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Rendkívüli városi közgyűlés.
Hétfőn délután Kőszeg képviselőtestülete
rendkívüli közgyűlést tartott vitéz Nagy Miklós
dr. polgárme^terhelyettes elnöklete alatt. A közgyűlést közepes érdeklődés előzte meg.
A közgyűlés első tárgya volt a városi képviselőtestület szervezetére vonatkozó intézkedések módosiíása. Vitéz Nagy Miklós dr. polgármesterhelyettes ismertette a közigazgatási reformról szóló törvényt és az ezen törvénnyel kapcsolatban kiadott eddigi rendelkezéseket
A város ezután Kőszeg szabad királyi rendezett tanácsú város cim helyett Kőszeg szab.
kir. megyei város nevet viseli.
A képviselőtestület a város lakosainak számát figyelembe véve 60 tagból áli, akik közül
30 nyers virilizmus alapján tagja a képviselőtestületnek, 30 pedig választott. Ezenkívül 15—15
póttagja lesz a képviselőtestületnek. Tagjai még
a képviselőtestületnek állásuknál fogva azon tisztviselők, akik a törvény szerint tagjai a képviselőtestületnek.
A város 3 szavazókörre oszlik. Első szavazókörhöz tartozik a Várkör és ezzel lezárt utcák, a
második a felsőváros, a harmadik az alsóvárosi
szavazókör.
A képviselők hozzászólása után egyhangúlag
elfogadta a közgyűlés a javaslatot.
Ezután a faárak megállapítására került a sor.
Mészáros Antal erdőmester ismertette az erdei
bizottságnak a faárak megállapítására vonatkozó
javaslatát, melyet a közgyűlés egyhangúlag el
fogadott.
Az idei fatermés kiosztásánál vftéz Szabad
váry Ferenc érdeklődött aziránt, hogy mennyiben
van biztosítva a fa kiadásánál Kőszeg város közönségének előjoga, tekintettel arra, hogy az idén
kevesebb fa lett kitermelve. Vitéz dr. Nagy Miklós
válaszában kijelentette, hogy szeptember hó 1 ig
csak kőszegi lakósok vásárolhatnak fát a városi
pénztárnál.
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m i n d e n
raiöámap.
F e l e l ő i szerkesztő és k i i t d ó : Rónai Frigyes.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. a%.
Telrfon-asfeas SS.
Vitéz Szabadváry Ferenc ezzel kapcsolatban
érdeklődött aziránt, hogy az egyik elmúlt közgyűlésen indítványozott fadepot létesítésének kérdése milyen stádiumban van.
A polgármesterhelyettesnek erre adott kielégítő válasza után a közgyűlés Jaqits Imre főjegyző javaslata alapján vitéz Simon Károlyt felvette a város kötelékébe 40 pengő lefizetése
ellenében, Hochecker Ferencnek a képviselőtes
tület a város kötelékébe való felvételét kilátásba
helyezte, mig Stahl József illetőségét megtagadta.

E I R D E T M É N 7 E K
7759—1929. szám. Közhírré teszem, hogy
mindazon épületek, melyek csupán nyári időszak alatt vannak bérba adva, ill. használatban,
a. házadó kivetése céljára szolgáló bevallások f.
évi augusztus 15—31 ig terjedő idő alatt beadandók a városi adószámviteli ügyosztályban,
a később bérbe adaDdó épületeknél pedig a bevallás november végéig lesz beadandó. Azon
felül a be- és kij^lentőlapok is beadandók lesz
nek. Mindkét rendbeli uyomtatvány a városi
adószámviteli ügyosztályban szerezhető be, hi
vatalból kézbesítve nem lesmek.
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7864—1929. sz. Közlöm az érdekeltekkel,
hogy h m. kir. honvédség kötelékébe azon önként jelentkezők felvétele, akik szolgálatukat
karpaszományos minőségben óhajtják teljesíteni,
megkezdődött. A honvédség kötelékébe belépni
óhajtó előbb valamely csapattestparancsnokság
által kiállított szolgálati jegyet tartozik beszerezni, amely jeggyel igazolja, hogy az illető
csapatnál számára hely biztosítva van. Az avatás
csak ezen igazolvány megszerzése után törtéaik.
Közlöm végül, ho*y karpaszományosokon kivül
csak mesteremberek és zenészek jelentkezését
fogadják el. Bővebbet a városházán, a 11. sz.
szobában lehet megtudni.
7977—1929. sz. Felhívom az é r d e t e k
figyelmét a m. kir. 3. honvéd vegyesd ind őrparancsnokság csapatai 1929. évi szálastakarmány
szükségletének biztosítása tárgyában kiadott árlejtési hirdetményre, amely a polgármesteri hivatalban és a honvéd gazdasági hivatalban megtekinthető. Beadási határidő julius hó 27-én
Szombathely.
8150-1929 sz. Felhívom az érdeklő közönség figyelmét a Szombathelyen rendesett
kerületi iparostanonoiskolai rajzkiállitásrs, amelyen a kőszegi ip irostanonoiskola is részt rész.
A kiállítás a vasút és temető mellett levő elemi
iskolai épületben van és az julius hó 7—15-ig
van nyitva.

8246 - 9 2 9 . sz. Felhívom Csigeti István
1911. évben született Péeről Kőszegre költözött
levente ifjút, kocry a törvényes következmények
terhe mellett 14 napon belül jelentkezzék a
Városházán a hátsó emeleten levő leventeegye
Ad. 8178—1929. Közhírré teszem, hogy a
sületi nvilvántartó hivatalban, bármely napon m. kir. Posta és Távírda igzgttóság kiküldöttje
délután 5—7 óra közötti időben.
f. évi julius hó 10-én szerdán esta 8 órakor •
városháza tanácstermében a posta hr-rnálatiról
8156—1929. sz. Felhívom a közönség figyel- és működéséről előadást tart.
mét a Somogymegyei Gazdasági Egyesület fenn
állásának 70 esztendős jubileuma alkalmával
Ad. 7958—1929. Felhivom a közönség fiKaposvárott 1929. évi augusztus 24 tői szept. gyelmét az Amerikai Egyesült Államokban él6
20-ig rendezendő Országos Mezőgazdasági és nsm kívánatos idegen állampolgárok kiutasitáaft
Ipari kiállításra. Bővebb felvilágosítást és jelent- tárgyában kiadott ujabb rendelkezésekre; kiekezési lapokat a kiállítási iroda: Kaposvár Fő- melendő ezen rendelkezésekből ac, hogy kl
utca 12. küld.
toloneoltatnak mindazok, akik tartózkodási en_. . ,
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M
tanárainak. ígéri, hogy istenfélő, hazaszerető,
munkás polgárai lesznek a letiport, a kirabolt, a
megcsonkított országunknak s ha eljön az idő,
akkor ott lesznek, velünk együtt, mindnyájan a
nagy leszámolásnál.
Könnyes szemmel hallgattuk.
•

Ragaszkodással, örömmel, hálaérxettel saivükben jöttek vissza 20 év multán is az Alma
mater falai közé. Innen — onnan. Burgenlandból
A hálaadó istentisztelet Te Deum-ának lélekés
másfelől.
emelő akkordjai, a jól végzett munkához nyújtott
Keblünkre öleljük, szeretetünkbe fogadjuk,
isteni segítségért mondott hálaima hangjai még
megbecsüléssel vesszük körül őket, jólesik, hogy
ott zengenek a fölünkben, amikor az ünnepi hanaz iskola iránti szeretet még hosszú 20 év u t M
gulatban levő kipirult arcú polgáristák között felNáhrer Mátyás igazgató beszél. Lelkének is él bennük, a szivük mélyén velünk éreznek,
megyünk és helyet foglalnak az iskola uj, tágas,
őszinte
szeretete, szivének atyai jósága, melyet mert még most is magyarok.
szép disztermében.
gyermekei iránt érez, ott ül az arcán, ott érzik
•
•
minden
szavában,
azt
bizonyítja
minden
gondoPereg
tovább
a
műsor.
Kackiás magyar leány
Sokan vagyunk 1 Nem jut mindenkinek hely,
lata.
Beszél
erzéssel,
szívhez
szólóan,
—
lélekből,
a
kis
IV.
osztályos
Szalay,
nvalka legény az Lpedig a megnagyobbított és igazi hozzáértő mü—
igazán.
bŐI Heiszt Alfréd. Ugyancsak roppják a táncot
izléssel berendezett, kicsinosított terem majdnem
Gyönyörködünk
bennük Molnárné Deák Annával
Amikor
rátér
arra,
hogy
az
országos
helyeskétszer olyan befogadóképességű, mint azelőtt volt.
írási
és
fogalmazási
versenyen
az
ő
fiai
is
ott
együtt,
ki
ily
szépen
megtanította őket táncolni,
Mégsem férünk el benne. Sokan szeretik, sok igaz
barátja van az iskolának, kik mind részt akarnak voltak hatan a győztesek között, sőt az I. osz- Természetesen közben szavaltak is a fiuk hazafias
tályos Tóth József a legeslegelső 4 első osztályos szép költeményeket. Zamatos magyarságú kiejvennj a záróünnepélyén.
között biztosított helyet magának; szeme könnybe téssel, hibátlan hangsúllyal, sikerült mozgásokkal
•
lábbad,
hangja halk lesz a meghatottságtól, az nagy örömére Taucher Gusztáv h. igazgatónak,
Az énekkar Freiszmuth József tanár vezetése
örömtől,
az atyai büszkeségtől, melyet édes szü- ki már 10 éve tanítja őket az önképzőkörben
alatt a magyar nemzet imájával, a Himi.asz hangilyen szépen szavalni.
jaival nyitja meg az ünnepélyt. Majd visszahú- lőként érez. —
•
Sok,
sok
Náhrer
Mátyásra
volna
szüksége
zódik, de csak rövid időre. Minden szavalat,
Amint körülnézünk a kipirultarcu, boldog
brszéd után újra, meg újra énekelnek. Mi áhítattal a magyar hazának.
*
gyermekseregen,
mely itt sorakozik mögöttünk;
hallgatjuk és élvezzük éneküket, mert gyönyörűen
amikor
látjuk
arcukra
kiülni az elszántságot a
Eljöttek,
itt
vannak
azok
is,
akik
20
évvel
énekelnek.
„Nem!
Nem!
Soha!"
hallatára, ugy érezzük,
Dicséret, elismerés, hála Freiszmuth József ezelőtt végezték itt az iskolájukat. Kevesen vantanárnak, kinek ügybuzgó, lelkes munkája és hozzá- nak ! Húszból hatan . . . Hol a többi ? Hol van mintha egy várban lennénk, melynek ormán maértése óriási változást és haladást jelent az iskolai a hiányzó 14? Szónokuk elmondja. A világhá- gasan leng az istenfélelem, hazaszeretet és emberborúban hősi halált haltak . . . eltűntek . . . vagy szeretet hármas jelszavával ékes zászló . . . mely
ének tanításában és az énekkar vezetésében.
ismeretlen helyen, iskolatársaikat sem értesítve sóhajok, vágyak, panaszok . . . de egyúttal remé*
Búcsúzik a IV. osztály az iskolától. Szóno- harcolnak küzdenek most is az élettel, a nyomo- nyek, üzenetek, biztatások hirdetője is ; — akkor
kuk, Krizsán János szeretetről, háláról beszél és I rusággal a létért, az önmaguk és családjuk meg- uj erő költözik már-már csüggedő magyar szivünkbe. mert tudjuk, hisszük, hogy a várban levő
meghatottan mond köszönetet igazgatójának és élhetéséért.
Gondolatok egy évzáró Síinapélyen.

Egyes szam ara 16 fillér
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Kőszeg és Vidéke
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Az állami tanítóképző ügyének vegleges meg
gedélyük letelte utáa is ott maradnak és ezek
rendezese
kerül elintézésre a legközelebb megegyszersmind örökre kitiltatnak az Egyesült
Államok területéről; kizárt idegeneknek meg-! tartandó városi közgyűlésen. Ismertettük már,
kísérelt belépése vagv engedély nélküli belépés, hogy a kőszegi áll. 'tanítóképző kérdését ugy
pénzbüntetés é6 szabadságvesztés büntetéssel oldják meg, hogy a város megveszi a Várkörön
levő Kelcz Adelffy árvaházat, melyben a taníbüntettetik.
tóképző internátust* lesz elhelyezve és egyelőre
J a m b r i t s Lajos polgármester. iskola céljaira megmarad a jelenlegi Eisner féle
gyárépület. Ezen megoldáshoz a kultuszkormány
260 000 P. segélyt helyezett kilátásba, mely
Ipartestületi közlemények.
Értesíttetnek a testület tagjai, hogy a sop összeget 3 évi részletben bocsájtja a város ren
roni postaigazgatóság kiküldöttje juiius 10 én, dtlkezésére. A város egyenlőre az Eisner féle
•zerdán este 8 óiakor a városháza tanácstermé- sisakgyárat egészen igénybe vette és megfelelő
ben postai szakelőadást tart. Felkéretnek az átalakításokkal tesi i alkalmassá átmenetileg
összes tagok, hogy ezen mindenkit egyformán iskola céljaira, addig is, míg az uj iskola fel
érdek 16 es tanulsagos előadáson minél nagyobb épülhet. Ezen megoldással egyenlőre meg van
o l d v a a tanítóképző elhelyezése, mely végleszámban jelenjenek meg.
Ismételten fe.hívjuk továbbá a testület tag gessé akkor lesz, ha az uj épület is néhány
jainak tizeimét a ma délelőtt 10 érakor az ipar- éven belül tető alá kerül. A polgármester a
testület hivata>os helyiségeiben megtartandó tag-1 tanítóképző ügyében befejezte a tárgyalásokat
értekezletre, hová szinten napyobbszáiru meg- gróf Mikes János megyéspüspökkel. A megyés
jelenés kéretik.
Ipartestületi elnökség. püspök hajlandó eladni a városnak a régi Kelcz
Adelffy érvahózat 200 ezer pengőért és kér az
uj internátus megépítéséhez segély cimén 50
ezer pengőt és a szükséges téglát. A megyésK&rner F. Károly dr. egyetemi magántanért püspök ajánlata még 50 P-ve! eredetileg több
volt, de ezen töblettől polgármester kérelmére
a kultuszminiszter az Erzsébet tudományegyetem
elállott. így tehát a vérosnak kb. 300 ezer penevangélikus hittudományi karán az „Ujszövetgtjébe kerül a régi Kelcz Adelffy árvaház, mely
ségi natiLbg) urazat és a reLdszeres teológia
nek egy része a vételár, másik része pediglen
segédiudtnany ai" cimü tanszékre nyilvános
az uj internátus építési segélye. De ezen tsszerendkívüli tanárrá kinevezte.
gtkre fedezetül lehet oda állítani a kultuszUj tanarno. Csiszár Piroska a Pázmány kormány által kilátásba kelyezett 250 ezer pen
Péter tudomány egyetem bölcsészeti fakultásán gös államsegélyt és így végeredményben 50
a iLalhtmatikh és fizika szakból tanárnői ok- ezer pengőt áldoz a város ezidöszerint e meg
levelet nyert.
oldásra, mert bizton számit a várcs arra, hogy
Haiassag. Pontyos Kálmán gazdálkcdó leá- ha majd a tanítóképző iskolaépületét megépíti,
nya h n s e t e i es Nemeih Gábor pékmester julius ami közel 400 ezer pengőre rug, hogy ezalka1 én hazbssagot kötöttek Budapesten.
lommal ujabb megfelelő államsegélyt tud kiHalaioias. Ózv. (íibisztr Nándoiné Buda- eszközölni. A tanítóképző Kőszeg városára nézve
pesten eihunyt. Lhscnober Ödönné, helybeli nagy,, kulturális és anyagi erőt jelent. Beleilpoig isk. laiar neje az elhunytban édesanyját leszkedik a város iakolaprogrammjába és azért
csak örömmel kell fogadnunk a fenti megoldást
gyábcoija.
és reméljük, hogy a város közgyűlése egyhangú
Lelkigyakorlat a z&rdabsn. A r. k. tanítólelkesedéssel teszi fnagáévá az ügyet, már *,sak
Lekí j ü.6 Maim KoLgri ghcic ja tanítónők és hölazért is, mert a város birtokába jut a régi Kelcz
•y tk s2émaia lelkigyakorlatokat rendez. A lelkiAdelffy árvaházzal egy olyen objektumnak, mely
gyakoiiattk vezetője Dr. Potyotdy imre székesa város fejlődése szempontjából nagy és kiszáfehérvári putpeki zardai^azgató. A lelkigyakormithatlan értéket képvisel, mert hiszen a bel
latok JUI.US 10 én, S2eidán délután 5 oiakor
város üzleti életének majdani fejlődése csak a
k t i ű í u L i k u Hapoinábbn tartandó bevezető litáVárkörön képzelhető el és majdan ezen hely
ma\a>. Jui. 14-tn reggel u g t ő d n e k . Heszleges
igazán jól értékesíthető lesz a város részéről
piogiauzn a kapoina ajtaján olvasható. Érdek
és megfelelő kárpótlásul szolgál a fcozott áldoi t o c k u sier»tetiel meghívjuk és pontos meg
zatért. Előbb utóbb ugyanis ki kell telepíteni
jelenest kárunk.
a tanítóképző internátusát is az iskolaépület
cKa jól és cicién akar szórakozni jöjjön mellé, ami ugyan erősen a jövő zenéje, de ezt
el julius 3-án este/él S órakor a Srand cRend- még sem szabad figyelmen kivül hagyni és éppen
ázért ebből a szempontból is értékelni kell ezen
ley Cirkuszba.
belső ingatlant. A minisztérium még azt kívánja,
hogy az internátus mellé igazgatói lakásról is
kis csapat, ha innen kimegy, sok-sok más csa- gondoskodjék a város. A polgármester eziránypattal egyesülve, a kar tiejével es a tudomány ban is megtette a lépéseket és így az egész
tegyverevel log elindulni az uj honmentő, hon- ügy rövidesen a város közgyűlése elé kerül
döntés végett.
szerző uton.

Most nyílt meg!

Hölgyfodrászat
Randweg J, borbélynál
a Róth.féle házban.
Külön bejárat
a kapunál.
S M k s ^ r ^ h a j v ^ g á ^ ^ a j n ^ ^ s ^ ^ o J ^ á ^ , baby,

Í

H I b í k

*

Most boldogok ezek a gyerekek, pedig eddigi
életük szonioiu volt. Az ö eletükből hiányzott a
lózsa^kert . . . a mese . . . a dal. Nem volt szin,
illat a leikükben, mert olyan korszakban születtek, amely megfosztotta őket álmaiktól, még mielőtt almaik lehettek volna.
És most mégis boldogok !
Boldogok, mert megerhették ezt a napol,
amely szamot ad egy év küzdelmes munkájáról.
Boldogok, mert jutalmakat, mert dicséreteket kapnak ; mert hazavihetik szüleiknek bizonyítványaikat es beszámolhatnak munkájuk eredményéről.
•

356 polgáriskolában van most évzáró. 350
várból mennek széjjel szerte e hazában a kis
harcosok, tudománnyal felvértezve, az élet küzdelmeire felkeszülve, harcrakészen.
Mi, öregek, bizakodó reménységgel engedjük,
várjuk es fogadjuk őket, mert a mi sorsunk az
övék is. A közös küzdelmekben ők is mellénk
állnak . . . és ha majd rohamra hivnak a kürtök,
ők már mind-mind ott lesznek mellettünk. Zászlójukon és szivükben a regi, nagy Magyarország
büszke címerével, amelyet ők nem ismertek, de
amely után olthatatlan vágyat visznek magukkal
az iskolákból, hiszen mindegyikük megingathatatlan szent hittel enekli a magyar „Hiszekegyet"
es emeli dacosan fejét a „Nem! Nem! Soha!"
hallatára.
I—n.

Cserkesz táborozások. A hétforrásnál ele
ven, mozgalmas élet uralkodik. Békéscsabai
református gimnázium 30 tagból álló cserkész
csspata és a szegedi királyi tanítóképző 35 tagu
cserkészei ütöttek tábort a Hétforrásnál.

Srand cRendley Cirkuszból
legnagyobb megelégedéssel távozik.

mindenki a

Az Elektromos Mú értesiti az áramfogyasztó
közönséget, hogy jövő hét szerdáján reggel 6 tói
d. u. 6 óráig az áramszolgáltatás hálózati munkálatok miatt szünetel.
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babi és etop f r i z n r á k

— P o n t o s kiszolgálás

Utolso városi tanácsülés, Julius 3 án tartotta a városi tanács utolsó ülését Jambrits
Lajos polgármester elnöklete alatt. Az ülés
megnyitása után Jagits Imre városi főjegyző,
mint legidősebb tanácstag üdvözölte a szabadságáról egészségben visszatért polgármestert,
majd hosszabb beszédben emlékezett meg a
közigazgutási reformmal kapcsolatosan a tanácsi
intézmény megszunttéről. Több mint félezer évi
működésre tud visszatekinteni a város tanácsa
és annak jogelődei, melyek mindig a város ér*
dekében önzetlenül dolgoztak, kezdeményeztek
hasznos beruházásokat ós végrehajtották a törvény utasításait. B?széde után Jambrits Lajos
meleg szavakban köszönte meg az üdvözlést és
búcsúzkodott a tanácstól es indítványára elhatározta a tanács, hogy a husz év óta tanácsos
főjegyző beszédét jegyzőkönyvben örökíti meg,Óvodai hírek. A mult évben a minisztérium
által engedélyezett III. óvónői állás betöltésével
kapcsolatban szükségessé vált az ovoda kibővítése, amit a város most foganatosít oly módor,
hogy az óvónői lakásból, másrészt hozzáépítés
utján egy nagy tantermet és egy munkaszobát
készíttet. Az építkezéssel julius hónapban elkészülnek. Az ily módon kibővített ovoda az
eddiginél több gyermek befogadására alkalmas
és így méltó kultúrintézménye a szépen fnjlődő
városnak. — Nődl Melánia vezető óvónő 40
évi szolgálata után a jol megérdemelt nyugállomonyba vonult. A rokonszenves óvónő a
négy évtized alatt áldásos működést fejtett k i
városunkban s igen sok felnőtt gondol ra hálával, azért a sok szépért és jóért, amit tőle
gyermekkorukban tanultak. A Melannéní jóságos alakja ott él majdnem minden kőszegi lakos emlékében és ott lesz még igen sokáig. —
Mult hó 28-án d. u. 3 órakor volt az ovodás
gyermekek záróünnepélye, amelyen megjelent
a város részérói Dr. Nagy Miklós tanácsnok
az ovoda részéről Dr. Schneiler Aurél elnök,
Hammer Gyula alelnök, Kuhn János gondnok
és a gyermekek szülei nagy számban. Helyesen szerepeltek ezidén is a gyermekek, s különösen kitűntek Herbst Miklós szavalatával,
Somogyi Irén mint kis gazdaasszony, Scheer
Janka magánénekével, Németh Ottó, Dercsák
Böske, Hani Lali mint kis postás, Simon Mucus, Bán Béla és még a többiek is. Különösen
tetszett a jelenvoltaknak egy tréfás jelenet,
amelyben a iányok katonásdit akartak játszani,,
de a fiuk megzavarták őket. Bucsuverset mondtak : Vámos Karcsi, Nóvák Magda, Garai Jóska.
Az ünnepseg elvégeztével Dr. Schneiler Aurél
elnök meleg szavakkal emlékezett meg a nyugdíjba vonult Nődi Melánia vezető óvónőről s
kérte a gyermekeket, hogy jó emiénükbe tartsák meg őt. Az ünr.epeit sajnos nem volt jelen*
Azután a működő óvónőknek mondott köszönetet fáradozásukért.
A helyi Népművelési Bizottság f. h ó 8 - á n
délután a városházán záróértekezietet tart.

I
szerelési m u n k n k n t ,

motorokat,

készülékeket

12—18 havi részletre

mindenkor k a p h a t a T T I T T C S Z .
hitelrendszer
Villnmos Vállalkozók ()IKZ. Szövetkezete
l l u i l a p e i s t V . , H z a b a d s á g t é r 17.
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Kibővül a Dreiszker szanatórium. Dreiszker. A Corvin Áruház nyári VásáFerenc dr. szanatórium tulajdonos nagyobbsza- r a rr an f o l f t o - v p l R 7 p c r ^ s ? o r f i z á c
básu építkezéseket foganatosít, melynél fogva
ieillgyei ÖZ egeSZ o r b Z ö ^ .
50 társadalombiztosító pénztári taggal több nyerImmár több, mint három éve, hogy a budahet elheiyezést a jónevü szanatóriumban. Itt pesti CORVIN ÁRUHÁZ Blaha Lujza-téri hatalmas
emiitjük meg, hotiy Sopron városa ajánlatot palotájának kapui megnyíltak, de ez az aránylag
tett Dr. Dreiszker Ferencnek arra, hogy Sopron rövid idő is elég volt ahhoz, hogy az egész ország
városába vigye át a szanatóriumot, mely eset- megismerje és megkedvelje Magyarországnak ezt
ben ingyen telket és ingyen építési anyagot a kétségtelenül legnagyobb áruházát,
Várostól tanyáig, palotától kunyhóig minA V s s t a g h - f e l e m ú t a r l a t ma nyilik meg a ajánlott fel. Kár volna, ha Kőszeg városa ezen
Mulató kistermeben, előkelő művészek elsőrangú régi intézményét elveszítené. Reméljük azonban, denki tudja már, hogy a Corvin Áruház, amely
hogy Dr. Dreiszker nem hagyja el városunkai a legnehezebb gazdasági viszonyok között létealkotásaival. Megtekinthető egész héten át.
és a városi hatóság kellő támogatásával inkább sült, a kényesebb igényű, de szerény jövedelmű
É p í t é s i ügyek. Miután a városi tanács ezév
Kőszegen fejleszti tovább szanatóriumát.
családoknak mondhatatlanul nagy szolgálatot tesz
julius 1 vei megszűnt és hatásköre a polgárA
megélénkült
esti
korzón
a
tülkölő,
prüsz
azzal,
hogy mindig megfizethető árakért juttatja
mesterre szállt reá, az építési ügyek engedélye
zé6ét is a polgármester gyakorolván, az építési kölő, zajongó, illatozó, nyekegő, recsegő motoros vevőközönségét a divatos és ízléses ruházati és
kocsik bátran száguldanak a főtéren, legtöbbször egyéb divatcikkekhez.
bizottság javaslata alapján eDgedélyt adott Abért
Ez a körülmény már magában is közkedIstvánnak istálló és sertéséi építésére, Eisner versenytempóban, ebben nem is zavarja a rendőr,
de
saját
szemünkkel
láttuk,
hogy
a
kerékpárját
véltté
tette a Corvin Áruházat, amely azonban az
Camillnak Györgyös u. 22. sz. házában belső
g
y
a
l
o
g
vezetőt
figyelmeztetik
a
kerékpárral
egész
országra kiterjedő nagy népszerűségét még
átalakításokra, hol a sisakgyárbt helyezi el.
való közlekedés tilalmára. Ez nagyon jól van. inkább a téli és nyári C o r v i n - v á s á r o k n a k
Megnyílik a Sörkert. Tudvalevő, hogy a igy legalább van miről beszélnie a megélénkült köszönheti. Születésnapot, családi ünnepek évSörkertet a KCfczegi Sörgyár vette bérbe. A esti korzónak.
fordulóit sem tartják annyira nyilván s nem várják
város e2en határozatát több oldalról megfelAz evang. leánynevelóintezet n y á r i t á n c t a n annyira, mint a Corvin Áruház egy-egy nagyválebbezték és így a sörgyár ezideig nem vette folyama. Az elemi és középfokú iskolák tanulói sárát. Ilyen körülmények között nincs semmi
birtokba a Sörkertet, mely jövedelem nélkül számára az ev. leánynevelőintézet julius hóbar csodálkozni való azon, hogy a küszöbön álló nyári
volt n á r báiom hónapon fct. Polgármester in- ismét rendez a mult évihez hasonló tánctanfo Corvin-vásárra felfigyel az egész ország s mintéíkedéfcére a sörgyár most átveszi teljes fele lyamot. A tanfolyam két csoportra oszlik. Dél denki érdeklődéssel várja, hogy mit hirdet, mit
lőséggel a Sörkertet és azt meg is nyitja, mégis uián a 6—12 évesek, este a 12—18 évesek szá ad és milyen meglepetést tartogat közönségének
azzal, hogy amennyiben a felsőbb hatóság cem mára. Tandíj személyenként 20 P. Testvérek nyári vására alkalmából az ország legnagyobb
hagyná jóvá a város határozatát, ugy két héten kedvezményben részesülnek. Miután az intézet áruháza.
belül tar'.ozik a város recdelkezésére bocsájtani. sz idén- már nem bocsát ki külöu meghívókat,
A nyári Corvin-vásárt ez idén julius 13-tól
Srand
Cirkusz íRendley jón JCfczegre a résztvenni kívánók forduljanak a felvétel iránti julius 29- ig tartják meg, mi azonban már most
kérelmükkel az igazgatóhoz, aki ez ügyben ki ismertetjük ezt a zsebbevágóan fontos eseményt,
világvárosi műsorral.
vetelesen ma délután 4—5 óra között az irodában mert tartozunk olvasóinknak azzal, hogy a Corvin
K i í r t á k a p a l y á z a t o t az uj Kelcz Ade ffy található. A tanfolyam a gyermekek számára ma Áruháznak a vidéki közönség érdekében tett legrómai kaiholikus fiúnevelő intézet megépítésére. d. u. 5 órakor, az ifjak csoportja számára ma ujabb intézkedéseit idejekorán tudomásukra juttassuk. A Corvin Áruház ugyanis lehetővé teszi,
Megemlékeztünk már ismételten lapunkban arról, esti 8 órakor veszi kezdetét.
hogy gróf Mikes János megyéspüspök a főtéren
Uszoda megnyitás. A „Hunyadi Mátyáo" I hogy a nyári vásár olcsó árait azok is élvezheslevő regi Kelbz- Ade ffy árvsházat felajánlotta m. kir. reáliskolai nevelőintézet igazgatósága sék és igénybe vehessék, akik a vásár ideje alatt
megvételre a városnak tanítóképző céljaira. A értesiti a közönséget, hogy az uszoda f. évi nem tartózkodhatnak Budapesten. Mindazon renkultuszminisztérium hozzá is járult a megvétel- julius hó 1 tői augusztus hó 31 ig a nagykő- deléseket, amelyek a vásár ideje alatt érkeznek
hez és erről Kőszeg város polgármesterét le zönség rendelkezésére áll. Az uszeda tatarozá hozzá, azonnal teljesiti, a levélben megrendelt
iratban értesítette. A megyéspüspök minden sából és fenntartásából eredő költségek egy- árukat nyomban szállítja és pedig portómentesen,
előkészületet megtesz arra, hogy a régi inté részét az igazgatósng a város közönségére is ingyen csomagolásban, utánvéttel küldi meg a
zetet mielőbb recdelkezésére bocsássa a város- kénytelen áthárítani. Az uszoda használati ide kívánt árukat a rendelők címére. A vásáron ugyan
nak, azért elkészíttette Antal Dezső oki. épí- jére valamint a fürdési dijakra vonatkozólag minden elképzelhető divatárucikk olcsó áron kerül
tészmérnökkel az uj internátus terveit, mely az intézet portásánál kifüggesztett hirdetmény eladásra, de aki részletesen akar tájékozódni
arról, hogy mi minden kapható a Corvin Áruházmini tudjuk, a reálfőgimnázium melletti 5 hol- ad felvilágosítást.
das területen épül fel. A városhoz megküldött
f
n
i ban, még idejekorán kérhet Jteljes árjegyzéket,
a
t
f
J
Jól és olcsón szórakozni csak a Srand-1 mjt az Aruház
bárkinek
azonna ,
meg kSfd
tervek szerint az épület nagyszabású lesz. Frontja
j
a Corvin Áruház, mint minden vásár alkalkb. 70 méter és 120 gyermek befogadására épül. Jtendley cirkuszban lehet.
1
Díszterme nem lesz az internátusnak, hanem
SegedvizsgáK. A kőszegi tanoncvizsgáló | ["f™ - ^ o s U s ünnepigdiszttt öltöztet^ egész^ haehelyett kápolnát építenek. Az építési költség bizottságok előtt f. évi junius havában a követ- talmas épületét, a külső falakat, a belső óriás
430 ezer pengőig van előirányozva. A tervek kező tanoncok tettek seuédvizsgát: Bakos Jó- helységeket és a páratlan nagyságú kirakatsoroes költségvetés >a városi mérnöki hivatalban zsef bognármesternek Naisz Sándor, Fatalin kat. Ez a díszítés ezúttal egészen különleges lesz
rendelkezésre áll az érdeklődőknek. Ajánlatok Imréné női szabónak, Ágoston Teréz és Má- s azt fogja kifejezni, hogy Magyarországon a
szakmák szerint külön is tehetők, de együttesen gócsy Vilma nevü tanoncai kitűnő, Tangl Adolf tisztes kereskedelem bizonyult a legkitűnőbb üzis, és julius hó 24-ig adandók be a kőszegi iparművésznek, Krug Gusztáv, Kopfer Károly letnek. A Corvin Áruház ugyanis a régi hírespolgármesteri hivatalhoz, hol aznap még ki is szobafestőnek, Németh Lajos, Norcen János neves kereskedők tradícióit ápolva mindig féltéhirdetik a versenytárgyalás eredményét. A mo cipőfelsőrészkészitőnek, Paszner Gyula nevü kenyen ügyelt arra, hogy a saját üzleti érdekei
numentális épület homlokzat rajza a Kőszegi tanoncai jó, Baldauf János nagycsömötei asz- mellett megtalálja és megvédje vevőközönségének
Katholikus Olvasó Kör kirakatablakában van talosnak, Baldauf József nevü tanoncai elégsé- érdekeit, mindig pontosan megtalálja módját annak, hogyan nyújthat a közönségnek csak kifokitéve, mely első pillanatra is megragadja a ges eredménnyel.
gástalant,
csak olcsót és csak jót.
szemlélőt hatalmas méretarányaival.
Igazán
A mult pénteki h e t i v á s á r oly nagy és for
A Corvin Áruházról már mindenki tudja,
örvendetes dolog, hogy városunk egy szép épü galmas volt, hogy felülmulta bármelyik idei
hogy
amit hirdet, az mindig színtiszta valóság.
lettel lesz gazdagabb és munka alkalmat teremt országos vásárunkat. Ezt csak azért regisztrálS
ha
mégis elámul a közönség azon, hogy a
az épitő iparban.
juk, mert igazán a ritkaságok közé tartozik vávásárokon hibátlan minőségű és egész divatos
G y ö i ő d | ö n meg szemelyesen egy vásárlással rosunkban. De ritkaságok közé tartozik olyan árukat árusít olcsón, annak az a magyarázata,
a F r e y b o r g e r S á n d o r o ó g detail uz szab. kir. és rendezett tanácsú nyaralóváros is, hogy egy ilyen hatalmas üzletház hat hónapnál
létének rendkívül olcsó árairól, nagy válasz- melyben a hetivásárok alkalmával az árusító hosszabb ideig semmiféle divatárut sem tarthat
tékáról. Nem csak az összes bőrgyárak gyárt- asszonyok túrós, tojásos, gyümölcsös stb. kosa- raktáron, s az idény vége felé már leszállított
raikat, továbbá tejes, tejfeles edényeiket még
mányai és mindenféle cipőkellékek valamint
mindig kénytelenek megfelelő állványok hiányá- árakon is mindent elad. De van a vásár olcsószappan és pipere gyártmányok, hanem egyéb
ban a földre, a poros aszfaltra állítani, hogy a ságának egy másik oka is, az, hogy a Corvin
háztartási cikkek is a legjutányosabb árban
szél kényelmesen belehordhassa az utca porát, Áruház az idény vége előtt nagy tételekben vászerezhetők be. T r i o s börlestékkel ujjá varáa kutyák egy pillanatra megkóstolhassák a tej- sárolja meg a gyárosok még meglévő friss divatzsolhatja oipőjét. Ugyanott kaphatók a Müllerfelt vagy belepisisntha8sanak a teiesfazékba, cikkeit, amiket az idény végére való tekintettel
feie cipőkrémek mindenféle színben, angol crém
hogy egy fölébehajolni kénytelen náthás kund természetesen nagyon olcsón tud beszerezni s
üvegben, antilop tisztítószer, nyeregszappan stb.
saft, vagy a melegtől izzadó kövér bácsi idöelőtt igy aztán nagyon olcsón tudja közönségének is
Nagy választék Freudenberg, Wolfner, valamint besózza az élelmiszereket, — eltekintve a haj juttatni.
Mautner féle színes boxokban Century sevróban longók mögötti diszkrét panorámáktól. Mindezt
Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a vidéki
és színes 6evrobőrökben. EgyedArusitás Kovats néhány darab bakkal és néhány méternyi össze- közönség teljes bizalommal küldheti el a Corvin
Ferenc b ő r g y á r készítményeiben. Kaptafak sám- ácsolt deszkával e! lehet hárítani, mint ahogy Áruházhoz megrendeléseit. A Corvin Áruház cime:
fák. á l l a talpbélés stb. Elsőrendű napolaj, ten azt Szombathelyen látjuk, hol egészségnek, Budapest VIII., Blaha Lujza-tér.
niszrakett olaj, sósborszesz szintén beszerezhető. esztétikának, kényelemnek és erkölcsnek egyE l v e s z e t t egy barna retikül vasárnap d. e. aránt szolgálnak a hetivásárok alkalmával felA regi ötpengösöket a Nemzeti Bank 1929.
a bencés templombun. A megtaláló szívesked- állított árusító asztalok, melyeket a hetivásár juliustól 1932 ig csak beváltja, de többé ki neoi
jék leadni jutalom ellenében e lap kiadóhiva után szekéren ismét eltávolítanak. Ugy gondol adja. Igy vonja ki a forgalomból. Nincs oka
tálában.
juk, hogy ez a célszerű ujitás Kőszegnek sem tehát a kereskedelemnek, iparnak, elárusítóknak
a vevőközönségtől el nem fogadni. A Kőszegi
A Kőszegi a l t . T e m e t k e z é s i Segelyegyesület, kerül nagy anyagi áldozatba.
Takarékpénztár, mint mindenkor ha pénzbevonél két tag után a 77. és 78. szelvényre ma
Srand
Cirkusz
cRendley
versenyműsora
nás történt, most iá vállalja a kicserélést mindélután fél 2 órakor segély díj befizetés. Uj tafelül
mul
minden
eddigit.
den
költség nélkül.
gok d. u. 4 óratói felvétetnek.

K e r t i m u l a t s á g . A kath. jótékony nőegylet
julius 7 én a Mulatóban d. u. 4 órakor kertimulatságot rendez. Gyermektombola, szerencsebazár, gyermek és hölgy szépségverseny, cukrázda, cigányzene reggel 4 óráig tánc. Az egylet kéri a nemes pártfogókat és tagokat, hogy
gdományaikat a tombola vagy cukrázda szá
mára, Dr. Kovácsnénak, Pusch Károlynénak
tégy a Bálházban leadni szíveskedjenek.

1929. junius 7.
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Búcsúzó MÁS állomáshelyre történt áthelyezésem tlkulmAvAl mirdwon jóbarátoknak
és ismerősöknek, akiktől az idő rövidsége miatt
elbu^su'.ni nem állt módomban ezúton mondok
r I«t*n hozrádol" !
Erdfe György m. kir. csendőr tiszthelyettes.
Az uj öntözó autó ujabb 8 napon belül okvetlen megérkezik. Ha nem ugv volna, akkor
— t^vr-dumk és még 8 nsp hoss/xbbi'áat kérünk.

A nagygencsl Iparoikör ma tartja zártkörű
nyári táncmul ilságát a Kiss féle vendéglőben.
A pusztacsoi levente egylet ma vasárnap
táncmu'aisággal kaposolato* körzeti versenynapot rendez. A táocaiulatsW H BanA'a féle vandégiőben lesz megtartv-i. — Ugyanilyen verseny
napot rendez a ludadi levintopgylet is, hol M
táncmulatságot a seregélyházi Horváth féle ?endéglőb 'n tartják m.*g.

N i f l y tűzvész pusztított BCikk községben
csütörtökön éjjel, melynek öt. nagy Ukoház és
a hozzátartozó melléképületek estek áldozatul.
A tüz a házakut és az összes bennlevőséget
földig elhamvasztott*. 3 emberélet, 7 szarvasmarha, 22 sertés és sok baromfi pusztult e!.
Közel 35 család lett hajléktalan. M-nt^ni semmit
sem lehetett, a krtr meghaladja a 70 000 p>?ngfit.
A tüz keletkezésének oka eddig még ismeretlen.

Szakácsnő

MAGVAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK ÁRVAHÁZA KŐSZEG 42 1929.sz.
Köszönetnyilvánítás.

Pályázati hirdetmény.

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjem, édesapánk ill.
apósunk temetésén részvettek,
valamint azoknak, kik a sok
koszorú- és virágadományaíkkal nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet
Kőszeg, 1929. julius 3.
A g y á s z o l ó Németh-család

Szántó, rét es gyümölcsös árverés.
Fuchs Gusztáv wieni lakosnak a
Vamház-uti dűlőben fekvő 1' 7 kat.
holdnyi, a KisrnezŐ dűlőben fekvő
1 kat holdnyi szántója, az Alsóréti
dűlőben 2 összesen 3V, kat. holdnyi
rétje és a Kölbl dűlőben V, kat.
holdnyi gyümölcsöse f. évi julius
hó 14-én d. e. 10 órakor Kőszegen
a Rohmci-utca 2 sz. alatti ügyvédi
irodában árverésre kerül. Feltételek
ugyanott.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy KŐSZEGEN, Királyutca 1 szám alatt (Strucc-szállóval
szemben)

bádogos- és
vízvezetékszerelő
műhelyt
nyitottam, elvállalok minden e szakmába vágó munkákat és javításokat.
Raktáron tartok komplett fürdőszoba berendezéseket, kész bádogosárukat és zománcozott edényeket. — A nagyérdemű közönség
szíves pártfogását kérve vagyok
teljes tisztelettel
Présing Ferenc
bádogos-, gái-, vlzvezetékberendez6.
F61zl«t: Szombathely, Klakar-utca I.
Olcsó árak!
Pontos kiszolgálás!

Eladó ház.
Kőszegen Várkör 18 sz. emeletes
üzletház bérlakásokkal,
udvarral,
nagy konyha és gyümölcsös kerttel
eladó. Venni szándékozók forduljanak Karner Rezsőhöz Pápa, Vörösmarthy-utca 4. sz.

FISKC0RDPNEU

Citroen, Ford, Chevrolet
alkatrészek,

autófelszerelések
NA6Y JÚZSEF BUDAPEST

és első konyhaleány

A magyar királyi államvasutak árvaháza Kőszegen n y i l v á n o s pályázatot hirdet az árvaháznál 1929. szeptember 1-től 1930. augusztus 3l-ig
szükséges élelmiszerek (fűszer, hus és husnemüek, dara, korpa és lisztn-'müek) rövidáruk és varrodai anyagok, bőrnemüek és cipészeti kelléicek
valamint a kőszegi fiu leány elemi, polgári és gimnáziumi iskolákban
1ÍI29 30. iskolai évben használt t a n k ö n y v e k és tanszerek szállításának
biztosítására. A szállításra vonatkozó részletes feltételeket magába foglaló ajánlati felhívás és ajánlati űrlapok az árvaház igazgatóságánál a
hivatalos órák alatt díjtalanul megkaphatók, ugyanott az anyagok szállítására vonatkozó 30Ó.001 1913. sz. általános feltételek is megtudhatók.
Az ivenként 160 P magyar okmánybélyeggel ellátott ajánlatok,
melyhez az ivenként 80 fill.. okmánybélyeggel ellátott ajánlati felhívás
és pályázati feltételek is lepecsételt zárt borítékban ezen külcimmel:
„Ajánlat ad. 421929. sz. pályázati hirdetményben kiirt cikkekre" 1929.
évi julius 15-ig déli 12 óráig a m. kir. államvasutak kőszegi árvaháza
igazgatóságánál benyújtandók vagy posta utján oda beküldendők.
Bánatpénzül az ajánlott cikkek értékének 57,-a készpénzben vagy
állami letétekre alkalmas értékpapírokban 1929. évi julius 13-án déli 12
óráig a m kir. államvasutak szombathelyi üzletvezetőségének gyüjtőpenztáránál leteendő vagy oda posta utján beküldendő. A bánatpénz
letétele az ajánlatban megemlítendő a letétjegy azonban nem csatolandó.
Az ajánlati felhívástól eltérő, nem az ajánlati lapokon, szabálytalanul
kiállítót!, javított, vagy vakart szövegű, sértett, vagy pecséttel le nem
zárt botiiékba helyezett, elkésve, vagy táviratilag tett, vagy olyan ajánlatok, melyekre bánatpénz nem tétetett le, figyelembe nem vehetők.
Kőszeg, 1929. junius 25-én.
A m a g y a r királyi á l l a m v a s u t a k Á r v a h á z a K ő s z e g e n .

1A n. é. közönség szives tudomására

augusztus I-ére felvételt nyerhet az Ev.
Leánynevelöintézetbe. Fizetés a képességek alapján megegyezés szerint
Szakácsnőnek csak olyanok fogadhatók fel,
akik teljesen önállóan tudnak kifogástalanul 1UÓ—120 személyre főzni. Az első
konyhalánynak is kell tudni főzni, hogy
a szakácsnőnek állandó segítsége, szükség esetén helyettese tudjon lenni Jelentkezők forduljanak az intézet házvezetőnőjéhez.
AZ INTÉZET I G A Z G A T Ó S Á G A .

Kocsis
felvétetik a Sörgyárban

Bútorok, ruhák,
cipők, edények és egyéb tárgyak
ma, vasárnap d. u. 2 órakor özv.
Baumgartnernénál, Kossuth Lajosutca 3 sz. alatt az emeleten önkéntes árverésen el lesznek adva.
Egy jókarban levő

középnagyságú

Calupny zongora
elköltözés

adom, hogy

miatt eladó. Cim a kiadóhivatalban.

porosz és brennbergi kőszén,
Két tanonc
kovácsszén, faszén, koksz, mész, I fizetéssel
felvétetik Pillisz János
asztalosmesternél Kőszegen.
cement, vágott és hasáb tűzifára
azonnal v. későbbi szállításra előjegyezni lehet

4 szobás modern parkettás teljesen uj

Rótti Sándor bttrkereskedésében

Seybold Kálmán vállalkozónál
Király-ut 10.

emeleti lakás

a Várkörön.

verand/i, fürdő és cseléd szobával
augusztus hónaptél kezve kiadó.
Deák Ferenc-utca 4 sz.

Műhely- és üzletáthelyezés.
Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy

Király-ut 7.

alatti

2 - 3 szobás családi

szíjgyártó-, nyerges-, bőröodös- és gép k ö t ő d é házat veszek

esetleg kerttel, azonnali készpénzfizetés mellett. — Cim a kiadóhiv.

műhelyünket ill. üzletünket közvetlen mellette levő Klrály-ut 5.
számú házba helyeztük át és azt a mai kor követelményeinek megfelelően berendeztük Készítünk és raktáron tartunk a fenti
szakmába vágó mindennemű cikkeket: mindenfajta lószerszám, nyeregfelszerelés, bőrönd, sportcikkek, minden nagyságú labdát belső gummival, hátizsákot, szivar-, cigaretta-, zseb- és pénztárcákat, valamint
minden mintában női kézitáskákat (retikül), férfi és női antilop divatöveket, továbbá női selyem és flórharisnyákat minden nagyságban és
szinben, férfi és gyermekharisnyák, női kötött selyem nadrágok és mindennemű kötött szövött árut. — Vállalunk hozott anyagból harisnya,
zokni kötéseket, fejeléseket és talpalásokat minden méretben és szinben, továbbá szemfelszedést is. — Mindennemű javítások gyorsan és
olcsón eszközöltetnek. Csak elsőrendű áruk és szolid árak. — A n. é.
közönség szives pártfogását továbbra is kérve
teljes tisztelettel

Kiadó helyiség.
Király-ut 14 sz. házban műhelynek, üzletnek aHcafmas hely kiadó.

F I S K

a legqazdaeágoaabb
Vezérképviselet:

Dömötör Gyula és neje.

VI., A a d r á M y - u t 34. — Telefonszám
221 97, 286 - 63

P N E U

Aatófelsxerelesi R. T.
Budapest,IV. Aranykér-u 2
M
Tel.-Aut. 812-41

Srand Girkusz Stendteu
kőszegen, a vásártéren! JYCegnaitó díszelőadás julius 9-én, kedden! Örszágoshirü társulat!
É

Világvárosi m ű s o r !
ellen megvédi.
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a közönséget minden idő
kitünő

artistából áll

felelősség mellett díjtalanul

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. —

Az

megőrzünk.

