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Helyben házhoz szállítva 1 -50 Pengő 

Vidékre póslár: 180 Pengő 

Külföldre egy évre 3 dollár 

M o g j e l e u i l c m i n d e n v a M n r i u i p . 

Szerkesztőség es kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39 . 

Felelős szerkesztő és kiadó Rónai Frigyes. 

Telefonszdm 23 

ííjjilíér sora 32 rü'ér 

Hirdetések milimétersoronkint b Nll* 

Legkisebb hirdetés 1 20 P 

A szülőföld es termeszei vedelnie. 
S z ü l ö f ö l d i s m e r t e t é s . 

(Folytatás) 

Ez volt a legnagyobb csapás, ami Kőszeget 
az utolsó 100 évben érte. Micsoda értékei kép-
viselne, ha a Belvárost régi falaival, bástyáival, 
tornyaival, vcdő folyosóival és árkaival fenntart-
juk. Micsoda csodás hatása volna az idegenre, 
ha a Várkör belső házsora helyett virágos ker-
tekkel díszített várárok volna sétányokkal, pa-
dokkal, mögötte a bástyák, tornyok, repkény-
borostyánnal befuttatva s ha ezek mögött végig-
járhatnánk azokat a folyosókat, ahol hősi elődök 
vérükkel áztattá annak minden kövét a város 
és a haza érdekében. És ha ehhez járulna még, 
hogy a Belváros régi értékes házait régi jelle-
gükből ki nem forgatták volna, ha a várat ép-
ségben tartanák és közvetlen a vár körül húzódó 
várkeriet parkiioznák — olyan kép tárulna a 
szemünk elé, melynek párját sehol az ország-
ban nem találnánk. Csudájára járnana k az ide-
genek, mint ahogy láttam Németországban is 
hasonló kis várost, mely ab^ói él, hogy régi 
középkori jellegét teljes mértékben fenntartotta. 
Ma ömlik az ember és idegen oda, s ugy sietne 
ide is és sokkal nagyobb jövedelmet jelentene a 
városnak, mint az ki;. iOOO hóid erdőség, hmely 
még ma is gazdasági életének a szőlőkkel és 
gyümölcsösökkel egjil: fundamentuma. Kérde-
zem, megtörténhetlek volna ezek a dolgok, ha 
a szülőföld védelméről tisztában leltek volna? 
Az utolsó kaput pl. az 1880 as években lelki-
ismereti furdalás nélkül bontották le pedig 
kevesen ludják, hogy ezek a kapuk és tornyok 
Dürer által tervezett nürnbergi kapuknak voltak 
az utánzatai, s igy művészeti értékkel is birtak. 
De ha már lebontották s ezzel együtt elpusztult 
minden, ami a Belváros környékén állott, leg-
alább azt kötötték volna ki, hogy ezen területen 
csak régi s'ilusu házak épülhetnek. De megen-
gedtek mindent és megengedik ma is, mint leg-
utóbb is eny példa mutatja a Várkörön, s igy 
kerülnek a Varkör bels^ oldalára mod<rn házak, 
a régi ér'ékes házak «-*pmfivészeti emlékeit min 
den meggondolás nélkül retaurálják. Hát kérdem, 
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Az elhagyott versíró. 
(Anlikfájdalmű Versezet.) 

(A MAvészet eleinte elvont módon dekoratív, merőben a képzelet játéka 

• csakis gyönyörködtetni ukar •lyssmivel, ami nem reális és nem is létezft. 

Wilde Cscar. A szépség filozófiája.) 

Hol árnyak kélnek esti félhomályban 
S szép gesztenyefák szegik az utat; 
Hol duhajkodva csapdos őszi szellő 
S térül sötétbe méla hangulat: 
Hol ijedt szívvel lép ritmusba lábam 
S gy ors autó tülköl sietve elém : 
Hol fény kévét ont bus utcai lámpa : 
Ott jött a Müsa egy este jelém. 

Egyedülség volt . . . s Permessus jorrása 
Nem messze tőlem vigan gyöngyözött; 
S a drága lény, kit szült szép Mnemosyne 
Feltűnt megszentelt árnybokrok között . . . 
Sőtitsegvonta bársony volt ruhája 
S tündéri arca: mint a hó : jehér; 
S érintetlen büszkeség koronázta 
Szent Parnassus leányának fejét. 

Ó! Melpomene! - sóhajtottam Hozzá . . . 
(Pedig szóra sem nyitott ajakom, 
Csak lelKem zenélt lágyan, zengve, búgva, 
Mig a szél kacarászott hajamon./ 
01 Melpomene! Csakhogy látlak egyszer! 
Hová bolyongsz e kis varoson át?i 
Oh! simogasd meg szent-hideg kezeddel 
Ösztönzött bús poétád homlokát! . . . 

miért van itt az épitő bizottság? Hisz ha valaki 
egy melléképületre épité^i engedélyt kér tizen 
is megvizsgálják, hát vájjon miért nincs azok 
között csak egy is, aki a szülőföld védelmének 
tudatától ugy legyen áthatva, mint ahogy az 
eddigi leirás után ér elktpzelem. Hova vezet 
ez? Hisz még mind'g vannak értekeink, hát a 
meglévőket is elkóty wetéljiik ? Még ma látni 
egyeseket, idegeneket, kirándulókat, akik azért 
időznek városunkban hogy annak régies kiné-
zésében gyönyörködhessenek, de mi lesz akkor, 
ha ez a pusztítás tovibb folyik Íme az elmon-
dottak világosan bizonyítják a szülőföld 
védelmének szükségességét Ha lett volna egy 
szerv, amely e kérdésekkel foglalkozik és erre a 
figyelmet felhívja, sok mindent meg lehetett volna 
akadályozni. Állítólag volna e„y városi szabály-
rendelet, mely szerint a Belvárosban csak régi 
ház tk építhetők, hogy tartották be ezt eddig, 
vagy ha nem voll, mért nem hoznak ilyet sür-
gősen. Látjuk tehát, hogy itt igen is szükség 
van ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, ami^ nem 
késő. Mindenki tudhatja ezután, hogy mii értek 
én szülőföld védele i alatl: megőrizni és meg-
becsülni a régi értél eket és olyan intézkedése-
ket tenni melyek a jövőben az ilyen barbár 
pusztítást megakadályozhatják. Ez a szülőföld 
védelme 

S r.mint hogy".. czülőföiJ ideiemre szorul, 
ép ugy védelemre szorul maga a természet is. 
Az ember az ő kulturmunkájával ugyanis első-
sorban a környező természetet forgatja fel s 
olyan pusztitást végez rajta, hogy sokszor pár 
évtized alatt egy-egy vidékre alig ismerünk rá. 
Ez a kulturmunka legtöbbször az emberiség javát 
szolgálja, de igen sokszor látunk oktalan pusz-
titást is s igy a terrrn szetvédelemnek nem lehet 
más célja, mint hogy ezt a pusztítást csak a 
szükségesre korlátozza és a tet mészetet lehetőleg 
a régi vagy meglevő állapotban tartsa fenn. 

A természetvédelem irányulhat tudományos, 
vagy esztitikailag értékes tájak, vagy tárgyak fenn-
tartására. Ezért beszélhetünk természeti emlékek, 
vagy természetes tájrészletek védelméről. A tu-
dományos emlékeknek lehei pedagógiai értéke 
is, pl. egy földdarab, vagy egy növény, vagy állat-
faj kimélésa pedagógiai célt is szolgálhat. Tu-

dományos értékű lehet pl. egy barlang. Kevesen 
ludják pl., hogy a Szeybold régi kőfejtő kis 
barlangja és mély hasadékja dilluviális állat-
maradványok lelőhelye, tehát fenntartása első-
sorban tudományos értékkel bir. Az Irottkő, 
Kalaposkő vagy a Oendig sziklái az évtizedek 
óta folyó k pusztító erők maradványai s igy ke-
gyetlenség volna azokat szélhordani, kövezési 
vagy más egjéb célokra felhasználni. 

A növényvilágban különös ritka növények 
védelméről lehet szó. Közismert, hogy Kőszeg 
környekének Igen érdekes subalpin flórája van s 
nem is gondolnak rá a virággyüjtők, hogy iger 
sokszor milyen oktalan virágpusztitást végeznek 
ebben. Már Waisbecker Antal is megemlíti köny-
vében, az Asplenium viride nevü harasztot, 

(mely Kőszeg környékén csak egy példányban 
volt meg. avatatlan kezek gyökerestől kitépték. 
Tudomáuyos szempontból nagy kár ez, mert 
egy ritka harasztfajtával lettünk szegényebbek, 
az p< di :, aki kilépte, semmivel sem lett gazda-
gabb, ,nert csak pár napig gyönyörködhetett 
benne s azután e ritka érték a szemétdombra 
került. S hányan csinálják ezt mai napig is igy ? 
Felnőttek és tanulók, vasárnaponként kiránduló 
turisták tele öllel hozzák a virágokat s pusztítják 
a gesztenyések gyönyörű gentianáit, az orchisokat, 
spireákat, az ophrysokat. Az egykor oly gyak-
ran található Lilium Martagont, mely az Oház 
alatt tömegesen volt található, ma hiába keres-
sük. És meg számtalan más példát sorolhatnék 
elő. Hány hatalmas faemléket (tölgy, fenyő gesz-
tenye) láitam én már 2ti év alatt elpusztulni s 
hogy messze ne menjek; csak pár hónap előtt 
vágták ki a cáki „Király gesztenyéseket", pedig 
nemcsak természeti relikviák voltak ezek, hanem 
történelmi emlékek is, mert 1891-ban, három 
uralkodó innen nézte végig az akkor folyó a Király 
gyakorlatot. De értékük tudományos szempont-
ból is nagy jelentőségű. Ezek az egyes geszte-
nyefák jelzik, hogy mely területen voltak régen 
a gesztenyések elterjedve, s Gayer Béla kitűnő 
botanikusunk ép ezen egyes fákból bizonyította 
be a gesztenyések elterjedését és őshonosságit 
városunk környékén És ha ilyeneket tipaszta-
lunk lépten-nyomon, lehet-e aggodalom nélkül 
ilyen dolgok mellett elhaladni ? 

Oh ! Gőgös Szűz ! szirtnek legyőzője 
lKinek dala isak istenekhez szói 
S Zeust mulattatja az égi karban.) 
Ne tagadd meg poétádtól e jót! . . . 
Magasságos elérhetetlenséged 
Könyörüljön meg elrendelted felett, 
Hogv ne kelljen érni szörnyű veget 
Az ólimpusi boldogság helyett . . . 

S a Művész őrök, hajszolt szerelmének 
(Kinek fürdője Olmios vize, 
Ki ptt dalol az isidnek termében 
Pindus hegyén:) — nincs is talán szive ? 
Mert szótalan tűnt tova a sötétbe. 
Csak lepte lejtelt lengeteg zenét: 
Mi/lek f ost lányi a susogó szélbe 
Egyedlek el és szálllak szerte-szét . . . 

lm! most ért el a lámpa fénykörébe, 
Hol a fáknak sok árnyékgalya ing . . , 
lm! most az ingó galvak mind elálltak: 
Elbámultak a Musa lábain . . . 
Oly halkan lép: és mégis zene hangzik 
Minden isteni lépése után; 
Az árnyékok ingása szinte alszik 
A gyorsléptü Musa lába utján . . . 
Utána néztem: fújó könnysóhajjal : 
Óh ! mért hagy ál el pindusi leány : 
Thessallának megirigyelt szépe ? ! 
Ki tudja hol vagy? merre jársz Te már? . , 
Oh! méri nem szóltál Melpomene: édes 
Legalább egy szót: csak reméltetöt ? . . . 
Hisz jól tudod, hogy szivem: sebzeit: véres 
S hogy csak Miattad vagyok kétkedő . . . ! 

I 

Helicon hegyen járja ián ti láncát. 
Talán kiséri hiven Himeros; 
Vagy csókdossák Htppocrenc hullámai 
S a parton várja rideg Anteros . . . 
Oh! Mindegy nékem! elszállt - jaj — már: 

/messze 
Ki tudja: viszontláthatom-e még . . . ? 

. . . És rendelés, hogy Érette epessze 
Beteg szivem minden lázas hn'él ? . . 

És jájdalmasan, mint nyomorék vándor 
Ki rejtegeti száz életsebét: 
Tértem haza; és az alvó város 
Zihálta mái nehéz léiekzetét . . 

. . . És én: a lelkek ócska rabszolgája 
Egész éjjel ontottam könnyemet . . . 
(Oh ! jaj annak: kinek vagyon Musája 
És' akit a Musája - nem'szeret?) 

Magyaráza tos A j á n l á s : 

Ha tompa fény hull szürkületkor vizre 
S a víz fodrán csodás színeket fest: 
Akep juthat egy szempillantás szívbe 
Es szőttet éjjel könnyes verseket . . . 
Pe miR a viz, ha elszáll fénye 
Ócska sötét lesz: hideg színtelen; 
A szivberontott pillantás helyére 
Szent Müvész-láz torpan be hirtelen 

És irás szakad : rimes-rimtelen . . 
. . Fogadja az, Ki által kisztetení . . I 

ZSOHÁR ISTVÁN 

o 
Egyes szám ára 16 fillér 
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Az állatok pl. a nyirfajd és süketfajd majd-
nem teljesen kipusztult vidékünkről, pedig valaha 
igen nagy számban élt erdeinkben. Vájjon van-e 
pozitív eredménye annak a mozgalomnak, melyet 
unnak érdekében fejtettek ki, hogy a nemezgyár 
szennyvize emésztőgödrökön át juthasson át a 
Oyöngyös patakba? Hasonló nemtörődömséggel 
pusztították ki Európában a szakállas sast, az 
európai bölényt s pusztították a legutolsó éve 
kig a nemes kócsagot is, melynek utolsó marad-
ványai ma már a Kis-Balatonén találhatók meg. 
Gondolt-e valaki arra, hogy nekünk is lehetnek 
olyan értékeink, melyeket fenntartani, védeni 
szükséges. De azt hiszem, nem kell további pél-
dákat elősorolnom. Mindenki láthatja ezekből, 
hogy mire gondoltam, amikor a természet védel-
mét sürgetem. 

Ugyanígy védeni kell a természet szebb, 
értékesebb tájrészleteit is. Még 30 évvel ezelőtt 
az lrottkő deli oldalán lévő erdőség valóságos 
őserdő volt, melyet favágók meg nem tapostak, 
hanem a hatalmas aljnövényzet fölött óriási fa-
példányokat lehetett látni a rengetegben. Nem 
lett volna értékes ezt is fenntartani? Hányan 
rándulnának ma ki az Irottkőre csak azért, hogy 
egy őserdőt lassanak, melyben az emberi kultur-
munka még nem végezte el a maga pusztitasait. 
Nem lehetett volna-e, hacsak egy 10—15 ka-
tasztrális holdat is e célra megmenteni? De ma 
már ez is e'pusztult és önző üzleti spekulá-
ció martaléka lett. S igy pusztainak többi érté-
keink is. ósrégi, évszázados hatalmas szöllőtőké 
ket vágnak ki lelki nyugalommal a tulajdonosok, 
pedig ezek nemcsak az ő tulajdonaik, hanem a 
tudományé is és mindnyájunké. Milyen nemes 
feladat volna ezeket nyilvántartásba venni, az 
ilyenek oktalan pusztítására a tulajdonosok fi-
gyelmét felhívni. 

Azt hiszem, e néhány példa elég volt, hogy 
mindenkit meggyőzzön a termeszet védelem szük-
ségességéről s immár most eljutottunk a máso-
dik fontos fejezetig, mennyiben érdeklik e kér-
dések a szülőt, tanárt es tanítóságot ? 

Hirdetmények. 
68J7—1930. Középiskolai vagy főiskolai 

tanuló hadiárvák, továbbá hadiárva tanoncok, 
amennyiben jeles tanulók, ösztöndíjban része-
sülhetnek Eziránt beadandó kérelemmel legké-
sőbb f. hó 27-ig kell jelentkezni a Városházán. 

Ja i rbr i ts Lajos polgármester. 

H I Ü 1 E 1 I L 
A Jurisich-jubileumi évre va ló tekin-

tettel nem lehetne megvá l tan i a kőszegi 
névnapokat egészen 1932-ig valamely ik ju-
b i leumi b izot tság p é n z t á r o s á n á l ? ! 

Jaross István — postafőfelügyelő. A 
helybeli postahivatal főnökét Jaross Istvánt nagy 
kitüntetés érte. A kereskedelmi miniszter kine-
vezte posta- és távírda főfelügyelőnek. A köz-
tiszteletben álló postafőnököt városunk egész 
közönsége elhalmozza jókivánataival. — Jaross 
István 1903-ban került Kőszegre postatisztnek. 
Egyfolytában teljesített szolgálatot husz eszten-
dőn keresztül, mely kéteévtizedet csak a háború 
szakította meg, amikor is Jaross István száza-
dosi rangban küzdötte végig a háborút. 1923. 
felügyelői rangban a kereskedelmi miniszter Jarosst 
a helybeli posta főnökévé nevezte ki. Jaross 
István tevékeny működést fejt ki a társadalmi 
életben is. Már két cikluson keresztül mint vá-
lasztott képviselő tagja a városi képviselőtestü-
letnek. Értékes munkásságát dicséri sok kultu 
fái is intézményben és egyesületben kifejtett te-
vékenysége. 

özv. L indenmayer Frigyesné szül. Ráhner 
Róza, városunknak egyik legidősebb asszonya, 81 
éves korában hunyt el kedden, özvegye Linden-
mayer Frigyes magánzónak, ki már régebben el-
halálozott és szombathelyi jólmenő péküzletének 
eladása után itt telepedett le. Ó is, felesége is 
nagy szeretettel csüngtek e városon és annak 
köztiszielt polgárai voltak. Fiai gyászolják : Lajos, 
gőzmalomüzemvezető, Ladányi Frigyes m. kir. 
erdőfőtanácsos és Károly, autóvezető. Temetése 
csütörtökön volt a gyászházból nagy részvét 
mellett. Tetemét férje sirja mellé helyezték örök 
nyugalomra. — Mindkettőjük jó emlékben marad 
meg a polgárság köreben Nyugodjanak békében. 

A szombathelyi evang. lelkész. Czipót 
Géza, ki alig két esztendeje Kapi püspök örö 
kébe lépett, 48 éves korában csütörtökön hunyt 
el. Egy ideig a budapesti Korányi klinikán ke-
resett gyógyulást, de rosszabb lett és hazakíván-
kozott. Eleinte itthon javult, de régi szervibaja 
ellen gyenge volt az ellenállóképessége Az ő 
papi élete, áldásos jólelkű működése, végtelen 
jóságos szive Isten dicsőségét szolgálta. Szivével-
leikével pásztora volt híveinek, kik nagy szere-
tettel csüngtek rajta és fájdalmasan érinti elhunyta 
az egész szombathelyi gyülekezetet, de a szent-
gotthárdit is, honnét elhivatott, melynek alapitója 
és buzgó vezére volt. Érdemeihez tartozik, hogy 
a Kapi püspök által Körmenden alapított „Ha-
rangszó" evang. egyházi lapot ő szerkesztette és 
keresett olvasmánnyá telte egész Dunántul. Öz-
vegye és négy gyermeke siratja. Példás boldog 
családi életet szakított el a kérlelhetetlen halál. 
Temetése tegnap délután volt, melyen Kőszegről 
is számosan vettek részt. Kapi püspök végezte 
a gyászszertartást, Zongor Béla és Jánossy Gábor 
búcsúztatták. 

Meghal t Baumgar tner Lajosné. A hely-
beli közérdeklődésnek sokáig központjában állott 
a Baumgartner Lajos fogrrfives és nejének vi-
haros élete. Rettegett alakja volt Baumgartner 
és neje is nemcsak a helybeli járásbíróságnak, 
de a szombathelyi törvényszéknek is, sőt a győri 
táblán is megfordultak nem egyszer. Állampol-
gársága, iparával kapcsolatos kuruzslások stb. a 
leglehetetlenebb helyzetbe sodorták a Baum-
gartner-családot. Emlékezetes még néhány évvel 
ezelőtt lezajlott azon eset, amikor Baumgartne-
rék hatósági felszólítás ellenére sem szolgáltatták 
ki harapós kutyájukat és a hatósági házkutatás 
nak ellenszegültek. Még a budapesti lapok is 
foglalkoztak ezzel annak idején. Két évvel ezelőtt 
hirtelen csönd lett. Szivszélhüdésben hirtelen 
meghalt Baumgartner Lajos, majd később Bécs-
ben meghalt Banmgartner Lajosné is. Ezzel két 
küzdelmekkel teli élet zárult le A Baumgartr.e-
rék emléke városunkban a múlté lesz. 

Hősi Em lékmű Bizottság, kiegészítve a 
város legtekintélyesebb polgáraival és a kato-
naság képviselőivel, Hajek Károly ny. tábornok 
elnöklete alatt 14 én gyűlést tartott, amelyen el-
határozták, hogy a kőszegi hősök emlékét meg-
örökítő emlékművel a legrövidebb idő alatt fel-
állítják. Olyan megoldást fognak keresni, hogy 
ez a városnak nagy anyagi megterhelést ne je-
lentsen. A felállítás és leleplezés időpontjául az 
1932. jubiláris esztendőt, mint utolsó terminust 
tirtja alkalmasnak; de teljesen elkülönítve a 
Jurisich emlékünnepélytől. Az emlékmű, tekin-
tettel a város nehéz anyagi viszonyaira egyszerű, 
de impozáns legyen és a város legszebb pont 
ján állittassék fel. Az elnöklő tábornok indítvá-
nyára elhatározta a gyűlés, hogy haladéktalanul 
megkezdi a legodaadóbb munkát és addig nem 
hagyja abba, mig a kőszegi hősi halottak is meg 
nem kapják az élőktől azt a jutalmat, amit a 
magyar haza legkisebb falvai is megadtak már 
elesettt fiaiknak. Ebben a munkájában számit 
Kőszeg egész társadalmának legmesszebbmenő 
támogatására. 

A 400 éves évfordu ló já t a török hadak 
elvonulásának 1932-ben tervezik megünnepelni. 
Ez ügyben már régebben folynak bizottsági ta-
nácskozások és tegnap estére hivta meg a pol-
gármester a nagybizottságot tanácskozásra. Ebben 
már meghatározni kívánják a végleges tervet. 
Jövő héten közöljük az eredményt. 

A honvédt iszt i fidfllö ügyében folyamat-
ban van a telek megvétele, a helyszínrajz elké-
szítése, hogy az építési terv is mielőbb elkészül-
hessen és az építést is mielőbb megkezdhessék. 
E célra jó szolgálatot tesz azon városrendezési 
terv, melyet Wiesner szombathelyi szakértő már két 
éve elkészített, mert feitünteti az azon területen 
már akkor beállított utca elhelyezését és jövendő 
építési irányvonalakat, amit a honvédelmi minisz-
térium is most áttekinteni kiván. 

A Zenepár to ló Egyesület Loreley ope-
rájának előadására hégeni Gleim Hugó nyug. 
huszárezredes vezetésével már nagyban folynak 
a próbák. E héten hétfőn a női énekesek, kedden 
a zenekar és szerdán a férfi énekesek tartanak 
próbát mindhárom nap este '/»9 órakor a pol-
gári iskola dísztermében. Miután az opera elő-
adást az egyesület november első napjaiban fel-
tétlenül előadja, már a legközelebbi időben együt-
tes próbákra kerül a sor. 
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Kapható : FRANKL LAJOS épi tés I 

anyás kereskedőnél , Kőszeg 

Nyári Józs i , ki Hágában Br iandnak és 
Snowdennek muzsikál t , hosszú külföldi turné 
után hazaérkezett. Nyári Józsi, „the Hungárián 
Prince", igy írtak róla a Sopronból világba sza-
kadt cigányprímásról az amerikai lapok. Pedig 
Nyári Józsi nem volt herceg soha, de mit sem 
változtat ez azon a tényen, hogy a külföld előtt 
az ő neve márka a magyar cigányok között. — 
Wiedemann Bda, az Elíte kávéház tulajdonosa 
volt oly szerencsés, hogy a most hazaérkezett 
híres prímást bandájával néhány napra leszer-
ződtethette, hogy vendégeit e ritka műélvezetbe 
részesíthesse. Nyári innét ismét kimegy Angliába 
ahová 6 hónapos szerződése hivja — muzsikálni 
és sok font sterlinget keresni. — Legutóbb közvet-
lenül Lengyelországból jött, ahol a poseni rádió-
nak volt egyik legnépszerűbb száma. Lengyel-
országi turnéja előtt Drezdában volt, ahol egy 
gyönyörű szőke német leányt jegyzett el. — Az 
egész tavalyi fürdőszezont a holland tengerpar-
ton, egész Európa haute volée-jének mondáin 
fürdőhelyein töltötte. Szezonzáráskor pedig Há-
gába került, ahol ép akkor ülésezett az első 
hágai konferencia. Igy lett azután Nyáry Józsi a 
diplomaták, miniszterek prímása, akiknek a napi 
fáradságos tárgyalások után ő simította el gond-
barázdáikat. Briand, Snowden, Titulescu, Benes 
és természetesen elsősorban a magyar delegáció 
nvnd élvezte a magyar primás játékát. Mind-
egyiktől autogrammot kért es kapott Nyári Józsir 
ami természetesen értékes történelmi dokumen-
tum lesz valaha. — Mindenesetre feszült figye-
lemmel várjuk városunk zeneértő közönségének 
kritikáját. 

Intézeti csikós vászon valamint sötétkék 
matróz leánykaruhák kaphatók ZERTHOFER 
REZSŐ ruhaáruházában. Gallértisztitás elfogad-
tatik. 

A szabóhegyi nyara ló te lepen ez évben 
három házikó épült. Több azért nem, mert az 
építési anyag szállítása a jelenlegi utakon nagyon 
megdrágítja. Mikor a legutóbbi városi közgyű-
lésen a munkanélküliség csökkentéséről szó esett, 
magáévá tette a polgármester Kőszegi Józsefnek 
azon indítványát, hogy a szabóhegyi utat már 
az idén megépítteti és erre a célra 10.000 P-Őt 
kér megszavaztatni. Egész biztosra vehető a je-
lentkezések után ítélve, hogy az ut elkészítése 
után egyszerre legalább húszan építenek tavasszal 
és ha a viz kérdése is szerencsés elintézést nyer, 
gyors benépesítése a területnek várható. Tervbe 
van véve a magasabban fekvő Steinbach-uti 
mohaforrás vizét odavezetni, ha elegendő bőség-
gel bir. 

Gyönyörűen mutat a szőlő és ha az idő-
járás még egyideig kedvező lesz, igen jó szü-
retet várhatunk ugy mennyiség mind minőség 
tekintetében. Igen helyesen intézkedett a hegyköz-
ség elöljárósága. Az itt szokásos túlságosan ko-
rán megejtendő szüretelést korlátozta. Csak az-
után résen is álljon az őrség. Borunknak ujbóí 
piacot csak ugy szerezhetünk, ha jól megéretten 
visszük a prés alá. Még ha a „sajátmegisszom*-
jának a káros rendjét tartja fenn, akkor is igy 
kell eljárnia. Miért ne igyanak jobbat ha lehet? A 
piacszerzés, a kivitel, ugy mint régen volt, jó 
lenne visszaszerezni. Egységes kvalitással el is 
érhető. 

Gyűlés. A Széchenyi István áll. polgári 
fiúiskola Segélyegyesülete szeptember hó 28 án 
d. e. 11 órakor rendes évi gyűlését tartja és 
erre a tagokat tisztelettel meghívja. Hely: a pol 
gári fiúiskola igazgatói irodája. 

Megszűnt a Kőszeg—csepregi autóbusz-
járat . Néhány hónappal ezelőtt indult meg Kő-
szeg és Csepreg között autóbuszjárat. Az érde-
kelt köözönség nehezen szokta meg az autó-
buszközlekedést, mert gyéren szálltak az autóra 
miért is Beke István engedélyes beszüntette a 
járatot. 

2 Kőszeg es Vidéke 
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Szenvedő nőkné l a természetes Ferenc 
József keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való 
bélkiürülést idéz elő és ezáltal sok esetben rend-
kívül jótékony hatással van a beteg szervekre. 
A női betegségekre vonatkozó tudományos iro-
dalom több megalkotója' irja, hogy a Ferenc 
József viz kitűnő hatásáról a saját kísérletei 
alapján is alkalma volt meggyőződést szerezni. 
A Ferenc József ktserüviz gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben kapható. 

Hogy lehetséges az, hogy a gabonának, 
a marhának, borjúnak, sertésnek nincsen értéke, 
a gazdák, ha pénzre vannak raszorulva, nevet-
segesen alacsony árért kénytelenek elpocsékolni 
keserves munkájuk gyümölcsét, és mindennek 
dacára ezen nyerstermekek feldolgozásából szár-
mazó élelmi és más egyéb közszükségleti cikkek 
ára marad a régi vagy esetleg még drágább 
lesz? Ha a buza és a rozs még a-boldogult 
békebeli árnál is olcsóbb, miért nem csökkenik 
a liszt, a kenyér, a péksütemény ára? Ha az 
áipa mostani áia fele az előbbinek, miért nem 
csökkenik a sör ára, miért kell most is ugyan-
annyit fizttni érte, mint 4 évvel ezelőtt? Mikor 
létezett az, hogy a sör drágább volt mint a bor? 
Le a söiárakkal!!! vagy ftlre a sörrel!!! Lesz 
most elég jó és olcsó bor. A mészárosok alig 
akarnak valamit fizetni az állatért, potom pénzt 
ígérnek a parasztnak érte, de a hus ára még 
egy fillérrel sem száll lejebb. Az állatbőrökért 
szintén csak egy háborús pipára való dohányt 
adnak a nagykereskedők, de a cipő, csizma, ló-
szerszám, gepszij csak megmarad rendületlenül 
a régi magas ára mellett. Miért kell a paraszt-
nak ma egy pár csizmáért egy borjut adni, egy 
kalapért egy mázsa, egy rend ruháért tíz mázsa 
gabonát elpocsékolni. Hát hogy lehetséges ez? 
Ezt magyarázza meg valaki, de ugy ám, hogy 
mindenki elhigyje. 

Az Országos Művész sz inház Szentiványi 
igazgató vezetésével október hó 1-én kezdi meg 
7 előadásra tervezett vendégjátékát a Mulatóban. 
A kitűnő színtársulat jelenleg Nagykanizsán ját-
szik a legnagyobb sikerrel. Ezután Sopronba s 
onnan Kőszegre jön a társulat. A Szinpártoló 
Egyesület ezúton is felkéri tagjai*, akik még nem 
jegyeztek elő e néhány előadasra kedvezményes 
bérletszelvényt, ezt annál is inkább megtegyék, 
mert kedvezményes bérletjegyeket csak a Szin-
pártoló Egyesület adhat ki. Az előjegyzett je-
gyeket még e hónapban eljuttatja tagjaihoz az 
egyesület. A kevés előadásra való tekintettel a 
30*/# kedvezményt biztosító jegyekből már két 
drb. vásárlása esetén is érvényes a kedvezmény. 

Felhívjuk o lvasó ink szives figyelmét 
az uj XXV. osztálysorsjáték húzására, mely már 
október 17-én kezdődik. Az óriási keresletre való 
tekintettel ajánlatos, hogy az edd gi résztvevők 
sorsjegyszámaikat továbbra is megtartsák, az uj 
vevők, pedig minél előbb rendeljenek. 

Hadikö lcsön és életbiztositottak figyel-
mébe. Az a hatalmas szervező munka, amelyet 
az Országos Hadikölcsön Párt a károsultak ér-
dekeben kifejt, ujabb elismerésben részesült az-
által, hogy a Magyar Életbiztositottak Országos 
Egyesülete megszüntette önállóságát és beolvadt 
a Pártba. Ez a több ezer tagból álló károsult 
tömeg uj erővel gazdagítja a megindított moz-
galmat. Ezen csatlakozásnál fogva ismételten fel-
kérjük, ugy az életbiztositottakat, mint a hadi-
kölcsöntulajdonosokat, hogy most már minden 
jelentkezést, panasz bejelentést vagy felvilágosi 
tást kérő levelet válaszbélyeg melléklésével az 
Országos Hadikölcsön Párt Központjához, Bu-
dapest, IV. Podmaniczky-u 27. 1/12. intézzenek, 
ahot teljesen ingyen állunk minden károsultnak 

rendelkezésére. 

A Szombathe lyen most folyó nagysza-
bású tenniszversenyeken a KSE tenniszgáidája 
is részt vesz. A szombathelyi SE jubileuma al-
kalmából rendezi meg e versenyt Vasvármegye 
legjobbjáért és ugyanezen alkalommal az első 
országos vidéki bajnoki címért. Ez utóbbi szá-
mokban Szeged, Debrecen, Győr, Nagykanizsa, 
Kaposvár és Mátyásföld legjobb játékosai is 
részt vesznek. Mi sem mutatja jobban a kőszegi 
[enniszsport erős fejlődései, hogy a KSE színei-
ben résztvevő következő játékosok Molnárné 
Deák Anna, Szovják Eta, Hidvéghy, Molnár József, 
Somló és vitéz Szabadváry Ferenc e nagytudásu 
tenniszversenyzö^kel szemben is szépen meg-

4llták helyüket 

önbosszan tónak nevezik azt a tűzszer-
számot, amelyet hiába pöcketnek és nem akar 
meggyuladni, mert kipárolgott belőle a benzin. 
Ez a bosszús állapot most megszűnt, mert Minerva 
benzin krém használatánál biztosan meggyullad 
az öngyújtó kanóca. Egy másik kiváló tulajdon-
sága ennek a krémnek az, hogy a legkényesebb 
ruhából is kitisztítható a kellemetlen folt. Kap-
ható Kertész Gyula „Jurisits- illatszertárában a 
Struccal szemben. 

A gabonaárak . A Belügyminiszter körren-
deletet adott ki amely szerint a vidéki gazda-
közönségnek a világpiaci, valamint a budapesti 
tőzsdei árakhoz igazodó helyi piaci árak szem-
pontjából tapasztalt tájékozatlansága a múltban 
is sok esetben a gazdák megkárosodására ve-
zetett. — Annál inkább áll ez ma, amikor a 
gazdaközönségnek nincs még kellő tájékozott-
sága a gabonajegy mikénti használatáról. A Ke-
reskedelemügyi miniszter azétt, hogy a gazda-
közönségnek a gabonaárakról való tájékozódása 
minél könyebb legyen, elrendelte, hogy a ga-
bona budapesti tőzsdei jegyzés szerinti napi kö-
zépárát, valamint a legközelebbi feladóállomás-
tól Budapestre való vasúti szállítási költségét a 
vasúti állomásokon a személypenztár mellett, 
úgyszintén a posta és táviróhivatalokban a kö-
zönség á tal könnyen megtekinthető helyen fel-
tűnő módon kifüggesszék. A belügyminiszter 
szükségesnek latja, hogy a városok és különö-
sen azok a községek, ahol postahivatal van szin-
tén közreműködjenek e cél érdekében s ezért 
körrendeletében e községek és városok köteles 
ségévé tette, hogy a postahivataloktól, amelyek 
naponta távirati utón megkapják az árjegyzést, 
azt lemásoljak és kiadják egy példányban annak 
a községnek, vagy városnak amely székhelyük, 
e másolatot naponta elhozassák, a gabonaárakat 
jól olvasható jegyzékbe foglalják s e jegyzéken 
a gabonaárak alatt a legközelebbi vasúti feladó-
állomástól Budapestig a szállítás költségeit is 
olvashatóan feltüntessék. A jegyzéket minden 
község és város köteles mindennap a távirat-
másolat kézhezvétele után azonnal, de legkésőbb 
másnap reggel 6 óráig a községházán vagy vá-
rosházán, úgyszintén a piactéren feltűnő helyen 
kifüggeszteni, hetipiacok alkalmával pedig a kö-
zönséget már előre dobszó utján is tájékoztatni. 
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Vende^lökben, kávé házakban kérje 
kifejezetten a hazai 
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természetes szénsavas ásványvizet. 
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Mozihirek. Ma vasárnap egy romantikus 
szerelmi történetet mutat be a mozgó. Damasz-
kusz hercegét. A darab főszerepében egyikét a 
legkedveltebb moziszinészeknek Rod la Rocquet 
láthatjuk viszont. A darab legnagyobb része 
Perzsiában játszódik le és a darabon keresztül 
megismerhetjük a perzsa arisztokratáknak életét 
A szép szerelmes történet a végén nagyon iz-
galmassá válik, amikor az egyik európai lovag 
bemerészkedik egy herceg háremébe. A darabot 
tavasszal mutatta be Budapesten, mint egyikét az 
utolsó néma filmeknek a Capitol filmszínház igen 
nagy siker mellett. 

A Magyar Magaz in , Hangay Sándor ké-
pes folyóirata szeptember 15-iki számából ki-
emeljük : Bónyi Adorján és Lőrinczy György 
novelláit, Szerémy Zoltán. Rudnay Győző, Ter-
nay István, dr. Kallós Oszkár szines riportjait 
és szellemes krokijait, melyeket legjobb rajzo-
lóink: Pérely, Forray, Kreisel, Georg stb. illuszt-
ráció diszitenek. Élénk külföldi és hazai fotó-
felvételek kisérik szenzációs riportázsát. Párat-
lanul szép mű melléklet. A Magyar Magazin a 
legolcsóbb, legtartalmasabb és legszebb kiállí-
tású képes családi folyóirat. Mümelléklettel együtt 
csak CO fillér. 

S i r k ö v e t egyszerű és művészies kivi-
telben előnyös árak mellett szállít Zerthofer 
Mihály, Gyöngyös u. 14. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetekről . 
S z ü l e t é s e k : Witzmann János-Piisznyák Ka-
rolin : Anna r. k , Hosszú István —Góczán Teréz: 
István r. k., Tompeck Ferenc-Rácz Katalin: 
Károly r. k , Bestnyő Lajos-Sarang Mária: Gi-
zella r. k., Kiss József—Koltai Mária: Erzsébet, 
Teréz, ikrek r. k. — H a l á l o z á s o k : özv. 
Lausch Ferencné 77 éves, agyvérzés, Gruber 
Károly 10 éves, disenteria, özv. Lindenmayer 
Frigyesné 81 éves. végelgyengülés. 

Nagyszabású akció a téli és őszi gyü-
mölcsfa kártevők k ipuszt í tására . A földmive-
lésügyi minisztérium nagyszabású akciót készit 
elő az idén a gyümölcsökben pusztító kártevő 
rovarok ellen. Ámbár az idén kora tavasszal pro-
paganda nyomtatványokkal árasztotta el a föld-
mivelésügyi miniszter a vidékét a gyümölcsök 
szakszerű kezeléséről, mái a szezon elején kitűnt, 
hogy akció csak részben sikerült, mivel a gyü 
mölcsöt termelő gazdák mult ősszel és télen nem 
tették meg a legfontosabb és legszükségesebb 
intézkedéseket a kártevők tllen. A földmivelésügyi 
minisztérium épen ezért már szeptember második 
felében kezdi meg az erélyes propagandát s 
alaposan kitanítja a gazdákat az őszi és téli mun-
kálatokról, amelynek betartása biztosítja a gyü-
mölcsösöket a téli kártevők ellen. A gyümölcsfák 
téli permetezéséhez rendszerint két anyagra van 
szükség és pedig gyümölcsfakarbolineumra és 
rézgálic-kéntartalmu permetelésre. Az eddigi elő-
írások szerint mindkét anyaggal külön külön 
kellett permetezni, mivel a gyümölcsfakarboline-
umot réz és kéntartalmú permetelevei keverni 
nem lehetett. Most azonban, amint értesülünk, 
Novenda néven már egy kéntartalmú gyümölcs-
fakarbolineum is forgalomban van. amely a réz-
gálicból készített permetébe a bordóilébe bele-
keverhető és igy a kétszeri téli permetezés egye-
sítve egy munkával végezhető el 

Ma vasárnap a KSE két fronton is har-
col. Az első csapat a rendkívül fontos bajnoki 
pontok megszerzésére Pápára utazik és az ottani 
Testvériséggel játszik bajnoki mérkőzést. Még a 
gyengébb csapat is azonnal veszélyessé válik, 
ha olthonábau játszik. A pápai Testvériség csa-
pata 2 évvel ezelőtt még a gyengébb csapatok 
közé tartozott, de folytonosan javulva ma már 
igen jelentékeny játékerőt képviselnek. Ezt mu-
tatja legutóbbi két eredmények, mert a ZTE ellen 
bajnoki mérkőzésen csak minimális vereséget 
szenvedtek, elmúlt vasárnap pedig ugyancsak 
bajnoki küzdelemben a soproni Move csapatát 
3: l-re verték meg. A KSE legénysége minden 
valószínűség szerint kiheverte a mult vasárnapi 
egerszeg; depressiót és ma annál inkább meg 
akarják mutatni, hogy idegenben is tudnak győzni. 
A mérkőzés birója Boross Győr. A csapat a 
déli vonattal indul. A KSE második csapata, 
amely azonban majdnem olyan játékerőt kepvisel, 
mint az első csapat, Felsőőrön vendégszerepel 
és ott játszik barátságos mérkőzést az ottani 
Sportverein csapatával. Ez a csipat délben in-
dul autóbusszal Felsőőrre, ahol 8 órakor kez-
dődik a mérkőzés. Ma délután 2 órakor pedig 
Törekvés—Ifjúság mérkőzés lesz a helybeli sport-
telepen. 

Róth Jenő kö lcsönkönyvtár ú j dons ága i : 
Vicki Baum, Menschen ím Hotel. 
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Lég- és gázvédelmi pá lyázat . A Nem-
zeti Munkavédelem felügyelősége a leg- és gaz-
védelem oktatási segédletének megszerkesztésére 
pályázatot hirdet: 1. „Aerokémiai hatc". Nyújt-
son támpontot mindazok részére, akik iskolák-
ban oktatással foglalkoznak, akik különfcle haza-
fias egyesületekben fővárosban és a vidékén) 
tájékoztató előadások megtartására vállalkoznak, 
akik a kémiai harc kérdéséi iránt különösebb 
érdeklődést tanúsítanak es akiknek bármi okból 
nem áll módjukban a terjedelmes külföldi szak-
irodalmat tanulmányozni. Az aerokémiai harc 
minden vonatkozását zárt fejezetekben tárgyaló 
és kimerítő enciklopédikus jellegű fenti célokat 
szolgáló szakirodalmi d j legyen. Kritikai utalá-
sokkal a külföldi szakirodalomra. A mű terje-
delme 100 — 200 nyomtatott oldal. Pályadíj l'KX) 
(ezer) pengő. Határidő 1031 februári. — 2. Tá-
jékoztató füzet. Minél tömörebb formában tar-
talmazza mindazt, amit az aerokémiai támadás-
ról es az ellene való védekezésről minden állam-
polgárnak ugy a saját, mint családjának, avagy 
közvetlen környezetének biztonsága és hivatásá-
nak — háború esetére való — zavartalan ellá-
tása érdekeben tudnia szükséges. Terjedelme: 
20—3'J nyo-níaíot o'dil Pilyadij: 300 (három-
száz) peneő. Haár idő: 1931. február 1. — 3 
Emlekeztetö. Rövid 10-12 pontban összefoglalva 
parancs alakban tartalmazza a gázveszély eseté-
ben célszerű személyes magatartás szabályait. 
Terjedelme legfeljebb 3 nyomtatott oldal. Pálya-
díj 100 (egyszáz) pengő Határidő: 1931. február 

I. — 4 Lég- és gázvédeimi utmutató cserkészek 
és leventék részére. Tartalmazza mindazt, amit 
a cserkészeknek és leventeknek a !ég- és gáz-
védelemről tudniok kell. A ni fi terjedelme leg-
feljebb 2<> nyomtatott oldal. Pályadíj 2<»0 (kettő-
száz pengő. H itaridö 1931. febiuár 1. Altalános 
feltételek, mely a „Munkavédelemi" c. lap s/ept. 
havi számában jelentek meg, a Nemzeti Munka 
védelmi hivatalban, Szombathely, vármegyeháza 

II. emelet hétköznapokon d. e. 10—11-ig tudha-

i r- * 

flz uj XXV. osztálysorsjátéK 
Az elérhető legnagyobb nyeremény 

pengő 5 0 Ö . 0 0 0 pencjö 
juiatom és nyereményen 

5 0 O O O 3 0 0 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0 
4 0 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 2 0 . 1 > 0 0 
3 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 1 5 . Ö O O 

stb. pergő, össze en közel 8 m i l l i ó p e n g ő k é s z p é n z b e n 

S-l.ooo sorsjegy kö ül 42.ooo 
biziosan nyer minden második sorsjegy? 

Húzás 
o'-tóber 17-én 

kezdődik ! 

Nyolcad i Minden 
_ _ » második sors-

" | jegy nyer ! 

tók meg — A pályázat eredményét a N M V. 
felügyelősége annak idején ugyancsak e lap ha-
sábjain fogja közölni. 

Z S E - K S E 5:1 (2:1). Zalaegerszeg, baj-
noki, bíró Németh. A KSE súlyos vereséget szen-
vedett a bajnoki küzdelmek soián kitűnő startot 
vett ZSE-től. A KSE csapatára nem lehetett rá-
ismerni Sehogyseni találták fel magukat a füves 
pályán, ahol az egész mérkőzés aiatt össze vissza 
bugdácsolva széteső játékot mutattak. Amikor a 
mérkőzés elején azután a KSE javára megítélt 
1 l-est sem tudták berúgni és közvetlen ezután 
egy egész tiszta helyzetben az üres kapuba sem 
ment be a labda, a csapat lelkileg is teljesen 
letört. Ezzel szemben a ZSE végig hatalmas 
lendülettel támadva kitűnő játékot mutatott. Ha 
ezt a formáját megtartja, akkor a zalaegerszegi 
füves és szokatlan kicsi pályán sorra el fognak 
vérezni az alosztály csapatai. A ZSE a mutatott 
játék alapján a legkomolyabb bajnokjelöltek so-
rába taitozik. A KSE-nek viszont nem szabad 

tragikusan a vereséget felfognia, mert nincs fut-
ballcsapat, amelyeket ily baleset ne érne; annál 
inkább össze kell szednie most minden erőt és 
a többi mérkőzésen megmutatni, ho^y csak át-
meneti indiszponáltság törte le a csapatot Zala-
egerszegen..— Sárvári leventék-Kőszegi leven-
ték 6 :2 . Meg nem erdemeit vereséget szenvedett 
a helybeli leventék csapata Sárváron az ottani 
leventék durva csapata ellen. 

A pesti premierek a Sz ínház i Életben. 
Az ország fővárosában megkezdődött a színházi 
saison. Ezen a héten nem kevesebb, mint négy 
premier zajlott le. Fedák Sári „Bábel" cimen 
irt érdekes cikket. Egyed Zoltán Petráss Sárit 
búcsúztatja el. Szép Ernő érdekes cikke, novel-
lák, uj játékok, érdekes mozicikkek és érdekes 
riportok vannak még a S/inházi Életben. Darab-
mellékletül Incze Sándor hetilapja az elmúlt saison 
legnagyobb sikerét a ,Fruska"-1 közli. Kőszegen 
a Színházi Élet Róth Jenő könyvkereskedésében 
kapható. 

Köszönetnyi lvánítás. 

Mindazoknak, kik szedetett p 
édesanyánk es rokon 

özv. Lindenrnayer Frigyesné 
szül Rihnor Róza 

elhunyta alkalmával fajdalmunkat 
jóleső részvétükkel enyhíteni igye-
keztek, valamint azoknak, kik a ie-
metesen resztvettek, ucnkülödben 
a koszorúk és virágokért ezúton 
mondunk háMs kosionetet 

KAszeg, !'»30 szept. 2"» 

A gyászoló család . 

I O B H H M M B H 

E L E K T R O B l O S K Q P l 
Vasárnap , szeptember 21-én 

b f l H f l S Z K U S Z 
H E R C E G E 

Egy romantikus szeretem törtonete 

8 fejezetben 

A főszerepben: 

Rod La Rocque, Marcellne Day, 

Sharon Lynn. 

É a a k i a é r ó m ü t o r . 

•«C 
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bt 
CB 

£ 

Haas Fülöp és Fiai 
120 éves c é g 

Szombathely, Erzsébet királyné-u. 24. 
ritka " y 

j u b i l e u m i é v é n e k , 

é v a d n y i t á s i á r a f e l t i i n i s t k e l t e n e k . 
Csakis szavatolt elsőrangú minősegeket tart óriási valasztskban, 
Kitfinö m inö tégü strapa Boucle szőnyeg, 3J0 cm. . . . P 40'— 

Legkivá lóbb va lód i boucle, 200 • 3i-0 cm 88 — 

„Batus" t iszta gyap jú nyirott szónyeg 200+300 cm . 116' — 

Tiszta gyap jú legjobb minőségű Vel>ursz6nyeg, 20"+3iH> cm , 120' — 

Nyirott .Benares* Velour á^ye lő rujttal kétszeresen lekötve, 

perzsa és modern mintakban darabja . 9*20 

Ugyanaz összekötöben, darabja „ 12*1,0 

130 cm. széles k ivá ló minőségű és szépmintályu bu'or-

szövetek méterenkint . ,, 6 — 

Boucle futók kemény háttal „ 4 90 

Erós strapa futók 1*40 

Napá l ló ( indantr in) f i igőnyök 3 részből (2 szárny, 1 drapéria „ 8 50 

Elsőrangú steppelt paplan „ 16* -

Gyap jú lópokróc 4 kg. nehéz 16 50 

F ü g g ö n y ö k , k e r e v e t á t v e t ő k , p lüsök 
m é l y e n l e s z á l l í t o t t á r o n ! 

JVtaradékok minden cikkben potom áron! 

E^y ké'karilos álló 

tüzheív eladó 
Király ut SJ sz. alatt 

V) © 

•O 
n 
O 
3 

W 

3 
3 

Teljem, n uj 

sertés-hidas 
eladó Váikör 24 sz. alatt 

Olcsón eladók: 
ió karhm Itvő 
férfi, fiu éi leány tél ikabát, 
va lamint gyermekcipők 
sapkák és eg>éb ruhane-
müek. C ' n a khdóhiv.-ban 

n i N E R V f l 
b e n z i n l y é m 

tubusban. 
(Magyar R>artma«>) 

Minden öngyú j tóban 8-szor annyi 

ideig tart, mint a benz in ! 

Vi lágos, szagta lan l ángga l ég 1 

Nem robban t Nem il lan e l ! 

Olcsó I 
Kényelmes t Takarékos ! 

Folttisztitásra kiválóan alkalmas! 
Mindenütt kapható! 

Fóetárusitó: „Jurisits" i l latszertár, 

Kertész Gyula. 

A betegségek legnagyobb része ellen ma már 
a természet által nyújtott gyógytényezőkkel 

küzdünk a legeredményesebben I 

Napfény 
D i é t a 

k e s e r ü v i x . 

Az Igmándi keserűvíz kapható minden gyógyszertárban, drogueriában 

és jobb füszerüzle!ben. 
MagyarorszaR részére kizárólagos egyedárusitó: Ásványvíz Kereskedelmi R. T. 

Budapest VI , Király-utca 12 

Plakát 
Röpcédula 
Levélpapír 
Számla 
stb. 

a most érkezett leg 
modernebb be l U~ 
f a j o k k a l készül 

Rónai Frigyes 

nyomdájában 

Kőszegen. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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