri. Lóhere, lucerna és nyulszapuka 
kg.-jáért l P, az árpa, zab és tengeriért 15 P 
fizetendő le az előjegyzés alkalmával előlegképen. 
Az ár a mindenkori tőzsdei ár szerint lesz meg-
állapítva és a szállítás utan utánvételezve. Elő-
jegyzések f. évi február hó 9-ig eszközölhetők a 
városi pénztárnoknál mindennap 12 és 1 óra 
között. Későbbi bejelentések nem fogadtatnak el. 

1808-1929. Az 1881. évi XXIH. t.-c. 40. és 
142. §-ai alapján felhívom azon birtokosokat, a 
kiknek a Gyöngyös-patak mellett birtokuk van, 
hogy a patak medrében és partlejtőin lévő összes 
fákat, bokrokat, nádat stb. és a mederben fekvő 
esetleges vizfolyási akadályokat f. évi március 
hó l-ig annál is inkább távolítsák el, mert a 

i határidő letelte után a városi hatóság fogja ezen 
] munkálatokat az esetleges mulasztók terhére és 
költségére végrehajtani. 

1893-1929. Közhírré teszem, hogy az 192. 
évi februári lakbérnegyedben ugyanannyi lakbér 
fizetendő, mint az 1928. évi novemberi lakbér-
negyedben, ugyanazon módozatok és feltételek 
mellett. 

1265—929. sz. Felhívom az adózó közönség 
figyelmét a szombathelyi kir Pénzügyigazgatóság 
1192—1929. sz. rendeletével kiadott és kifüggesz-
tett felhívásra, az 1929. évre beadandó ált. ker. 
adó, valamint jövedelem és vagyonadó bevallások 
tárgyában Egyben figyelmeztetem mindazon adó-
zókat, akik az 1928. évre megállapított ált. ker. 
adó vagy jöv. és vagyonadó alapokat jövedelmi 
s vagyoni viszonyaihoz képest soknak tartják, 
hogy f. évi január hó 3l-ig szabályszerű vallomás 
csatolásával kérhetik az adóalapjuk újbóli meg-
állapítását; akiknek az adóalapjuk 1928. évben 
6000 és 10 000 P között van, azok felmondás 

Hepi bácsi meggyilkolása. 
Irta: S. LAJOS KÁROLY. 

Tudom azt, hogy meggyilkolták s/e^ény 
Hepi bácsit, tudom ».zt is, bo<*y ki Gyilkolta 
meg, söt azt is, hogy miért. De nem áru'om el 
a nevét, esik sejteni engedem kilétét s azt 
hiszem, elég sokan lesznek, akik fölismerik és — 
igazat adnak neki. Abból, hoi?y nem árulom el. 
gondolhatja mindenki, hogy én is a tettessíl 
tartok. Aki pedig követi az eseményeket, szintén 
velem fog tartani. Gondolkodni f jg, óíérez rngy 
emberi nyomoruságokat és szintén hallgatni fog. 

Hepi bácsit sokan ismerik a Dana partról. 
Jóformán egy esész generáció Ó meg a filesége 
és a gyakran változó, hozzájuk hasonló termé 
szetü kutyáik mind olyan emlékezetes alakok, 
hogy akik csak óvszer is látták, soha többé 
el nem felejtik. A Duna mellett laktak, ónsks 
széllel bélelt kunyhójukéin és itt érte őket a 
sors köoyörtelen kezd azáltal, hogy H >pi bácsi 
halálának okozója, egy fuledt nvári estén, mikor 
a r.ap mar leborulni készü't a Hármashatárh >gy 
sötétzöld pereme mögött, meglátta őket. 

Aki arra ment : Doktor, Hepi bácsi pedig 
nyomorult, munkakép'elen, roskadozó csont-
halrnuz volt. AbUkán kinézve ált a kunyhóban 
Hepi bácsi és a Doktor a töltésen haladva te-
kintett le reá. Ezy pillanatra egybekapcsolódott 
tekintetük, ecy kicsit e«ymás>n motöszhált a 

! srondolatuk, de aztán szakrfdt s a Doktor foly-
atatta útját. H >pi bácsi pedig nézte tovább az 
J ablak elfltt heverő faforgácsot, a korhadt csónak 
, lyuk*4 fenekét é j a rozsiás, tépett bádogfazék 
; szélét. 

Vacsora után a Doktor ráuyujtott jóillatu 
'szivarjára, széttárta kedvenc újságját és olvasni 
aksrt. Szemei értelem nélkül futották át a soro-
kat, tud^M.mul forgatta az újság lapj*it és elé 

jgedítt jólakottságábi hánytorgó gondolat velő-
dölt. Mit. csinál most Hepi b«ícsi ? Ali az abUk-
nál, ül talán a vacka szélén, vagy alszik ? Arra 
nem gondolt, hogy esetleg vacsorázik, vazy 
vacsora utáni pipadohányát szivja, :náf csak 

lázért B*»tn, mert tudta, hogy H pi bác>i alkoho-
! lista éf ar alkoholisták ritkán szoktak vacsorázni. 
•Inkább valószínű, hogy bódult-,n görcsösodik a 
.R 'd'in, H f i ! mellé huzodva P mélyen, horkolva 
lélekzik és alu9sza álomtalan, bárjryu álmát. A 
Do'tor tzivóbju ifjúkori ábráudok kortkedíek 
felül. Magasztos eszmék csillantak fol e 'ő ie , 
egykoron kitűzött hovts vágyak s u p^rc hangu-
latának engedve. köt^lesS ig^ret^tt t -tt n.agíbau, 
nemesen »lér«:etl tervének káresetül vitelére. 

Má nap litere**, teli üveggel a hóna alatt 
sétált el a Doktor Hepi bácsi deszka bódéja 
plfttt. ki ablaK közjlébau megállt, virtu míg 
Ilupi bacii fi ;yelrn« ráterelödi^ .'s lassan semmi: 
mondó bevélgete-ibe elegyedett vMe. E'. a pár 
beszéd egv e'V -zóbói illott. A Doktor k^rde/eV, 

Hepi bácsi dörmögő, motyogó hangon válaszolt. 
A végén a Doktor leült egy tuskóra ég ivott az 
üvegből. Keveset ivott ós magasra tartotta az 
üveget, mintha sok monne le és közben figyelte 
uz öreg sóvárgó ós vágyó pislogását. Ivás után, 
mintha az olyan természetes volna, megkínálta 
Hepi bácsit is. Remegő kézzel kapott az öreg 
az üveg után, aztán betámolygott az ajtón, 
csorbultszélü bögrébe kortyogtntott és ivott. 
Mchón ivott, mintha irár szomjan haldokolna 
és .ohunyta a szemét. Iloaszu idáig tartotta a 
srá jm, hogy alig mar idt banne valami. Aztán 
mugint töltött, de azt má ra sötétböl elökászmá-
lódó feleségének njujtott*. Közben a Doktor 
eltávozott és Uy a hálálkodni k'vanó házaspár 
már c«ak a messzibe vesző alakját láthitta, 
amint befordult a közeli u!cis irkon. 

Nap m p után arra vette utjtt % Doktor, 
annak ellenére, hogy mindig kényelmetlen hjly-
zetbe sodródott.. A ház elé kiülve várták 6t 
Hepi bácsi ós felesége s uraint észrevették, feléje 
bukdácsoltak, kezeoek estek és osókolifU, tót 
imákat motyogtak, sírtak, nevettek és vó«e-
szakad itiaa köszöngették neki a jó italt. Jó-
ember volt u Doktor, vitt n3*i< máskor is, csak 
u:t kellatt mondani: Niucs már, e l fg>ot t ! — 
és jött az ujnl'b avng, ujabb lúer ital és Hepi 
bácsi háztartása kezdett egyensúlyba billeni. 
Nem ettek, csak n*ba egy fej vöröshagymát, 
v<u/y fokhagymát, imái fV/.tek, hiszen >tz -íjándék 
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esetén a kérvényt f. é. január hó 31-ig tartoznak 
beadni, mig a vallomást f. évi február hó végéig. 
Egytbtkben az összes tetndőkre nézve a városi 
adóhivatalban nyerhető felvilágosítás. 

Jairbri ts Lajos polgármester. 

1851 — 1929. Kőszegen az iparos kamarai 
kültagra nézve uj választás rendeltetvén el, köz-
hirré teszem, hogy a választás napja február 15-
ére tüzetett ki. A választás Kőszeg város köz-
gyűlési termében történik, kezdődik délelőtt 9 
órakor és végződik délután 4 órakor. A kőszegi 
alktrület iparosai, amely kerülethez Kőszeg város 
és a kőszegi járás tartozik, egy rendes és egy 
póttagot valasztanak. Választó minden iparos, aki 
a korabban már közszemlére kitéve volt név-
jegyzekben fel van véve, illetve abban mint 
szavazásra jogosult meg van jelölve, vagy választó 
jogosultságát a bizottság előtt helyhatósági bi-
zonyítvánnyal igazolja. Jogi személyek, rész-
vénytársaságok, amennyiben a névjegyzékben fel 
vannak véve, szavazati jogukat meghatalmazott 
utján gyakorolják. Csak az választható, aki a 
névjegyzék kimutatásban szerepel és üzletét, ill. 
iparát, legalább három év óta folytatja és a kőszegi 
alkerület területén lakik. Az egyes választók a 
bizottság előtt személyesen tartoznak megjelenni 
és szavazatukat vagy szóval jelentik ki, vagy 
írásban nyújtják át. 

Jagits Imre, városi főjegyző, 
a kőszegi kam. alk. alb. elnöke 

H Í R E K 
Kinevezes. Az Országos Vitézi Szék a 

Kőszeg városi és járási vitézek hadnagyává 
vitéz dr. Nagy Miklós polgármesterhelyettest 
nevezte ki. 

Vallasos est. A vasárnap este 6 órakor az 
evangélikus templomban tartandó vallásos est 
műsora igen élvezetesnek Ígérkezik. Énekel Vágó 
Sándorné, aki Schubert „Allinacht" cimü énekét 
adja elő és fellép az egyházi énekkar, Kárpáti-
nak „Geist vom Vater" cimu énekével. A leg 
nagyobb érdeklődés előzi meg dr. Beyer János 
egyházi felügyelő felolvasását. Az i ffertorium az 
ifjúsági egyletet illeti. 

Apponyi Albert grófot a Országos Magyar 
Gazdasági Egyteület örökös tiszteletbeli elnö-
kévé választotta meg a tegnapi rendkívüli köz 
gyűlésen-

Merlegkeszitö ipar gyakorlására kapott en-
gedélyt a városi tanácstól Teiger Géza lakatos 
mester. 

italnál melegebb ugy sir.csen a világon. Az 
asszony nem járt koldulni, tehát megspórolták 
a ruha és cipökopást, egyszóval nem dolgoztak 
és nem csináltak semmit. Csak ültek egymás 
mellett, hol kint, hol bent és ittak, majd utána 
mámorosan és boldogan álmodoztak. 

A Doktor elérte célját. Tanult és tanulá 
sával egyetemben jót iá cseleKedatt. A maguk 
módján ez a két ember volt most a földkerekség 
legboldogabb embere. Hogy ezt elérte, neki 
éppen elég volt, többet ugy sem akart. 

Ám de nem iny állt a helyzet pártfogolt 
jainál. A rendes ad-tgok észrevétlenül kevésnek 
bizonyultak s a látogatásokat egyre gyorsabban 
kellett megismételni. Már nem is beszélgettek, 
jóf rmán észre sem vették egymást. A Doktor 
jött, letette az üveget és máris fordult, mintha 
ott sem lett volna. 

Egy nap aztáu beköszöntött a vég kezdete. 
ilepi bácsi kutyája, talán megérezve a 

Doktorban saját keserű sorsának elrontóját, 
(hiszen amióta gazdái ittak, soha egy tisztességes 
falatot nem kapott), bőszüli haraggal rontott az 
az érkező elé. » érben forgó szemmel, csattogó 
fogakkui ugrott a Doktornak és mindenáron az 
üv g felé kapdosott. A buj megtörtént. .Leesett 

A kőszegi állami tanltókepzókepezde ügyeben 

miut mult számunkban megírtuk, azon fordulat 
állott be, hogy a város vezetősége a Kelcz-
Ade'ffy árvaházat vette kombinációba a tanitó 
képző céljaira. Ezügyben megindultak a tArgya 
lások a varos én a szombathelyi székeskáptalan 
közölt, amennyiben gróf Mikes János megyés 
püspök ismételten tárgyalt Jambrits Lajos polgár 
mesterrel a kérdésről. Á tárgya ások eddig tisztán 
informatív jellegűek, de kilátás van rá, hogy 
sikerül elfogadha'ó megoldást találni. 

A Magyar Földrajzi Tarsaság Kőszegen tar-
tandó vándorgyűléséről kétizben is vezércikkben 
emlékeztünk meg. A társaság ugyanis f. évi 
május hó 12 én rándul le Kőszegre, közel 100 
taggal. A szükséges intézkedések megtétele vé 
gett tegnap volt uz első értekezlet a városháza 
közgyüési termében, ahol a polgármester elnök-
lete aíatt az összes éideke.tek megjelentek és 
megalakították a különféle bizottságokat. Az 
értekezlet eredményéről lapunk legközelebbi szá-
mában fogunk részletesen megemlékezni. 

Ujbcl megkezdi iparat Zerthofer Mihály épí-
tési váílalkozo polgártársunk, aki kőműves és 
kőfaragó iparát szüneteltette, ü j helyisége Gyön-
gyös-utca 14. sz. alatt lesz. 

Bencesdiak összejövetel. A kőszegi öreg 
bencésdiakok jövő hétfőn, azaz február hó 4 én 
este 9 órakor tartják szokásos összejövetelüket 
a Katholikus Olvasókörben. 

Schubert ünnep. F. hó 9-én és 10 én az ev. 
leányuevelöintézet emlékünnepet rendez Schubert 
Ferenc halhatatlan zeneköltő halálának évszá 
zados fordulója alkalmával. Az ünnepi felolva 
sást Kühn János, az intézet énoktanára tartja. 
Schubert zenéjet a növendékek ének és zongora 
számai fogják adni s befejezésül a növendékek 
Schubert darabokra jelmezes táncokat mutat-
nak be. 

A Kath Szanatórium Egyesület kőszegi tagjai: 
özv. Fisch Lénárdné, Nagy Adorján, Nagy 
Miklós, Náhrer Mátyás, NVdolász Karoiin, Ne-
hammer Gyula, Nemes József, Németh Imre, 
Nómeth József, özv. Németh Sándorné, Nóvák 
Mórion, Oltár egylet, dr Pallér József, Pallos 
Rezső, Perkovits Jenő, Pontyos Gyula, i rékopa 
Vilmosné, özv. Pusch Károly né, Riedl Zoltán. 
Uj jelentkezőket szívesen vesz fel Csernák 
Szaniszló bencestanár, pénztáros. — Egyben 
helyreigazítjuk, hogy Küttel Dezső gyógyszerész 
lapunk mult heti számában tévedésből került a 
tagok névsorába. 

A kószegdoroszloi ifjúság ma vasárnap a 
Haramia vendéglőben táncmulatságot tart. 

az üveg, eltört és szétfolyt a drága ital. Hepi 
bácsi ordítva hasalt a földre, nyalta a ned/es 
homokot, a kutya pedig bőszült haraggal rúgta 
siránkozó gazdája fejére a földet. A sarkon 
visszafordultáb in a Doktor még látta őket, a 
hasaló öreget és a szűkülő, porfelhőben rug 
kapálózó kutyát, aztán elsietett. 

Kis idő múlva visszatért, hitalrnas, fonott-
vesszővel borított üveggel és belépőit a kuny-
hóba. — Állati büz csapott rá, füstös, fojto-
gató sötétség és halotti csönd. Mire a szeme 
megszokta a sötétság^t, már megbékélt a szag-
gal is. Az odu barkában szenes zsákok, ócska 
rongydarabok alatt feküdt Ilepi bAcsi és felesége, 
mellettük pedig a kutya szétvertfejü hullája. 
Nyöszörögve aludtak, álmukban talán még 
mindig nyaldosva a bzomjas földet, mely oly 
hamar e'ayelte előlük az éietük Oromét. 

A Doktor borzongva nézett szét, sajnálattal 
pillantott rájuk, amire aztáa utolsó, gyengén 
fellobbanó kételye is megszűnt. Jóuton jár, 
tudja mit cselekszik. Mijlőtt eltávozott volna, 
fölkeltette őket, rámutatott az üvegre és gyorsan 
becsapta maga után az ajtót. 

Egy hétig sunki nem látta Hepi bácsi 
komor arcát. Mindig vigyorgósn allt a képe, 
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Gyönyörű jelmezek erkeztek a szombati 

álarcos estre. Perkovits Jenőnél diszkréten 
kaphatók. 

Nincs járványos betegság Kőszegen, semmi-
féle formában som. Móg inf.uenzás boteg sincs 
és igy remélhető, hogy az u. n. spanyol nátha 
is kikerüli a várost. 

A hushagyókeddi házibal a Mulatóban ezidén 
is mecr lesz tartva. A meghívók szétküldése most 
van folyamatban. 

Mennyibe került Kőszeg városának a hó 
eltakaritas. A nagy havazás Kőszeg város pénz-
tárát is erősen igenybe vette, mert napokon át 
tartott, mig az utakat járhatóvá tették. Ezideig 
a városnak a hóeltakaritás közel '2000 pengőjébe 
került. 

Etetni kell a vadakat. A nagy havazás vastag 
hóréteggel bontja a mezőt, úgyhogy a vadak 
nem jutnak táplálókhoz. A hatóságok elrendel-
ték H vadak etetését, mire az összes vadászbérlők 
utasítva lettek. 

A takarekossag elve a ruházkodásban. A 
80 éves muitra visszatekintő világhírű Semler 

icég (Budapest, IV., Bécsi-utca 7) már megkezdte 
nagy leltári kiárusítását. A Semler-cég tehát 
ismét hozzásegíti lapunk kedves olvasóinak nagy 
táborát ahoz, hogy a legjutányosabb áron a 
legkiválóbb minőségű férfi és női angol szöve-
teket vásárolhassa. Alkaími áraik páratlanul 
alacsonyak, viszont a nauy választék a leg-
kényesebb ízléseket is kielégiti. A Semler cég 
különös suiyt helyez arra, hogy nagyszámú vi-
déki vásárló közönsége 6oronkivüli gyors ós 
pontos kiszolgálásban részesüljön. 

A kőszegi fúvós zenekar húshagyókedden 
a Sörkert helyisegeiben táncmulatságot rendez 
este 6 órai kezdettel. 

mindig jókedvű volt, csak mintha egy kissé 
még kevesebbet mozgott volna, mint eddig 
Egész nap dúdolgatott magában, pötyögtette a 
szavakat és nem emelte volna föl tekintetét a 
földről a világ minden kincséért sem. A hót 
végén aztán meghalt. Elaludt, nagyon sokat 
aludt, annyit, hogy fól sem ébredt többé. 

A hullaházban fölboncolták és alkohol-
mérgezést állapítottak meg halála okául. És 
akik folboncoltak, ezt gondolták magukban-
Veu részeges disznó, uem tudott mérsékletesen 
élni . . . 

Azóta, ha a Doktorrai találkozom, mindig 
a szemét nézem és a tekintetét kerosem, hátha 
látok benne valamit, hátha megtudok valamit 
én is, az ő nagy titkából. De a Doktor tekintete 
nyilt, egyszerű és éppen olyan kedélyes fiu 
most is, mint azelőtt. Pedig gyilkos, egy embert 
ölt meg. Élő embert döntött ki az élet sorából 
és csodálatos, hogy ez nem is látszik meg rajta 
Az az érzetem, hogyha tudná azt, hogy én is 
ismerem az ő titkát, másként nézne rám, talán 
félne is tőlem. Vagy attól, bogy a szemébe 
mondanám : Gyilkos 1 

Da nem, még nem ! Majd, talán később, 
évek multávai egyszer . . . 

A természetes Egmándi keserűvíz 
gyomor és béltlsztité liatása páratlan! 
Igmandit ne tévessze össze másfajta keserüvizzel 1 Kapható mindenütt kis és nagy üvegben. Schmidthauer kutvallalat Komárom 
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Azt a kínai falat, amelyet északon, nyu-
gaton és keleten az a rabló Trianon húzott 
városunk falai alatt, a még nyitva maradt délen 
kiegészítette a cimboráló természet egy olyan 
bófallal, aminőre még öregjeink is csak nehezen 
tudnak vissza emlékezni. Igaz, hogy csak ideig-
lenesen, de nekünk ez az ideiglenesség már már 
örökkévalósággá válik és idegeinkre hat kit«rtó 
hidegével. Fokozza ezt a kellemetlenhelyzetet a 
bidog szél, mely nap-nap után megsemmisíti azt t 
tisztugató munkát, mit drága pénzen végeztetnek 
a hatóságok a közlekedés fenntartása céljából 
A nagy hófúvások következtében megakadtak a 
vonatom, a környékbeli falvakból lehetetlen a 
városbajutás, a szerdai és pénteki hetivásárol 
szomorú képet nyújtottak, de még szomorúbb 
kép volt a szerdai országos állatvásár, uhovii 
összesen 20 darab állatot hajtottak fel és gazdát 
cserélt 12 darab. Ez aztán a forgalom ; ebből 
lehet élni és adót fizetni, — vagy egészen br 
fagyni. Hogy mennyire nem törődnek városunk 
kai, jellemzi azt legjobban az elmúlt heti vonat 
közlekedés Kőszeg és Szombathely között. Nem 
igaz az, hogy ezen a sik terepen és 18 kilo 
méteres vasútvonalon meg kell akadni egy négy 
öt kocsiból álló szerelvénynek, ha megfelelő 
erős mozdonyt állítanak elé, hiszen az egész 
hófuvat legfeljebb egy félkilométernyi távolság-
ban alig 40 centiméter magas volt. Az termé 
szetes, hogy egy kiselejtezett vicinális kávé 
daráló nem tud megbirkózni vele. 

Farsang vasárnapjan kellemes szórakozást 
nyújt a helybeli kath. Legényegyesulet váló 
galott és közkedvelt műkedvelő gárdája. Szinre 
kt'ül : „Az apósok" c. vígjáték 3 felvonásban. 
Irta : Gabánvi Árpád. Régi, de nagyon jó és 
tartalmas darab Először 1890 ben október 10 én 
adták elő a budapesti Nemzeti Színházban, 
majd később (kb. 30 évvel ezelőtt) egy ízben 
nagy sikerrel a Kőszegi Turista Egyesület a 
következő szereposztással: 
Bogyai Farkas — -
Pali \ fí . 
Farkas ) ü t t I 

Felvinczi Eduárd 
Laura 1 , , 
Margit ) l e á n y a l 

Juliska — 
Zab Geri 
Dr. Gáti Elek 
Erzsi, szobaleány 
Antal, inas 

— Pados Béla 
— Rielich Pál 
— Róth Béla 
— Kiss István 
— Koczor Józsa 
— Koczor Mariska 
— Prenner Paula 
— Szovják Ödön 

Schermann Endre 
— Oriovits Gizella 
— Bajcsi Lajos 

A színdarab befejeztével este 10 orai kezdettel 
farsangi nyilvános táncmulatság reggel 4 óráig 
rendkívül kacagtató „farsangi újdonság' meg 
lepetéssel! Sárközy Béla cigányzenekara fog 
muzsikálni. Jegyek elővételben az Emericanum 
könyvkereskedésben kaphatók. Aki az idei rövid 
farsangban igazán jól és olcsón akar szórakozni, 
az legyen ott 1 

Dr. Molnár Imre es Hlr Sári Kőszegen. Dr. 
Molnár Imre volt egyike legkedvesebb ismerő 
seinknek a háború utáni időkben. Több nagy 
hangverseny volt akkoriban Kőszegen az Opera 
ház nagy művészeinek közreműködésével s ekkor 
ismertük meg Molnár Imre zenetanárt. Csodáltuk 
az ő bámulatosan behízelgő baritonját és élvez 
tük páratlan virágénekeit. Azóta Molnár a buda 
pesti napilapok legtekintélyesebb zenekritikusa 
lett, akit nemrég a Zeneművészeti Főiskola ren 
des tanárává is kineveztek. Felesége, Ilir Sári, 
József főherceg udvari zongoraművésznője, ma 
nemcsak a legkiválóbb magyar zongoraművész 
nők egyike, de a külföldiek között is nagyon 
kevés van, kinek tehetsége értékesebb lenne az 
övénél. Mindketten egész estét kitöltő hatalmas 
műsorukkal hangversenyt adnak 16-án, szom 
baton Kőszegen. Ez a hangverseny lesz az idei 
évad legnagyobb és sokáig felejthetetlen ese-
ménye. A hangversenyt a Szinpártoló Egyesület 
rendezi meg és tagjai megkapják a 30°/o os ked-
vezményt. Jegyek már most kaphatók a pénz-
beszedőnél. 

A februári lakbér. Amint ismeretes a lak-
bérek emelkedése a mult esztendő utolsó lak-
bérnegyedében, novemberben megállott. A ház-
bérek a ma kezdődő februári bérnegyedben sem 
emelkednek ós mindenki annyi lakbért fizet, 
mint a novemberi negyedben. A lakbér összege 
ugyanakkora pengőértékben, mint amekkora 
volt 1917. novemberében aranykoronaértékben. 
Azokban a házakban, ahol házmester is van, 
még két százalék házmesteri illeték is fizetendő. 

Nem járnaK rosszul 
azok a tagok, köztisztviselők és vevők, akik a 

Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő és Értékesitö 
Szövetkezete 
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vásárolják be minden háztartási szükségletüket. 

Február 1-tól március l-ig olcsó élelmiszer-akció! 

Telefonszám 13. 
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Az Országos Kamara Színház Kőszegen. Az 

Országos Kamara Színház most kezdte meg 
vendégjátékát Sopronban, emelynek befejezte 
után Kőszegen kezdi m^g kettő hétig tartó színi 
évadját. A Szinpártoló Egyesü'et bérlői a szel-
vényeket a napokban kapják meg házhoz állítva. 
Az egyesület azon tagjai, akik a Kamara Szín-
háznak nem rendes bérlői, szintén kaphatnak 
kedvezményes jegyeket a pénzbeszedőnél. A 
rendes jegy ára P 2'60, a tagok részére P 2'— 
A Kamara Színház műsora teljesen uj. Kőszegen 
a következő darabon kerülnek bemutatóra: 
„Pártütők", vígjáték, irta Kisfaludy Károly. „Az 
ezredes", vígjáték, irta Herczeg Ferenc, „Arab" 
dráma Hegedűs Sándortól. „ A buta ember" szín-
játék Szenes Bélától. „Holnap reggel", tragiko 
média, irta Karinthy Frigyes. „Kisasszony férje-, 
vígjáték Drégely Gábortól. „A házasságok az 
égben köttetnek ', vígjáték Csathó Kálmántól. 
„Keresztespók", irta Boross Mihály, az Országos 
Kamara Színház eredeti darabja. „Az élő holt-
test", Tolstoj centenáriumára. ,Az ördög cim 
bórája", tragikomédia B. Shawtól. „Rosmers 
holm" szinmü, irta Ibsen. .Kaméliás hölgy", 
dráma Dumastól, „Öltöztessük fel a meztele-
neket", irta Pirandello (az Orsz. Kamaraszínház 
egyedül játsza magyar nyelven). ,X , Y, Z", 
komédia Klabundttól (az Orsz. Kamaraszínház 
fordította magyarra). „Kis senki", vígjáték Dario 
Nikodémitől. „Bumbury", vígjáték Wilde Oscar 
tói. „Forradalmi nász", szinmü, irta Sophus 
Michaelis. 

A Mulató nagyterme annakidején mozite-
remmé lett deklarálva ós valahányszor mulat-
ságra vagy színházra kellett a terem, minden 
alkalommal külön kérvényezni kellett az erre 
szóló engedélyt az alispáni hivataltól. Ezt a 
nem kellemes procedúrát most megszüntették 
és február 1-tŐl kezdve az ilyen kérvényék el-
intézését az elsőfokú rendőrhatóság hatáskörébe 
osztották be. Ezentúl tehát a mulató nagytér 
mének kibérlésére szóló kérvények l.tiO pengős 
okmánybélyeggel ellátva a kőszegi rendőrkapi 
tárlysághoz nyújtandók be, de nem az utolsó 
pillanatban. 

A Ktth. Nepszövetseg naptárai már kiosz-
tattak, ha valaki még óhajt, a bencéstemplom 
sekrestyésénél még kaphat. Tagsági dij 1 P. 

Színielőadás Bozsokon. A bozsoki műkedvelő 
ifjúság február 2 án, szombaton és 3 án, vasár-
nap színielőadást rendez Szanyi István vendég 
lőjének nagytermében. Szinre kerülnek „Cigány 
panna* és „Hej, de szép a lakodalom" cimü 
színmüvek. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S zü-
l e t é s e k : vitéz Mágócsy János—Farkas Vilma: 
György r. k , Brüokler József—Schreiner Mária: 
Károly ág. ev.f Kozmor Imre—Csonka Rozália: 
László r. k., Sarang János—Rozner Mária: Lajos 
r. k.f itzmann Antal—Reiterbauer Gizella: 
Irén r. k., Pajor József—Kercsmár Róza: Mag 
dolna r. k. — H a l á l o z á s o k : özv. Angyal 
Antalné 84 éves, aggkori gyengeség, Putz Er 
zsébet 74 éves, agyvérzés, Ipsits József 33 éves, 
szivhártyagyulladás, Preisz József 34 éves cukor-
betegség. 

Mozi hírek. A mozit kedvelő közönség 
böjtje már most kezdődik. Ma vasárnap és jövő 
vasárnap mulatságok miatt, szerdához egy hétre 
hamvazó szerda miatt marad el a mozi előadás. 
Ezután rövidesen a Kamara színház kezdi el 
vendégjátékát Kőszegen, úgy, hogy hosszabb 
időn keresztül most csak 1 2 film kerülhet majd 
bemutatóra. Igaz, hogy ezen filmek a legnagyob-
bak közé tartoznak. „Az elsodort ember", Galamb 
a viharban* és a „Falklandi csata" csupa oly 
fiilm, amelynek világsikere volt. Most szerdán, 
hogy a hosszú bojt alatt is lehessen mire ne-
velve vissza emlékezni, egy igazán farsangi 
film megy a felülmúlhatatlan Zoro ós Huru val 
a főszerepben. Zoro ós Iluru mint erő és szép-
ség. Viszontlátjuk őket mint élő szobrokat, 
akiket a rövidlátó nagybácsi valóságos szob-
roknak néz, megvásárol s keletkezik ebből oly 
mulatságos komédia, hogy nem lehet még egy 
percre sem abbahagyni a nevetést a 7 felvonás 
alatt. A Szinpártoló Egy. 20%-os kedvezményt 
biztosító bérlet akciójába mindenki belekapcso-
lódhatik, aki legalább 4 szelvényt átvesz. 

Az önkéntesi karpaszomany viselesere jó-
gosito iskolák A kultuszminiszter rendeletet 
adott ki, amelyben a m. kir. állami mechanikai 
és elektrotechnikai ipari szakiskola elektrotech-
nikai ipari szakiskola elektrotechnikai felső tago-
zatát az önkéntesi kurpaszomány viselési jogo-
sultsága szempontjából egyenjogositotta a fő-
gimnáziumokkal és föreáliskolákkal. 

Versenytárgyalási hirdetmeny. A m. kir. 
szombathelyi 3 honvéd vegyesdandár parancs-
nokság építési osztálya a kőszegi „Hunyadi 
Mátyás" m. kir. reáliskolai nevelőintézet külső 
villanyvezeték átépítési munkálataira nyilvános 
versenytárgyalást tart. Felvilágosítások a kiiró 
hivatalnál kaphatók. 

Szabó Imre a budapesti Erzsebet királyné-
szálló tulajdonosa a közelmúltban diszkötésü 
albumot küldött Rothermere lordnak, amely az 
Erzsébet-szálló freskóinak reprodukcióit tartal-
mazta. A festmények, mint ismeretes, Petőfi 
Sándor János vitézének jeleneteit ábrázolják, 
Rothermere lord most levélben köszönte meg a 
küldeményt s levelében megjegyzi, hogy az 
album nemcsak megában véve igen sikerült 
müvész-munka, hanem neki különös örömet is 
szerzett, mert képekben emlékezetébe idézi egy 
régi magyar népmonda jeleneteit, amelynek 
visszhangja megtalálható majdnem minden euró-
pai ország népköltészetében. Végül azt a remé-
nyét fejezte ki a lord, hogy még alkalma nyí-
lik ellátogatni a szállóba és igy közvetlenül 
megnézheti a falfestményeket. 

Az amszterdami automobilszalon eseménye 
a Mercedes-Benz gyár kiállítása volt. Mint ér-
tesülünk, a gyönyörű német kocsikat nagy 
számban vásárolták is az okos hollandusok, akik 
tudják, hogy á Mercedes-Benz gépek jóformán 
elpusztíthatatlanok és éppen ezért voltaképen 
nagyon olcsók Amsterdamban ismét bebizonyo-
sodott, hogy a Mercedes Benz olyan világmárka, 
mely minden automobilkiállitáson méltán tűnik fel. 

A kószegtzerdahelyi leveritek február 12 én 
a Hangya vendéglőben táncmulatságot rendeznek. 
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A tomördi ifiui^gi egylet február hó 10-én 
fareAngi t ánc J3u ln '>ágo t tart . 

A szombathelyi lapokból ertetülünk, hogy a 

hogy S^ooibathely város képvisdlő'.estülit* el 
határozta, hogy a mSr meglevő strandfürdőjét 
500 kabinnal kibővíti ós ezenkívül a ligetben 
egy modern nigysaabisu főrdöi, ugy nyári 
mint téli hisználatra lé'e^it. Egy bizottság \ 
polgármester vezetésivel el is utazik e*v kül 
földi fürdó Uuutmányo'.ására, ho^y a n n u ós az 
uj budapesti Széchenyi-fürdő mintájira, épitsék 
meg majd Szombathely fürdője. E hir K ^ S Z Í I Í 
számára ui -mentő. E.'yizbeu Szombathely m ir 
megelőzte Kf.sze«et, aminek folytan köszönheti 
mai virágzó helyzetét A vasutügye' értjiu alitta. 
Félő, ho«y most újra «z az esi>t á!I majd elő 
Kőszeg város Triinou által teremtett siralmas 
gazd isági helyzetén segítendő, meglátta azt a 
kivezető utat, melyen át egyedül menekülhet 
meg a teljes pangástól. Fürdő és nyaraló várossá 
akar át-laKulr.i, ;.datt természeti szépíéí^inél 
fogva. Tavaly a közgjülés belátta, hogy ehhez 
elsösorbiu egy kifogástalan strandfürdő szüksé 
ges és el is határozta e kérdés napirendbe tűzé-
sét. Sajnos nzotn hz etróriz ügy elaludt. S:om 
bathely megmozdulása kell azonban, hogy most 
elüatározásra birja a várost megfelelő dóntósre, 
mert ha mjst is késlekedüuk, igazán elesünk az 
egyetlen menekülési lehetőségtől. 

Gaal Franciska apróhirdetés utján férjet 
keresett a Pesti Hírlapban ez a szenzációja a 
Színházi Élet most megjelent liguj-ibb szarná 
nak. A gyönyörű melynyomásu illusztrációs 
részből kiemelkedik Rózsahegyi Kálmán élete 
képekben. U j pályázat: A legszebb báli ruhát; 
Mrany retiküllel jutalmazza a Színházi Élet. 
Ujabb részletek a vidéki szinészt'k közeli est ) 
jóról. Azonkívül kitűnő vicc, autó, divnt és rá ; 
dió rovatot, nétryoldaius kottamellekletet, végül j 
mé« egy háromfeivonásos szindirabot, a B J I J 
városi Színház nagysikerű Vemeuil vigjátenát; 
„É i és a húgom" ad a legújabb Színházi Élet.1 

Kiud thivatsl: Budapist, VII. , Erzsébet-korút 29. 
Rádión közvetített színdarabok, kabarMréf 
monológok, diaíogok és zenemüvek BWMOtt 
megszerezhetők. Kőszegen kapható R}th Jenő 
könyvkereskedésében. 

Ket evvel ezelőtt tert vissza a szibériai 
fogságból Gulyás Márton kuns entmárto .i gaz-1 
dálkodó. Szibériából ma ;ávai hozta oroez fele 
ségét és négy kis gyermekét. Idehaza is s z ü l 9 ; 
tett két gyermeke. Feleségét ós hnt kis gy -r- j 
mekót m st egvszerr keresztelte meg i tisza j 
kürti római ka.holiku*. plébános. 

Éhínség Verhovinán Prágából j e len t ik : A 
szolyvai járás képviselőtestületének legutóbbi 
ülésén Cierecki Iván ruszinszkói aarár képvi 
aelö rámutatott a Verhovínán uralkodó minden 
képreletet felül múló óriási nyomorra. A hegy-
vidéken olyan borzalmas éhínség uralkodik, 
hagy a lakosság 80 százalékának még száraz 
kenyere sincs. A tavaszra az éhínség meg fogja 
tized ilninz ottani iako-ságot, ha csak a kormány 
a legsürgősebbem nem iadit akciót a megmen-
tésükre. Ae ütésen Prohászka járási főnök ki-
jelentelte, ho^y Ruszinszkó népének megmen-
tésére az egykori Egán akcióhoz hasonló moz 
galmat kell indítani. 

Etessük a madarakat! 

Nagy lakodalom Ribatótfalun. Uibitótfalua 
vasárnap esküdött örök hűiéjret Bírlakovits 
Ká lmin , rábatótfalusi gazdálkodó Talabér Katá-
nak. Az esküvő utan két napig ós két éjjelig 
tartó lakodalmit tartottak, amelyre 85 ember 
volt Viivitalos. A vendégek a lakodalmon el 
föíyasz'o'tik 450 liter bort, 5 liter pálinkát, 2 
darab ssrtósi, 24J k i l o ^ nmn su'yban, 120 drb. 
tyúkot és ciirkét, 10 darab luiaf, 50 kg. marha-
h:i9t, 8 d irab pulykát, 5 darab tortát, tóbb méter-
mázsa búzalisztet, számtalan tojást és egyéb 
ennivalót. 

Franciaország külföldi munkásokat keres. 
Érdekesnek tartjuk re^istralni, hogy a fancia 
kormány ejyik kiküldöttje a napokban Bicsben 
járt azzal a céllal, hoty munkanélküli osztrák 
munkásoknak Franciaországban való fnglalkoz 
tatásáról tárgyaljon. A kiküldött szerint nem 
kevesebb mint 20 ezer munkás volna most 
Franciaországban elhelyezhető. Az akció sikerrel 
is fog járni ós állítólag már a közeljövőben 
nagyobb muakástrans^portot fognak újnak indí-
tani Franciaországba. Az ottani bár ezidöszerint 
óránként kb. 5 fi frank, ami az olcsó francia 
megélhetési viszonyok mellett elegendő is. Az 
osztrá-c munkások azonban m)gsem szívesen 
mennek ki, mert ők megtakaritasokat szeret1 

nónek elérni, hogy azokat hazaküidjék család 
j i i í nak , ez pedig már nehezebben futja. E jyéb 
ként Beigiu nba is sok osztrák munkás készül 
most kivándorolni. Az foglalkoztatott osztrák 
munkásoktól ugyanis, akik már egész kolóniát 
alkotn.tk, kedvező hirak órkjznek. 

Nagytakarításhoz, szőnyegek, füg 
gönvrtk Hib. p jrment«sitéséhez kölcsön adom 
villamos porszívó gépemet csekély 
használati dij mellett. Cim a kiadóhivatalban 

KERJE AFUSZERKERESKEDESBEN 
A M O S T M F G J E L E N T , 

1 4 8 RECEPTET T A R T A L M A Z Ó . 

színes képekkel i l l u s z t r á l t 
d? O E T K E R - f e l e 
RECEPTKONYVET 

A R A 3 0 F I L L É R 

NINCS. fORDUUON 
KÖZVETLEN HOZZÁMK 

DsOETKERA 
BUDAPEST. VIII. CONTIU 

Nyilttér.* 

Tisztelt Tóth Zoltán joghallgató Urnák ! 

Sajnálom, hogy a jelzett privát levelet még 

ezideig nélkülözöm. 
Kíváncsi vagyok, de szükségem is van reá. 

Magyar nyelven kérem, a latinhoz nem értek. 
Azután majd meglássuk, hogy „Sic itur ad astra." 

Kőszeg, 1929. február 1. 

Tisztelettel: Sulyok Ferenc. 

•) Azerova t l un közlöttekért a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazoknak, kik szeretett 
teleségem, ill. draga gyermek, test-
vér és rokon 

DRAVETZ MIKLÓSNE 
szül . LÉPOLD JULISKA 

gyászos elhunyta alkalmával mely 
fájdalmunkban bármely módon osz-
toztak, koporsóját koszorúkkal és 
virágokkal borították, úgyszintén 
mindazoknak, kik utolsó útjára el-
kísértek, ezúton mondunk hálás 
köszönetet. 

Szombathely, 1929 jan. 3l-én. 

Dravetz és Lépőid csa lád . 

Kőszeg varos Hegyközsege 
február 10-én d. e. 1 ,11 órakor 

a Városháza közgyűlési termeben 

rendes évi közgyűlését 
tartja, melyre a hegyközség tagjait 
ezúton hívja meg az Elnökség. 

Tárgysoroza t : 

Évi jelentés, 1928. évi zárszám-
adás jóváhagyása és a tisztikarnak 
a felmentvény megadása, 1929. évi 
költségvetés megállapítása. Elő-
terjesztés a Günser düló elcsatolása 
a Kőszeg város Hegyközség terüle-
téről. Esetleges indítványok 

A Kőszeg város Hegyközség rend-
tartása értelmeben esetleges indítványok 
a közgyűlés előtt 3 nappal az elnökség-
hez benyújtandók. 

Az e lnökség. 

F 1 S K IV\KU 
a leg-

gazdaságosabb 

Vezérképviselet : 

Autofelszerelesi B. T. 
Budapest,IV. Aranykéz-u 2 
M Tel -Aut 812—41 

Egy nagy 

Sn&pszlivsrse&y 
Kőszegen, B r a d e r J ános 

vendéglőjében. 

Kezdete febr. 2 án, szombaton 
délelőtt , folytatás február 9-én 
és 10-én (szombaton , vasárnap) 

A di jak a kővetkezők : 

I Egy férfi a r anyó ra . 
2. I gy női arany ka rkö tóó ra . 
3. Egy pár férfi c ipő mérték után. 
4. Alpacca 4 személyes evőeszköz. 
5. Egy pár nő i cipő. mérték után. 
ti. Egy malac . 
7. Egy sonka . 
8. Egy pár kakas . 

Házeladás. 
A Kálvária-utcában levő 29. számú 

ház önkéntes magáná rve résen a 

Rohonci-u. 2. alatti ügyvédi irodá-

ban f. évi február hó 3-án d. e. 

10 órakor el fog adatni. 

rét és káposztás 
bérbeadó . 

Bővebbet Sziklay Ferencnél 
Kossuth Lajos-utca 3. 

Egy keveset használt valódi 
Singer- varrógép 

jutányos áron eladó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban. 

Marci u* 1-ro 
főtéri háromszobás emeleti 

lakás kiadó 
fürdőszobával, mellékhelyiségekkel. 

Cim a kiadóhivatalban. 

1928. Pk. 2474. 

Árverési hirdetmény. 
1929. február hó 4. napján d. e. 

10 órakor Kőszegen Kossuth Lajos-
utca 9 házszám alatt kerékpárok, 
varrógépek és egyéb ingóságok 
birói árverésen eladatnak. 

Kőszeg, 1929. január 7. 

Tötössy Endre s. k. 
kir. bir. vegrehajtó. 

Király-ut 5. sz. házban 
május 1- tői 3 nagy utcai szobából álló 

lakás bérbeadó. 
Felvilágosilás nyerhető a házban 
Milosits Gyula virágkereskedésében. 

Takarmányrépát 
mázsánként 3 pengöert veszek 

Plechl István, Király-ut 82. sz. 

Pallisch-utca 11. szám alatt 

egy kétszobás, konyhás, udvari 

l a l i r á g azonnal U i a r i r t 

r ELEKTRÍB IOSKOP 
KŐSZEGEN A „ M U U T O B A N ' 

Műsor : Szerda, február 6-án : 

Erő és szépség 
Ravasz kis történet 7 felvonásban. 

Vígjáték világattrakció. 

Főszereplők: ZORO és HURU. 

És a kisérömüsor. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

19S:9. február 3. 
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