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A kultuszminiszter Kőszegen. 
Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter 

várva várt kőszegi látogatása mult szombaton 
zajlott le. Holmi kirándulásnak jelezték csak a 
kultuszminiszter kőszegi látogatását, de azután 
mégis cs.nk valósággal tanulmányi látogatás lett 
belőle, mert a miniszter a városi hatóság pro-
grami jához hiven, minden iskolát meglátogatott 
Kőszegen. így volt ez helyesen, hiszen az idő-
bői is tellett, sőt ha programm szerint érkezhettek 
volna, ugy még maradt volna az időből is 

Délután fél négyre járt már az óra, mikor 
a miniszter Mikes János gróf megyéspüspök 
autóján a vasúti hidnál emelt diadalkapuhoz ér-
kezett, hol Jambrits Lajos polgármester, vitéz dr. 
Nagy Miklós, dr. Freyberger Jenő és jagits Imre 
tanácstársai élén néhány szóval üdvözölte a 
minisztert, kinek társságában voltak mée Tarányi 
Ferenc főispán, Horváth Kálmán al spán. Lingauer 
A'bin képviselő, Boda János kanonok. Ferenczy 
Tibor főkapitány, Kertész Róbert és Kornis Gyula 
államtitkárok, Tsida Ottó tankerületi főigazgató, 
Dezső Lipót tanfelügyelő és Demhof Kálmán a 
miniszter titkárja. 

A polgármester alig egy perces <":dvözlése 
után az autók hosszú sora a városházára hajtatott. 
Uiközben a Rezső-tértől a főtérig az iskolák 
növendékei áilottak sorfalat, akik a közönséggel 
együtt lelkesen éljenezték a vendégeket. A város-
házán Jambrits Lajos polgármester köszöntötte 
a minisztert meleghangú szép beszédben és elő-
terjesztett^ a város azon kérelmét, hogy segitse 
a tanítóképzőt mielőbb tető alá hozni, melyhez 
a város nagy anyagi segélyt ad. Klebelsberg gróf 
meleg szavakkal mondott köszönetet a kedves 
fogadtatásért, majd előadta jövetele célját és 
örömmel állapította meg, hogy Kőszeg mennyire 
alkalmas, hogy iskolaváros legyen és milyen 
fontosnak tartja az ilyen iskolaváros tovább fej -
lesztését, mely ugy fizikailag, mint erkölcsileg is 
egészséges hely lévén, örömmel küldhetik ide a 
a szülők gyermekeiket Megígérte a miniszter, 
hogy a tanítóképző ügyét tanulmánytárgyává teszi. 
A miniszter beszédjét többször szakította meg 
lelkes éljenzés és a beszéd végén melegen tün-
tettek a miniszter mellett. A fogadtatás után a 
felekezetek tisztelegtek a miniszter .'lőtt, akikkel 
elbeszélgetett, majd a tanári testület tisztelgését 
fogadta Nah»"er Mátyás vezetése mellett és többeké-
hez volt néhány szava a képviselőtestületi tagok 
közül, igy Auguszt János ny h. polgármesterrel 
és Kappel Tóforral beszélgetett hosszasabban. 

A városházáról a miniszter kíséretével együtt 
gyalog ment a belvároson át a zárdába és út-
közben melegen érdeklődött az ősi város patinás 
épületeiről és környékéről. A zárdában a nővérek 
és a növendékek a zárda udvarán fogadták a 
vendégeket, hol Pálinkás Margit tanítóképzős 
növendék kedves szavakkal köszöntötte a minisz-
tert és beszéde végén szép virágcsokrot nyújtott 
át neki. A miniszter meleghangú beszédben vála-
szolt és láthatólag meghatotta a kedves fogad-
tatás. Németh Irnre Igazgató és a perjelnő kalau-
zolásával megtekintette az egész zárda épületét, 
melynek megfelelő átalakítását megígérte. Több 
tvint fél órai ittidőzés után az állami tanítóképzőt 
látogatta meg kíséretével együtt, ahol Zoltán Géza 
igazgató üdvözölte és fogadta a tanártestület es 
növendékek élén. A miniszter végig járta az 
intézetet és az ideiglenes helyiségek ízléses és 
S'ép berendezése felett megelégedésének adott 
kifej pzést, majd beírta nevet az emlékkönyvbe. 
Bár kötelező ígéretet a miniszter nem tett az uj 
épület megép'tésére. mégis annyit megígért, hogy 

a legnagyobb jóakarattal fogja kezelni a tanító-
képző sorsát és igyekezni fog segítséget nyújtani. 
A polgármestert külön is meghívta Budapestre 
ez ügyben tárgyalásra. 

Innen az evangelikus leánygimnáziumba 
mentek, ahol Arató István igazgató köszöntötte 
a minisztert, akinek Kapi Klára növendék egy 
szép virágcsokrot nyújtott át. Klebelsberg gróf 
megtekintvén az intézetet, hosszasabban elbeszél-
getett a növendékekkel és a tantestület tagjaival. 
A látottak felett teljes elismerését fejezte ki, majd 
a főgimnáziumba hajtatott, ahol Nagy Balázs 
igazgató fogadta a tanári testülettel. A miniszter 
a cserkészek diszőrsége között vonult be a dísz-
terembe, melynek szinpidán az énekkar Sólymos 
Vendel tanár vezetésével és a zenekar várta. 
Móricz Lajos VIII. o. tanuló üdvözölte a minisz-
tert, aki válaszában meleg és közvetlen szavakat 
intézett a tanuló ifjusághor, lelkére kötve a szor-
galmat, kötelességteljesitést, mert ők ezzel a 
munkával vehetnek részt Magyarország újjáépíté-
sében. Kőz )en az énekkar nagy precizitással adott 
elő egy szép éneket, ami lekötötte a miniszter 
figyelmét, majd a zenekar hangjai mellett eltávo-
zott kíséretével, de előbb gróf Mikes János 
megyéspüspök kérelmére hétfőre szünetet adott. 
Innen a polgári iskola látogatása került sorra, 
hol Náhrer Mátyás igazgató a tantestület és az 
ifjúság élén szép beszédben üdvözölte a minisz-
tert, aki több fiút megszólított, majd a látottak 
felett megelégedését fejezvén ki, kíséretével együtt 
autóba szállt és fél 6 óra tájban visszatértek 
Szombathelyre. 

A miniszter távozása után a bencés rendház 
vendégszerető házában gyülitk össze a kőszegi 
vezető férfiak, hol élénken tárgyalták a miniszteri 
látogatást, melynek az az eredménye feltétlenül 
megvan, hogy megtört a jég és végre mégis csak 
itt volt a kultuszminiszter, akire az itt látottak a 
legjobb benyomást tették és igy Kőszeg városa 
most már talán nem lesz mostoha gyermek a 
kultuszkormany előszobájában és Kőszeg város 
is be fog majd kerülni a miniszter nagyszabású 
kuhurprogrammjába, amit c . a város méltán meg 
is érdemel. 

" I P ^ T T M c V Y ^ , ; 

3415—1928 F*í's'/;iit<m * háztulajdonoso-1 
k«t, hot'y udvarokról h trátfvát és szenetet f. 
é>/i áp ' i in 30 i ; ho-dissik ki, snnál is inkább, 
mert az udvarok tisztaságit ellenőriztetem és az 
ezen rendelkezest, nem t«lje^itöh. ellen a meg-
torló eljárást kénytelen volnék megindítani 

Ad. 3021—1928. Közhírré tesrom, hosv a 

jövőben Vnnvármecrve alispáni hivatalában érte 

sités c-sak 11 — 1 óra között nyerhető és az elő 

adók feleket c*ak ezen időben fogadnak. 

2377—1928. Közhírré teszem. ho*v a keresk.j 

miniszter a szellemi munkások összeírását ren-' 

d 'lte e|. Azns-zeirás Kő?íear városában is ne« 

kezdődött. Felkérem a város közönségét, hoízy 

számlálóbiztosokat munkájukban támogatni 

szíveskedjék. 

Ad. 3198-1928. Fe'h :vom mind írókat, 

Hkiknek hozzátartosój* a volt m. kir. 7. honvéd-j 

huszár -zrednél szoltfá't és hősi halált halt, ho?v 

a hö«i halott n.ivét személyi ndait legkésőbb 

f. évi mároius hó 31 iflr jel^atsék bű a polgár 

mesteri hivat»!b<n. 

3188—1928. Kö íhirró tesz >m, ho ;y A ÍMZ 

d*sái?i gépmunkások a izép üzemb) helyezése 

előtt b^jelentendők a városi adószámviteli osz-

tálynál. 

Reti széna kaphaíó a városnál 5 és 10 

mázsás tételekben. Eiőj 'uyzés a számvevőségnél. 

3453-1928. Közhírré t-szen, ho*y folyó 
évi március hó 12-án, hóifőn délelőtt 10 órakor 
á város erdőgazdisági a Kálvárián átffaármerést 
tart. Kikiáltási ár 2 pingő. K iad indá lesz: 182 
rakás kemény ós vauryes áj[f». 

2690-928. sz. Közhírré teszem, ho«y Kő-
szel? város közönségét érdeklő földadó kivetési 
lajstrom 1928. évről március 4 tői 15 napi köz-
szemlén van kitév > a városi adószánviteü ügy-
osztálynál, hol azt bárki betekintheti. 

Jambrits Lajos, polgármester. 

Ipartestületi Közlemények. 

Az Ip «rosr>k Országos Központi Szövetke-
zete mefifker.s^se folytán értesíttetnek • testület 
taajai, hoi/v kisipari hitelt folyósít a í igénylők-
nek. az ipar estületben i ívgtudható feltótelek 
mellett. 

I s m e r e t t e r j e s z t ő " í ő a d á s o k Porr°ndje: már-
e i u s 1 2 ó ' i, h é ' f ő n „ F r a n c i a o r s z á g , Páris, törté -
n- lm' k ipesolaMi ik e n • nz-t'e " címmel, előadó 
S á ' v m >s V -nd »l ; m á r c i u s 14 é n , nzerdin „A 
r o d v r n «zoc>>lis s < . z m é k ki ' . f a k u l á s a * eimmel, 

e l ő a d ó S z u n y o g h X i « : r . 
Ipartestületi elnökseg. 

fl 1 sr K SÍ. 
Március 15 enek megünn^plese városunkban. 

Valamikor est* a t inulóifjmász ós a hazif i ts 
egyesületek ünnepeltek március 15 én, később 
már ,'rfvútt ünnepelt az egéiz társ.idtlom s most 
legutóbb hazafi is érzéstől inl i ttatv*, «z orszáar-
gyűlés ü nemzet hi/ata'os ünnepávé d ik l i rá l ta 
március idusát, jele/.v*n ezzel is, hogy a n*gy-
k^zonségiínl j hivat »lo-f nemzet is egy ember-
ként á'1 a márciusi gondolat, a nirciusi 
rno^é. Vároáunk kóz>msei*e minden é /b i n máltó 
k^Kvelettal emlékezett meg 1848. mároius 15-
éröl, d" az id»i évben még rnílt^bb keretekben 
óh i j t ünnepet SEJntolni a szabadságharc dicső 
emlék'-: »ik. Az üonep istentiszteletettel kezdődik. 
Március 15-én, csütórtöKőn délelőtt 9 órakor a 
Jézus í>z. Sí ivé temp'omábau ünnepélyes natry-
mise lesz. Az ev. templombin 10 órakor t^rta-
n»k unnepélyeti isteme ítiszteletet, mii? az izr. 
templomban fél 11 ó r uo r . E u e fél 9 órai kez-
dettel a Mulatóban ünnepély lesz, melynek 
pro^raramja a következő: 1. Hiszekegy: énekli 
a C incordia. 2. Csaba Nándor: Márciusi vizió, 
szavalja: Au uszt 1 are. 3. T-»vasz elm i l t . . . 
Kos^u'.h nót i . . . énekli a C vicordia. 4. Ünnepi 
beszéd, mondja: G ispár János segédlelkész. 
5. A Korpátok Őre, fantázia 1 felv., előadjak a 
Kamaraszinház tat?j»i. 6. S^óza', énekli a C>n-
oordia. — A i ünnepélyre b?lép">dij nincsen. — 
A város polt< irmestore ezúton hívja meg a város 
nntfyközOnségát a hazafias ünnepélyre. Kérjük 
a háztulajdonosokat és hatóságokat, hogy e?«n 
napra lobo«ózzrik fel házaikat. M*rcius 15 én 
a hivatalokban munkaszünet van, a ré^i szokás-
hoz k^pist a kereskedők is dá :u án zárva tartják 
üzleteiket. 

Mnrcius 15. A helybeli S^échenvi István 
IE. kir. áll. polgári fiúiskola március 15 én dél-
előtt 10 órakor a nagy márciusi napok örök 

emiékoz tér* hazaf i i . ünuepélyt t>»rt és erre a 
vár- s köző: s>vét ezennel tisztelettel meahivja. 
A', ünu'-pély műsora a k ivetkező: 1. Himnusz, 
énekli kar. 2. Ünnepi beszéd, tartja Gerencsér 
Ferenc tanár. 3. Márciusi ének, R*dványi László 
ti 1 szavalja Ba«ó J mos IVT. o. t. 4. Nemzeti 
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A természetes keserűvíz 

g y o m o r é s b é l t i s z t i t ó l i a t í i s a p á r a t l a n ! 
Igmándi ne tevessze össze masfajta keserüvizzel 1 Kapható mindenütt kis és nagy üvegben. Schmidthauer kutvallalat Komárom 

dal, énekli a kar. 5. Trianon. Lampértb Gézá-

tól, szavalja Strenn János IV . o. t. 6. Tavasz 

elmúlt, énekli a ker. 7. Te voltAl! Bárd Miklós 

tói, szavalja Czékmány László IV . o. t. 8. Szózat, 

énekli a kar. 

Március 15 e az aII. tanitokepző-lntezetben. 

Folyó bó 16 én a márciusi nagy nnpok emlé-

kére a helybeli állami tanítóképző intézet ifju-

tága az intézet nagytermében fél 11 órai kez-

dettel hazafias ünnepséget rendez, mellre a 

szülőket, tanügy barátait és az érdeklődőket 

ezúton hívja meg a rendezőseg. 

A húsvéti lelkigyakorlatok rendje: férfiak 
számára : narcius 14,15, 16, 17 én este 7 orakor 
szenlbeszéd a reálgimnázium dísztermében. 
Tartja: dr. P. Burka Kelemen. Március 18 án 
délelőtt 8 órakor M zö6 6ztriáldozfls a bencés 
templomban; — c(k tzámara : március 2o, 26, 
27, 28 án d. u. 5 orakor szentbeszéd a gimná-; 
zium diszterrm ben. Tartja Szigeti Abel. Március; 
29-en d. e. 8 órakor h közös szentáldozás a. 
benoéstempiombar. — Szentbí nedekrend ünne-
pély, marc us 20 án este 7 órakor ájtatosság a 
beccéstempion b»n ; márciu> 21 én d. e. VjO kor 
nagym:se; a. u. 5 orakor ünnepély a gimnázium 
dísztermében. 

A koszt yi aliami tanítóképző megepitese 
űgyebtn máris megnduitak az előzetes tárgya 
latok. L i i gau t r Albin országgyűlési képviselő 
elkerte a poig*rm< sleriől az úgy re vonatkozó 
iratokat és határozatokat, hogy már mo6t meg 
indítsa az előzetes t á l a l á s o k a t a kultusz-
minisztériumban. Itt említjük meg, hogy a vá-
róinak azon tenct, mely szerint a tanítóképzőt 
a jelenlegi polgárt epületében akar;a elhelyezni, 
el kellett ejteni, mert a befogadó képessége 
egy tanítóképző részére, még nagyobb átalakí-
tások arán sem volna lehetseges. 

A kőszegi öreg bences díakek nu l t hétfői 
összejövetele t ég lbtoga'.ott volt. Ez alkalomból, 
mehg ünr ep'ésben rész»sitették az örey bencés! 
diakok di. Freyberger Jenő városi tb. főügyészt, 
azon alkakmbol , hogy ezen tisztsége', elfoglalta. 
A l egkö i t k l b i tsszejtveiel ápiilis hó 2 án lesz, 

ugyancsak a Kaszinóban. 

Tanulmanyi kirándulás Kőszegre. A soproni 
erdészeti 1/iskola negyedeves hallgatói, hlrom 
tanár vezetésével, erdő asználattani kirándulásra 
érkeznek e hó 17-én Kőszegre. 

Meghall a városi csordás. Kiss Vince városi 
cscrdas, aki a gazdaközonség iegnagyobb meg 
elegedésere látta el feladatát, hirtelen olhunyt. 
Tiz gyermeket és özvegyet hagyott hátra. A 
városi hatóság egyik fiát fogja alkalmazni és 

— Husz bokorrozsa 16 pengő, 10 magas 

rózsa 28 pengő, saját választásom szerint a leg i 

szebb fajtákban, csomagolva. Unghváry József' 

faistoláj* Cegléd. Budapesten kizárólag Andrássy , 

ut ö l . Árjegyzék ingyen. 

Ajándék a szegenyexnek. A kőszegi n^mez-
gyár, egy bűnügyből kifolyólag a tőle ellopott 
szenet, amelyet a kir. járásbíróság zár alá vett, 
majd a gyár rendelkezésére bocaájtotta, a városi 
szegényeknek ajándékozta, mit a polgármester 
az egyik szegényházba juttatott. 

Cserkesztaborozasok Kőszegen. A soproni 
főreáliskola cserkeszcsipata ill. az iskolu igaz 
gatója, Lauringer ErnO kereste mrg a varost, 
hegy a cserkészcsapit a nyár folyamán Kősze 
gd i táborozhasson. Ugyancsak Kőszeg-n óhajt 
táborozni egy bud ipesti zsidó cserkészcsapat is. 
A pulgármester minakét csapul táborozására | 
megadta az engedölyt. 

Vallasos est. Március hó 18-an, vasurnap 

este 6 órakor az evangelikus temp'omban val 

Iásos e6t lesz kar es magánénekkel és német 

nyelvű felolvasással. 

A Turista- es Szepitoegylet vasárnap a vá 
rosházán elenken látogatott közgyűlést tartott 
Waldmayer Károiy elnöklete alatt, aki einohi 
megnyitója után beszámolt az egyesület egyévi 
működéséről. Ró ih Jenő pénztáros által ismer- ; 
letett adatokból kiviláglott, hogy az egyesület' 
kötelessegeit teijeMihette ** feleslege is maradt 
es hogy a kulon kezelt óházi ezredéves emiék-
torony céljaira közel 3000 p ingő gyúlt össze és 
mivei az egyesület feles bevételeiből 500 pengőt 
utalt at ugyanezen colra, ez most mar 3500 
pengó vagyonnal b:r. A közgyűlés a Ugdijat 
tovaotra is 2 ptngC 40 f. ben állapította meg! 
és a regi tisztikart es választmányt most már 
a jóváhagyott alapszabályok alypjm 3 évre újra 
megválasztotta. Jambri'.s L^jos polgármester 
elismerő szavakkal emieke/ett meg az egyesület 
vezetőségéről, különösen \Valdan.yer Karoly 

|eluö;>. és Kőszegi J ^ s e f litkar eredínenyes mun-
lkáját kiemelve, amiéit az elnök moodott ko-
| szonetet és az egyesület támogatását kérve, a 
|jelenlevők élőnk, éljenzése KOzbea zaita btt a 
közgyűlést. Dr. Szunyu^h X . Ferenc tftuar u > 

;nagyi tisztségét Mészáros Antal erdőmernokre 
: kérie átruházni, aki eddig is lu^gón vegezto az 
jekörmi teendőket. Miutau a közgyűlés ehhez 
.egyhangúlag hozzájárult, elnök köszönetét le 
jjezte ki neki cserkészeivé! együtt eddig teije-
jsitett ígjn értékes szolgálataiért. 

A Kőszegi Sportegylet evi rendes közgyűlését 
ma délelőtt 11 örukor tartja Ja inbnis Lajos 
polgármester elnöklete alatt a városháza tanács-
termében a következő tárgysorozattal: Elnöki 

! mtgnynó, ügyvezető eluok beszámolója, fótit 
kári jelentes, számvizsgáló bizottság jelentése, 
felmentvények megadasa, megüresedett állások 

, betöltése, 19i:8. évi költségvetés, esetleges indit-
I vácyok. A közgyűlésre a tagokat ezutoa is meg-
! hívja a vezetőség. 

A kőszegi Magyar Szinpartolo Egyesület 

! ma vasárnap délelőtt V, 12 órakor tartja rendes 
I evi közgyűlését a Városháza tanácstermében, 
amelynek tárgysorozutáa a számauások, jelen 

. tések (az Országos Kamaraszínház teljes be | 

. kapcsolódása) stb. szerepelnek. A közgyűlésre 
! tagjait ezúton is meghívja a Szinpártoló Egylet. 
A közgyűlésen résztvevők, vaiarnint a oéríók, 
akik a Kaim»ruszinüaz berletemek fizetésére 

; kötelezik magukat, Alapi értékes könyvet „Ván 
dorlubunk" ajunde«vba kapják. 

Ingatlanvétel. Dr. Hechinger Ede tulajdonát 
képező es u Király-voigyben Hivő kh. 20000 
négyszögöles gyümölcsöset, a rajta levő nyári-
lakkal egyetemben a kőszegi Bateghát Egye 
suiet vásárol la meg 4950 pengőért. 

A Lamer dulout javitasa mar elkerülhotet 
lenné vait, miért is a varos hozzáfogott az ut] 
alapos megjavításához. A munkálatok mar 

I folyamatban is vannak. 

A Szikvizg>ar r. t. közgyűlésé \olt hétfőn 
Mayer János elnoKlete atatt. A bemutatott mér-
leg és javaslat ellen felszólalás volt, meiy ki-
fogásolta, hogy bár jelentékeny jövedelememel-
kedés volt és mu' kí>b?rmegtakaritás, ennek 
ellenére az osztalékot eyy hürmuddal Irszállitják, 
meri személyi kiadásokra fordítják. A fóleg az 
igazgatóságból a:ló közgyűlés természetesen el-
fogadta sajá: elöterjeszie.>í t. Majd ha életbe lép 
a kisebbségi részvényesek, védelméről szóló tör-
vény, akkor cem így lesz. A kicsi vállalatnak 
24 igaightCsági tagja közül 11 lejárt mandá-
tummal biro tagot újra megválasztották. 

A Concordia közgyűlését ma vasarnap dél-
előtt fél 11 órakor tartják az Ipartestület helyi-
ségében, melyre ezúton hivja meg a választmány 
az egyesület mukodö és portoló tagjait. A köz-
gyűlés napirendje a követkevő: Elnöki meg-
i.yno, tnkari jelentés, pénztáriiOki jelentós. A 
lemondott és lejárt tisztségek betöltése. Eset-
iegea mditvanyoK. Az egyesület ezúton is kéri 
a működő tagokat, hogy f. hó 13-án, kedden 
e&te fel 9 órafior az énekpróbán jelenjenek meg 

A Sorkerti epiilet atalakitasa A varos tulaj-
donát képező sorkerti vendéglő átalakítását kéri 
a benő. A város hatósága az álalakitási munká-
latokat eifogudia, miután bérlő az átalakítási 
költségek l szumitasával több bórt hajlandó 
fizetni a varosna*. Arról van szó, hogy a 
veranda he.yiseget bekapcsolja a n így teremhez. 

Uj epitkezesek. A városi tanacs Zsigmond 
Ernői ek k e r í t i építésre, Varga Imrének belső 
üázálaiakiiasokra, Mrazekuénak vendéglőjében 
utcaajtó nyitásra, Ilorvéth Sandornónak belső 
uazátalakitasra, Zw.dier Károlynak kerítés épi-
tesre es tetŐfedesre, Vlasits Qyulának ugyun-
esak tetőépítésre es Halik Ágostonnak uj verauda 
épitósere adott eogedéiyt. 

A bödukban arulo mészárosok azon kérelmet 
terjesztették elő a városnál, hogy árusítási ide-
jüket hosszabbnsa meg a tanacs és hogy dáli 
12 óráig maradnassanak a piactéren. A tanács 
a kérelmet e-iutasitolla és egyben nyomatékosan 
ujbcl fdh iv ia a bódéban árubitó mészárosokat, 
hogy bedejukkal csak a jövő óv májusáig ma-
radhatnak a piacon és azontúl mar nem kapnak 
helyfoglalási engedeiyt, csupán heti és országos 
vásári uapokon. 

A kőszegi Lövész Egyesület újra alakul, 
miért is Jamürits Lajos polgármester, miut az 
egyesüket elnöke, legközelebb alakuló ülésre 
hívja össze az egyesület tagjait. A gyűlés ide-
jéről a ta^ok meghívó utján fognak értesítést 
kapni. 

Meghülesnel, náthánál, torok fújásnál, ideg-
fajdalmaknal, szaggatásnál naponta fel pohár 
természetes „Ferenc József" keseruviz rendes 
gyomor- és bélmukodési biztosit. Egyetemi 
orvostanárok véleménye szerint a Ferenc József 
víz hatású gy ors, kellemes és megbízható. Kap-
ható gyógyszertarakban, drogériáknan és fuszer-
uzietekbeu. 

A KSE vivókurzusa keddeu, e hó 13 án 

befejeződik. Kón a vezetőség az összes részt-

vevőket kedden feltétlenül megjelenni. 



1928. március 11. *ószeg és Ytdéfce 3. 

Az O r m g o s Kamaraszínház pénteken fejezi 
be elf idtsti i t Kísz<gen. Kőszeg a legkisebb 
áKciráthei j e » Ken araezinbán ak, mert Dunán-
1u!cn ceak Pécs, Szí keefebérvé.r, Veszprém, 
Győr, Seprő i , Szembbthely és Kőszeg azok a 
teJyrk, i melyeket a lártulat felkeres. Kf6zeg 
liUltuikézé'LsegÍLek meg kellene mutatnia, hogy 
mí i tó e bizalomra. A hátndevó előadásoknak 
m m szabtd oly gyerge l ázak előtt lefolyni, 
ixirt ez eln ult héten, hisz a Kamaraszínház 
előadásai igazán szenzációsak és minden egyes 
előudá^a éiü;éi y A nagytztrü erőkké rer del-
kezö tt ifcUlHt előadásai vetekedmk a ludupis i i 
Nemzeti Szir ház előadáséival, eőt ha a diszle 
tekiől e lhk;ntűnk , itt ott még felül is múl ják. 
Ku i tu r in birnek cem szubadna távol maiadr ia 
ezen elte. dúsuk te I. Üiy kedves könnyű vigjáté 
kokat, mint a „Gyurfcovics leányok" és „A fe 
heregéi- , meg igazán mindenkinek meg kellene 
cézn.e. Az Országos Kamaraszicház bekapcso-
lódik Kőszeg varosának március 15 iki ünnep 
6égébe is. Az ünntpély egy száma a Kan ara 
szjnbáz tgy felvor átos előadása „A Kubá tok 
őre", fantázia »gy tVlvt násban. A sztreposztás 
külön meglipetés. A darab eltforduló személyei 
Idősebb n.agyar, If^u magyar, A Kárpátok őre, 
Észak, D l, Kelet és Nyugat persun. alakjai .— 
Az utolso előadásokra kedvezményes pótjegyeket 
a Szicpártolo Egyesület kird. — Az Országos 
Kamaraszínház ma vasárnap délután olcsó heiy 
árakkal Dickens romantikus életképét „A házi 
tündéi"-t, mig este Herczeg Ferecc a békevilág 
kedélyes baLgulatát visszaidéző „Gyurkovics 
lányck" cin ü vigjatéka kerül sziure. Hétfőn az 
Ibsen centennárium alkalmával a „HeddaGubler" 
előadásával emlekezix meg a halhatatlan norvég 
költőről a társulat. Kedden Molnár Ferencnek 
a ligeti elet minden romantikáját felölelő kul 
városi legendáját a „Liliomu-ot játssza a társu 
lat. Szerdán Sophokles „Antigoné" cimü tragé 
diája kerül sziure. A főszerepben Köbért Mária 
és Miskey József. A klasszikus remekmüvet 
két kacagtató bohózat, úgymint a „Forog vagy 
nem forog" ós az ,Utolsó szó" előadása követi. 
Csütörtökön délután „Az ügyvéd és a felesége" 
cimü francia vigjáték van műsoron. Márc. 16. 
pénteken Armout és Gerbidon „A fehér egér" 
cimü roppant mulatságos vígjátékának bemuta 
lásával búcsúzik a társulat Kőszeg megértő 
közönségétől. 

OMKE nagygyűlés Szombathelyen. Az Or 
szágos Magyar Kereskedelmi Egyesülés március 
18 án delelőtt 10 órakor Szombathelyen a Keres-
kedők Társulata helyiségében dunántuli kerületi 
nagygyűlést rendez, amelyre a Dunántul összes 
kereskedelmi érdekképviseletei hivatalosak. Ugy 
értesülünk, hogy a kőszegi kereskedők közül is 
sokan fognak rósztvemi. 

Felebbezesról beszelnek a kőszegi iparka 
marái tagválasztás ellen. A kisebbségben ma-
radt párt akar felebbezni. Illetékes helyen azt 
az információt kaptuk, hogy felebbezésnek sem 
helye, sem elfogadható oka nincsen. Kár tehát 
az ügyet pertraktálni, hanem bele kell nyugodni 
a többség döntésébe. 

A kőszegi Hangya fogyasztási es értékesítő 

szövetkezet f. hó 18 án d. u. 4 órakor tartja a 

reálgimnázium dísztermében 1927. évi rendes 

közsryülését. 

A reálgimnázium operaelőadása. Amin té r 
lesülünk, az Ambius kincse c. ifjúsági opera 
iránt oly nagy volt az érdeklődés, hogv a teg-

jnapi előadáson zsúfolt terem előtt remekelhetett 
a diák művészek gárdája, sőt a mai e'Őadásra is 
csak mutatóba maradt egy két jegy. A mult 
pénteki ffer. ba a kínyes kritikusokat is kielé 
gitette s megmutatta, hogy a bencésgimnázisták 
1 omolyiiD veszik azt, amire vállalkoznak. A 
sok lekésett jelentkező miatt és hogy még egy-
szer alkalom adassék H diákok háláslelkü bará 
taicak a já 'ékukban s a zenélen való gyönyör 
kedrsre, jövő \af-árn»p (mércius 18) — ugy 

i értesülünk — megismétlik az előadást. Erre 
rézve az Emericai umban kitett értesítés nyújt 
majd tájékoztatást. 

A Kath. Legényegylet szinieloadasa Mult 
vasárnap a kőszegi Kath. Legényegylet jólismert 
elsőrangú szinigárdíja újra a közönség elé lépett. 
Guihi S. éo Rákosi V. „A tartalékos férj" c. 
bohózatos vígjátékát adták ig< n jó szereposz 
fással és eisőrendü betanuiössai. Az érdekltdés 
középpontjában két testvérpár: a Szilágvi fitest 
vérek és a Borbás nőtestvérek állottak. Kiválóan 
jó volt Borbás I. féltékeny, hatalomvágyó felrség 
es anyósa'akitása. E fogádhatót adott Kőszegi J . 
is a cin.szerepben. Legderültebb perceket Hólyag 
Tóni kitűnő alakítója, Haucr J . okozott vaióban 
hálás szerepével. TnrekvŐ tehetségnek mutat-
kozott be Németh S , az öntudatosan alakított 
r awyratörő Oszkár inasa. Jót adtak Sáphűtl M. 
(Dorottya), SchermaLii J . (Popopovka), Feigl J . 
(Brestyán táccmester) is. Amilyen dicsérettel 
könyveljük el ez előadást is e valóban elsőrangú 
műkedvelő társaság fényes sikerei közé, épolyan 
nem tetszéssel kell nyilatkoznunk a választott 
darabról. Az olyan darab, amelyben az após és 
a vej.; egy harmadik, férjes asszony után bolondul 
és így hármas házasságtörést visz színre, anélkül, 
hogy er nek elitélését vagy bünie'ését hallanók, 
feleségüket hazugsággal áltatják elejétől-végig, 
nem ülik a Kath. Legényegyletnek sem jeles 
S7.inésztárd6j*hoz, sem hvás nézőközönségéhez. 

B u d a p e s t i 

N e m z e t k ö z i 
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Kereskedőknek, 
gazdáknak, 

községeknek 

legjobb bevásárlási alkalma 
500/0-os 

utazási kedvezmény 
Részletes felvilágosítás és várigazolvány kapható 
Budapesten a Vásár i rodáná l V., Alkotmány-u. 8. 

Kőszegen: az Ipartestület elnöksege. 
A ( vasárigazolvány ára 3 pengő 20 fillér.) 

Ma. vasárnap délután 4 órától ^ 

Horváth Gyula, a Sztruc-szallo prímása ® 
vezetésével w 

a Sörkertben. 1 
mmm 

^ ve; 

f Cigányzene 

Én is csak „ D r . C e t k e r " - f e l e 

s ü t ő p o r t h a s z n a " o k ! 

A 127 receptet tartalmazó könyvet kívánatra ingyen 
és bérmentve küldi d. A. OETKER Budapest VIII, 

Conti-utca 25. szám. 

Fontos bajnoki mérkőzés játszódik le ma 
vusárnap délután 3 órakor a Kí^É sporttelepén. 
Először kerül össze a KSE bajnoki mérkőzés 
keretében a Soproni Főiskolával. Az ószi bal-
sikerek után ugylátszik magára talált a KSÉ 
derék csapata és kellemesen lepte meg minden 
hívét tavaszi formájával, mert nagy és dicséretes 
eredmény két oly nehéz bajnoki mérkőzést, mint 
a ZTE es Sárvár, hozza még idegenben, meg-
nyerni. A formajavulásrói a kőszegi közönség 
akar ma meggyőződni és erre egy nagyszerű 
alkalom a Soproni Főiskola mai mérkőzése. 
Nemcsak az oly annyira fontos bajnoki pontok 
miatt lesz a mai mérkőzés rendkívül érdekes, 
hanem azért is, mert a KSE legénységét fűti a 
revansvágy, mert az eddÍKÍ barátságos mérkő-
zéseken alul maradt a Főiskolával szemben, 
amelynek csapata örökös bajnokjelölt az al-
osztályban. Biztos, hogy érdekfeszítő izgalmas 
bajnoki küzdelmet hoz az első tavaszi itthoni 
küzdelem, amelyből a KSE csak akkor kerülhet 
ki győztesen, ha minden tudása muliett bele 
adja a régi K S E virtust és lelkesedést is a 
küzdelembe. A mérkőzés pontosan 3 órakor 
kezdődik, hogy a Főiskola a soproni vonutot 
még elérhesse. A KSE csapata a következő 
összeállításban veszi fel a nehéz küzdelmet: 
Spindlbauer, Nóvák—Kappel , H ieg ler—jd í-sz 
— Hribár, Schrödl —Márkus—Huni—Nemes— 
Brucbner. A játékosok legkésőbb d. u. fél 3 kor 
az öltözőben megjelenni tartoznak. 

A mai mérkőzésén a KSE kedvezményeket 

csakis azok vehelik idénybe, afcifc kivá'tották 

tiszteletjegyüket vagy félévi nyugtájukat a pénz-

tárnál. 

Kibővül a sisakgyár. Az Eisner-féle sisat 

gyár, mint értesülünk, kibővíti üzemét alumínium 

edény gyártásra is. Az előkészületek már any 

nyira előrehaladtak, hogy az üzemet rovidosen 

még is kezdik. 

A kőszegi Magyar Szinpartolo Egyesület 
elmúlt vasárnap választmányi ülést tartott a 
poltfármest r elnöklete alatt, amelyen Frey berber 
Ferenc a Sz. E ügyvezető főtitkári számolt be 
az eddifci munkáról és működésről A választ-
mány egy naeyon fontos határozatot hozott, 
amelynek alapján a minden évben városunkba 
érkező Országos Kamaraszínházat is bekapcsolja 
az euyesület éietébp. A befizetések április 1 ével 
kezdődr-ek meg u Kamaraszínházra és a jövő 
évben csak azon bérlők kapják me^ a Kamara-
színháznál álla idó helyüket és a kedvezménye-
ket, akik április 1-tő! kötelezik magukat a be-
fizetésekre. A tápok háromféle befizetés között 
választhatnak, akik P 3.30 fizetnek be eny 
személy után havonta, azok az őszi színtársu-
latnál 12 szelvényt és a Kamaraszínháznál 9 
szelvényt kapnak, akik csak P 1 80 fizetnek, 
csak az Őszi színtársulatnál kapnak 12 szalvényt, 
akik pedig havi P 1.50 fizetnek, azok csak a 
Kamaratzinkáznál kapnak 9 szelvényt. Termé-
szetesen kívánatos és örvendetes az lenne, ha 
a tagok legnagyobb része vállalkozna mindkét 
színház támogatására. A fenti alapon uj befi-
zetések április 1-vel kezdődnek el. A tagokat 
ezúton kéri a Sz. E. az egyesület pénzbeszedő-
jével közölni, hogy április 1 vei kik vállalkoz-
nak a K.imaraszinbázzali együttes havi be-
fzetésekre. 

S z i n h á z * 

Alapi Nándor közöttünk v a n . . . Lassabb 
szellemi érverésjnk erőteljesebb tempót vesz, 
duzzadó mellel szívjuk magunkba azt a kulturát, 
amelyet a három változó függöny által bezárt 
kis tér lehel felénk. Nem a bohócsipkás, libbenő 
fodru, a tánc dobbanásától felajzott levettő forral 
bennünket, nem a zene felrikoltó hangja moz-
gatja meg a rejtett vágyakat, nem, ez mind 
távol van, és csak egy hatalom áll előttünk a 
maga megdöbbentő nagyságában, az: Élet. 

Egy héten át gyönyörködünk már az együt-
tes munkájában, a tökéletes beszéd és játék-
müvészetben ós fokozódotlan zug fel a taps a 
függöny legordülésekor. „Eizevir" orgonaillatu 
levegője, a „Húsvéti vakáció" megtisztultsíga, 
a „Szerelem és halál já 'éka" erőteljes képe, a 
Pálinkás orvos tragédiaja teljesen kihangsulyo-
zódott az előadás keretében. 

Alapi Nándort nézni és hallgatni mindig 
élvezet. Foléuyes tudása, beszédtechnikájának 
széles skálája, szükreszabott gesztusainak ki-
fejező volta jellemzik nyugodt művészetét. 
Maconkay, ki amugyis Miskeyvel együtt a tár-
sulat legerősebb tagja, tavaly óta még jobban 
kifejlődőit és a különösen vígjátékokban kitűnő 
játéka a közönség kedvencévé avatta. Miske^y 
rutinirozott játéka különösen a Pálinnás orvos 
erős vonalakban megrajzolt alakjában nyert ki-
fejezést. Pető Endre, Zólyomi, Ihász, Bíró egé-
szítik ki a koretet. 

A hölgyek közül Mágori Dóra emelkedik 
ki. Kellemes bangu, tehetséges színésznő. Peéry 
Piri Claudeja tökéletes volt, a közönség lelkesen 
tapsolta. Kégi ismerőseink Mihályi Mária és 
Wi t t Böske a régi rutinnal dolgoznak. —r —v. 

\ V 



Felaru kedvezmeny Bud ipestre Tenvóazállat , 
termény és ijépkiállttás lesz e hó 22—26 uap-
jain Budapesten nz uj lóversenyben. A K H U J 
melletti Állomásról ods.ig mennek H kiilöti viU-
mos kocsik. Ha c o* ortok jelentkeznek olcsó 
együttes nlszállá«ről gondoskodik az O M G E 
hivatala IX. , Köztelek 8. A kedvezményes vasúti 
jegy helyben n városi menőtjdtfyirodában (Kő 
sze^i Takarékpénztár) k j ^h i tó . Ejó?*. jegyet 
kell odaváltani és az visszautazásra is jo^osit, 
hu 1 pengős vásárigazolv inva vnn. mely egyúttal 
a kiáHiiásr* is belépőjegyül szolgál. 

Faeladas a varosnál. A városi pénztárban 
egyelőre az Alsó ;dnbm kitermelt tűzifa eladása 
kezdődőt' m e. Értesítjük a közönséget, ho^y 
az alsóeid -i fából nemcsak a kőszegiek, de a 
vidékiek is vásárolh-itnak. A fa minősége ós 
ár>» » v6ro«i pénztárban van kifüggesztve. 

KSE-ZTE 3 :1 . Az őszről elmar »dt bajnoki 
mérkőzést txutt vasárnap játszották le Zilaeger 
szegen fenti csapatok, melvm a kőszegie1' eiős 
küzdelem u'ár:, megérdemelte» győztek Há.ii, 
Márkus és Nemes góljaival. 

Kőszeg j á r á s főszo lgab í ró j á tó l . 

118 - 928. szám. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A vasmegyei Töniörd község határában, az 

Ablánc patak déli ágán és ket mellekágán vég-
zendő medertisztogatási, illetve rendezési mun-
kálatok végrehajtásával járó mintegy 4000 köb-
méter földmozgósitásnak vállalatba adása ügyében, 
nyilvánosan tartandó, zárt ajánlati versenytárgya-
lást hirdetek. 

A versenytárgyalást 15)28. evi április 11-én 
delelőtt 10 órakor Kőszegen, hivatalomban tar-
tom meg. Az érdekeltség fenntartja magának a 
jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közt — te-
kintet nélkül azok egységárára — szabadon vá-
laszthasson. 

Tájékozásul megjegyzem, hogy a patak mint-
egy 3 1 km. hosszban, a két mellékárok pedig 
összesen kb. 0 5 km. hosszban, mindenütt 0 50 m. 
fenékszélesseggel és 1:1 hajló oldallejtőkkel biró 
szelvénnyel fognak rendeztetni. 

A kötendő szerződés mintája, s annak ki-
egészítő részét képező részletes építési feltételek 
valamint Vasvármegye alispánja által 16395/927. 
szám alatt kiadott jogerős véghatározat s ennek 
mellekletét képező műszaki tervek ugy hivatalom-
ban, mint a szombathelyi m. kir. Kultúrmérnöki 
Hivatalban is, a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az ajánlatok 1928. évi április hó 10-ig be-
zárólag nálam nyújtandók be. Ajánlatnak külön 
a főmederre és külön a mellékárkokra ki kell 
terjednie, s az egységáron kivül tartalmaznia kell 
ajánlattevő abbeli elhatározását is. vájjon tesz-e 
le készpénzben (200 P) óvadékot, vagy pedig 
a kereseti összegek 5%-át kivánja biztosítékul 
visszatartatni ? 

Az óvadék a Kőszegi Takarékpénztár r.-t.-nál 
helyezendő letétbe s az arról szóló elismervény 
a zárt „Ajánlat az Ablánc patak munkálataira" 
feliratú ajánlathoz csatolandó. 

Kelt Kőszegen, 1928. évi március hó 5. 

Az érdekeltség képviseletében: 

Horváth Ando r s. k , főszolgabíró. 

Meghívó. 

Az EMERICANUM IRODALMI es NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
1928. márc ius hó 20-án dé lu t án 5 órakor a Kőszegi 

Hitelszövetkezet tanács termében tar tandó 

évi rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az i gazga t óság . 

Tá rgyso ro za t : 

1 Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az elmúlt üzletévről. 

2. Az 1927. é>-'i mérleg és eredményszámla megállapítása, a nyereség 

hovaforditása iránti határozathozatal 

3. Az igazgatóság es felügyelőbizoltság reszére a felment ény meg-

adása. 
4 Esetleges indítványok. 

Mérleg. Aktivá : Ingatlan 25.00'»•—P. Berendezés 200- P, Adósok 
3.202-93 P Aru 22.603 77 P. Pénztár 314 59 P, összesen 51.38129 P. 
Passiva: Részvénytőke iOSOO P, Elsőbbségi részvénytőke 7.200 - P, 
Tőketartalék 17 42 31 P. Tartalék lap 352— P, Hitelezők 13.72569 P, 
Fel nem veit oszt.-ék 111 56 P, Nyeresegáthozat muli évről 118-08 P, 
Folyó évi nyerei ég 1 531 l>5 P. ösSzesen 51 381 29 P 

Eredmény . Veszteség: Altalános költsegek 7.569 70 P, Nyereseg-
áthozat mult évről 118<>8 P, Folyó evi nyereség 1.53165 P. összesen 
9.219 43 P Nyereség: Nyercségáthozat a mult évről 11808 P, Árunyereség 
és házbérjövedelem 9.10135 P. Összesen 9 219 43 P. 

Kőszeg, 1927. december hó 31-én. 

Megvizsgálta és rendben találta a fe lügye lőb izo t tság . 

Az alapszabályok 10. §-a értelmében az a részvényes, aki szavazati jogát a 
közgyűlésen gyakorolni óhajtja, tartozik részvényeit 3 nappal a közgyűlés megtartása 
előtt, a vallalat pénztáránál letétbe helyezni A mérleg, valamint az eredmenyszamla a 
közgyűlést megelőző 8 napon át a vailalat helyiségében betekintésre rendelkezésre áll. 

. . • • • p H I 173 v h 1928. 

b y U m O l C S T a R ! Árverési hirdetmény. 

mm 

MAGYAR OLASZ BANK 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

SZOMBATHELYI FIÓKJA 
Szél i K á l m á n utca 1. sz. Te le fon : 430 és 441. sz. 

fllap- és tartaléktőkék 2 6 , 0 0 0 . 0 0 0 pengő 

Takarék- és folyószámlahiteleket legjobban kamatoztat. 

Gyümölcsöztet valuta (dollár) betéteket. 

Folyósit 10—35 év alatt törlesztendő 

amortizációs kölcsönöket. 

Bőv8bb felvilágosítás nyerhető az intézet hivatalos helyiségeiben. 

Írásbeli érdeklődésre is szívesen válaszol. 

Köszönetnyi lvánítás. 

Azon számos és jótesö részvétért, 
melyben szeretett férjem, ill. apank, 
apósunk, nagyapánk és rokon 

Terplán Kornél 
nyűg. j á rásb i ró 

elhunyta alkalmából részesültünk, 
valamint azoknak, kik utolsó útjára 
elkísértek, ezúton mond hálás kö-
szönetet 

a gyászoló család 

3,w KÍ„T házhely 
a Seybold földön szabadkézből el-
adó. Bővebbet Király ut 65. alatt. 

Gyümölcsös berbeadas. 
A Rabel-féle Günser dülőbeli 

gyümölcsöst 1928. márc ius 18 án 
d. e. 11 órakor irodámban 3 évre 
bérbeadom. 

Dr. Kopfstein, ügyvéd. 

Zord hegyvidéken <Lékán) neveltek, 
melyek a kőszegi j á rásnak és a 
dunántúl i hegyvidéknek leg jobban 
megfelelne'* legf inomabb ta l t ákban 
minden menyiségben ná!unk kaphatók ! 

Siessca aiadsnki most sürgősen 
gyümölcsfáit nálunk beszerezn i ! 

Válogatott, szép erősiörzbü, egész-
leges (vértetütr.euUs) fajazonosság 
garancia itu-iiett faiskolánkban (Külső 

körút 3. szám) • ^tekinthetők. Ker-
jiix a kőszegi és vidéki Kertbirroko-
sokr.t !\ láio^aiásuKkal megtisztelni. 

Készletünk: 

Almafák : Canada ranct, Téli arany 
Parmcn, Balul, Ananász Ranet, London 
Pepin (magyar Calvil), Baumann Ranct, 
Szürke Jrancia ranct (bőraime), Jonatan, 
Booskopi szép, Királyi kurtaszaru, (Jraven-
steini, C!minis őszialma, Lángos bibornok. 
Törpe, bokoraiaku a lmák : Téli arany 
Parmcn, Ripston Pepin, Caaseli ranet, 
Landsberg ranct,Cox Narancs ranet, Sárga 
Belle Fleur, Canada ranet. 

Körtek Üiel vajkörte, Hardy vajkörte, 
Téli esperes pergamot, Bosk Kobakja, dor-
mahosi Jo Louisa, Izambert árpával érő, 
Amanlis vajkörte. 

Kajszlnbarack. ő tz lbarack , besz-
tercei szilvák, ringló, cseresznye, meggyfák 
legfinomabb fajtákban. 

Arait : Alma és körtefák, félmagas 
törzsüek I drb. P 2 30 

bokorfák (törpefák) . 180 
kajszinbarack, szilva, meggy, 

cseresznye ' „ 2'30 
őszibarack (bokorfa) „ 185 

(Forgalmi adó külön.) 

Kőszegi Fenyömagpergetögyár 
és Fa isko lák , Kőszeg. 

Utóajánlat 
tehető irodámban 1928. március hó 
H . déli 12 óráig a f. hó 4-én eladott 
következő ingatanokra: 

1. az 1766 hrszámu 226 ~>öl ki-
terjedésű káposztásra a betegháznál t 

2. a 7123—24. hrszámu 515J-Ö1 
kiterjedésű gyümölcsösre és szőlőre 
a Jlessl-dülöben; 

3. a 7398—7400. hrszámu 2051 
• - ö l kite/jedésü szölö're és gyümöl-
csösre a Scherkel-dülöben. 

Az utóajanlatnak legalább 5°/0-
kal meg kell haladnia a beígért 
vetelárat. 

Dr . Szov j ák Hugó 

ügyvéd 

Ruhaárverés. 
Folyó hó 12 én délelőtt 8 órakor 

Kőszegen, Gyöngyös-utca 15. sz. 
házban különféle férfi és gyermek-
ruhák birói árverésen eladatnak. 

Dr. Stur Lajos, ügyvéd 
csődtömeggondnok. 

Aiulirott kir. Iárásbirósagi végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a kőszegi 
kir. járásbíróságnak 19.7 Pk 1S40—1927. 
sz. végzése folytán dr. Kopfstein Lipót 
ügyvéd által képviselt Weisz Jenő végre-
hajt. !!•> javára,dr. Stur L íjos ügy véd, mint 
vb Schwarz Adolf csődtömes'gondnoka 
végrehajtást szenvedő ellen 1^14 osztrák 
Schilling tőke, ennek 192. január 1-töi járó 
9" „ kamata es eddig összesen 110 P 58 
fillérben bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig Kőszegen, Gy^ngyöi-utca 
15. szám alatt végrehajtást szenvedő 
iizlethelyiségeben 

1928. évi március hó 12. nap j ának 
déli 12 ó rá j a ra 

az árverést kitűzöm, amikor is az 1280 
pengőre becsült következő ingósígok, u.m. 
penzszekrény es különféle ruhanemüek 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek bvcsáron alul is eladatnak 

Felhívom mindazokat, kik a befolyandó 
vételárból a végre-i.ijtató követelését meg-
előző kielegitéshez jogot tartan ik, igé-
nvüket az árverés megkezdéséig nálam 
Írásban vagy szóval jelentsék be. 

Kőszeg 1928 évi febr. 2(). 

Tötössy Endre kir. bir. végrehajtó. 

164 v. h. 1928. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a kőszegi kir. járás-
bíróságnak 1927. évi Pk. 6(56—1927 sz. 
végzése folytán dr. Dániel Ernő ügyvéd 
által képviselt Mészáros Mór végrehajtató 
javára, dr. Stur Lajos ügyvéd, mint vb. 
Schwarz Adolf csődtömeggondnoka végre-
hajtást szenvedő ellen a birói árverést 
475 P0X f. hátralékos tőkekövetelés, ennek 
1927 evi januar 15 napjától járó 18% 
kamata es eddig összesen 212 P 65 fillér-
ben bíróilag mar megállapított költségek 
ereiéig Kőszegen, Gyöngyös-utca 15. sz. 
alatt a végrehajtást szenvedő üzlethelyi-
ségében 

1928. évi március hó 12. nap j ának 
délelőtt i 7,10 ó rá j á t 

határidőül kitűzöm, amikor is az 1350 
pengőre becsült következő ingóságok, u. 
m. különféle uj férfi- és gyermekruhák 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérő-
nek becsáron alul is el fognak adatni. 

Felhívom mindazokat, akik a befo-
lyandó vételárból végrehajtató követelését 
megelőző kielégitésehez jogot tartanak, 
igényüket az árverés megkezdéséig nálam 
Írásban, vagy szóval jelentsék be. 

Kőszeg, 1928 február 20. 

Tötössy Endre kir bir. végrehajtó. 

OPERA RUHÁZATI VÁLLALAT 
Budapest, Andrássy-ut 20. 

Az összes férfi és női ruházati 

cikkek, vászonáruk, szőnyegek 

előnyös fizetési feltételek mellett. 

Vidékre 

kívánatra mintákat küldünk, eset-

leg utazónkat odairányitjuk. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdái iban Kőszouen. — 

4 március 11 
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