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LLÓFIZETÉSI ÁR e l e g y e d évre : 

Helyben házhoz s / á l l i t va 1*50 Pengő 

Vidékre póstár. * « 1-80 Pengő 

Kü l fö ldre egy évre 3 do l l á r (50 szokol ) . 

Megjelenik minden vasárnap. 
Felelőt szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyes. 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : Kőszeg, V á r k ö r 39. s í . 
Telefon-szám Bt. 

nrfttér ssrs 32 nílér 

HlrásMs* nMattsrsorenktal 6 mi*. 

Mi láttatnak. 

Két levél. 
Az elsőt a nagy magyar Alföld kellős kö 

zepéről küldték kerekfejü kun ivadékok Kőszeg 

város polgármesterének. Írva vagyon ekképen : 

Nagyságos Polgármester Úr! 
„Szabadság-fánk" elültetésének ünnepélyes 

pillanatában, amikor a kiskunmajsai római katho-
likus polgári fiúiskola tanári kara és tanuló ifjú-
sága Nagyságodnak szives fáradozásaiért és a 
küldött facsemetéért a leghálásabb köszönetet fe-
jezi ki, hazafias üdvözletét küldi és további mun-
kájára Isten áldását kéri 

mély tisztelettel-. 
Aláirta Deák István igazgató, a tanári kar, 

a szt. Imre önképzőkör tanárelnöke és az ifjúság 
nevében Kozma Gyula önképzőköri elnök. — 

A másodikat Kaposvárról hozta a pósta a 
polgári fiúiskola egyik tanárának. Gondos kézzel 
irott, gyöngybetükből összerakott levél, mely 
igy szól: 

A kaposvári polgári leányiskola növendékei 
nevében hálás köszönetem küldöm ama fáradsá-
gáért, hogy a trianoni határról ásott tölgyfa-
csemetéből a mi részünkre is küldött. 

Április 18-án ültettük el iskolánk udvarára 
a kis csemetét. Felejthetetlen emlék lesz e kedves 
kis ünnep iskolai életünkben. Mindnyájan kegye-
lettel és hazafias lelkesedéssel gondolunk kőszeg 
dicső hőseire és szeretettel azokra a szenvedő 
rabtestvéreinkre, kiktől nekünk a kis csemete a 
trianoni határról üzenetet hozott. 

Dédelgetjük a kis fácskát, naponként öntöz-
zük, ápoljuk és lessük, hogy mikor jakad rajta az 
első rügyecske. 

Fogadja mélyen tisztelt Tanár ur gyermeki 
szivünk hálás köszönetét fáradozásaért. 

Aláirta Szalay Valéria, az önképzőkör ifjú-
sági elnöke. 

* 

Elküldtük a kőszegi szabadságfákat az or-
szág háromszázötvennégy polgáriskolájának. — 
És jönnek a levelek, jönnek a hirek mindenfelől, 
amelyek arról számolnak be, hogy az ország 
polgáriskoláinak ifjúsága és tanári kara mily 
szeretettel, örömmel fogadta a trianoni határról 
küldött csemetéket. Zászlók alatt, hazafias dalok 
éneklése mellett vitték be az állomásról a szebb 
jövő Ígéretének e kedves jelképét egyes iskolák. 
Az elültetésnél sok helyen nemcsak a tanárok és 
tanulók, hanem a szülők és a nagyközönség is 
fogadalmat tettek arra, hogy mig élnek, minden 
gondolatuk, minden munkájuk célja az lesz, hogy 
a trianoni gyalázatot letörüljék a nemzet hom-
lokáról. 

Mily kedves az első levél. 
Egy egész iskola tanári kara és ifjúsága, 

onnan a nagy magyar rónáról, akkor, amikor a 
trianoni csemetét ülteti, ide gondol Kőszegre, 
annak áldozatkész polgármesterére, ki hazafias 
lelkesedéssel tette magáévá e szép eszmét és a 
legmesszebbmenő jóakarattal támogatta a terve-
zőket annak keresztülvitelében, — és kifejezi 
köszönetét, háláját — ami nagy szó ebben az 
önző, hálátlan világban. — 

Csonka hazánkban, ahol csak polgáriskola 
van, mindenütt kőszegi csemetét ültettek, Kőszegre 
gondolnak, Kőszegről és annak vitéz védőiről 
beszélnek — és Kőszegre hivatkozva tesznek 
erős, szent, nagy fogadalmat, hogyha eljön az 
idő, a most felnövő ifjúsága az ország polgár-
iskoláinak a kőszegi hősök példájára mindenét 
kész feláldozni a magyar hazáért és annak sza-
badságáért. 

A második levél annak bizonyítéka, hogy a genforgalom. 

i, • * 

szabadságfa csemetéi a magyar ifjúság kezében 
jó helyen f vannak, mert szeretettel veszik körül, 
gondozzák, ápolják és örömmel lesik, várják, 
hogy első rügyeit kifejtse; — hogy kihajtson, 
hogy fejlődjön az ő fájuk; —- a magyar szabad-
ságfa. Felemelő boldog érzés és örömteli öntudat 
hatja át a lelkemet, ha a magyar polgáriskolák 
ifjúságára és annak vezetőire gondolok : — és 
megnyugszik a haza sorsáért aggódó szivem, 
mert ugy érzem, remélem, hiszem, hogy a sza-
badságfákat ültető tanulóifjúság, amely a trianoni 
gyalázat ez élő szimbólumát nap-nap mellett látja, 
öntözi, ápolja, nem fog belenyugodni abba, hogy 
Kassa, Pozsony, Kolozsvár sokáig maradjanak 
bitorlók kezében és annyi drága magyar testvé-
rünk egye a rabság kenyerét, viselje a rabigát 
a Kárpátok által határolt ezeréves haza tőlünk 
elszakított részein. 

Nőjjön, fejlődjön, erősödjön a kőszegi sza-
badságfa szerte e hazában. Suttogják levelei a 
lenge szellőben, — zúgják a szélben, — harsog 
ják a viharban mindig. — mindenütt a trianoni 
gyalazaiot ! 

És amikor gondozza, ápolja és évenként 
egyszer elzarándokol hozzá az iskola ifjúsága, 
találja meg a kőszegi szabadságfák hangja az 
utat az ifjúság szivébe, lelkébe; — erősítse, bá-
torítsa, buzdítsa munkára, kitartásra a polgár-
iskolák tanárait és tanuló ifjúságát, hogy törhe-
tetlen hittel, igaz, lelkesedéssel és soha szűnni 
nem akaró kitartással tudjanak dolgozni a szebb, 
a boldogabb nagy Magyarország visszaszerzésére 
és megtartására. 

* 

A rügyfakasztó májusi szellő végigcsókol-
gatja az alvó természet sok téli fagyot, havat, 
esőt, szélvihart, orkánt átszenvedett; — de a 
tavaszi napsugár lágy simogatása alatt ébredező 
virágait, füveit, fáit. bokrait. 

És a téli szenvedés után eltűnnek a pusz-
tulás romjai. Uj életre ébred a holtnak látszó 
természet. Zöldül az erdő, virul a rét, illattPrhes 
lesz a levegő a gyümölcsfák százszinü millió 
meg millió virágjának illatától. Vigan dalol a 
szántóvető a körülte röpködő tarkaszárnyu lepkék, 
zümmögő bogárkák, tavaszi éneket zengő pacsirta 
nótája mellett. 

Feledve van a tél — a pusztulás — a vihar. 
Minden uj erőtől duzzad. Tágul a kebel. 

Feszülnek az izmok. 
A magyar tavasz sem lehet már messze. 

A nap már melegebben kezd sütni a borús ma-
gyar égről, a reménység örökre elpusztultnak 
látszó rügyei a nyugati szellő hatása alatt duz-
zadnak erősödnek, — és a magyar jövő virág-
rügyei, — a magyar ifjúság — nemzeti érzésben, 
hazafias lelkesedésben megerősödve készül és 
várja az életet jelentő tavasz hírnökét — a nagy 
magyar feltámadást. I—n. 

Városi közgyűlés. 
Kőszeg szab. kir. r. t. város képviselőtes-

tülete f. évi május hó 2-án, csütörtökön délután 
3 órakor rendes közgyűlést tartott vitéz dr. Nagy 
Miklós polgármesterhelyettes elnöklete alatt, amely 
közgyűlésen a képviselőtestület tagjai szép szám-
mal vettek részt. 

Napirend előtt dr. Szovják Hugó képviselő-
testületi tag indítványozta, hogy a város vezető-
sége tegyen lépéseket aziránt, hogy a Máv. igiz-
gatósága necsak a közelebb fekvő állomásokról, 
hanem Budapest és a messzebb fekvő állomá-
sokról is biztosítson Kőszegre kedvezményes 
turistajegyeket, hogy ezáltal is emeltessék az ide-

Vitéz Szabadváry Ferenc képviselőtestületi 
tag kifogás tárgyává tette, hogy az elmúlt télen 
a Kőszeg-szombathelyi vasút üzemének biztosí-
tása tárgyában nem történtek meg a szükséges 
erélyes és sürgős intézkedések és hogy a menet-
rend megalkotása alkalmával nem eléggé vétet-
nek tekintetbe Kőszeg város érdekei. Indítványt 
tett végül aziránt, hogy a város egy fadepót 
létesítsen, hogy ezáltal is biztosítsa a közönség 
faszükségletét akkor is, ha a közlekedés a városi 

i erdőbe lehetetlenné válik. 

A képviselőtestület a felszólalásokra ugy 
' határozott, hogy az egyes kérdésekre vonatkozólag 
megkeresi a Máv. üzletvezetőségét és Uiasitja a 
polgármestert, hogy a fadepó létesítése tárgyában 
terjesszen a képviselőtestület elé megfelelő ja-

! vaslatot. 

Ezután következett a napirend, melynek 
a képviselőtestület Jambrits Lajos polgármester 
részére 8 heti betegszabadságot engedélyezett f. 
évi május hó 4-től kezdődőleg. Jóváhagyást nyert 
a Kirchknopf Ernő vadászbérlő és a .Gyöngyös 

. balpirii* vadásztársaság között a Gyöngyös bal-
parti vadászterület bérletére vonatkozólag kötött 
megállapodás, mely szerint ezen vadászbérlet a 

' Gyöngyös balparti vadásztársaságra ruháztatott át. 
A gyepmesteri szolgálat ellátásáról alkotott sza-
bályrendelet néhány szakasza a minisztériumi 
rendelet értelmiben .nyert kiigazítást. A képviselő-
testület az ág. hitv. evang. egyházközség részére 
8000 P értékben 200.000 drb. falitéglát szavazott 

' meg azután iskolaépitési segély cimén és ugyan-
ekkor a fennálló törvényes rendelkezések értel-
mében a városi róm. kath. elemi iskola céljaira 
is 24.000 P segélyt utalt ki. A róm. kath. elemi 
iskola bővítésével és fejlesztésével függ össze, 
hogy a képviselőtestület elvben elhatározta a 
Strenn-féle ház megvételét és megbízta a polgár-
mestert, hogy amennyiben ez méltányos és meg-
felelő áron lehetséges, ezen ingatlant a város 
részére vegye meg. A következő tárgy volt a 
járványkórház létesítésére vonatkozó intézkedés, 
melynek során a képviselőtestület egyhangúlag 
elhatározta, hogy tekintettel arra, hogy a járvány-
kórházra szükség van és annak létesítését a fel-
sőbb hatóságok is állandóan szorgalmazzák a 
kérdést a kőszegi Betegház Egyesület vezetősé-
gével egyetértően a volt Gratzl ingatlanon igyek-
szik megoldani. Ugyancsak elhatározta a képvi-
selőtestület, hopy elfogadja tanácsnak egy strand-
fürdő létesítésére vonatkozó javaslatát és megbízta 
a tanácsot a további tárgyalások lefolytatására. 

A Sörkert vendéglő bérbeadása volt az 
egyedüli tárgy, amely hosszas és sok esetben 
izgalmas vitára adott alkalmat, mely vita során 
felszólaltak dr. Szovják Hugó. Szerdahely Károly, 
Kőszegi József, vitéz Szabadváry Ferenc, Kincs 
István, dr. Dreiszker Ferenc és Dömötör Gyula 
képviselőtestületi tagok; a vita lezárása után 
szavazásra kerülvén a sor, a tanács, valamint a 
pénzügyi és gazdálkodó bizottság javaslata mellett, 
amely javaslat szerint a Sörkert vendéglő és 
kerthelyiség tovább is mint ilyen tartassék fenn 
és a Kőszegi Sörfőzde R.-T.-nek adassék ki bérbe 
9 tag, dr. Szovják Hugó ügyvéd javaslata mellett 
pedig, hogy a Sörkert dr. Dreiszker Ferenc sza-
natóriumnak adassék ki bérbe 9 tag szavazott, 
miért is elnöki döntésre kerülvén a sor, elnök a 
tanács javaslata mellett szavazott, igy tehát a 
képviselőtestület határozata a tanács javaslatát 
fogadta el. 

A földmivelésügyi kormánynak a közös legelő 
feljavítására vonatkozó javaslatát örömmel fogadta 
el a képviselőtestület és elhatározta, hogy ezen 
akcióban résztvesz. Az Országos Bem Bizottság 
megkeresésére elhatározta a képviselőtestület, hogy 

Egyes szám ára 16 fillér 



wrnmmMMHHMi 

Kőszeg Vidéke 
1929. május 5. 

a felállítandó szoborhoz 100 pengőt adományoz. 
A 4 év óta adózók felvételére vonatkozólag ho 
zott véghatározat módosítása után a képviselő-
testület Hangi Lásiló, Kern István, dr. Kőszegi 
Józsefné kőszegi lakósoknak a város kötelékébe 
való felvételét kilátásba helyeite, Pfeiffer Jozefa 
illetőséget megállapította és kk. Garai Róza, Jó-
zsef, Stefánia és László illetőségét megtagadta. 

A tárgysorozat letárgyalása után a szokat-
lanul hosszú ideig tartott közgyűlés 6 órakor 
véget ért. 

HIRDETMÉNYEK 
Ad. 5763- 1929. sz. Közhírré teszem, hogy 

a m kir. Földmüvelésügyi Minisztérium az álta-
lános halászati tilalom idejét az 1929. évre meg-
rövidítette és elrendelte, hogy nyilt vizekre az 
általános halászati tilalom 1929. évi május 5-től 
május hó Hl-ig tartson. 

4889 — J929. sz. Közhírré teszem, hogy f. hó 
5-én és 12-én délután 3 órakor a városi tiszti 
orvos a tűzoltó őrhelyiségben himlőoltásokat 
eszközöl. Megjelenni tartoznak 1 éves korig, akik 
még be nem lettek oltva, valamint 12 éves korig 
mindazok, akik másodszor még beoltva nem 
lettek. Figyelmeztetem a szülőket, hogy az oltás-
ról való elmaradás kihágást képez és büntettetik. 
Egyben azon körülményre is felhívom a szülők 
figyelmét, hogy a magánorvosoknál eszközölt 
beoltások a tiszti orvosnál bejelentendők. 

Ad. 5685 — 1929. sz. Felhívom a közönség 
igyelmét a selyemhernyótenyésztés fontosságára, 
mert nemcsak állandó mellékkeresetet biztosit, 
hanem állami érdek is, a tenyésztés előmozdítá-
sára megindult a meglevő fák megfelelő karba-
helyezese és ujabb fák ültetése: tilos a meglevő 
fákat kivágni, vagy megrongálni és a facsemetéket 
bántani. Felvilágosítást nyújt es jelentkezőket el-
fogad a szombathelyi m. kir. selyemtenyésztési 
felügyelőség, aki mindazoknak, akiknek már ren-
delkezesre állnak megfelelő fák és élelem minden 
tekintetben rendelkezésre áll. 

FONTOS A VÉDJ EGY! 

ki oíönc/út sajc 
már ismén. 

FONTOS A VÉDJEGY1 

2o59—1929. sz. Az lb94. évi XII. t.-c. 50. 
§ a szerint a fahernyók irtása kötelező lévén, 
elrendelem, hogy minden birtokos a belsőségek-
ben, majorokban, szőlőkben, gyümölcsösökben 
es kertekben levő gyümölcsfáit a kártékony her-
nyóktól, hernyótészkektől és lepketojásoktól tisz-
títsa meg. s az összegyűlt szemetet égesse le. — 
A később mutatkozó hernyókat természetesen 
szintén el kell pusztítani. A hernyóirtásnak el-
mulasztása kihágást képez s a törvény szerinti 
büntetesen felül azzal a következménnyel jár, hogy 
az elmulasztott irtást a fel terhére es költségére 
a hatóság fogja végeztetni. 

55^0—1929. sz. A mezőgazdaságról és a 
mezőrendőrsegről szóló 1894. évi XII. t.-c. 50. 
§-a értelmében a kártékony rovaroknak irtása 
kötelező lévén, felnivom a gazdaközönséget, hogy 
a cserebogarak megjelenéset észleli, azokat rajzas 
idejen mindenki pusztítsa a maga területen — 
eredményesebb az irtás a hajnali órákban, amikor 
a dermedt állapotban levő bogarakat le lehet 
rázni a fákról. Borús és hűvös időben egesz nap 
szedhető a cserebogár. Az irtásnak elmulasztása 
kihágást képez es> a törvényes büntetésen felül 
azzal a következménnyel jár, hogy az irtást a 
hatóság végezteti a mulasztó kárára es költségére. 

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

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

4633 — 1929. sz. Felkérem a város jobbmódu 
közönségét, hogy hatóságomat a budapesti sze-
génysorsu 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. szá.nu szobájában. A nyaraltatási 
akció úgyis megoldható, hogy a gyermekeket kö-
zösen helyezném el alkalmas helyiségben, ez 
esetben csak arra kérném a jótevőket, hogy a 

gyermekek ellátásáról gondoskodjanak. Midőn a 
jövő nemzedék testi és lelki, erkölcsi épségének 
biztosítására, a nemzet fenntartása érdekében ezen 
nemes akcióra újból felhívom a város jómódú 
és jószívű közönségét, kérem az egyes bejelen-
téseket hatóságomnál mielőbb, legkésőbben május 
hó 12-ig tegyék meg. 

vitéz dr. Nagy Miklós, polgármesterh. 
< ' -

Ipartestületi közlemények. 

A Budapesti Nemzetközi Vásár látogatására 
és 50*/#-os menetdijkedvezményt nyújtó vásár-
igazolványok 3 F 20 fillér árban az ipartestület-
ben bárki által válthatók. 

Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
önkormányzati szerveinek e hó 12. és 13. nap-
jaira kitűzött határnapokon történő megválasztása, 
a jelöltek névsorának ismertetése, a szavazólapok 
mikénti kitöltése és beadása tárgyában május 5-
én, vasárnap délután 3 órakor az ipartestületben 
tagértekezlet fog tartatni, az ügy fontosságára 
való tekintettel felkéretnek az összes szavazó-
igazolvánnyal rendelkező testületi tagok, hogy 
ezen értekezleten feltétlenül megjelenjenek. 

Ipartestületi e lnökség. 

H Í R E K 
Püspöki egyhazlátogatás. Kapi Béla püspök 

f. hó 9 éu azaz áidozócsutörtökön érkezik varo-
sunkba, hogy iit hivatalos püspöki e^yházláto 
gátast végezzen. Az estéli 7 órai vonatnál fogja 
Öt a város küldöttségének ólén a polgármester 
és az egyháztanacs ölén a gyülekezeti fölügyelő 
fogadni. A püspök kiséreteben lesz az esperes 
Zongor Bela, az espcrességi felügyelő Szent-
martom liado L*jos es a püspöki tilkar László 
Miklós. A papi udvarban az egyházközunségé 
nek részvétele melleit a lelkész fogja őt üdvö-
zölni. Másnap pénteken 8 10 óráig vizsgálja az 
elemi iskolái 10 Órakor lesz nagy Isteutisztelet 
ís utána egyházi közgyűlés. Háromnegyed 12-
kor fogadja a püspök a küldöttségeket és 1 
órakor lesz társas ebéd. Délután a pű-pök és 
kibérele elmennek Németzsidányba szinten e^y 
háziátogatásra és este elutaznak tovább Kör-
mendre. 

Hlvatalvizigalatot tartott április 30 án az 
alUpáo a helybeli főszolgabírói hivatalban, mely 
alkalommal teljes elismerését fejezte ki a tapasz' 
talt példás rend felett. 

Szegedre helyezték a kőszegi adóhivatal fő-
nőkét. A pénzügyminiszter Tóth József dr. 
pénzügyi tanácsost, a kőszegi kir. adóhivatal 
főnökét a szegedi kir. pénzügyigazgatósághoz 
helyezte át. 

Jambrite polgármester lemondott a Kőszegi 
Polgftrl Kör elnöni tisztéről. Jambrits Lajos 
polgármester, aki 1924. óta elnöke volt a Kő-
szegi Polgári Körnek, levelet intézett Taucher 
Gusztáv polg. isk. tanárhoz, mint a Polgári 
Kör alelnökéhez, melyben bejelentette, hogy a 
Polgári Kör elnöki tisztségéről lemond. A pol-
gármestert ugyanis az elmúlt napokban válasz 
tották meg a Kőszegi Katholikus Kör elnökévé. 

A kőszegi tanítónőképző kepesltö vizsgainak 
miniszteri biztosa. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter a kŐHZPtri róm, kath. tanítónőképző 
intézethez az 1929. év folyamán megtartaudó 
képesítői vizsgálatokra Huszka Ernő dr. minisz-
teri tanácsost küldötte ki miniszteri biztosul. 

Elöljárósági ülést tartott kedden az Ipar-
testület, melyen több ügyek között a mepürese-
dett alelnöki állásra háromszori szavazás után 
Schreiner János építési vállalkozót választották 
meg. 

Halá lozás. Östör László l u k á o s h á z a i korcs-
máros, a hirf'S Ostör csárda tulajdonosa, a köz-
tiszteletben és szeretetben álló mindig jóke-
délyü Laci bácsi örök álomra hunyta le szemeit. 
Hosszas betegsége csütörtökön délután oltotta 
hí életét 69. évében. Temetése tegnap détután 
4 órakor volt nii/v részvét mellett, melyen nem 
csak a környékbeli falvak, hanem Kőszeg város 
közönsége is r.ügyszámban vett részt, özvegye 
szül. B-jrtók Anna és három fia, köztük Östör 
László törvényszéki biró gyászolják. 

T e m e t é s . Heisz Frigyes felsőőri lap.u;aj-
donos .ős kere*.k. tanácsos február 9-éu elhunyt 
nejének szül. Kotsondy Yilm* tetemét Kőszegre 
szállították és tegnap délután 4 órakor helyez-
ték Örök nyugalomra a helybeli temetőben. 

Síremléket legolcsóbban szállít 
Zerthofer Mihály Gyöngyös-utca 14. 

Templomi hangverseny. A kőszegi római 
katholikus hitközség f. hó 12-én (vasérnap) 
Vj 5 órakor a J*zus Szent Szive templomban 
jotékonyc'ilu e«yhá/.i hangversenyt rendjz, mely-
nek tiszta jövedelmét az orj?oua javítására for-
dítja. Helv irak: ülőhely 150 P, állóhely 1 P, 
diákjegy 50 f. csaladjagy 3 P. A hangverseny 
műsorát lapunk legközelebbi számában közöljük. 

T e r z e n e . Kedvező idő esetén a városi fúvós-
zenekar vasárnap május hó 5 én '/, 12 órakor 
térzenét tart 

A Kath. D ákszövetség hétfőn este 9 órakor 
rendes összejövetelt tart az uj kaszinó helyi-
ségében. 

Uj üzlet. Vitbz Szabadváry Ferenc, mint a 
Freybtrger Sándor törv. bej. cég tulajdonosa 
cóge neve alatt gyártmányainak gyári lerakatát 
és készbőrkereskedést létesített Főtér 10. sz. 
házban. 

„Nyukosz" itteni főcsoportja ez évi rendes 
közgyűlését e ho 15 ón d. u. 4 órakor a 
városháza nagytermőben tartja meg. A tasok 
felkéretnek teljes számban megjelenui. Eset 
leges indítványok e hó 12 ig nyújtandók be as 
elnökséghez. 

Nyilvános köszönet. Nagve. Iliás Gózáné 
Nagyesömöte, az Erzsébet gyámolda szegénye-
inek női ruhákat adományozott. A nemes lelkű 
adakozónak ezúton mond hálás köszönetet Dóra 
Lajos, gondnok. 

A Kőszegi Takarékpénztár e heti igazgató-
ság' ülésében elhatározta, hogy a betéteket 
május 1 tői kezdve egy százalékkal magasab-
ban kamatoztatja. Ez a régi és uj betétekre 
egyformán történik. 

o 
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T. For ráskeze lőség MOHA. 

A Mohai Ágnes-forrás az i l t a l a m legszíve-
sebben rende l t ásványv i zek közé tartozik, mert 
rendk ívü l e l őnyös vegyi összetéte le inek a leg-
különbözőbb bajoknál, de kü l önösen az emésztő-
szervek huru tos b á n t a l m a i n á l már regtől fogva 
f e l ü lmú lha t a t l an sikereket köszönhetek. Meg va-
gyok győződve, hogy ke l lemes Ize, t i s z t asága 
és m in t asze rű kezelése mindig biztosítani fogják 
szamára azon e l őke l ő helyet, melyet a világfor-
galomban máris elfoglalt. 

Dr. S tamborszky La jos 
MAV orvosi tanácsadó és kir fogházorvos 

Szombathely. 

A takarékok es bankok országos egyesüle-
tének szombathelykerületi alakulása mult va-
sárnap volt Hegedűs Lóránt elnöklete alatt, 
melyen több várraegye kiküldöttei vettek részt. 
Az előadok igen érdekes szaktémákat tárgyal-
tak, me.yek után megalakitatták a tieztikart. 
Kerületi elnöke lett szentmártoni Kadó Lajos, 
igazgató Katona József, titkár ifi. Vollboffer 
Ferenc, az igazgatóságba Kőszegről beválasz 
tották Ozeke Gusztáv kormányfőtanácsost, a 
KCszegi Takarékpénztár elnöket, a választmány-

\ ba Kőszegi József igazgatót. 

A „Concordia" mult hó 28 án tartotta évi 
közgyűlését, melyen sajnos mind a pártoló, mind 
a működő tagok nagvon kevés 6zámban jelen 
tek meg. Dömötör Gyula elnök megnyitó be-
széde után az egyes tisztviselők számoltak be 
a dalárda mult évi munkásságáról. A titkári 
jelentés szép és gazdag tevékenységről számolt 
be. A dalárda hatszor szerepelt nyilvánosság 
előtt, melyek közül kiemelkedik a vármegyei 
dalosünnepély és a serlegavató ünnepség. A 
beszámolások után tisztújításra került a sor. A 
közgyűlés e lnökül : Dömötör Gyulái , jegyzőül : 
Lakatos Ferencet, ügyészül: dr. Stur Lajost, 
karmesterül: dr. Stur Lajo3t, pénztárosul : Kar-
ner Ferencet, háznagyul : Wölfel Friayest, ren-
dezCül: Seper Imrét, választmányi tagokul: 
vitéz dr. Nagy Miklóst, Kőszegi Józsefet, Fia 
misch Gusztávot, és Mayer Jánost, számvizs 
gálókul: dr. Fuehs E'idrét, Rónai Frigyest és 
Páhr Istvánt, számellenCrül: Mayer Istvánt vá 
lasztotta. A közgyűlést befejezve Dömötör Gyula 
elnök a róki tisztikarnak, továbbá mindazoknak, 
akik a dalárda ügyét mint erkölcsileg, mint 
anyagilag buzgón támogatták, illetve elősegí-
tették, köszönetet mondott. 

Ju ta lom. A tűzoltóság két működő tagját, 
névszerint Kitter János és D^ckelmann József 
hív. tűzoltókat, a m. kir. Vallás és közoktatás-
ügyi miniszter engedélyével a helybeli Hunyady 
Mátyás teáÍLievelő intézet igazgatósága 10-10 
pengő jutalomban részebitettea februári padlástüz 
alkalmával kifejtett ertdméyes és gyors mun-
kájukért. 

Lakásváltozás. Matus Jánosné oki. szülész 
nő l a k j á t Árpád tér 23. szám alól Pallis-utca 
8. szám ulá helyezte á l és kéri a n. é. közön 
ség további partfogását. 

Uj k ö n y v e k Roth Jenő k ö l c s ö n k ö n y v t a r á b a n : 
Frank Norris : Az örvény. Courths — Mahler: 

Jutta megváltása. 

wj u ci . unu i ui uu ng a j ai ¥ a i i j h u i n a t 

üflyeben. A strandfürdő és járványkórház ügyé-
ben egyhangú és általános helyesléssel foga-
dott határozatokat hozott H város képviselőtes-
tülete. Annál nagyobb meglepetést jelenthet az 
egész váratlanul keletkezett uj helyzet. A Kő-
szegi Betegházpgyesület. amely a szóbanjövő 
Gratzl telkek 5/8 ának már birtokában van, pén-
teken árverésen meg akarta a közérdek céljait 
szolgáló, még tulajdonát nem képező utolsó 
hatodrészt is szerezni. E iy i k polgártársunk, aki 
pedig szintén hozzájárult a pénzügyi és gaz-
dálkodó bizottsági ülésen a strandfürdő és j á r 
ványkórház létesítéséhez, váratlanul nehézsé-
geket támasztott és lehetetlenné tette, hogy a 
kórház oly árban szerezze meg ez utolsó hato 
dot, amely ár az adott helyzethez ós körülmé-
nyekhez képest és a közérdeket szem előtt tartva 
elfogadható árnak megfelelt volna. A kórház a 
változott helyzetben kénytelen volt bejelenteni 
a város vezetőségének, hogv i^v nem látja an-
nak lehetőségét, hogy e rendkívül fontos ügyek-
ben már e nyárra végleges helyzetet tudjon 
teremteni. 

Közvetlen t ű z j e l z ő b e r e n d e z é s építését hiti-
rozta el a helybeli reálnev»lö intézet igazgató-
sága, mely berendezés a közel jö'fiben épül az 
intézet és a tüzoltrtlaktanyn kflzött. 

Mindenütt knphaló! Termeli; 

Orn« Mxuy 

Tefszö vetkezet i Kőcpcc.t 
>p«at, I., I»iihy Mik 0.-JÍ 11* 121. 

ÍF 

-nél Kőszeg, Várkör 17. 
Nöi divatcipök 18 20 P 
Vászoncipók 8 „ 
Fekete, fehér , szürke és fehér sz ínben . 

Gumm i t a l p u vászonc ipők 3*70 P. 

S zandá l , szando le t t és sporc ipök nagy v á l a s z t ékban . 

BUDAPESTI 

NEMZETKÖZI 

VÁSÁR 
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A magyar ipar egységes bemutatója! 

50%-os 

utazási kedvezmény! 

Részletes felvilágosítás és vásárigazolvány kapható 

Badapesten a vásárirodánál, V., Alkotmány-u. 8. 

Kőszegen: az Ipartestület elnöksége. 
ii •' r V 

(A vásárlgazolvány ára 3 pengő 20 f»lér.) MHI 

Megkezdődtek a tűzoltólaktanyában a gya-
korlatok, melyeken az önkéntes tűzoltók pon-
tos megjelenésükkel és fegyelmezett magavise 
létük kel bizonyítják, hogy érdemesek a város 
közönségének megbecsülésére és támogatására. 
Ugy a terhes éjjeli szolgálat önkéntes válla-
lása, valamint a gyakorlatokon tanúsított pél-
dás szorgalmuk igazolja, hogy tudatában van-
nak a felebaráti szeretet által diktált munkájuk 
fontosságának és igyekeznek a váres közönsé-
gének javait különösen a mai nehéz időkben a 
vésztől a legeredményesebben megvédeni. 

M a egyike a legerdakesebb bajnoki mér 
kőzéseknek kerül lejátszásra Kőszegen, A nngy 
rivális pápai Kinizsivel lesz ma a nagy harc a 
bajnoki pontokért. Ép egy évvel ezelőtt Kő 
szegnek nagy eseménye volt e mérkőzés s 1500 
főnyi record közönség volt lenn a pályán. Ha 
ina talán nincs is az a jelentőségo a mérkő-
zésnek. mégis ép oly izgalmas i agy harcra 
van kilátás. Miután pedig ma ha nem is earé 
»?en complettül, de tűrhetően jól tud a K S E 
fj lál lani tehát nem t»z a fekete csapat áll fel, 
ame'y az eimult vasAmap Sárvárott állítólag a 
K S E színeit képviselte, mi bízzunk benne, hogv 
a csorba már ma ki lesz köszörülve és a KSE 
győzni fog. A mérkőzés bírója egyébként Takáts. 
Ezt megelőzőleg Va 3*kor a Tanítóképezde válo-
gatottja játszanak egymás ellen. Nagy jelentő 
séget lehet ezért is e mérkőzésnek tulajdonítani, 
mert a képezde értékes játékosai tekintetbe 
jöhetnek a K S E első csapatában való szerep-
lésre. Háromnegyed 1-kor a levente csapatok 
játszanak éremmérkőzést. 

Áldozó csütörtökön rendkívül érdekes és 
kitűnő sportot kap a futball rajongó közönség. 
Háromnegyed 1 kor a levente csapatok játsza-
nak éremmérkőzést. V, 3-kor a szombathelyi 
A K II. játszik a K S E I I . vei. 4-kor pedig a 
kitűnő első oszlóivá komplett szombathelyi 
S zAK játszid a K S E I. el s ez mindent meg-
mond. 

Az uj államvasút) menetrend hét vonatpárt 
tüntet fel Kőszeg—Szombathely között, —• a 
hetedik csak vasár és ünnepnap közlekedik 
mint kiránduló vonat félhelyárakkal. A kőszegi 
vonatok 16 étöl kezdve 5 20, 7, 9-36, 12, 15-34, 
ós 20*20, szeptember 15 ig vasár és ünnepna-
pokon még 22*27 órakor indulnak, — ellenben 
Szombathelyről 6'10, 755, 1030, 13*31, 1836, 
21*43, 23-15 órakor. 

Segedvizsgák. A kőszegi tanoncvizsgáló-
bizottságok előtt f. évi április havában a követ 
kező tanoncok tettek 66gédvizsgát : Kopfer Ká 
roly szobafestőnek, Horváth Miklós nevü tanonon 
kitűnő, Liuringer Ferenc lakatosnak, Tompeok 
Antal , Brücklpr R^zső ficsraesternek, ifjú Brück-
ler Gusztáv, Müiler Ferenc kőművesmesternek, 
Schermann Rezső, Djaskovits Ferenc kőműves 
mesternek, Mérő* Utván. Wéber Antal borbély 
és fodrásznak, Steirits Erik nevü tanoncai jA 
jó, Sisa Tivadarné női szabónak, ErÖss Ida, 
Franki Miksáné nf i szabónak, Németh Anna és 
Kovács Mária, Bősz Ede ácsmesteruek, Hochecker 
Károly éN Szárnyas János cáki kovácsnak, 
Szárnyas Ferenc nevü tanoncai elégságe3 ered-
ménnyel. 

A Tizedik utca. A Fifth Avenue, a millio-
mosok utcája már sokszor megjelent a film 
vásznán, a mai darab azonban Ntwyork arcá-
rak másik oldalát, a nyomor és a bün városát 
mutatja meg. Alig 5 utcányira a híres ötödik 
a nyomorúság kopott kvártélyaiban játszódik lé 
az az izgalmas bűnügyi történet, amely száguldó 
tempóban izgalmas és lebilincselő történet ke-
retében rajzolja m^g a nagyváros ezer bűnt rej-
tegető életét. — Philliys Haver a főszerepben 
kedves és rokonszenves alakot játszik és part-

! nerei a magyar Várkonyi Mihály és Joseph 
Schildkraut is értékes és kitűnő alakítást nyúj-
tanak. A rendezés nagyszerű érzékkel fjtogra-
fálja le egy newyorki bérház életét. 

Gyermekszinház! A mai kultur-
lélek egyszerűséget, természetességet és gyer-
meki őszintességet áhit. Ezért issza oly szom-
jasan az igazi életábrázolásokat és ezért tudtak 
a nagyok is szívből igazán jól kacagni és a 
gyerekekkel együtt örülni a szinészgyerekek 
mesejátékán. A Szinpártoló Egyesület támoga-
tásával a budapesti Balvárosi Uj Színház Gyer-
mekszinpada játszott 2 napon át Kőszegen. A 
helybeli tanintézetek és internátusok megérté 
támogatása révén lehetségessé vállott majd az 
összes intézetek if|U6ága részére előadásod meg-
rendezése. Biztos, hogy a sok 100 ifjú leánynak 
és fiúnak sokáig felejthetetlen kedves emléke 
marad a gyermekszínpad. A felnőttek sem tud-
ták magukat kivonni a gyermekszinészek játé-
kának üdesége alól. Az az üdesőg, ami kisu-
gárzott a szinpudról a nézőtérre, kellett, hogy 
a legkérgesebb szivet is puhára főzze. A gyer-
mekek játékát komolyan kellett venni, mert 
amit nyújtottak, az művészet volt. Nem mond-
vacsinált sztárok, hanem derüsarcu aranyos jó-
kedvű gyermekek, olyan nagyszerűen perdülő 
pompás előadásokat produkáltak, amely díszére 
válna rendes nagy színtársulatoknak, ór iási 
megérdemelt sikerük volt Kőszegen. A Hófehérke 
és a hét törpe előadásán látni kellett a kis 
gyermekeket. Ahogy a szereplők belementek 
szívvel lélekkel ttljes fantáziával a mesének 
ábrázolásába, ép oly szívvel lélekkel benne éltek 
a mesében a kis aranyos nézők is. Együtt 
szenvedtek, sírtak ós nevettek a színpadi gyere-
kekkel. Mikor Hófehérke azon töprengett, hogy 
kinyissa e az ajtót a gonosz mostohának, a 
nézőtér rémült féltéssel kiáltotta kórusban a 
színpad felé, ne nyissa ki, ne nyissa ki. Amikor 
meghalt Hófehérke a fél publ ikum sirt őszinte 
lelket harmozó könnyekkel, hogy azután az 
igazság diadalán kisüssön az arany derűs nap-
sugár. A felnőttek is együtt lelkesedtek és ka-
cagtak a gyerekekkel, amikor a kis 4 éves 
konferánsz Katóka kiált s elselypitette hősiesen 
mondókáját .A kis Éva se voit sokkal nagyobb, 
de olyan talpraesett kis legényke volt Ludas 
Matyiban, hogv a nézők megették volna ha 
kézbe kapják. Lantos loa a kis 11 éves príma-
donna pedig szebb üdébb, bájosabb és termé-
ezetessebb volt mint egy tucat nagy primadonna. 
A többiek is mind egytől egyik aranyosak, el-
ragadóak voltak és a felnőtt szereplők is jól 
beleilleszkedtek az előadásokba. A Ludas Matyi 
tánc és énekszámai külön élmények voltak. v . S i . 

4U — 
u) M JW* * . 

1929. május 5. Kőszeg és Vidéke 3-



Kösse* és Vidéke 1929. május 5. 

L á t o g a s s a m e g a 
N e m z e t k ö z i V á s á r o n 
dr. OETKER 

i n g y e n k ó s t o l ó j á t ! 

Azonnali beköltözésre egy 2 szoba és mellék-heiyíségekbfl! ánó | a k á s t k e r e s e k 
ehetőleg kerttel. Cim a kiadóhivatalban. 

S á r v á r — K ő s z e g 5 :1 (2 :0 ) . Teljesen érthe-
tetlen, de minden kép katasztrófába vereséget 
szenvedett a KSE Sárvárott és haayott ott 
drága két bajnoki pontot. Szó se róla, 3 becket 
megfelelően pótolni majdnem lehetetlen, de 
azért Wehoffert bekknek beállítani mindenkép 
hibának bizonyult. A mérkőzés nézői és a nagy 
számban felvonult drukkerhad ilyen mérkőzést 
még nem látott egyhamar. Bármennyire is hi 
hetetlennek hangzik a KSE fölényben volt. A 
mérkőzés lefolyása egyébként körülbelül így 
folyt le. KSE támadások, amelyeknél a két 
ségbeejtően puha csatársor mindenfelé lőtt, c ^ k 
nem kapura. Jött azután egy sárvári lerohanás, 
a két beck rúgott két szenzációs luftot s meg-
volt a gol. így ment ez végig és érthető, hogy 
végeredménykép teljesen megzavarodott az egész 
csapat. Takáts bíró jő volt. így volt ez Sárvá-
ron és nem szabad sehol többet ennek így 
lenni 6oba. Ijyen vereségnek, amely minden 
egyesület életében előfordul, nem szabad el 
csüggeszteni a játékosokat, még kevésbé a ve-
zetőséget. Ne legyünk sohasam elbizakodottak, 
viszont ne legyünk soha pessimisták. Szeressük 
és támogassuk egymást, dolgozzunk, éljünk 
sportszerűen ós akkor el fog jönni a revanche 
napja, Egyébként a legszebb reményekkel néz 
het a KSE ha nem is a legközelebbi, de a nem 
messze jövőbe, mert oly fiatal erők leigazolása 
van folyamatban, akiknek fiatalsága és energi-
á j a fel fogja az egész KSE t is frissíteni. Ór-
vec J .tes tünet, bouy a leventék és a tanuló-
ifjúság között is namy lendülettel támad uj 
életre a futball sport és a fiatalságnak ez a 
futballsport szeretete a legszebb jövőnek a biz 
tositéka. Érdekes, ho?y a KSE volt kitűnő 
képességű játékosa Márkus is visszaszeretne 
ismét jönni Kőszegre s ez mutatja, aki egyszer 
a KSE szineiben játszott azt visszahozza a szive. 

A helybel i levente egyesület a mult héten 
alakította meg football szakosztályát, melyek a 
mai napi« közel 70 működő tagja van. A szak-
osztály Kirchknopf Jenő v. f íokutó felügyelete 
és a következő választott tisztikar vezetése 
mellett kezdi meg működését: Ecker János 
elnök, Maitz János alelnök, Szakács József 
jegyző, Maitz Alajos pénztáros, Schwarcz Dezső 
ellenőr, Laász Ede intéző, Pock József szertá-
ros. Egyelőre a város három kerületének csa-
patai és az ifjúsági csapat versenyeznek két. 
fordulós körmérkőzéseken a kitűzött 11 drb. 
éremért. A sorsolái szériát megállapított mér-
kőzések résztvevői és párosiiása a következő: 
V. 5 ón I. kerület (felső) — ifjúsági csapat, 
V. 9 ón II . ker. (középső) — I I I ker. (alsó) 
V. 12-én I. ker. — II. ker. 

Megkerü l t a „Darázsk lub, , naplója, amelyet 
Forgács Anna veze te t t . A „Darázsklubot* 1926. 
május 8-án alakította meg öt pesti színésznő: 
Gaál Franciska. Turay Ida, Tihanyi Júlia, Balia 
Zsuzsi és Forgács Anna, Forgács Anna irta 
s-ijátkezüleg ennek az érdekes klubnak a jegy-
zőköny vét, amalyet most megtaláltak.;A Színházi 
Élet uj száma részletesen ismerteti ezt a szen-
zációs naplót. Cikket, verset, színházi beszámo-
lót, novellát, Egyed Z;ltán, Kállay Miklós, 
Szép E-tjő, Kálmán Jenő, Vitéz Miklós, Korcs-
máros Nándor írtak az uj számba. Simon Böske 
naplója. M i m i m Hirry regénye. Darabmelléklet: 
Lyon L^a. KotUmelléklet, szeuzációs vicclap, 
divat, sport, rádió és autórovatok egészítik ki 
a Szinházi Elet e heti ujszámát, amelynek ára 
1 pengő, negyedévi előfizetési dij 10 pangő, 
kiadóhivatal : Budapest, IV., Aradi-utca 10. I. 
em. A Darázsfészek szenzáci'3 vígjáték szövege 
megszerethető a Szinházi Élet szindarabosztá-
lyánál. Kőszegen kapható Róth könyvkereske-
désében. 

; Versenytárgyalási hirdetmény. 
Az kőszegi ág. hitv. evang egyházköz-

ség képviselőtestülete, tekintettel arra, 
hogy a f. évi március 29-én kiirt verseny-
tárgyalás eredmenyet el nem fogadható-
nak nyilvánította, á kiirási művelet átdol-
gozásával uj nyilv. versenytárgyalást hir-
det a Kőszegen építendő I. emeletes elemi 
népiskola épitkezésere 

Ajánlat tehető akár az összes, akár az 
egyes munkanemekre külön-külön is. (De 
akkor az egyes munkanemek összes 
munkaira.) 

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy 
„Ajánlat a kőszegi ág. evang elemi nép-
iskola összes (avagy acs, tetőfedő stb.) 
munkáira" felírással ellátott, pecsettel le-
zárt borítékba helyezett ajánlataikat leg-
később f. évi május 21-en deli 12 óráig 
annál is inkább nyújtsák be, mert a ké-
sőbb érkező ajánlatok figyelembe vétetni 
nem fognak 

Ajánlat csakis a kiadott űrlapokon 
teendő s azok mindegyike aláírandó. 

Az ajánlati egységárakat valamint vég-
összegeket nemcsak szamokkal, hanem 
betűkkel is ki kell Írni. Ajánlathoz az 
ajánlati összeg 2®Va csatolandó bánat-
pénzképpen záradékolt és névre szóló 
takarékpénztári betétkönyv avagy óvadék-
képes értékpapír alakjában. Készpénz 
nem csatolható. 

Terv és költségvetés a kőszegi ág ev. 
lelkészi hivatalban vasár- és ünnepnap 
kivételével mindennap délelőtt 9 — l i óra 
között betekinthető, hol előmeret-költség-
vetés példányonkint 10 pengőért meg-
szerezhető. 

Az építtető fenntartja magának azt a 
jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül 
szabadon választhasson, tekintet nélkül 
az ajánlat összegére; az összmunkára 
adott ajánlatokból egyes munkákat ki-
kapcsolhasson és az igy elmaradt munkák 
tekintetében szabadon intézkedhessek. 

Az ajanlatok f. évi május hó 21-en 
déli 12 órakor fognak az egyházközség 
tanácstermeben felbontatni, ahol az aján-
lattevőkvagy megbízottjaik jelen lehetnek. 

A terv cs költségvetés készítésért fi-
zetendő 5° o-ot a vállalatnyertes tartozik 
viselni, mely mindenkori keresetéből le-
vonásba fog hozatni. 

Az állami építkezéseknél szokásos 
általanos és reszletes feltételek kötelezők. 

A versenytárgyalási hirdetményb«n 
közzétett feltételek be nem tartása az 
ajánlat érvénytelenítését vonja maga után 
Egyébként a „Közszállitási szabalyzat" 
pontozatai méttékadók. 

Ajánlattevők ajánlataikkal 60 napig 
maradnak kötelezettségben 

Kőszeg, 1929 május hó 4-én. 

Dr. Beyer lános Dr. Tirtsch Gergely 
felügyelő lelkész 
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Elárusí tóhelyek Kőszegen: Franki Lajos építési anyagker . Kőszeg-Csepreg , Bauer Antal , 

Scheer József, Maitz Ferenc pa la fedőmesterek Kőszegen, Lessinger M. Arnold Fia l Rum. 

ELEKTRO-BIOSKOPI 
KŐSZEGEN, A „ M U L A T Ó B A N " j 

Műsor: Vasárnap , má jus 5-én: 

Málól fogva az esti előadás 9 
órakor kezdődik. 

A t i z e d i k utca 
Dráma egy new-yorki bérházban 

7 felvonásban. — Főszereplők : 

PHYLLYS HAVER, VÁRKONYI 

MIHÁLY és J. SCHILDKRAUT. 

És a kisérőmüsor. 
Csütörtök, május 9-én elő-

adások tartatnak, a műsor 

falragaszok utján lesz hirdetve 

F I S K C O R D P U E U 
Citroen, Ford, Chevrolet 

alkatrészek, 

autófelszerelések 

NAGY J Ó Z S E F B U D A P E S T 
VI., Andrássy-ut 34. — Telefonszám 

221 97, 285-63. 

2% h o l d a s rétemet 
má jus 5-én délután 4 

órakor dr. Kopfstein i rodában 

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

stein ügyvéd irodájában. 
Szik la i Ferenc rét tu la jdonos. 

H á z és szántó eladás. 
A Rohonci-utca 26 sz. újonnan 

épült gazdálkodásra is alkalmas ház 
1445 négyszögölnyi belsőséggel ön-
kéntes magánárverésen f. hó 12-én 
d. e. 10 órakor a Rohonci-utca 2 
sz. házban levó ügyvédi irodában 
el fog adatni. 

K i a d ó l a k á s . 
Kert utca 9 sz. házbún 2 udvari 

szobás lakás lehetőleg gyermekte-
len család részére aug. l-re kiadó. 

B u r g o n y á t v e s z 
a helybeli honvédzászlóalj közétke-
zési bizottsága. 

Ajánlatokat Frigyes laktanyába. 

F I S K P N E U 
a l e g -
gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

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

— Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdádban Kőszegen. — 
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