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AUGUSZT JÁNOS 
városi főjegyző, helyettes polgármester 

1857-1929. 

Kőszeg, 1929. aug. 8. 

Meghalt egy egyszerű kisember, — mégis 
nagy embert gyászolunk benne Kisember volt, 
aki egyszerű iparos, céhvezető-csizmadiamester 
fiának látta a napvilágot és saját szorgalmából, 
becsületes törekvéssel első polgára lett e városnak. 
S ez az egyszerű kisember olyan munkásságot 
fejtett ki szülővárosáért, mely felülmulta elődeinek 
egész sorozatát. 

A közigazgatás hetvenes évi reformja után 
Fügh Károlyban összpontosult minden bizalom 
és remény. Tulnagy kalibernek bizonyult. Ennek 
a kis városnak adminisztrálása szűknek mutat-
kozott az ő nagyszabású konceptiójához. Nem 
tudott, de nem is akart alkalmazkodni a reform-
okozta kisebb kerethez. Emiatt vált meddővé, 
lett lehetetlenné az ő városkormányzása. — 
Tipka Ferenc lett az utóda. Becsületesen admi-
nisztráló feje lett a városnak. Többet ő nem is 
akart produkálni. Ezt keveselték, jött utána dr. 
Sissovics Miklós, polgármesterség elnyerésére itt 
letelepedett ügyvéd. Nem vált be. Kedves, sze-
retetreméltó ember volt, de hiába nevelkedett 
Kőszeg tájékán, a várost — nem ismerte, 

Ez koek idején Szombathely rohamosan ha-
ladt előre. Minél jobban kidomborodott modern 
városi jellege, annál ridegebb, szembetűnőbb lett 
az ellentét a mi városunkkal, mely pedig városi 
jelleg tekintetében azt megelőző időben, — a mult 
század közepe táján, — amazt felülmulta. 

Akik megértették e város lakosságának 
szunnyadó vágyát: a haladni és élniakarást, a 
modern városfejlesztést, azok nem találtak meg-
felelő polgármesterjelöltet és azért a felsőbbséggel 
egyetértőleg Auguszt János városi főjegyző pol-
gármesterhelyettesi működésének fenntartásában 
állapodtak meg. 

Itt kezdődik a kisember, az egykori szolga-
birósági diinok, később pörgölényi jegyző, majd 
városi főjegyző karriérje fel a polgármesteri szé-
kig. — fényes Ívelése egy programmszerü haladás 
korszakának, melyet, sajnos, a kitört világháború 
akasztott meg teljes végrehajtásában. 

Auguszt János olyan jól vált be vezérnek a 
városi adminisztrálás élén, hogy sem felfelé, sem 
lefelé senkinek soha eszébe se jutott ezen vál-
toztatni, ennek rendkivüliségét bolygatni. 

Auguszt János megértette ezt a várost és a 
város megértette Auguszt Jánosi. 

Nagyszerű spórmajszter hirében állott, az is 
volt, mégis az ő idejére esik a legnagyobb el-
adósodása a városnak. De csak produktív alko-
tásokért történt. Ez pedig csak jót, üdvöset ho-
zott a városra. 

ó fejezte be a gimnáziumnak főgimnáziummá 
való fejlesztését, az aszfaltburkolat régen vajúdó 
kérdését, a villamos telepnek megvalósítása szin-
tén az ő nyakába szakadt, sikerre vezetett a nor-
mállaktanyák létesítése, a vasutas árvaház meg-
szerzése, munkásságához tartozott hidak épitése, 
az utcák és terek szépítése, az erdőgazdaság 
rationálázása, a költségvetés egyensúlyozása és 
forgótőke beállításával a pénztár pontos funkcio-
nálása és még sok más ténykedése hirdeti az ő 
városkormányzásának eredményességét. 

Szép városunk az ó idejében még szebbé 
lett, az iskolavárossá fejlesztés is megéreztette 
kedvező gazdasági és kulturhatását, az idegen-
forgalom emelkedése is táplálta a gazdasági életet, 

az adósságokat törlesztette a befektetés közvetlen 
és közvetett jövedelme, az adófizetőképességet 
nem tette túlzottan próbára egyik költségvet' áq 
sem. 

így vezette Auguszt János a város közigaz-
gatását, igy mozdította elő ő a város fejlődését 
s mert ilyen volt, odaadó buzgósággal és meg-
értő készséggel álltak mellette munkatársai és 
megfordítva is, a munkatársak kezdeményezése, 
a varosatyák eszmetermelése fogékony talajra 
talált az ő megértő szivében, az ő higgadt bölcs 
mérlegelésében és ezért uralkodott teljes harmónia 
azok körében is, akik a városvezetés ezen irány-
zatát egész lelkesedéssel hosszú időn át támo-
gatták. 

Ez a támogatás jelentette az Auguszt János 
vezérsége iránti osztatlan bizalmat. E nélkül ő 
sem tudta volna a kitűzött programmot megvaló-
sítani. S mert ő tudta, legyen áldott az ő emléke 
és áldás az ő alkotásain és nemes, puritán élete 
szolgáljon nekünk tanulságul arra, hogy csak 
megértő egyesült erővel lehet eredményeket elérni, 
ugy amint az az ő városkormányzása idején 
megvolt. 

A munkában és szenvedésben kifáradt por-
hüvelye csillogó drapériadiszek és virágpompa 
közepette ott nyugszik a városháza tanácstermé-
ben. Ez a pompakifejtés nem volt az ő eleme. 
Talán túlzott szerény Is volt. Ha mégis e jól 
megérdemelt nagy megtiszteltetés érte őt, ennek 

I igazi értéke abban lesz: ha egykori működése 
színhelyétől utolsó útjára indul s ha a pompa 
tárgyait ott eltávolítják, ne maradjon vissza e 
légkörben más, csak Auguszt János lelkének 
nemessége, példára méltó egyszerűsége, szívből 
fakadt városszeretete. * * • 

H I R D E T M É N Y E K 
9860—1929. sz. A m. kir. földmiv. miniszter 

37175—1929. III. 2. sz. rendeletében közli, hogy 
a ragadós száj és körömfájás (hasított körműek 
betegsége) az ország területén rohamosan terjed 
és helyenként rosszindulatú jelleget ölt. A betegség 
ily mérvű elterjedéséhez nagyban hozzájárul, hogy 
az állattulajdonosok a betegséget nem, vagy csak 
késedelmesen jelentik be. Terjesztői a betegség-
nek a fertőzött udvarok vásárlátogató személy-
zete, kéregetőknek, vándorlóknak az istállóban, 
akolban való elszállásolása. Eltekintve a beteg-
séggel járó tartós forgalmi korlátozásoktól és a 
beteg állatok sulyveszteségétől, a rosszindulatú 
esetekben az állat hirtelen elhullásától is tartani 
kell. Felhívom tehát a város állattartó közönségét, 
hogy amennyiben a betegség felléptét észlelni 
(száj és körömhasadék megbetegedése) azt hiva-
talomban szakközegemnek késedelem nélkül je-
lentse be, a betegeket szigorúan elkülönítse, lelki-
ismeretesen gyógykezelje és a fertőzött udvarok 
látogatásától tartózkodjanak, a betegség meg-
szűnte után pedig az előirt fertőtlenítést a leg-
pontosabban hajtsák végre. 

7-164—1929. sz. Közhírré teszem, hogy állam-
rendészeti csemetekertek épugy mint más éveken 
is arra szorulóknak erdei facsemetéket szolgál-
tatnak ki. Mindazok, akik ilyen csemetéket igé-
nyelnek, kérvényükkel forduljanak az illetékes 
„Erdőigazgatóság'-okhoz. 

9805—1929. sz. Közhírré teszem, hogy a 
Kőszegi Hitelszövetkezetnek a Gratzl féle malom 
kertjében álló pajtában létesítendő fa- és szén-
telepre vonatkozólag az 1884. évi XII. t.-c. 27. 
§ a alapján a helyszíni tárgyalást aug. hó 19 én 
d. e. 9 órára tűzöm ki a Graizl féle malomban. 
Mindazok, kik a vállalat ellen bármi oknál fogva 

kifogást akarnak tenni,kifogásukat kötelesek szó-
val vagy írásban a jelzett időben, ott a hely-
színen előadni. 

9861 — 1929. sz. Közhírré teszem, hogy a 
m kir. honvédség tüzérségi alakulataihoz való 
felvétel ismét megkezdődött. Az általános felvé-
teleken (magyar állampolgárság, erkölcsi és po-
litikai megbízhatóság) kívül bizonyos szakkép-

izettséget is megkívánnak és csak nőtlenek és 
legalább 17, de legfeljebb 27 évesek toborozha-

'tók. Bővebb felvilágosítás a Városháza 11. sz. 
szobájában nyerhető. 

9879—1929. sz. Közhírré teszem, hogy a 
város saját kezelésében levő rétek sarjú kaszálása 
augusztus hó 18-án, vasárnap d. e. 10 órakor 
lesz nyilvános árverésen a szokásos módon ki-
adva. Felvilágosítás a városgazdánál nyerhető. 

9888—1929. sz. Közhírré teszem, hogy a 
Rendek—lékai országút teherautók és autóbuszok 
részére ujabb intézkedésig továbbra is zárva ma-
rad. a személyautók sebessége pedig nem halad-
hatja meg a 30 km-t. 

2568—1929. sz. Közhírré teszem, hogy az 
j 1912 VIII. t.-c. és 1913. XX. t. c. értelmében 
I minden gazdasági géptulajdonos bárminő gazda-
sági gépe mellett alkalmazott és tényleg dolgozó 
összes munkásokat az Országos Gazdasági Mun-
káspénztárnál köteles baleset esetére biztosítani 
akár saját, akár más gazdaságában végeztet gé-
pével munkát. Felhívom tehát az érdekelteket, 
hogy bejelentésüket a városi adószámviteli ügy-
osztályban azonnal tegyék meg felelősség terhe 
mellett. 

9909—1929. sz. Közhírré teszem, hogy mind-
azon fatulajdonosok, akik a szabóhegyi tisztoga-

tásban ágfát vásároltak, de azt el nem szállították, 
haladéktalanul szállítsák le, mert az erdőgazda-
ság az utalványokért semmiféle felelősséget nem 
vállal, tekintettel arra, hogy azok határideje már 
rég letelt. 

Jambr l ts Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Értesíttetnek a testületnek tagjai, hogy a 
tanoncmunkakiáliitás f. ho 15-én lesz megtartva 
az ipartestület hivatalos helyiségeiben, a kiállí-
tandó tárgyak augusztus hó 14 én d. u. 5-7 óráig 
adandók át ugyanott. A kijelölt bírálóbizottsági 
tagok kéretnek aug. 15-én '/,9 órakor megjele-
nésre a bírálat megejtése végett. A kiállítás a 
közönség részére d. e. 10-től d. u. 4 óráig lesz 
nyitva, mely idő alatt a kiállított tárgyak díjmen-
tesen megtekinthetők. 

Ipartestületi e lnökség. 

Szent István-heti vásárt rendez 

a Corvin Áruház. 
Alig néhány napja zajlott le páratlan nagy 

sikerrel a budapesti Corvin Áruház idényvégi vá-
sára, máris ujabb, s az eddigieknél is értékesebb 
vásárt kénytelen vidéki közönségének unszolá-
sára rendezni az országnak ez a legnagyobb áru-
háza. Igen nagy azoknak a száma, akik a Cor-
vin Áruházban nemcsak vásárolni akarnak, de 
meg is akarják nézni a fővárosnak ezt az egész 
különleges látványosságát, ezt a modern, minden 
palotánál nagyobb és ékesebb üzletházát, amely-
ben házicipőtől a legdivatosabb selyemkönt^sfg, 
portörlőtől a csipkés, finom fehérneműig, gallér-
tól a zokniie, minden női, férfi és gyermekdivat-
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I I I R K K 
f Auguszt János, ki tizenöt íven át volt 

ff.jeej'öjH és ugy«i annyi Ideig helyettes pol 
gármesterea városnak, ct-ü'örtokön reugol elhunyt 
72 évfs korában. Ö«vegv« és nf'uy gyermek*' 
tyás/oljrt: két leánya háztartás ban és kó' 
katonatiszt fia Arbóoz vezetéknéven. 1915. ó'ft 
van nyuudi ban. Ezen idö alatt főlpg levéltári 
adatgyűjteményének feldolgozásával foulalkozott, 
közleményei részben a mi lapunkban jelentek 
meg és nagy sz» retettel csuug- dt a Kőszet/i 
Takarékpénztár kebelében viselt tisztségén mint 
alelnök, mely intézet mindig n*gyrabe csüite az 
ő fnékes közremükrd'-tét. Halálának hire nem 
hatott mtglt petékként, 6 már hónapok éta súlyos 
beteg volt és látogatciul mindig ugy tu^uzot t , 
mint aki megérezte közeli elmu'ésá'. Fhhez ő 
éppen olyan makaot-ul rugaszkodott mint köz 
életi tevékenysége aln't, ha valamiben véyleges 
áiláapoutot foglalt el. Őszinte részvét nyilvárult 
meg a váio^- közóni-éye minden rétegében és 
enni k hatása alatt ut< dn, a polgármesU r, ugy 
intézkedett, hogy a képviteiCU stület utólagos 
jóváhagyásával a város halottjának tekinti, ki-
váló érdemeinek elismeréséül, hogy. teteme a 
vaiosbáza tata cstermeben felravataloztassék és 
a temetés a városházától ír.dúljon ki, hol az 
egyházi szertariás után ő mondja el felette 
bucmbtBzídet A gyászpoir p4bun ragyogó terem 
ben t rctoporsóban helyeztek ei a város halottját. 
Az első koszorú', egy hatalmas méretű ezüst 
fenyő keszoiu. lenre gyönyörű piros szekfü 
cukor , remek ftkete telyemszulagon e felirattal: 
„r agyérdemü alelnökének" a Kőszegi Takarék 
pénztár helyezte el, mely testületileg jelent 
meg a Umetésén. Virágcsokrok és koszorúk 
halmazata borította koporsóját, köztük a város 
es a tisztikar koszorúja, egyesületek és tok 
barátjáé. A városháza előtti térséget gyászoló 
közönség ttmege foglalta el. Itt mondotta el 
•l«mbnts Lejos polgármester mély hatást keltett 
buc^ubesz» dét, menyei Auguszt János érdemei* 
méltatta. A nagy gyászmenet csak lassan fej 
fdhe'eti ki fs a belvárostól a temető kapujáig 

fjghiila el az egész utvonalat. Mire e sorokai 
írjuk magábsi foglalta már a szülőföld az ó 
e dt'a.is kiváló poigárát, kire mindig kegyelettel 
f g mcuemléke/.iii nemcsak sok gyászoló kor-
:ársa, de a város törtenete is, melyben mélyen 
bevéste nevét. Isten nyugosztalj* ! 

A Testnevelesi bi/ottsafl végrehajtási szerve 
tartott u ést ctuiörtok> u viléz Dr. Nagy Mik-
le s elnökieie alatt. Bádoki Soós Pal testneve-
lési vezető igen érdekes és örvendetes dolog 
ról referált ez alkalommal. Három vármegyéből 
kitüntetés számba menő központi vezénylésre 
végeredmény kép az eddigi eredmenyek alapján 
M szombathelyi és kőszegi leventék kiválogatott 
s akasza jön tekintetbe. Ma vasárnap délelőtt 
9 órakor a sporttelepen a ss-ombathelyiek és a 
Kőszegiek közölt poutozátf dönti el, melyik csa-
pat visz részt. M utan a csapatok teljesen egyen 
•argónk, ma a szerencse lesz inkább a dontfc 
f ictor. Egy biztos, a kőszegi csapatban részt 
vevő leventék igazán teljes joggal lehetnek 
buszkék az eddigi eredményre is. A tornaterem 
ípitése is szoba került az ülésen, mert az OTT 
egy kisstbb segélyt kilátásba helyezett. O y 
megoldás előkészitésc folyik most, amely egye-
lőre a KSE, l e v e D t é k és az összes faktorok 
bevonasaval megvalósítaná a KSE sporttelepén 
a gondnoki lakást, egy kisebb méretű céllövölde 
felépítését, k u t épitését és sukcessive a fakeri 
tés kicsereleset. 

A tekeverseny a Mulató kénjében ma foly 
tatódik, mindenki vegyen részt a jótékonycélt 
szolgáló sportjátékban. 

Láb-, kéz- és hónaljizzadás 
biztos szere a CSa„(|a . f j|e PODOL. 
Lábviz után a lábat bepodolozva, azonnal 
megszűnik a lábizzadás, égető érzés, pöf-
fedtség. A bőrt puhán, üden tartja, a járást 

végtelen könnyíti, szagtalanit. 

Kapható gyógyszertárakban, drogériákban. 

* Fölerakat: 

MARGULIT DROGÉRIA BUDAPEST V., 
Nádor-u. 23. 

Mindenütt kaphatót Torraell s 

T«|sz0vetkezeSi Központ 
fc<«fMÍ, L, HorUif Miklósi 11* 121. 

— Szerzőt dalestet t*ri.»tt pénteken viski 
Ik?3 ártó Zoltán, ois/águs hirü d-ils^erző. A dal-
• st megrendezésére J imbf i t s Lnjos polgármes-
ter szép varsének a „Szomorú in hi i lgat a 
kőszeui nagyerdő" megzené-itéso adott okot. 
Dr Pukánszky Bóla egyet mi tanár maiznsröptü 
előad isa vezette be a hangversenyt. R vid-n 
vázolta a zene történeti fejlődésének korszakait, 
megemlékezett a m»gyar zene kulturfeladatáról, 
rán utatoit a népi adaioknak az e^ész világon 
észrevehető térhódítására. B muiatja szerkőt, 
mint a művészi népdal művelőjét. Lelk'-s taps 
sal hot oráita a közönség beszédét. Igyá'tó Zol 
tán szerzeményei mind a szerző temperámén 
lumos egyéniségét tükrözik vissza. N ilku őzik 
a ciuányos rovatokat, mindenik dala szigorúm 
köö t t méret szerint készüli. E/, valamint a fi-
nom Ízlése, a verstani szabályokhoz VHÍÓ pontos 
alkalmazkodás, az a paraliai ul finom érzék, 
amellyel a jó szöveget migválusztja, végül a 
batigu atos zongorakiséret teszik dalát műve-
siive. Horni ozicirit élvoete- 'ó teteiéhez hozza-
jáiultak a közreműködő énekesnők. Igyártó Sán 
dorné szépen iskolázott, tisztán csengő, fényes 
szopránja és finom, művészi előadása lebilin-
cselő volt Legjobban tetszett ér eVszámai közül 
az országos pályadíjat nyert mű, „I lu dogái a 
vadgesztenye viraga". A k ö z ö n i g lelkesen meg 
tapsolta a rokonszenves énekesnőt. Frohiichué 
Hanély Dóra középfekvésű, tömör, sokszor mely-
zengésu batgjr. a msgyar léit k bár atát oiy át 
érzően visszatükröző előadásában hatásos volt. 
ő énektlte el a Jambrits költeményre irt „Szo 
moru.in hallgat még a kőszegi nagy erdő" cimu, 
kuruco^an hangzó dalt. A tapsból bőven juiott 
néki. Bijosuk voltak a gyermekdulok. Annyi 
üdet-éu, detü és li vegős hai.guiat áradt szét a 
teremben, mint Scbumunn gyermekdalainak a 
haliultára. Kuhn János énektanár alkalmi gyer-
mekkórusa pompásan sz repeit. A haiigverseny 
végén, de az előadott és mtgujrazott ének sva 
rnok között is ielkesen ünnepelte a közönség a 
rokonszenves szerzőt, Jambriis polgármester 
szövegírót és a többi szereplőket. Azt mondják 
b órai kezdettel még több látoyatoja lett volna. 
Lehet. A rendezők abból induitak ki, hogy 
u>áron jobb a vacsora előtti idő, különösen a 
megszokott esti korzóra való tekintetből, l^y 
is cagyon jól sikerült. Az óházi emlék javara 
38 pengőt ereduiéuyezett. 

Az uj Keicz Adelffy arvahaz építési meg-
bízását Müiler Ferenc építési vallalkozó k a pu 
meg, kivel már idtiglenes szerződést is kötőit 
a megyéspüspök aital delegált árvaházi építési 
bizottság. Az epiiési vállalkozó köteles f. évi 
november vegéig lelő alá hozni és 1930. juiius 
1 én köttles mar áladul az épületet rendelte-
tésének. 

A Szent Istvannapi látványosságokra fő-
városba utazó nagyközönség figyelmébe. Fel-
hívjuk a Stent István napjára 60*/, os kedvez 
ménnyel Budapestre utazó kedves olvasoink 
figyelmét arra, hogy pesii tartózkodása alkal-
mából saját érdekében el ne mulassza megte-
kinteni a világhírű 80 éves üzletimultra vissza-
tekintő Semler (Budapest, IV. kerület Becs u. 
7, szám) Cdg dúsan felszerelt szövet raktárát, 
ahol a szebbnél szebb valódi angol szövetkü-
lönlegessegek óriási választékban és feltűnően 
jutányos árak mellett szerezhetők be. Kulön 
felhívjuk még olvasóink figyelmét a cég mara 
dék osztályara, ahol a legkitűnőbb angol szö-
vetkülönlegességeket, a legizlésesebb mintákban 
és a legdúsabb választékban rendkívül méraó 
kelt áron szerezheti be, mely vásárlás különös 
alkalmat nyújt a Semler minőség megismerésére. 

Tunoncmunkahiallitast rendez f. hó 15 én 
a kőszegi ipariestulet vezetősége saját helyi-
ségeiben. A kiállítás d. e. 10 tői d. u. 4 óráig 
esz nyitva a város közönsége részére, melynek 
megtekintésére a város n. 6. közönségét meg 
hívja az ipartestület vezetősége. Dijak kioss-
tása d. u. 7;5 órakor. 
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cikk, minden praktikus háztartási tárgy bő vá-
lasztékban kapható. 

A Corvin Áruház mindenkinek, aki csak 
kéri, megküldi u^yun képes na^y árjegyzékét, 
amely a divat iránt érdeklődő hölgyek igen ked-
ves olvasmánya, mégis nag>on sokan fordultak 
hozzá azzal a kétessel, hogy Szent István heté 
ben, amikor a vasutakon és a hajókon fél áron 
lehet utazni Budapestre, iendtzzen e^y megfe-
lelő vásárt a Pestie jövő vidéki közönség ré-
szére 

Engedve enntk az unszolásnak, a Corvin 
Aruhaz augusztus 17-től ig- tehát az alatt az 
IOŐ alatt, amig Budapesten a hagyományos és 
az ezidtn n cg az eddigieket is messze feluln úló 
Szent István hHi ünnepségeket tartják, annkor 
a Magyarok Világkongresszusa révén a világ min-
den tájától üssztserefclő külföldi magyarok és 
a;oknak külföldi vendegei tiszteletcre is káprá 
z;.tos ünnepélyeket rendeznek- rendezi Szent 
Istvár-heti vásárát. 

Mint minden Corvin vásár alkalmával, ezút-
tal is pazar pon pávai diszitik fel a Corvin üzlet-
palotaját. A fóbejárat fölé az első magyar király 
haialn as kepe keiül. jeleül annak, hegy a Cor-
vin Áruház is tisztelettel hódol Szent István em-
lékémk, a többi külső és belső megkapó deko-
ráció jedig annak lesz a dokumentuma, hogy a 
Cotvin Átuhazban soha senkistm csalódhatik, 
hogy ez a legnagyobb áruházunk éppen azért 
n^pszeiü, niett n indig poniosan megtartja azt, 
amit hirdetéseiben iger. 

De lássuk, miket igér most a Corvin Áru-
ház Szent István heti vasárával kapcsolatban? 
Iger tlsősorb*n divatos es olcsó cikkeket, ame-
lyek n ind a nagygényü, de a mai gazdasági 
viszonyok lözött kevéspenzü közönség igényei 
nek megfelelően készültek. Igeri továbbá, hogy 
a vásárolt árukat a vevők kivanságára már P 5 
éittkr.el is intyen csomagolásban és teljesen 
l é i n entve küldi el \ideki vásárlói cimcre, s igy 
serkinek sem kell a csomagok hutcolásával fa-
ri do^ni és serkintk sem kell attí I tartania, hogy 
a megvásárolt arukat útközben elhagyja. Kényel-
mes m gyvátosias auffttjíben kitűnő konyha főztje 
áll o l o ó áten a vidéki közönség rendelkezésére 
elsfterdü és mégis tányírozás nélküli hangver-
senyekkel. 

Bar ötvenezer embert is ki tudnak a Cor-
vin Áruházban egy n<ip alatt szolgálni, mégis 
mindenki kényelmesen és gyorsan végezhet vá-
sárolnivalójával, mert a hatalmas üzletház három 
emeletén megoszlik a közönség és a személyzet 
szazat végzik a figyelmes kiszolgálást. A júliusi 
idényvégi vasár élénkségéről, nepszeiüségéről és 
forgalmaról filmfelvételek ke-szüliék, amiket az 
ország ÜOO mozijában mutatnak be a közönség-
nek. tzekből a filn ft-lvetele-1 bői meggyőze'idhetik 
a közönség, hogy a Corvin Áruháznak valóban 
a le*gjobb vásárló köz> nsége van, s hogy vásá-
rainak, amelyek iránt osztatlan a bizalom, teljes 
a sikerük 

A Corvin Áruház vezetősége ezidén is ked-
vesked k közönségének, hogy minden vevőjének, 
aki 14*29. junius 1 és i93<'. május 31-ik közötti 
időben barti ily kis részletekben is, de összesen 
HÜ pengő ertekü atut vásárol, egy évig érvé 
nyes, balesetből következő halálesetre szóló, a 
Fctciero Biztosító Társaság által kiállított három-
ezer pengős eletbiztosiiási kötvényt ad teljesen 
ingyen Szemelyes vásárlás eseten a kötvenyre 
támasztott igény az áruház földszinten levő gyüj-
tőpenztaránál előszóval bejelentendő, a vásátlási 
szelveny felmutatása mellett, ahol azt előjegyzik. 
Rengetegen veszik igény be ezt a kedvezményt 
és igen nagy azoknak a száma is, akik a Cor-
vin Áiuhaz Photomaton készülekével, ezzel a cso-
dás önműködő automatával lefényképeztetik ma-
gukat, mert ez a gep 20 másodperc alatt 8 tö-
kéletes különböző fényképet készit bárkiről, ösz-
szesen másfél pengőért. 

Amikor meg azt is közöljük olvasóinkkal, 
hogy a Corvin Áruház gyüjtőpénztára lehetővé 
teszi, hogy a különböző osztályokon vásárolt 
külÖnfele árucikkeket egy helyen fizesse a kő 
zőnseg, ismetelten felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
a Szent Istvánkor Budapestre utazó vidéki kö-
zönség a saját jól felfogott érdekében keresse 
fel a Corvin Áruházat, amely Budapesten a Nem 
zeti Színházzal szemben, a Blaha Lujza téren van. 

Bicikli, falióra, dohanyiokeulet stb. nyer-
hető néhány pengőért a Mulató kertjében le-
folyó jótékonycelu tekeversenyen. 

2. 
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Asztma es szivbetegseg. mell és tüdőbaj, 
görvéiy és angolkír, paj smirit/ynagy obb< d \s 
és golwaképződét eseteibuu a természetes Fe 
renc József keserűvíz a «yom>r és b*lek n,u 
^ elesét knünően szabályozza. Európai és atne 
rikni K l i n i k u s o k sorvadásos egyéneknél tapasz-
talták, hogy a bptHiísétf ke/dv én jelentkező 
ezékrekedósek a Ferenc József viz használata 
foytan lényegesen enyhültek K».ph*tó gyógy 
szertáradban, drogériákban es füszerüzletekb^n. 

Az evang jótékony Nőegylet -uult vasárnapi 
kerti ILU aisága fényesen elkerült. Teki télyes 
tis .tn eredménye a r ^ p i i a z egyesület jóté-
konysági alapját. Megelőzőleg a kath. nőegylet 
ugyanilyen estó'ye szintén nakyon jó eredményű 
volt. Kiemelkedő a társad ilorn dicséretes feika 
rolása a nőegvletek nemescélu munkájának, de 
inasuk az egyesületek vezető hölgyei is j< pMdá 
vnl járnak elöl. Szinte egymással vetekedvn, 
kölcsönösen támogatják egymást ' tékony céljaik 
elérésiben, aminthogy a jöiékonysag gyakorlá 
sóban is mindegyike mindkét felekezet szegé 
nyeinek gyámolilója. A közönség a pompá-
idé ben nagyon jöl erezte magát. Délutántól estig 
a megjelent esaiádok ifjusng; v.tte ki részét ». 
táLcból és mikor este uj közönség özönlött a 
kertbe, a Iái coló ifjúság emezeknek engedte a" 
B tancbelyet és felvonult a ter mbe, hol Csiszár 
Miklós igazi lábaláv tló, bravúros zongorajátéka 
i yujtott nagjfczeiü tánczenét. A szépségverseny 
i jenesei: Lauringer Melánia, B u»znern Lujza, 
Uboid Evi. Horiig Girii, Síur Pubi, Tho.d Marika, 
Vigyázó Baba, Prikopa M n d i , 

Az evang. jótékony Nőegylet ezúton fij-zi 
ti bálás koszon tél mindazoknak, at ifc ajái d k-
tárgyakkal, süteményekkel, közreműködésükkel 
BZ TGYL»-t jótékony célját támogatni szívesek 
voltbk. Ennek a megériő együttes munkának 
köszönhető az elért eredmény, mellyel sok 
i youiorusógot és nélkülözést enyhíteni lesz mó 
duük. Ezeknek a bze^éLyekne' i nevében is 
moLdjuk köszönetünket. Az elnökség. 

Az ifjúsági es gyermek tanciskola, melyet 
uz evutg. leánygimnázium ellenőrzése m^lle t 
Brunner Dóra előnyösen ismert soproni tánc 
tanárnő rendezett, hatheti imikodós után csü-
törtökön tartotta záró koszorúcska estélyét. A 
kicsinyek is, a nagyobbak is nagyiz l ü m le-
vizsgáztak, — voltak olyanok is, akik „éreti 
légit" tehettek volna, annyira mesterei leltek a 
tánenrűvészetnek. A koszorúcska éjfélig tartott 
és mindvégig nagyon kedves képét nyújtotta a 
gor,dta!an boldog ifjúság aranyos kedélyének. 
Egyikük sem sajnálta, hogy a vakáció alatt is 
iskolába kellett járnia. Sót szívesen folytatták 
volna. Estély alatt » bálás növendékek Brunmr 
Dóra tácotanárnőnek értékes emléktárgyát nyuj 
toltak át, amibe a közőrség lelki s éljenzése is 
belevegyüit. 

bSSA 

iadóóőágban 

ixben éö clcóóóágban 

DrOETKERféle 

miUINCmRUTCLÉRHmMN. 

Kérje minden tüszerkeresKedesben 
A most megjelent 148 receptet tartalmazó, színes 

képekkel illusztrált 

j dr. OETKER-féle receptkönyvet. t * 
Ha A fűszeresnél nincs, forduljon közvetlen 

hozzánk dr. Oetker A. gyárhoz Budapest, 

VIII. Conti-u. 25. 

A vendéglős kongresszus rendezöbi/ottsaga 
ezúton kéri ismételten mindazokat, akiknek a 
kongresszus idejére nélkülözhető fekvőhelyük 
van, boevássáK a kongresszus rendelkezésére. 
Egy éjjeli szállás-rt, amenyiben a szállásadó 
igényt tart rá 2 P t f.zetnek. E* a kérelem 
nem a vendéglősöké, hanem a városé, mert vá-
rosi érdek az. hoi/y itt az országos kongresszusra 
érke/ő 500— 60Ü vendéget m*gfelelően elhelyez 
hessuk. Az ország minden részéből m.ir az egyes 
újságok képviselői is bejelentették részvételüket. 
Makk ora szégyene volna városunknak, ba az 

• lszállásnlé.8 nem sikerülne, szerte az országban 
rossz hírünket költenék. Sajnos nagyon nagyon 
sokan kivonják rmunkat az alól, hoyy lakást 
ajánljanak fel aug. 27 és 28 ára. Pedig meg 
kellene mindenkinek értenie, hogy a városnak 
• Isőrer.dü érdeke, hogy itt kongresszusok tar-
tassanak, m< rt î ry ismerik meg igazán városunkat 
é9 igy számíthatunk csak arra, hogy nyaraló 
ós iskoluvárossá vaió fejleszteni programmunk 
megvalósuljon. Lakást bejolenteni lehet város-
háza 11 sz. tzobájábtn. 

A uzabohegyi parcellazás mára tervezett ki-

sorsolása a ineinöKi munká:aiok neh^z meg-
old tsa miatt elhalasztatott szeptember 8 ára. Az 
uto só héten o yan tok voli a jegyzés, hugy 
most már ali« van néhány parcellu. A parcel 
'ázás körül különben még sok olyan megold »udó 
Kérdés tisztázása var elintézésre, melyekre nézve 
szinten kívánatos volt a négyheti halasztás. 

Működik az öntözd kocsi. Igaz egyeiőre 
C6ak a fo utvonalakon, de meg van az ígéret, 

ho«y rövidesen sor kerül az összes mellékül 
cáfrra is, ahol a legtöbb (jort nyelni kénytelen 
lakosság biz már nehezen is várja. 

Tenniszverseny a KSE—SiSE között. Csü-
törtökön n KSE lenn'S/paivain t» kiváló játek-
erőt képviselő SzSE (Dr. Fekete, Grabler stb.) 
tenniszkáidája jatwzi* barátságos mérkőzést a 
kőszegiekkel. Ke;dele '/j3 órakor, belépődíj ninc-j. 

Síremléket legolcsóbban száll ít 

Zerthofer Mihály Gyöngyös-utca 14. 

A stajerhazi kirándulás, melyet a városháza 
minden evt en mevre de?, ez évben augusztus 
6-án volt. E uftal e ő^elft vendégek csatlakoztak 
a polgári tarsaságtioz, de azért ez semmit s :m 
változtatott a kedélyig jó hanvu'aton, jóízűen 
fogyasztották el az egyszerű polgári ebédet, 
együ;t baügaiták meg a podeszta pohárköszön-
tőjét, Dracb ei.r» des emésztést előmozdító adoma 
sorozatát, együtt szedtek cyklámenviráifot és 
együtt élvezték hazafelé a r^mek zöldjelzésü 
erdei utat. Azért mondjuk el igy, mert a „Vas 
vármegye" uay emlékezik meg erről a kirándu 
lásról, n intha tulnyomólag kegyelmes és mél-
tóságos urak vettek volna részt, ez pedig nem 
it'y volt, mert a városházi kirándulást rendezők 
vannak oly polgári érzésüek, hogy a szokásos 
kirándulás polgári jellegét fenntartsák; ez a 
kirándulás pedig kitűnő sikerében ugyanezt iga-
zolta néhány előkelő vendégével együtt. 

Benosúles céljából tisztességes sütőcsalád 
ból való leány ismeretséget keres ugyanosak 
tisztességes sütőiparossal, ki róm. kath. vallású 
30-35 éves legyen és sütőiparában az összes 
munkákat önállóan tudja végezni, továbbá h ij 
lardó jólmenő vidéki sütődót vezetni. Ajánlatok 
zárt levélben „Szorgaluns sütő,, ige alatt e lap 
kiadóhivatalába küldendők. 

A Rot lakai uj közútról mult számunkban 
kő/öltünk néhány sort annak megnyitásáról, 
melyre a következő felvilágosítást kap uk : a 
nevezétt ut jelenleg még mindig zárva van és 
csak augusztus 11 én lesz megnyitva korlátolt 
forgalom részére ugy, hogy kizárólag csak luxus 
iutók, motorkerékpárok, kerékpárok és könnyű 
fogatok közlekedhetnek legfeljebb 30 kilométe-
res sebességgel. Teherautók, autóbuszok és ne-
hézfuvarok részére a közlekedés ezen az uton 
csak akkor lesz megengedve, ha beállott a ned 
ves időjárás, akkor is azzal a szabályozással, 
hogy a keréktalpaknak 1000 kl. súlynál 5.6 cm. 
2000 kgr nál 7 cm. 4000 kgr-nál 10 cm. szé-
lesnek kell lenni. A közlekedési szabályok egyéb-
ként az ut kezdetén olvashatód lesznek és az 
ezek ellen oselekvőket hatóságilag lebüntetik. 

Budapesti hölgyfodrász ismét 

megérkezett Schermann Rezső fod-

rászmesterhez a Várkörön. 

i 

Mindennap reggel 8-tól este 6 óráig a fog-

orvoslás körébe eső müveleteket végzem, 

fájdalommentes 
foghúzás, 

fogkezelés, 
fogtömés 

és fogápolás 
Amerikai rendszerű 22 karátos aranyhidalá-

sok, szólóarany- és platinakoronák, száj-

padlásnélkiili mfifogak, (a természetes fo-

gaktól nem lehet megkülönböztetni). Kiváló 

valódi porcellán-, arany-, ezüst-, amalgám-

és platina'ömések. 

Beregi Wank Andor 
állami vizsga alapján fogorvoslás 
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Az iden talán a tavalyi erős tél hatása 
folytán rendkívül erősen vásárolták a városi 
fát, amely már majdnem teljesen eí is fogyott. 
Ezért is fokozott jelentősége van a lékai ut meg-
nyitásának, mert inéi/győződtünk róla, hogy itt 
korlátlan mennyiségben kapható az elsőosztalyu 
fa körülbelül ugyanolyan árakon, mint a városi 
fa és igy az idén nem kell fainségtől félni. Ugy 
értesültünk, hogy sz'ptember hó második felé 
tői már K'tfalva állomásán is lehet korlátlanul 
fát kapni. 

A bajnoki fu'bail évad augusztus hó 25 én 
veszi kezdetét. Ilogy a KSE megfelelő felké-
szültséggel állhasson ki, már m« vasárnap meg-
kezdődnek a futballmérkőzések. Délután 5 órakor 
a KSE első csapata barátságos mérkőzést játszik 
a szombathelyi Keresztény Ifjúmunkások csa-
patával, amely csapit 3 másik szombathelyi 
csapat mellett most nevezett be a bajnokságra. 
A mérkőzést Dóbrentey vezeti. — Csütörtökön, 
Nagy bo'dogasszouy napján ugyanosak belépődíj 
nélkül az S/.SE vei játszik barátságos mérkőzést 
a KSE 5 órai kezdettel. 

Mozgalmas nap volt a K S E tenniszpályáin 
elmúlt hét keddjén, amikor is a szombathelyi 
MAV ÓS S /SE játékosai közül jött fel egy az 
országos viszonylatban is kitűnő játékerőt kép 
viselő együttes. Itt voltak többek között a du-
nántuli bajnokság előkelő helyezettjei, Horváth 
And rné és dr. Fekete L »jos is. A hirtelen meg-
rendezett háziverseny számaiban feltűnően jól 
meg állták helyüket a kőszegi játékosok, mert 
11 szám közül 4 ben győztek. A háziversenyben 
Kőszegről résztv^ttek Kiittel Dezsőné, dr. Kund 
né, Molnárné, Htlik Gitta, Müller Irén, F ihér 
Ernő, Morvay Károly, M>lnár József, v. Papp, 
Sárkány Gyu!a, Somló Bartalsn ós vitéz Szabad-
váry Ferenc. 

Ideges betegek, továbbá epekőben és veae-
bajban szenvedők jól teszik, ha a járásnál óv-
ják testüket a rázkódtatástól. A Pálma cipő-
sarok lökhárítóként működik. Az említett baj-
ban és betegségekben szenvedők cipőjéről ne 
hiányozzék a Palaia cipősarok. 

Szombathelyi Vasas—Kőszegi leventék 3 : 2 
(3:0). Megérdemelt győzelmet arattak a szom-
bathelyiek a kőszegi együttes fölött. Jók voltak 
a Vasasból a center, oenterhalf és a kapus, a 
leventéknél Borostyánkövi, Schrödl ós Wimmer. 
Góllövők : center 3 (Vasas), ill. Schrödl, Nóvák. 
— Levente ifjúsági 1.—II. 13 :3 (6:2). Góllövők: 
Wimmer (G), Schmall (3), Schumeth, Janzsó, 
Dömötör, Kopfer, ill. Kőszegi, Fekete, Geröly. 
Jók voltak Vimmer, Janzsó, Schmal ill. Kőszegi 
Geröly, Horváth. 

Mozihirek. Vasárnap a Szeplőtlen asszonyt 
játssza a kőszegi mozgó. Igazi Pola Negrif i lm, 
helyesebb cime Szenvedő asszony lehetne. Trükk 
nincs a Szeplőtlen asszonyban, csak igazi em-
ber. A rendezés keze gondos és ötletes, a film 
kitűnő, mert Pola Negrinek Eynar Hansonnal 
és Beregi Oszkárban kitűnő partnerei vannak. 
A fotográfiák különösen a davosiak feltűnő 
szépek. Csütörtökön a Földönfutókat jáUza • 
mozgó, amely az orosz menekültek életéből 
veszi a témáját. 1017. tavaszán a forradalom 
kitörésekor kezdődik a dráma Oroszországban, 
folytatódik a menekülés után Párísban és feje-
ződik be ismét Oroszországban. Nem csak a 
darab témája érdekes, hanem a szerepifik is 
kiválót nyújtanak e filmben. 
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Kőszeg varos tenniszbajnokságáert H ver 
aenyeket »iz idén a KStí i 12. 13. és 14 én 
rendíti meg. I jen örvendetes tanéi a beneve-
zók na«y szama, ami mutitia a teuniszpport 
nagy fejlődését Kőszegen. Az összes beoeve 
zése< s z á m megközelíti a 100 at, ami minden-
képen rekord. A versenyeket délelőtt ós dél-
után a KSE 3 pályáján és a Reáliskola 2 pá 
lyáján bonyolítja le a rendezőség. A közép-
döntők és döntők a KSE sp >rt telep6n kerül 
nek lejátszásra. Nevezési dij számonként és 
személyenként e«y p-tuő. Navezni tn^g vasár 
nap délelőtt 10 órai* a verseny bizott^ág-uk 
tagjainál lebet. A sorsolást délelőtt Vs12 ó n 
kor a zsúri j«lenlé'ében a Sirujc küiouter.né 
ben tart j i me* a KSE nyilvánosan. A zsűri 
e'nökei: Tho'd DJZBÖ alezredes ÓÍ Szabó László 
őrniffv. T iu j ' i a vers-íny bizottságon kivul : 
Dr. Hilik Miks>i, Kü tH D zsö, L'dák János, 
Dr. P.ller jSzsef és id. Wáíht«r Gvu'a A vpr 

senyekpt Molnár József, Sanló Bertalan és vitéz 
Szabad^áry Fereneböl állo 3 tat?u v,'rs<>nybi 
zottság rende/.i. Az első AH második helyezet-
tek disz^s oüle -eiet kapo*k. L-bo .yolrásra ke-
rülnek férfi etryes, női ei/ves, férfi páros női 
páros és vegyes p ír >3 számok kübn kezdik 
és külön haladó* részére. Kezdik versenyére 
csak azok nevezhetnek be, akik raég nyilváno* 
versenyen még nem ve'tek részt. M^fole i i 
sr.ámu jalentkező esetén 15 * ven aluliak 3zá-n*r» 
ifjusiui versenyeket is rendez a KSE. A ren 
dezőség itt hívj* f-il a belevezettek figyelmét 
arra, h .gy vasárnap délután a Hitelszövetkezet 
kirakatában nem csak a sorsolás keriil kifug 
vesztésre, hanem a hétfőre szóló idő és pálya 
beosztás is ki lesz fünyeiztve. A versenysza-
bályok értőimébei a jit^kosok kötelesek a ki 
jelölt időben sUrtüoz állni, k ü h n b n viss/.a 
lépetteknek tek intettnek. A versenyeken belé-
pődíj nincs. 

M e g n ő s ü l n e 29 éves vend^lö i szak-
-riabeli fiattle nber mind szenvedélytől mentss. 
Liv*l«ket kére n „Komoly" jeligére e lap ki*dó-
hivataláb» kii doni. 

Randweg J . borbély nál 
Róth Jenő kftnyv-

kereskedőházában . ! 

Kü lön b e j á r a t a k a p u n á l 

!

Szakszerű hajJ j tefoMH^ScU^ 

butTiés eíon Íriznrák. — Pontos kiszolgálásL í 

A SZEPLŐTELEN ASSZONY 
Vajda Ernő „Szerele-n vására" c. 

drámája 8 felvonásban. A fősze-

repben POLA NEGRl , BEREG I 

OSZKÁR és EYNAR HANSON. 

És a kliópömüsor. 

Csü tö r t ök augusz tus 15-én 

F ö l d ö n f u t ó k 
| Dráma az orosz menekültekről 

10 felvonásban. A főszerepben 

MÁDY CHR1S1ANS, 

WILHELM D1ETERLE. 

És a kisérómüsor. 

C S A K . C T C r n i T V E D S Z O V A L JELOLT P A L A C S C S O VALÓD I . 
ETERNIT MŰVEK HATSCNIK LAJOS. BUDAPEST. AMDftÁSSY ÚT33:<nrÁR.NYERGESUjFALÜ. 

E l á rus í t óhe l yek K ő s z e g e n : Frank i La jos ép í tés i a nyagke r . K ő s z e g - C s e p r e g , B aue r An ta l , 

Scheer József , Ma i t z Ferenc p a l a f e d ömes t e r ek Kőszegen , Less lnger M. Arno ld F ia l Rum . 
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K e r t e t bérbe 
k e r e s e k . (Gyümölcsös v. 

veteményes kert) 

Cim a kiadóhivatalban. 

Kérjen díjmentes meghívót a 

Szent István heti magyar vásárra 
a D I V A l Í A Í D í J O K 161 

Budapest VII., RAkóczi-ut 74. 
mely egyben egy kivonatos árjegyzéket is tartalmaz. 

A cég visszatéríti önnek az alar<ti t áb lázat szerinti utazási 

költséget és igy ö n ingyen utazhat Budapestre és vissza 

augusztus 15—31-lg a Szent István heti MAGYAR VÁSÁRRA. 

PÉLDA 

HA A VÁSÁROLT 
ÖSSZEG KITESZ: 

30 pengőt 

50 „ 

100 „ 

és igy tovább egészen 

500pengőig, amiből 30 

pengőt téritünk vissza. 

VISSZATÉRÍTÜNK 

2 pengőt 

3 . 

6 

a kedvezmény 

megmagyarázására: 

Ha Keszthelyről, Szeged-

ről, vagy Miskolcról jön 

fel Budipestre, fizet ö n 

egy III. oszt. szem vonat 

jegyért oda és vissza az 

507,-os kedvezménnyel 6 

pengőt. Mi ezt a 6 pengőt 

már 100 pengő vásárlás-

nál önnek visszatérítjük. 

| A n. é. közönség szives tudomására adom, hogy 

] p o r o s z és b r e n n b e r g i k ő s z é n , 
k o v á c s s z é n , f a s z é n , k o k s z , m é s z , 

cement, v á g o t t és h a s á b t ű z i f á r a 
azonnal v. későbbi szállításra előjegyezni lehet ' 

Eladó házak: 
Kert utca 7., emeletes, 2 nagyobb 
lakással. Kert-utca 9, földszintes, 2 
kisebb lakással, nagy kerrtel. 

Dr. KOPFSTEIN, ügyvéd. 

Várkör 41. szám alatt, Eitner tanárné 

házában egy 

4 szobás és egy 
1 szobás lakás kiadó. 

V a r r ó n ő felvétetik 
a Magyar Ágyterítő és 

Butorszövetgyárban 

Kőszegen. 

3184 Öl g y ü m ö l c s ö s 
Kőszegen, a József-forrás mellett 
4500 pengőért, — ugyancsak Kő-
szeg belterületén 1338 öl háztelek 
(uccasarokj kerti házzal, gyümöl-
csössel 14.000 pengőért szabad kéz-
ből eladó. — Érdeklődök fordul-
janak Kaszárnya-utca 12 sz. alá. 

Műhelynek alkalmas 
helyiség forgalmas uton 
kiadó. Király ut 14. 

Egy szoba konyhás 

lakás olcsón kiadó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Seybold Kálmán vállalkozónál 
Király-ut 10. 

Eladó 

Chernel utca 9/b. sz. kisház. 

Dr. KOPFSTEIN, ügyvéd. 

Pk. 2095/1 #28/7. Vhsi 248/1929. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Stein Ármin ügyvéd által kép-

viselt „Pan" Bőripar és Kereskedelmi 
r. t. végrehajtató kérelmére es javara 
13<i9 P 5*i f töke és járulekai erejéig a 
budapesti központi kir. járásbíróságnak 
79.074/iy?8/2. sz végzésével végrehajtást 
szenvedőtől lefoglalt és i960 P-re be-
csült ingósagokra a kőszegi kir jbiróság 
Pk. 2095/19287. sz. végzésevei az árve-
rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi 
XLI. t.-c. 20 §-a alapján valamint a zá-
logjogot szerzett más foglaltatók javára 
is a végrehajtást szenvedő lakásán, Kő-
szegen , Gyöngyös- utca 18. sz. leendő 
megtartasára határidőül 

1929. évi augusz t us 14. n a p j á n a k 

dé l u t á n i 4 ó r á j á r a 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 
üzletberendezés, íróasztal, tűzőgépek stb. 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés el-
lenében, esetleg becsáron alul is el fo-
gom adni. 

Kőszeg, 1929 jutius 29 

He rmann Ferenc kir. bír. kiküldött. 

Eladó 
faj-tenyésznyulak 

(francia vidrák) 4 méter hosszú 

emeletes tenyészketreccel és e^y 

plüs divány. Cim a kiadóh 

Róth Sándor börkereskedésében 
• V á r k ö r ö n . 

Pk. 976/1 y29. Vh. 44/1929. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Freyberger Jenő ügyvéd által kép-

viselt Kőszegi Hitelszövetkezet végre-
hajtató kérelmere és javára 1500 P és 
1500 P követelések és járulékai erejéig 
a kőszegi kir. járásbíróságnak 91ő. és 
917/1929/2 sz. végzése folytán végrehaj-
tást szenvedőtől lefoglalt és 310 P becsült 
ingóságokra a kőszegi kir. járásbíróság 
fenti sz. vegzésével az árverés elrendel-
tetvén. annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. 
§-a alapján fentirt. valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatók javára is a vég-
rehajtást szenvedő lakásán Kőszegen, 
Gyöngyös-utca 18. sz. alatt leendő meg-
tartására határidőül 

1929. évi augusz tus h ó 14. n a p j á n a k 

d é l u t á n i 3 ó r á j a 

tűzetik ki, amikorra a biróilag lefoglalt 

bútorok, képek, tükör stb a legtöbbet 

ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset-

leg becsáron alul is el fogom adni 

Kőszeg, 1929. julus 24. 

He rmann Ferenc kir. bír. kiküldött. 

T e l e k e l a d ó . 
Bővebb felvilágosítás 

Várkör 106 sz. a. 

F I S K I V \ I : I 
a leg-
g a z d a s á g o s a b b 

VeiérWpviscIet 

Aotófelszerelési B. T. 
Budapest,IV. Arar ykez-u 2 

Tel.-Aut 812-41 M 

— Nyomatott Hónai Frigyen köny vuyomdáj ib 10 Kőaze^n. — 
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