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Kőszeg nyaralóváros. 
(Második, befejező közlemény) 

Amint a „Kőszeg és Vidéke" április ^í-iki 
számában irt cikkemben kifejtettem, a nyaraló-
város első és legfontosabb kelléke egy rendes 
fürdő, a kor követelményeinek és nembáriom, 
mondjuk ugy, hogy divatjának megfelelően a 
strandfürdő. 

Ha a jelek és a visszhang, mely cikkemre 
támadt, nem csalnak, ugy megállapíthatom, hogy 
a köztudatban már annyira benne él a strandfi-dő 
szükségességének a kérdése az illetékes tényez 'ket 
annyira a megértő jóakarat, hogy bátran leirhat m : 
Kőszegen már e nyáron megnyílik a strandfLrdő. 

Állitásom bizonyítására hivatkozom v.téz 
Szabadváry Ferenc, a KSE ügyvivő elnökének f. 
hó 21 én a KSE közgyűlésen tett kijelentésére, 
amely szerint a városi tanács, a Betegház >s a 
KSE már ebben meg is állapodtak a strandfürdő 
létesítésére, csak a részletek letárgyalása a 
kivilel van hátra. 

Az elnöki székből elhangzott eme kijelentés 
annál is inkább megnyugtató, mert a város fej-
lődésében és belső életében mondhatnók a leg-
fontosabb három tekintélyes tényezőre való hi vat-
kozással történt. Hisszük, hogy a nemcsak erkölcsi 
súllyal biró, hanem anyagi erőt is jelentő három 
testület mindnyájunk megelégedésére fogja r.i -g-
olaani a strandfürdő kérdését és nyaralók, spor-
tolók ; ifjak és öregek élvezhetik már e nyáron 
az áldó;' napfényt, az üditő vizet és éltető levegőt 
Kőszeg nyaralóváros strandfürdőjében. 

Tehát lesz már strandfürdő, de hol ? 
Ez a nagy kérdés ? 
A strandtiirdő híveinek tábora két részre 

oszlik. Az egyik rész az andalgóban, a másik a 
korcsolyapályán szeretné. Az első eszme jó abból, 
hogy se.nmiféie befektetésre nincs szükség csak 
a rét használati jogát kell biztosítani és kiírni 
hogy itt van a kőszegi strandfürdő. Még kabinom 
sem kellenek; — ott az erdő jótékony lombsátra 
és a partmenti füzes földig hajló ágaivál a vet-
kőzéshez, öltözködéshez. 

Ez ?z eszme szerintem kivitelre egyáltalán 
nem alkalmas, leszámítva azt, hogy nem minden-
kinek van kedve bokrokban, fák mögött öltöz-
ködni, vetkőzni békák s kígyók társaságában s 
fürdés alatt félszemével mindig a holmijára vi-
gyázni, hogy „véletlenül" valaki el ne vigye; — 
de a várostól való távolsága is oly nagy. hogy 
a pihenésre vágyó nyaralók nem fognak oda ki 
gyalogolni ?. rekkenő nyári melegben és a kőszegi 
szülők sem tudják gyermek< iket mindennap oda-
kísérni. Egyedül, őrizet, felügyelet nélkül periig 
annyira e! nem ereszthetik, 

Minden józan érv amellett szól, hogy a 
strandfürdő kérdésének az a leghelyesebb meg-
oldás"., ha a mai korcsolyapálya helyén csinálj, k 
meg. A Gyöngyös medrében levő viz fürdőzésre 
ugy ahogy az anyatermészettől kapjuk, nem alkdí 
mas, mert hideg és a nagy mederben piszkos. 
Egyszer vörös, másszor kek, harmadszor lila és 
igy tovább ; aszerint, hogy a posztógyár milyen 
szennyvizet bocsát beléje. Tehát addig, amíg ez a 
tendsze; fennáll, a nagy medret teljesen számi 
táson kivül kell hagyni A malomárok kicsi es 
hideg a fürdőzésre, ennélfogva okvetlenül szükség 
van egy külön medencére, amelyben egyrészt 
felmelegszik a viz, másrészt fürdésre alkalmas, 
nagy vízmennyiség áll rendelkezésre. 

Miskolc 'mellett, Tapolca fürdőn van ilyen 
betonmedencéjü strandfürdő és kiválóan bevált. 
Méreteit nem ismerem ; a lényege az, hogy hosz 
szában (kb. 40 m hosszú) ketté van osztva. Az 
egyik fele a szabadúszóké, tehát 2 méternél me-

viz a másik fele a gy rmekeké és úszni 

lejtősödő me-
Természetesen 

és azon 
V 

civül 

lyebb a 
nem tudóké, akik a fokozatosan 
dencében nyakig is bemehetnek, 
körülötte mindenütt finom homok 
puha gyep van. 

Az egésznek a területe nem nagyobb, mint 
a kőszegi korcsolyapálya telke és van vasárn ip, 
amikor 1000-en felül megfürdenek benne. 

Ilyenformán gondolom én a kőszegi strand-
fürdőt is. Egy mondjuk 25 méter hosszú medence 
a tapolcai beosztása szerint, körülötte homok és 
gyep. A viz a villenytelep felől elhelyezett zárt 

netet mond mindazoknak, akik felülfizetéssel, ruhák 
kölcsönzésével vagy bármi más módon is hozzá-
járultak még az előadás sikeréhez. Ezek gr. Mikes 
János megyéspüspök úr, Hollósy Károly Budapest, 
özv. Chernel lstvánné, Bertalan Bözsi, Ettinger 
Jakabné, Balikó József, Tanács Imréné, Csánits 
Sándorné, Kiss István, Horváth János, Háni István, 
Németh Mihályné, Nuszbaum Ferenc, Scháffer 
Gusztáv, Szluha Marinka, özv. Vincze Mihályné, 
Vilics lstvánné, Kath. Tanítónőképző és Leány-
polgári iskola növendékei, dr. Freyberger Jenő, 
Udvardy Katus, Arkauer Mihályné, Böröcz István. 

csatornán folyna belé és az alsó végén a Gratzl özv. Lauringer Elekné, Prekopa Vilmosné, Riedl 
malom felé lenne a kifolyása. A használt vizet 
minden éjjel ki kellene bocsátani és reggel friss, 
tiszta vízzel megtölteni, melyet a nyári nap su-
garai délig, — allo vízről és nagy felületről lévén 
szó, — egy két fokkal melegebbé tennének, mint 
amilyen a mellette folyó Gyöngyös vize. 

Természetesen az erre vonatkozó tervek csak 
ezután fognak vegleg kialakulni és mi a strand-
fürdő után áhitozók arra kérjük az illeiékeseket, 
hogy amennyire lehetséges, modern, kifogástalan 
legyen, főként a medence es gondoljanak arra is, 
hogy nemcsak üdülést és SZÍ1 akozást akarunk 
kapni, hanem az ifjúság vizisportját és versenyeit 
is itt akarnók lebonyolitani. I—n. 

Zoltánné, Hammer János, Nemenz Rudolf, N. N., 
Vörös Lajosné, Ruttkay Elemér, vitéz Nagy Miklós-
né, Emericanum, Lendvay Lajos. 

* 

Az ifjúsági operában összesen 42 zenei részlet 
volt. Ezek közül 27 karének, 13 szóló. 

A zenének zöme Breu Simon bencésé. A 
rendező, Sólymos Vendel, sok szép részlettel tette 
teljesebbé s plasztikusabbá az operát. Ezeket a 
részleteket a hangulati megérzékités szerint illesz-
tette bele a műbe. 

Brahms bölcsődala, Rossini „Teli Vilmosából'* 
egy részlet, Weber: „Bűnös vadászából" részlet, 
Gluck : Iphigeniájának nagy kórusa s még pár részlet 
alakította ki a művet. 

Mindjárt az opera elején felcsendült a kürt s 
I Biret „Carmen"-jének „suhancok" hallottuk fel-
zengeni. Nagyon beleillett az amúgy is pattogó 

Ifjúsági opera előadás* a reálgimnáziumban, 
A hála és az elismerés szava elsősorban 

Sólymos Vendel bencéstanár urat illeti, fáradságot! ritmusu, élénk hangulatu, mozgalmas eredeti zenébe, 
nem ismerő, nagy körültekintésről és finom színpadi A IV. felvonás első szine a Tüzkirály birodalmát 

és zenei érzékről tanúskodó munkájáért. Mert nem-
csak a díszletek alapvonalait kellett megadnia, 
nemcsak az énekszámokat betanitania, a szereplőket dező pár 

ábrázolta. Ez a szépséges, tündérmesébe illő szín 
nagyon alkalmassá tette a müvet arra, hogy a ren-

bájos kórust illesszen bele az eredeti 

átidomítania, az ő munkája volt a szebbnél-szebb • partiturába. Vette pedig ezt az „Aida" operából. 
karénekek összeválogatása és százszámra való le-

kottázása. 
Mellette köszönjük Kurbély Vince bencéstanár 

urnák azt a szép nyelvet, azokat a bájos, vagy 
oattogó rimeket, amelyekbe ő a darabot finom 
költői lelkével öltöztette, és amelyek elősegítették 
a tiszta élvezetet. 

Köszönet Kováts Ferenc karnagy urnák a tőle 

A körülményekhez alkalmazva hallottuk a fáraó 
szépséges leányát ékesítő szolgálók dalát, amelynek 
beosztása nagyon gondos, finom s munkás készü-
letet igényelt. A fáraó leányának epedő motívumát 
a szabadságukért könyörgő kis fiuk s leánykák 
ajkára adatta. De a Tüzkirály hajthatatlan. Nem 
engedi a szabadulást! Kell tehát alvilági hangulat, 
mely széppé teszi előttük a föld mélyének életét, 

megszokott páratlan fáradhatatlanságért, amellyel j kell olyan motivum, amely a misztikumot, a mese-
oly gyönyörű zenei együttest hozott létre az intézet' szerűt érezteti. Előugranak a törpék s a groteszk 
tanulói között, amellyel a valóban nehéz darabokat, jellegű didai rabszolgatánc zenéjére táncot ropnak, 
oly művészi biztonsággal vezette és adatta elő. j Végre megenyhül a Tüzkirály szive. Felhangzik az 

Köszönet Bőszné Szabó Irma tanárnőnek a öröm a hála hangja. Az Aida fővezért-avató zenéje 
finomjérzékről tanúskodó, lelkiismeretes precizitással! s a papnők hódolati tanca,— amelyre a kis gyer-
betanitott gyönyörű táncokért ; Grémen Ilonka mekek táncot lejtenek — ringat a közönséget az 
tanárnőnek fáradhatatlan buzgalmáért, amellyel a j öröm hangulatába, 
korhű öltözeteknek utánajárt, azokat finom érzékkel j Ezekután az eredeti zenéről! 
elővarázsolta és előadásról-előadásra a szereplőkrel Breu Simon zenéjében sok az élénkség, nagy 
ráadni segítette; Prekopa Vilmosné úrnőnek a ki-' a mozgalmasság. Tömör ez a zene. Nincs benne 
tűnőén sikerült szamár-maszkokért; Somló Jenő semmi felesleges, semmi elnyújtott. Uralkodó vo-
rajztanár urnák és Krampol József festő urnák a nása a világosság, áttekinthetőség, a szerkezeti 

kristályosság. Nem keres komplikált szerkezeti 
formákat, egysrerü dalformákba önti mondanivaló-
ját. Azonban a dalformák keretén belül felhasználja 
a hatáskeltés eszközeit a karokban. Sokszor a kar-
nak teljesen önálló élete van, sokszor csak a zenével 
alkotja a teljeset, sokszor fugaszerű, sokszor drámai 
erővel bir (szellemkar zümmögése) sokszor a leg-
szebb lira. 

Az előadott operában sok helyzetkomikum is 
a 

művészettel megtervezett és megfestett díszletekért. 
Köszönet Tanács Imréné és Bertalan Erzsébet 

úrhölgyeknek szíves segítségükért, mellyel Grémen 
Ilonka,úrhölgyet nagy munkájában segítették. 

És végül köszönet a kedves szereplőknek, 
hogy annyi fáradsággal, áldozattal küzdöttek fel 
magukat a műélvezet nyújtás magaslatára. Es itt 
ne feledkezzünk el a láthatatlan kezekről, kik csak 
dolgoztak, de tapsot nem arattak. Es azért név-

szerint köszönjük meg Gili Ferenc, Jambrits Tibor, volt. Ez a komikum megnyilvánult a kísérő zené-
Fazekas József, Petkovics Ferenc. Pock Julián VII., i ben. Volt humor (a két szamárrá változó alak ein-
Bazsalica Antal, Schermann József VI. o. tanulók-' beri hattyúdala), volt komikus pátosz, grandezza, 
nak, Bognár János pedellusnak a diszletváltoztatás (A szabó hősies éltetése) ebben a zenében. A d«I-
gyors és szakszerű végzését, és a statiszta-énekesek műben legfontosabb, hogy a zene a scenikai jele-
talán kevésbbé hálás, de élvezetet nyújtó közre- netekből következzék. Ne legyen külön élete a 
működését. Végül ne feledkezzünk el az előadások zenének > a szövegnek, hanem egylélekzetüekként 
rabjáról, Randweg Mihály súgóról sem. (VII. o. t.), tűnjenek elő. Ez is nagyon szerencsésen megvan a 

Az intézet vezetősége ezúttal is hálás köszö-: „Hámelni patkányölő" zenéjében. 
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A tömegjelenetek zenéje sok szereplő meg-
jelenését is alakitotta, egyénitette. A solók annyira 
nemes zenei gondolatokat adtak, hogy már a me-
lódiából is kiérezhette a hallgatóság a lélektartalmat. 
Ami pedig az ..Aida" beolvasztását illeti, a részek 
megvilágítását s kiválasztását nem a pillanat alkal-
massága sugallta, hanem a már jellemzett gondolati, 
tartalmi s zenei összefüggés. 

A zeneszerző bencés német eredetű, azonban 
zenéjének főinspirálói a nagy francia operaköltők 
voltak. Ezért tudhatta a gyermeklélekhez olyan 
szépen alkalmazni bűbájos zenéjét. A francia zene-
szerzők müveiben több a verőfény, a csillogás, ha 
nem is mindig párosul a mélységgel. így, a franciás 
szerzőt, könnyebb zenéje után induló szerző jobban 
megközelíthette s meg is közelitette a gyermeki 
lélekben tlő tündérvilágot, amely annyira általános 
emberi, hogy mindenkinek, ha igazán nemes élve-
zetet s felüdülést akar szerezni, ebből a forrásból 
okvetlen kell meríteni. Cs. Sz. 

HIRDETMÉNYBE 
4962—1929. sz. Közhírré teszem, hogy az 

tlesigázott állapotban elhuliott (kiiriott) vagy le-
vágott lo\ak husa. ha azokon az állalorvos fer-
tőző (ragadós) betegséget nem állapított meg, a 
\árosi tanács engtdelyevel állatok etetésére aka-
dálytalanul felhasználható, az ilyen lovak húsával 
letett sertesek husa pedig közfogyasztásra bo-

csátható. 

5185—1929. sz. A földmivelésügyi miniszter-
nek 61549—1929-IX-2 számú rendelete alapján 
felhívom a gazdaközönségnek figyelmét a mezei 
pocok (tger) irtására, mely különösen most ta-
vasszal kedvező eredménnyel jár. Az irtás mód-
szere a városi hirdetési táblán kifüggesztett és a 
gazdakörnek kiadott hirdetményből megtudható. 

5186—1929. sz. A m. kir. földmüvelésügyi 
miniszternek 63028-1929-IX—2 számú rende-
lete alapján közhitre teszem, hogy a gyümölcs-
fákra kártékony pajzstetüknek nagyobb mértékben 
való fellépése miatt az e^ész szombathelyi járás 
es Szombathely területe zár alá van helyezve. 
Ezen zár aiá vett területekről tehát tilos gyümölcs-
facsemetét, cserjet, diszbokrot, erdei vagy disz-
fenyőt stb., valamint oltóvesszőt, szemzőhajtást, 
dugványt, továbbá gyümölcsöt, termést stb. vagy 
ipari célra szánt füz, nyirfavesszőt kivinni a megye, 
vagy ország bármely más részebe kiültetésre, 
felhasznalásra vagy piaci árusitásre. Ezen tilalom 
ellen vétők kihágást követnek el, 15 napig ter-
jedhető elzarással és pénzbüntetéssel büntetendők. 

Ad. 5609-1929. sz. Közhírré teszem, hogy 
Stettner Walter gazdasagi felügyelő „Az állat-
tenyésztés fejlesztéséről" április 30-án, kedden 
este 7 órakor a Városház tanácstermében elő 
adást tart. 

Közhirré teszem, hogy május I-én, szerdán 
d. e. 10 órakor a Városháza 10. sz. szobájában 
kih eljárás során elkobzott jószágokat (sörös és 
boros poharak, baltakstb.) nyilvános árverés alá 
bocsátom és azokat a legtöbbet ígérőknek eladom. 

5460—1929. sz. Közhirré teszem, hogy f. év' 
április hó 29-en, hétfőn delelőtt 10 órai kezdettel 
Kőszeg város erdőgazdasaga az Alsóerdő kőszeg-
falvi dűlőjében fekvő rendes evi vágásaban ágfa-
árverést tart. Eladásra kerül nagyobbmennyiségü 
tölgy es fenyöágfa. Kikiáltási ár 4 P. Amennyiben 
az agfarakások fenti napon el nem lesznek ad-
hatók, ugy máius 2-án, csütörtökön az árverést 
folytatni fogjuk. 

5360—1929. sz Felhívom az adózó közön-
séget, hogy az 192K évi adófizetési iveket lezárás 
vegett a városi adószámviteli ügyosztályban mu-
tassák be. 

5132—1929. sz. Közhirré teszem, hogy a 
város tulajdonát képező árokpartok és kisebb 
területek fűtermése a szokásos módon 1929. evi 
május hó 5-én, vasarnap délelőtt 10 órakor a 
Városház tanácstermeben tartandó nyilvános ár-
verésen a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. 

5151 — 929 sz. Közhirré teszem, hogy a föld -
müvelesügyi miniszter ur engedélyt adott egy a 
veszett* eg elleni ojtóanyag gyakorlati kipróbálá-
sához. Ezen ojtóanyag lehetővé teszi, hogy egy-
részt egészséges ebek egyszeri ojtás által a ve-
szettséggel való fertőzéstől megóvhatók, másrészt 
veszettseggel már fertözött lovak, szamarak, ösz-
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ha ügyel a védjegyre! 
vérek szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések-
nél a veszettség kitörése megakadályozható. Az 
ojtóanyag árát a földmüvelésügyi miniszter ur a 
lehető legmérsékeltebben állapította meg. Aki a 
veszettseg elleni ojtást akár egészséges ebei, akár 
fertőzött egyéb állatai részere igénybe akarja venni, 
ezen kívánságát a városi állatorvosnál jelentse be. 

5461 — 1929. sz. A m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter 85345 — 1929. szárru rendeletével meg-
engedte, hogy a f. évi május 5-től szeptember 
15-ig bezárólag terjedő időközben eső vasárna-
pokon és Szt. István király napjan a szódavíz 
gyártása es házhoz szállítása az egész napon át 
vegezhető legyen. 

Ad. 3770—1929. sz. Közhirré teszem, hogy 
a város elhatározta a mezőőri állások átszerve-
zését és betöltését: az állásokra csak fedhetetlen 
előéletű, fiatalabb emberek jöhetnek számításba. 
Javadalom 8 hónapon keresztül havi 60 P, 4 
hónapon keresztül havi 20 P, továbbá 8 méter 
tűzifa és egy pár cipő. Jelentkezéseket a gazda-
sági tanácsnok vesz át május hó 15-ig. 

4633 —1929. sz. Felkérem a város jobbmódu 
közönségét, hogy hatóságomat a budapesti sze-
genysorsu gyermekek nyaraltatási akciójában tá-
mogatni szíveskedjék. Aki tehát 8—14 éves kor-
ban levő egészséges és jómagaviseletü szegény-
sorsú gyermeket teljes ellátásra a nyári időszakban 
4 hétre elvállalna, ezen körülményt jelentse be a 
Városháza 11. számú szobájában. A nyaraltatási 
akció úgyis megoldható, hogy a gyermekeket kö-
zösen helyeznem el alkalmas helyiségben, ez 
esetben csak arra kérnem a jótevőket, hogy a 
gyermekek ellátásáról gondoskodjanak. Midőn a 
jövő nemzedek testi és lelki, erkölcsi épségének 
biztosítására, a nemzet fenntartása érdekében ezen 
nemes akcióra újból felhívom a város jómódú 
és jószivü közönségét, kerem az egyes bejelen-
téseket hatóságomnál mielőbb, legkésőbben május 
hó 12-ig tegyék meg. 

Jambr i ts Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Az Országos Társadalombiztosító Intézet ön-
kormányzati szervei megválasztása tárgyában ugy 
a háztartási, mint a gyári, ipari stb. alkalmazot-
tak szavazói igazolvanyai, a munkaadó szavazói 
igazolványaival együtt egy borítékban lett a munka-
adóknak kézbesítve. — Tájékozás is miheztartás 
végett közöljük, hogy az alkalmazottak szavazói 
igazolványát a munkaadók kézbesitik az igazol-
ványon levő elismervények ellenében, az elismer-
vényeket a munkaadóknak meg kell őrizni s kí-
vánatra felmutatni. Az 1929. március 23 án alkal-
mazásban álló, de időközben a foglalkozásból 
kilepett alkalmazottak részére jelentkezésük esetén 
a szavazói igazolványt a volt munkaadó köteles 
kiadni. A szavazó- igazolványok helytelen kiállítása 

vagy más választói csoportba való besorozása 
miatt felszólalást lehet adni. 

Az Ipartestületek Országos Szövetsége 16 
napra terjedő külföldi tanulmányutat szervez Né-
metausztria, Németország, Hollandia, Belgium, 
Franciaország és Anglia fővárosaiba. Indulás 
május hó 15-én. visszaérkezés május 30-án A 
16 napra terjedő utazás részvételi dija 520 P, 
ezenkívül a résztvevőket terheli külön az útlevél-
nek s a különféle államok vizumjainak a dija, 
mintegy 30 P. Résztvenni szándékozók jelentkez-
zenek f. évi május hó 4 ig az ipartestületnél. 

A Budapesti Nemzetközi Vásár látogatására 
és 50%-os menetdijkedvezmény elnyerésére jogo-
sító Vásárigazolványok az ipartestületben 3 P 20 
fillérért bárki által válthatók. Az igazolvány ápr. 
29-től az odautazásra, május 4—18-ig vissza-
utazásra érvényes. 

Ipartestületi e lnökség. 

H Í R Í K 
Virág püspök Köszeflen. Virág Ferenc pécsi 

püspök Gebauir Miklós apát, pécsi püspöki 
irodaitrazgató és Palkó János dr. egyházmegyei 
ffltar.felüayelő kíséretében csütörtökön délelőtt 
Kös^earen iárt. A püspök hosszabb látogatást 
tett Kincs István spatplébánosnál, majd a város 
nevezetességeit tekintette meg (>n még a délé 
lőtti órákban nutón visazautuzott Szombathelyre, 
ahonnan a déli gyorssal már továbbutazott. 

Edmund J. Horváth a m »ayar—amerikai 
teresktd Imi kamara elnöke a jóvő bét elején 
városuuRba érkn.zu rokonai látogatására. 25 
flvvel ezelőtt miut. p«y sárvárvidéki malom-
tulrtjdonosnak és bérlőnek meg középiskolás 
fia keit az Oc ánon. Amerikában nem a doliá 
rok összehilmozódásának szentelte idejét, és 
tudását, hanem nagy ós kilnrtó szorgalommal 
folytara tanulmányait és elvégezvén az. egye-
temet is, nz ottani közgazdasági életben csak-
hamar nagy tekintélyre telt szert. A háború 
utáni magyar amerikai gazdasági, péuzügyi kap-
csolatok megteremtésében is na«y része van, 
Edmund J . Horváth már e hó elején érkezett 
Európába és eddig már Londonban, Párisban 
és Berlinben folytatott fontos tárgyalásokat. 
Ilazaérkeztekor Szombathelyen hazánk közgaz-
dasági életünknek képviselői fogadására és 
ünm plésére fönyes banketet rer.deznek. 

\ á m i iir\ á " a k ö z ö n s é K r t n ' 
P C l Cl U l U delkezésére a legol-

! Megrendelhető: 
Telefon 44. szám. 

_csóbb tarifa mellett. 

Kossuth Lajos-utca 
11 szám alatt, vagy 

Tóth Zoltán. 

Í v farol 
k r 
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Hala lozás . E hó 24-én h kőszegi ezt. D > 
nunkosrendi nővérek konventjének és tanitőnő 
képzőjének egyik bokolda'u ós tehetséges tag-
ját, 450 vidéki koner^ganista Kedves B -rtrand* 
uövérét, a tanítónőképző Mária Konurai/ációja 
hitéletének fáradhatatlan vezetőjét, so* 1 «any 
lélek anyai tanácsadóját, a 67egényok segítőjét 
ti Oiibsziók ügyének buzgó és leleményes tő 
mozgatóját, a rajz és kézimunka, gyermekjáték 
ötletes tervezőjét, az Ízléses diszites ezermest*-
rét kisérlük utolsó utjara. Koporsóját, mely 42 
év tartalmas és gazdag életét zarja, siűleinek, 
testvéreinek, rendtarsainak és növe :dékeioek 
könnyes szeme és imádsága és kedvelt virágai-
nak kt szorue ideje követte. F-jfajara találóan 
alkalmazhatjuk a Szenlirást : Rövid id igéivén 
sok időt töltött be, hiszen szerzetesi életének 
18 éve alatt törékeny testben, betegen s^ivós 
akarattal fejtett ki sokoldalú tevékenységet 
Soha mugáért, mind g másokért do'gozott. S r 
jánal tanítványai egy gyás/d tllal és k»dvelt 
Márii énekének oléneslésével tme^uítak falejt 
hetetlen nevelőjüktől. 

B a u m g a r t n e r La jos . Egy rejtélyes, küzdel-
mekkel teii életnek vete't vég-t a halál : B*u:n 
gartrer L i jos kőszegi fogműves néhány n>»pi 
8ienvhd',s után s7Ívbajb»n vasárnap délután 
váratlanul elbalt. Z ivaros állampolgársági ügye 
és foglalkozásával kapcsolatos sok visszaélése 
a leglehetetlenebb helyzetekbe keertén B iu n 
gartnert. Namc-ak a kőszegi járásbíróságnak 
És a szombathelyi törvényszéknek, hárem a 
győri táblának is jól is neri alakja volt. Ismer-
tek a bírák és az ügyvédek is. Közben ö is 
kitűnően megtanulta a perrendtartást. Mint fog 
műves jogosítvány nélkül fogorvosi gyakorlatot 
folytatott. A hatóságok évtiztdöKen keresztül 
kellemetlenkedtek Baumgartnernek, akii a bel-
ügyminiszter tiz év óta átlag minden két évbun 
egyszer visszavonhatatlanul és jogerősen kiuta 
sitotta az országból mint idegen állampolgárt, 
amelyet a?onban rniuden ecetben érthetetlerüi 
felfüggesztettek. E nellett féltve őrizték, boL»y 
meg ne szökjék valahogyan az országból és 
csak magas összegű óvadék ellenében járhatott 
»zabadon. D ícosan ellenszegült minden hat( sávi 
ictézkedt snek és bár 69 éves volt korét meg-
hazudtoló fiatalos fürgeséggel intézte dolgait. 
Szervezetével azonban dacolni nem ;ulott. A 
sok izgalom őrölte ide/eit, gyenge inf innta 
betegség mult csütörtökön ágyba döntötte, va 
saruup déiben pedig hirtelen meghalt. Amilyen 
rejtélyes volt egesz élete, olyan volt halaia is. 

Síremléket legolcsóbban szállít 
Zerthofer Mihály Gyöngyös-utca 14. 

A T u r i s t a es Szépítő Egyesü le t választmá-
nya műit v tsáruapi ülésében kitiizto a közgyü 
lést május 5 ere, d. e. f 'l 12 órára a városháza 
tanácstermében. Napirendje lc<z az évi je'entés 
és az 1929. évi programm elöterjeszté-e és mi 
után Waldnayer Károly elnökit lemondásunk 
visszivon is ir » fcü döttség u'ján sem lehetett 
rábírni, a polgármester, mint helyettes Min k 
fogj i ve*>itui az ülést melyen megválasztják az 
uj elnököt és esetleg ezáltal megüresedő más 
tisztsé. et is h> t ^lö'tenek. 

A Concordia dalárdi jövő vasárnap a/.az e 
hó 28 án déielött '/,11 órakor tartji ezóvi ren-
des közi/yüie* ; Ipartestület helyiségébe, 
mt l j r í ugy az nl iptt és pártoló, vaianiint 
os>ze> működd tagokat tz^niel meghívja. 

U z l e t a t h e l y e z é s ! " I S ® 

Van szerencsém értesíteni a mélyen tisztelt 

hölgyközönséget, hogy 

n ö i k a l a p ü z l e t e m e t 

m á j u s 1 . - t ő l ^ Z i r á . l 3 r - - a t 

s z . C z e k e f e l e i i a z b a 

helyeztem át. — Elvállalok bármilyen kalapalaki-

tásokat Ü p e n g ő é r t . Legújabb divatú panama 

kalapok « 9 - l O pengcs árban allandó nagy 

választékban. — lntezeti sapkákból nagy raktárt 

Hozott anyagból is elvállalom azok készítését. 

A n. é. hölgyközönség további szíves pártfogásá, 

kéri teljes tisztelettel 

L e n g y e l D e z s ö n e . 

Val lásos est . Méltóképen ünnepelte mog az 
evangélikus egyh'.z a speyeri birodalmi gyűlésen 
történt protestációt. Délelőtt 10 órakor díszköz-
gyűlés volt a templomban, amikor dr. Tirtsch 
Gergely lelkész méltatta e napnak fontosságát 
és határozati javaslatot nyújtott be ennek az 
eseménynek a megörökítésére. Hozzászólottak 
Arató htván igazgató magyarul fs dr. Szovják 
Hugó németül, amely felszólalások után egy- I 
hangú lelkesedéssel fogadták el h javaslatot. — 
Este (5 órakor vallásos est volt ugyancsak o 
tárgyban Közének és im* után Fröblichné 
Hanély Dóra u nála megszokott kedves hangon 
és művészi érzékkel adta elő Hiler imáját, Pauer 
György orgonakisérettel hegedült igaz, meghitó 
közvetlenséggel és sok megértéssel. A lelkész 
felolvasást tirtott az 1520. évi spejeri birodalmi 
gyűlésen történt eseményekről és méltatta azok 
jelentőségét mind e m i i napig. Az üanepélyta 
temp'.uan érjek<nr éneke sárU üí. Mindkét alka 
omuial wen tzspszámu közönség volt j-ilen. 

Rendes közgyűlést tart a város képviselő 
testülete 1929 évi m .jus h-én csütörtökön, mely-
nek tárgysorozata a következő: J.imhrits Lajos 
polgármester részére két h iw betegszabadság 
engedélyezése, a Gyöngvösbdp.,rti vadászterület 
bérletének üvye, a gy- puesteri szolgálat el!á 
tásárói alkoiott szabályrendelet módosítása, az 
ág. hitv. evang. egyházközség részére iskola 
építési segély kiutalása, a Strenn-frsle ház meg 
vetele a város által, járványkörház létesítésé™ 
vonatkozó intézkedésen, strandfürdő létesítésére 
vonatkozó intézkedések, a S >riíert vendégiő 
bérbeadása, a közös lego'G xyepositése, a Magyar 
Országos Bem bizottság részére adomány kiu-
talása. 

A K>ith. Leánykor d iszgyülsse. Folyó hó 
14 én mutatkozott be előhször a kCse^i Kath. 
Leánykör a nagyközönségnek. A zarda dísz-
termét megtöltötte az érdeklődő közönség mely-
nek soraiban ott láttuk városunk katholikus 
egyesületeinek vezetőségét. A diszgyülést Taffer 
E cma a Leáuykör preepektája nyitotta meg, 
ki lendületes beszédben fej'ette ki a Leánykor 
működését. A presfekta beszédét a hallgatóság 
élénk figyelemmel kísérte és nagy tetszéssel 
fogadta. Lomoschitz Margit és MAria négykezes 
játéka. Simon Ilonka tmi 'ónő gyönyörű zon 
gor.» játéka ép olyan nagy hatást váltottak ki, 
mint Szentgyorgyi Bib i képezdé^znő és Teffer 
Emma énekszámai Kü'ön ki kell emelnüíik 
Horváth Erztébft képezdésznő sziviUtat , vala-
mint Ilanél Vali ós Elek, végül Lomoschitz 
Pál nagyszerű előidásat ill. játékát. A műsor 
l\ tíadalik Bertalan tartott magisszárnyalAsu 
hosszabb b^nzédot, amelybe^ ki«me'te a leány-
körök feláiiitásándik szunségességé' és fontos-
ságát. A naevhatásu beszéd után i diszgyulés 
vég*jt ért és Oiympia nővér örömmel könyvel-
hette el nagy értékű munkájának gyümölcseit, 
aki a Leány kör felvirágoztatásán hozzáértéssel 
és lelkes buzgalommal fáradozik. 

Utazas i k e d v e ; m n n y a budapest i Namze t 
kozl Vas u r a es eyypb hasznos tudniva lók . M i n 
d riM élhet a riíkan kínálkozó kedvező alk-i-
o:rmal és féláru vasu'i ieggyel utazhat fel u 
budapesti Nemzeikyzi Vásárra, mely alkalomból 
lavaszi luházkodásának kényei kérdését is a 
leghMSzno''nibbHn megoldhatja, ha felkeresi a 
vibwhirü és közismert Semler királ>i ud/ari 
síállitó cé«et (Budapest, IV., Bécsi utca 7. sz.) 
A Semler cégnél találja Magyarország legna 
gyobb szóvetral.tárát, ahol a legprímább valódi 
angol szöveteket, gyönyörű mintákban és kivi 

! télben, igen jutányos ocassies áro j szerezhetők 
I be, amelyek a legkényesebb izlést is kielégítik. 
M'iitan a szövetet évekre vásároljuk, mindig 
csak megbízható céghez menjünk, ezért nyugodt 

| loikitsmerettel ajánljuk a Semler céget. 

Az Országos T a r s a d i lombiz tos í to kőszegi 
helyi szavazatszedő küldóttbég elnökévé dr. Kör-
nvei Géza titkárt, helyettes elnökévé dr. Tala-
bér László s. fogalmazót, jegyzőjévé Molnár 
István számellenőrt, heiy^Ues jegyzőjévé Vanits 
Erzsébet dijnokot. A munkaadók köi-ül t>igokul 
C'-eke Gusztáv tixtil és téglagyárost, vitéz S a-
badvnry Ferenc szappangyáiost, dr. Freyberger 
Jenő ügyvédet, a biztosításra kötelezettük közül 
prdig t 'gokul Horváth Ferenc kőművest, B i 
löndy Kálmán sörgyári pénztárost, Faith Pál 
ipartestületi jegyzőt jelölte ki. — A bizottsig 
az Ipartestület hivatalos helyiségében működik. 

Mindenütt kaphnlól Twnwll: 

Mfiiry 

T s j s x S v í t k e z r ' J "S jcpork i 
Bnd.p..:, Horthy ÍIL C«-qI 119 121. 

A bank k a m a t U b emelese súlyosan érinti a 
gazdasági életet minden vonatkozásban. Nem 
enyhíti az, hogy más európai államokban is 
emelték, mert mellőzhetetlen külföldi nyers-
anyag behozatalunkat is drágítja. Csak legalább 
a luxuscikkeket ne vásárolná a közönség. Elé-
gedjünk meg a belföldivel. A botéti kamatlá-
bat a fWárosi pénzintézetek hét és fél száza-
lékra emeiték, arnennyitt ott m*r t löbb is ad 
tak. A Kőszegi Takarékpénztár szintén felemeli 
a kamatlábat. Ezt a jövő heti igazgatósági ülés 
fogja megállapítani, de valószínűleg ugyanany-
nyival, Hmermyive: a pénz tényleg drigult, mert 
máskor is így tette. 

F e l á r u u t a z á s r a B u d a p e s t r e megérkeztek a 
jegyok a helybeli városi m^notjegyirodába (Ta-
karékpénztár). Május 4—13 közötti időre érvé 
nyesek é« szt.bad b menetelt biztosítanak a k i 
állítás megtekintésére. 

B á t o r e le tmentö g imnaz is ta Csütörtök dél 
után Czapéry L\szló II. o. gimn. tanuló a Boz-
zay-kert előtti h i inál tanulgatott, miközben egy 
gyanús csobbanásra lett figyelmes. R igtön fel-
szaladt a hidra, hoí^y meggyőződjék, honnan, 
mitől ered az, miután előzőleg két kis gyerme-
ket látott a közelben játszadozni és ijedtea 
vette észre, hogy csak az egyik van a hídon. 
Gyanúja alapos volt, mert azonnal megpillan-
totta a Gyöngyösben ekkor már majdnem el-
merülő özv. Vargi JAnosné 3 éves kisfiát, mire 
6 minden habozás nélkül, ruhástól beleugrott 
az aránylag elég mély malomárokba és kimen-
tette a már félig megfulladt kisfiiut. — Bítor-
ságáért és nemes tettéért e helyen dicsérjük 
meg a bátor kis életmentőt. 

M o z i h i r e k . Ma vasárnap a mozi a Parisiát 
hozza. A párisi élet minden ragyogását látjuk 
a főszérepben, egv sebzett szivü táncosnő anya 
szerepében. Olga Csohovával. A darab értékét 
az szabja meg, hogy az Ös-szes felvételek tény-
leg a Moulin Rjuge helyiségében készültek 
eredeti jelmezekkel. E)zt a kábító világot dobj* 
a nézőtérre a vászon. E filmen keresztül min-
denki igaz képet alkothat magának a tobzódó 
éjszakai Páris minden mámoráról, ragyogásáról. 

A S á r v á r elleni bajnoki mérkőzésre ma 
délután háromnegyed 2 órakor indul a KSE . 
Csspatöss/eállitás a PFC elleni, Csathó helyén 
Novak. K'sérők számára még néhány hely van. 
l ' lőhely oda vissza 4 peng^, álióbelyr? má" 
nincs hely. A sárvári mérkőzést a KSE neu 
minden körülmény között m^g kell nyernie, 
annak dacára, hogy m i SárvAr nagyon erős 
ellenfél különösen o'thonáb «n. II» a KSE mult 
heti formáját ki 'udja ját«r.Kni, hazahozza a 2 
pontot d« csikis netvz h*rc után. 

Anyakönyvi k ivonat az e lmú l t h e t e k r ő l . S z u 

I e t é s e k : F.c er .Ián — F ü l ö p Rozália: János 
r. k., Marschalkó Géza—Dabóczky Rozál ia: 
Géz i r. k. Gneisz J zsef—Schwahofer Anna : 
.József r. k., Molnár Dániel —Kepp»| Ju l i anua : 
Julianna ág. ev., Tóth Jóssef— Kamiili Jul ianna: 
Imre r. k.. Soós Gyula—Imre Róza : Gyula r>. , 
Nádasdv Vendel—Habért Anna : László r. k , 
Karner Lajos—K.irner E 'e lka: Jenő ág. ev., 
Horváth Mih ily —Uognár Margit : Margit r. k . , 
Petrákovits János—Schlögl Lu j za : Antal r. k. 
H á z a s s á g o k : N'oszek János—Mait'/ Mária, 
Na jy Antal —Lőrincz E'zsébet. — H a l á l o z á -
s o k : dr. Markovits Gyula 77 éves, tüdőgyulla-
dás, Pertorini Rezső 65 éves, vesegyulladás, 
Preisz Ferenc 75 éves, \ggkór, Seid! M. B?r-
tranda 42 éves, tüdővész, Baumgartner L i jos 
68 év«s, szivizo nelfajulás. 

T r e n i n g m e r k ó z e s lesz m* délután 3 órakor 
í» sporttelepen n Szomb ith«l j i TE - Kőszegi SE 
II csapatéi k'zött. 

Ma, 28-án délután 1 órakor 
Árpád-tér 13 sz. alatt 

szoba, konyha stb. tárgyak 
önkéntes árverésen eladatnak. 



4 fte 'v'ia- *. . 1929. április 28 

A Kőszegi Saort Egylet f. hó 21 én tar-
totta a Városháza tanácstermében évi rendes 
közgyűlését. A tanácsterein teljesen megtolt a 
clubtárnakkal, :ikik e/zel is dokumentálták sport 
iránti szeretetükí t. Dr. Pallér József Kfíszeg 
város tiszti fforvo.sa nyitotta tneg a b e t e ^ ge 
miatt távol l«v 3 polgármester h ílyett, mint társ 
elnök u közgyűlést. Lendületes beszédében u 
kőszepi sportélet mu'tjára tc kiotrjtt vissza és 
örömmel állupitotta tip ,̂ liugy a sportélet terén 
nagy haladas észlelhető, amely körülményt 
annak tudja be, ho,'y i KSE t vitíz Siabad 
váry Ferenc vezeti páratlan hozzáértéssel és 
ügy buzgalommal. K>'rte Szabadváryt, hogy a 
jövőbea is tartbn ktzébeuaz egylet vezetését. 
Ezután vitéz S/.abadváry Ferenc az egyesület 
ügyv. t ln 'ke tartotta m-g roszletes beszámoló 
ját. A közgyűlés indítványára külön is jegyző-
könyvi köszönetet mond >tt J imbrits Líjos 
polgármesternek és vitéz I)r. Nagy Miklósnak, 
valamint a városi tanács és \ városháza egész 
tisztviselői karának azért az o. zetlen és messze-
menő ;ámoKiitá>ért, amelyben a Sport Egyletet 
minden tevékenységében részesítették. Köszö-
netet m mdott a Krttonai Panmcsnokság és a 
helybeli összes tanir^zetek me«értő támogstá 
sáért a közgyűlés. Üiyvezotő elo'Sk beszámo-
lójában reámutatott bádoki Soós Pál testnevo 
lési VH/cetö megértő n.unkájiri, valamint elnök 
társainak a szakosztály vezetőknek, a tisztikar 
nak és az intézőbizottságnak önzetlen műkő 
déséra, am^ly ha megmarad ily mértékben a 
a jövőben is, biztosit?* van az egyesület további 
s:ep fejlődése. Köszönetét fejezte ki a közgyű-
lés Gruber Lászlónak a Wvótinfolya-n párat-
lanul sikere' vezeté-é^rt. Öröm nel üdvözli ügy 
vezető Csathó Bélát, a főgimnázium testnevelési 
főiskolát végzett tornatanárát mert a Sport 
Egylet igen nauy reményeket faz működéséhez. 
Ezután az einök részletesen vázolta az egyes 
szakosz'ályok működését. A jelentéseket, az 
1929. évi költségvetést, valamint az Imre Ferenc 
pénztáros által bet rjesztett zárszámadásokat 
egyhangú helyesléssel vette tudomásul a köz 
gyűlés. Ezután 3 évr • megválasztottá* teljes 
egészében a réari tisztikart és intézőbizottságot, 
csak a^ elfoglalt^áeuk. v<ey eltávozásuk miatt 
megüresedett á lUso^t . töltötte be a közgyülÓ9. 
Az egyesület uj titkara Molnár József, jegyzője 
Zerthofer Rszső. a vivósz ikosztály csapatkapi 
tánya Gruber László, u korcsolyaszakosztrtly 

CSAK -Ctcmit" VEDSZOVAL JELÖLT PALA ÉS CSŐ VALÓDI . 
I E T E R N I T MÜVEK HATSCHEK LAJOS. BUDAPEST. ÁNDRÁSSY-ÚT33;6YAR. NYERGESUJPALU. 

Elárusítóhelyek Kőszegen Franki Lajos építési anyagker. Kőszeg-Csepreg, Bauer Antal, 

Scheer József, Maítz Ferenc palafedőmesterek Kőszegen, Lessinger M. Arnold Fial Rum. 

vezetője Scbr^iner János lett. A többi szakosz-
tály vo'eiői állásra a rét i thztiknrt választottak 
meg. L'j intéző bizott^áu-i tagokká ifj. Muller 
Ferenc, ifj. S'iaszny GvuU, ifj. Tóth Sándor, 
Olaszy Géza, Petterszdíl .\lihá!y, Német Mihály, 
Csathó BMa és ifj. Grandics Józsefet váUszto'ták 
mec a régiek mellett. Ezután a kö/gyulósen 
keiüitek kiosztásra a ko osolya versenyek győz-
teseinek az e'ismerő oklevelek. Az oklevelekkel 
kitüntetett hölgyeket £s u~ikat kérte az ügy-
vezető eln^k, ho»y a jr.vőbrn is veyyék s »*ro 
tetükbe h korcsolya t>por?ot és biztosítsák köz 
remüködésükkel e szép sportág f^jlfd^s^t. Kő 
szeti Jizsef takarékpénztári ve?érigazgató fel 
szólalásábin u^yanesík méltatta a kőszegi 
sportélet naav lendületet vett hal d4sát és ő 
is a vezetőség, különösen pedier az ügyvezető 
elnök f.ir tdhatutlan ngi l i tá^b in látja ezen ha 
ladás rugójáf. Miután a tárgysorozat kimerült, 
Dr. Pallér József megkös/jnte a nagyszámban 
megjelent tagok érdeklődését és a kózg\ülést 
bezárta. 

K S E - P F C 2 : 0 (0:0). Kellemetlen hid"g és 
szeles időben áilott fül a két csapat, amely; 
mindvégig változatos izgalmas, bár néha tul-' 
erős küzdelmet hozo^. PFC támadásokkal indult 
meg a játék, de a PFC csatárok a jó helyze-
tekot nem tudják kihasználni. Csnkbamnr a 
KSE is ma?ár t talál és tetszetős kombin ioijkkal 
felnyomulva többször veszélyezteti a PFC kapu 

ját. \ biztos PFC vedelem részben szerencsével 
mindent ment. A 30 ik percben egv veszélyes 
PFC !erohan>í6nál a balösszekötő szép lövését 
csak a kapufa menti. Utánna ismét a KSE 
támad erősen, de a csatárok lövéseit nem ki-
sári szeror.ose. A második félidőben az eddig 
bekket játszó Csathó helvét cserél az összekötőt 
játszó Brucknerral. A KSE nagyon sx.ép táma-
dásokat vezet, erősen szoritja a PFC ét, amely 
kilenc emberrel védekezik. A 15 ik percben 
Csathó szab »dru ;á*át a kapus kiejtette kezéből 
és a résen levő Wdhofer óriási erőv.?l gólba 
vágja a labdát. (1:0) Ezután közvetlenül Csathó 
kénytelen elhagyni a küzdőteret. Mintha 
ráhány percig d-orimá'ná a KSÉ t a veszteség, 
de csa^hamur 10 emberrel is újra ostrom alá 
veszi PFC kaput és a 30. percben Háui 20 
mét< res bu s írokba irányított labdájával a gyö-
keimet végleg beállítja. Ezutáa is a KSE van 
frontban. A PFC csak ritka, de veszélyes 'efu-
'á-okkai operál, de a KSE közvetlen védelme 
biztosan ment. KSE tánudásokkal végződik a 
játék. Szabó biró túlságosan elnéző volt a faul-
tokkal szemben, különbéi jól vezette a mérkő-
zést. A KSE minden tagját dicséret illeti, a 
szép és lendületes játékért. A fi ital t irtaléknk 
is nagyszerűen megálltuk a helyüket. A PFC-
b»>n jók voltak a kupus, a bal b^ck és az össze-
kötők. A halfsor igen szürkén mozgott. — 
KSE II.—Szombathelyi Testedzők 2 : 2 (1 :2). 

Műsor Vasárnap, ápr. 2s-án: 

PARYSIA 
Moulin Rouge királynője 

A British International Pictures 

világatrakciója 12 felvonásban. 

Főszereplők : OLGA CSEHOVA 

és JEAN BRANDIN. 

És a kisórömüsor. 

•ohanyk isa ruda -megny i tas . 
Értesítem a n. é. közönséget, 

hogy Király-ut 81. szám alatt 

dohányk i s á r ud á t 
nyitottam. Kérem a n. é. közönség 
szives támogatását. Tisztelettel 

SCHMALL BÉLA 
hadirokkant. 

Z o n g o r a e ladó . 

Üzlet-átvétel. 
Tisztelettel értesítem, a n. é. 

közönséget, hogy édesapám, id. 
Tungli Elek 

l aka tosműhe lyé t 
átvettem és azt saját nevem alatt 
Jurisits-tér 10 sz. házban to-
vább vezetem. 

Amidőn ezt a n. é. közönség 
tudomására hozom, kérem az 
edesapámmal szemben tanúsított 
jóindulatu pártfogast velem szem-
ben is tovább gyakorolni. 

Tisztelettel: 

Tungli Alajos. 

Árverési hirdetmény. 
Köztartozás fejében lefoglalt in-

gók, éspedig : különféle szobabu-
butorok f. évi május hó 2-án dél-
előtt 10 órakor Kőszegen. Rajnis-
utca A b. sz. házban továbbá egy 
ebédlőkredenc f. évi május hó 2-án 
délelőtt 11 órakor Kőszegen, Kert-
utca 9 sz. házban a legtöbbet ígé-
rőknek el fognak adatni. Árverési 
feltételek a helyszínen megtudhatók. 
SCHEDL MÁRTON adóvégrehajtó. 

Papp Lajos Chernel-u. 9. FISKCOED PHEU 

Önkéntes árverés. 
Külső körút 3 sz. alatt (állomás-

sal szemben) május 5-én délután 
1 órakor bútor, ruha, konyhaedé-
nyek, gazdasági eszközök stb. ön-
kentes árverésen eladatnak. 

Citroen, Ford, Chevrolet 
alkatrészek, 

autófelszerelések 

NAGY JÓZSEF BUDAPEST 
VI., Andrássy-ut 34. — Telefonszám 

221 - 97, 285 - 63 

F I S K l ' X K U 
a l eg -
gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

Antóíelszerelesi R. T. 
Budapest,IV. Aranykez-u 2 
M Tel.-Aut 812—41 

Koszoruszalagok 
legolcsóbban készülnek 

Ruszke Lipótnál 

Kőszeg, Ege iMiklós-utca 3 szám 

1 szoba konyhás 
lakás kiadó ^ 

Cim a kiadóhivatalban. 

2\ holdas rétemet 
május 5-én délután 4 

órakor dr. Kopfstein i rodában 

a legtöbbet Ígérőnek bérbe adom. 
Feltételek megtudhatók dr. Kopf-

stein ügyvéd irodájában 

Sziklai Ferenc réttulajdonos. 

Augusztus l-re Király-ut 44 
sz. alatti 3 szobával 
emeleti és mellék-
helyiségekkel kiadó, esetleg azonnal. 

Árverési hirdetmény. 
Köztartozások fejében lefoglalt 

ingók éspedig: edények, különféle 
vegyesáruk. valamint különféle ci-
pészeti kellékek f. évi május 1-én 
délután 4 órakor Kőszegen a Vá-
rosháza udvarán, továbbá különféle 
üzleti berendezések f. évi május hó 
1 -én délután 2 órakor Kőszegen, 
Várkör 10 sz. ház üzletében (bejá-
rat az udvarról) a legtöbbet Ígérő-
nek árverés utján el fognak adatni. 
Árverési feltételek a helyszínen meg-
tudhatók. 

SCHEDL MÁRTON adóvégrehajtó. 

P r é m b ö r ö k (róka, Rürény, bárány, nvul 
kecske stb.) cserzcsét, festését teljes 
felelőséggel vá'lalja Wei l Manó szőr-
mefestő Budapest VI., Ambrus-u 5. 

Tanonc felvétetik a 

Strucc-szállóban 
w 

Árverés. 
Május hó 5-én d. u. 1 órakor 

Kelcz-Adelffy-utca 9 szám alatt bú-
torok, ruhanemüek, edények és ház-
tartasi cikkek önkéntes árverésen 
eladatnak. 

Nyomatott Rónai Fri/yos könyvnyomdájában Kőszeden. — 
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