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Legkisebb hirdetés t 20 P 

Köszöntjük 
vendégeinket; 

vendégeink élén Magyarország herceg-

prímását a földi korona helyett égi dicső-

séget nyert szent királyfi kőszegi ünnepén 

.bástyája volt, bizalommal tekintünk régi 

I plébániatemplomunk gyönyörű oltárképére, 

melyen a liliomos királyfi áldozatos önáta-

dását angyalok kara viszi Magyarország 

Patronájához és elszántan, töretlen hittel 

megyünk az uton, amelyet Szent István 

Vértanú nemzetünk martir városának biztos vaskeze ezer éve jelölt ki számunkra, 

megtépett fiai a liliomos királyfi szent atyja amelyen a tisztatekintetü Szent Imre szállt 

ura ha'dani nagy birodalmának megtördelt fel a magyar égre hivogató, ragyogó csillag-

végén felsorakoznak, hogy elszánt hitet te- nak, mert hisszük, sőt tudjuk, hogy ez az 

gyenek az Eszme legyőzhetetlensége, hall-jut a feltámadás egyetlen utja. 

hatatlansága, örök élete mellett. ] Köszönjük vendégeinknek, azoknak élén 

Köszöntjük magas vendégeinket, akik Magyarország biboros hercegprímásának, 

az egész világ szeme elé felemelték, hor- hogy eljöttek közénk megértő, világító lélek-

dozzák, viszik és ide is elhozták az eszmét, kel ezt a hitünket megerősíteni és ünne-

amelyet nem pusztíthat el a legvéresebb pélyünk fényét távolabb sugárzóvá tenni, 

történelem minden gyilkos fegyvere, nem Lássa meg a hálátlan bűnös világ, 

sülyeszthet feledésbe a pokol, ördög, vagy hogy isteni hivatással állunk a nemzetek 

ehhez hasonló ember minden hatalma. között ezer év után is csonka testtel, de 

Köszöntjük vendégeinket, akiknek szeme egész hittel, mert ördögi emberek erőlkö-

felragyogva tekint az eszmére, akik bátor dése ellenére Isten rendeléséből feltámadunk, 

színvallással indulnak el az ideál után és 

nem a minduntalan porba-sárba vesző földi 

nyomok, de a magyar égre Isten által oda-t 

tűzött álló csillagok után maradéktalan biza-

lommal járnak. 

Dr . Freyberger J enő . 

Szent Imre ünnepély. 
Még csak hélfőn jön reá majd Kőszeg kö-

Köszöntjük vendégeinket, akikre már nem 'zönsége arra, hogy milyen rég nem látott hatal-
terjed ki Szent István koronájának oltalmazó m a s tömegeket sikerült megmozdítani a hétfői 

ereje, de akiknek oltáraira ugyancsak fel- ^ " ^ ^ " V Í T H ^ !.nne?J[e; S o k e , ^ é s z ü , e t ' 
: . i.- • i - ^ - j « bonyodalom es fáradozas előzte meg Kőszeg e 

léptek szentjeink es onnan neman, de szün- n a gy ' n a p j á l > d e j ó i d f l e s e t é n n e m
 s

m a r a d e*j a 

telenül hirdetik, hogy higyjetek ! bízzatok jutalom. Különös fényt ad az ünnepségnek az 

reméljetek ! ; hogy Vasmegyében egyedül Kőszegre jön le 

Onneplő ruhába ö l töztünk; t e m p l o m a ^ 
ink, szobraink, hazaink is ünnepi köntöst résztvevők száma és igen nagy jelentőséget kell 

öltöttek; templom lett az utca, de templom | annak tulajdonítani, hogy vétrre sikerült megint 

ma a lelkünk is ezredéves nemzeti búcsúnk Kőszegre összehozni nem csak azon községeit 

napján a járásoknak, amelyek különben is idegravitáltak, 

A történelem során apáinktól ö r ö k ö l t / ^ - — " r "c^STna'gyon'gyéren 

magabizó hittel nézünk szét a vegvarban, • j ö n n e k el Kőszegre. Kisasszonyfa, Nagyasszonyfa 

amely a nyugati kereszténységnek hajdani ^Söpte, Salfa községek apraja nagyja itt lesz, 

Zavart Májusi Vallomás 
(amelynek végén a versíró Imre Herceghez esdekel) 

Hiuek Michel Angeloban, Velasquezben és Rembrandtban, a vonalak 
tatalmában és a színek misztériumában, az örökkévaló Szépségben, mely 
Megvált minién bajainktól, a Művészet hivatasiban, mely ezt a két ke-
lemet megáldotta. Ámen. Ámen. Shaw: Az orvos dilemmaja. 

Vagyok én büszke, mélaszivú dalnok, 
Kiben a vágyak tora csendben zokog. 
És jól tudom, hogy Szeretet az Élet, 
És Szeretet nélkül, oh én meghalok . . . 
Éles-szomorú két komor szememmel 
Lesem egyre a Szeretetet, 
S bántott emberek néma arcán 
Rettegve látom a rettenetet. . 

Tiszta, szűzi, nagy ifjúi szivemben 
(Melyet megöltek finom, gonosz kezek) 
Vérrohamok zúdulnak bősz rohamba' 
S vágyaim tornájától fáradt leszek. 
Alkonyi estben : gyötrött imbolygásban 
\ májusi légben suhanok: 
Űzve örökkön a Szép utáni Vágytól 
S lódltnak tovább gonosz futamok . .. 

Átkos zene, mit csak a Sátán csal ki 
Sok zenész kisértett, búvös hangszerén, 
Es ütemére kárhozatba táncol 
Zsugori gazdag és meglopott szegény . . . 
Hiába ám I Utamról engem Ördög 
Oh f Sohasem tántoríthat el! 
Mert nagy Erö hajt: talán Maga az Isten 
Ki szeret engem akkor is, ha ver . 

Homlokomon ég még a Szülém csókja. 
Elkényeztetett féltő anyai kéz: 
Ütés, durva szó sohsem érte szivem, 
(Vagy ha érte is, ne tudja senki még!) 
Utam hát tiszta, rajta szűzi vágyak 
Mesés pompájú virága ring . . . 
De jaj!.. . sokszor fújnak szörnyű átok-szellők 
S huirt szirmokon robognak lábaim . . . 

És mégis .. . mégis: egyre hajt a nagy Vágy 
Megállás nélkül: mindég a Szép után : 
Vonz a hegyeknek opálos-kék köde, 
Vagy fénylő csillagok a hadak utján ; 
Kék bársony omlása szűzi, karcsú testen, 
Vagy durva daróc vén remetén ; 
Istenvesztettek ajkáról harsant ének, 
Vagy hattyúdal bús lovag szerelmén . .. 

Kórusban zúgó nagy kálvini zsoltár, 
Vagy messziről hangzó kis litánia; 
Holofernest ölő hősleány Judith, 
Vagy a legasszonyibb Asszony: Mária. .. 
Szerelmese vagyok halódó ősznek 
És forrón ölel szép májusi Tavasz ; 
Betegen bolyongok nyári éjszakákban 
S egyre űz a fél: bárhogyan havaz . .. 

... Kell hát, nagyon kell haldokló szivemnek 
A Mindenkitől áradó szeretet: 
A Jóság jutalma : meleg szavakkal 
Hadd simogassa meg fáradt fejemet!. .. 

— Vagy Szeretet. . . Szépség: csalóka Álom: 
Gonosz mákony festette elém ? . .. 

annak dacára, hogy messze esnek Kőszegtől. A 
legnagyobb jelentősséget kell annak tulajdoní-
tani, hogy az elszakitolt burgenlandi községek 
elsőizben jelennek meg ismét nagy tömegekben 
papjaik vezetésevei Kőszegen. Egyébként beszél-
jenek a következő számok. Könczöl Antal salfai 
esperes plébános vezetésével 600 ember jön és 
külön 100 biciklis levente. Kőszegpatyról a plé-
bános vezetésével 500 résztvevő. Cák, Velem, 

jSzerdahely zarándokai a község tanítóival és 
, Kaltenecker plébánossal az élen 500-an vesznek 

f részt. B zsokról Tóth György plébános veze-
tésével 300-an jönnek. KŐszegfalváról az egész 

Uakósság mintegy ,300 an jönnek. Tömördről cca 
, 200-an, Nemescsórói 100 an, Ólmodról !00-an: 
A gyöngyösmenii községek Tálos plébános ve-

,zetése alatt közös körmenetben jönnek be. A 
; résztvevők száma cca 1000. Nagygencs és Pe-
renye lakóssága Kopcsándy kanonok vezetése 
alatt és Mészáros felsőházi taggal az élén szintén 
nagy tömegekben jön el mintegy 1000 résztve-
vővel. Burgenlandból a résztvevők száma még 

,nem ve^leges, de mindenesetre 1000 nél többen 
Jönnek, Horvátzsidany, Peresznye Németzsidány, 
Doroszló es a többi községekből is bejelentettek 

'kisebb csoportokat, s ha most hozzávesszük min-
dezekhez a Szombathel>ről testületileg résztverö 
szervezeteket, valamint Vasvármegye egyéb ré-
szeiről érkező zarándokokat és Kőszegről lega-
lább 6000 résztvevőt, akkor a tábori misén részt-
vevők létszáma jóval megfogja haladni a tízezret. 

Aldozócsütörtök^n Szombathelyen a tábori 
misén a rend sok kívánni valót hagyott hátra 
s ezért mindent el kell követni, hogy Kőszegen 
a falusi tömegek rendet lássanak és érezzenek, 
mert ép a szombathelyi balsiker miatt részben 
csak nagy nehézségekkel lehetett megmozgatni 
az ottan résztvett falusi tömegeket. Ezért nagyon 
kérjük a kőszegi közönséget, tehát nem csak a 
kijelölt rendezőket, hogy mindenki legyen a mai 
nap segítségére abban, hogy a rend az egész 
vonalon fenntartható legyen. Ez meglesz, hogy 
ha a közönség fegyelmezetten viselkedik s min-
denben követi a rendezőség utasításait. 

Az ifjúsági körmenettel kezdődik a nagy 
ünnepség. E körmenet kiindul a Zárdából Németh 
Imre pápai kamarás, a katholikus tanítónőképző 
igazgatója vezetése alatt Arpádházi Boldog Margit 

S nyargalok dőre délibábon, 
S az utam nem visz az Isten felé . . .? / 

Esdeklés: 

Oh Imre Herceg. Nemzet Ékessége, 
Ki Odafenn már a Mennyekben vigadsz, 
Ki elkerülted Sátán tőrvetésit, 
Hogy korán meghaltál: Küldj nékünk vigaszt! . 
Mert jaj! minékünk itt kelletik élni 
Megcsúfolt Országnak szent rögén, 
S jöjjön bár ezerszer a Sátán: 
Őrködnünk kell nagy Atyád örökén . ../ 

Oh Imre Herceg! szent sohasem lészek 
Hiszen bemocskolt Sátánnal vitt Csatám, 
De Magyar vagyok nagy Keserűségben 
És igaz harcos, ha harcba hi hazám . . ./ 
Imádkozz értem, oh árpádi Herceg 
És minaen vitéz harcotokért! 
Hogy eljöjjenek a méltó győzelmek: 
Hogv fizetve légyen a kiontott vér . .." 

Oh Imre Herceg! szűzi lányok Álma 
Költők drágamivü Álomékszere 

# 0 

Szemefénye a Magyar Ifjúságnak 
Átkot, vájjon érzed-e? 

Oh Egi Herceg! szállj le trónusodról 
Ülj igaz törvényt Kárpát-hegyen. 
Cifra palástoddal takard be a Hazát, 
Hogy legalább szép halálunk legven . 

nagy Magyar 
O h Egi 

7SOHÁR ISTVÁN. 
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ereklyéjét viszik a zárdából a Jézus Szive temp-
lomba. E körmenet nem 8 kor kezdődik, mint 
plakátokon jelezve van. hanem meg csak ',,9 
órakor indul el. Felnőttek csak mint nézők 
vehetnek részt és ne csatlakozzanak a körme-
nethez. Az összes intézetek 6-os sorokban vo-
nulnak fel a körmeneten, elől a fiuk. ezek után 
a leánjok. — A Jézus Szive templom előtt dr. 
Fuchs tndre az ifjúságot mindjárt kijelölt helye-
ikre osztja be. */48-kor a városmajorból zeneszóval 
vonul le a leventék disz-szakasza a különvona-
tok fogadtatására A különvonat 8 02 kor fut be 
az állomásra. A közsegekből a tűzoltók és le-
ventecsapatok mindenhonnan testületileg érkez-
nek s a zenekarral az élén az összes tűzoltó és 
leventecsapatok külön vonulnak be a Király uton 
at a Főtérré. A tüzoltócsapatok a rend fenntar-
tásában segédkeznek, a levente csapatok pedig 
kétoldalt mindjárt felállnak a Király-útnak a Stur 
háztól a Struccig terjtdő szakaszan. a herceg-
prímás fogadiatasára A vasúton érkezett zarán-
dokok valamint a legkésőbb '/49-re a vasúti 
hidnal beerkezett összes körmenetek felallanak 
közös körmenetté és az összes harangok foly-
tonos zúgása között vonulnak be a tábori mise 
szinhelyere. A vasútnál és a vasúti hidnál a kör-
menetek összeállítását vitéz dr. Nagy Miklós, 
Farkas Pál és Nérreth Mihállyal áz elén nagy 
rendezői gaida látja el. A Hegyaljáról érkező 
körmenetek összegyűjtése a Honvédlaktanyánál 
történik. Itt Tangl Adolf fogadja őket rendező 
gardajáva! és csatlakozik a közös menethez. A 
közös körmenetet Kopcsándy kanonok vezeti be. 
Amint a tábori mise szinhel)ére érkeznek a kör-
»enetek, enekelni többet nem szabad. 

Délelőtt 8 órakor a kőszegi németajkú hivők 
a Belvárosban a Szent Imre templom előtt gyü-
lekeznek es ünnepelyes körmenetben a burgen-
landi zarandokok fogadtatásara a Szent János 
tüdhoz vonulnak, ahol a burgenlandi hívőkkel 
a Várkörön es a Kossuth Lajos-utcán át a Rezső-
t e j r e vonulnak, hogy így részt vehessen a her-
cegprímás fogadtatásán. A hercegprímás beér-
k e z t e utan a Rohonci-utcán át a németajkú hivők 
K ö r m e n e t b e n a Flórián-térre vonulnak, ahol az ott 
leállított tábori oltárnál gróf Mikes János mond 
taJbori misét és ugyanott tartja a szentbeszedet. 
Nyomatékosan kérjük itt a németajkú hívőket, 
ftg^y a tábori mise alatt ne énekeljenek, hanem 
c$ak csendesen imádkozzanak, mert különben 
nagy züxzavar támad — Itt csak az elhelyezett 
templomi énekkar énekel latinul. 

Pont 1
 410 órakor a szentháromság szobor-

nál történik a hercegprímás és raegyes püspök 
io^adtatasa, akik oda autón érkeznek A kép-
viselőtestület élen Taranyi főispán társaságában. 
Jarnbrits Lajos polgármester fogadja és üdvözli 
a h.ercegrimas, aki ezután az őt váró papsag felé 
indiai és mögéje zárkózik fel a főispán és a polgár-
mester kiséretevel, valamint az addig sorfalat álló 
Képviselőtestület. A fogadtatás alatt a tábori mise 
közönsége arccal a bevonulás felé fordul. A her-
cegprímás érkezésekor éljenezni lehet. A fenn-
tartott keskeny útvonalon át vonul be a Jezu< 
szpnt Szive templomba az ünnepélyes menet, 
amelynek élén 12 diszmagyarruhas apród és 12 
magyarruhás leányka halad. A lépcsőknél a pol-
gári előkelőségek mindjárt el is foglalják azután 
nelyüket, a papság bevonul a templomba. Rövid 
néhány percre reá megkezdődik a tábori mise, 
amelyet a hercegprímás tart. Evangélium után a 
szenibeszedet Fuchs Ferenc körmendi esperes 
plébános tartja. A szentmise alatt Kőszeg tanuló 
ifjúságából alakult 300 tagu vegyes énekkar éne 
kel a városi zenekar kiséretevel Geyer Béla tanitó-
képezdei tanár vezetése alatt. Külön élményt fog 
jelenteni az összes résztvevők részére ez az ének-
kar. A mise vegén az összes hivők éneklik a 
himnuszt. — Mise végeztével nagyon kérjük a 
közönséget, hogy nyugodtan várja be, amíg a sor 
reákerül az elvonulásra, nehogy fejetlenség tá-
madjon. A Strucc veranda előtti nagy oldal kapuja 
is nyitva áll majd az elvonulásra. Az ifjúság hagyja 
el legutóljára a tábori mise színhelyét. 

Egyike a legnehezebb problémáknak a 
tábori mise színhelyén az óriási hivő sereg 
megfelelő elhelyezése. A lépcsők előtt széksorok 
lesznek. Az összes egyesületek, testületek, hiva-
talok megkapták korlátolt számban az ülőhely-
jegyeket. Itt eg)részt tekintettel kellett lenni arra, 
hogy a széksorok igen nagy helyet vesznek el 
s ezert csak erősen korlátozott számban kerülnek 
felállításra, másreszt pedig figyelembe kellett 
venni, hogy az első sorban az idegen rendé-

kekre kell tekintettel lenni. Sok kőszegi jogos 
igényét igy nem lehet kielégíteni. Jegyek köz-
vetlenül nem kaphatók. Délutánra ugyanazok az 
ülőhelyek érvényesek es igy ezért a kiadott ülő-
htlyeket jól meg kell őrizni. A tábori mise szin 
helyén közlekedésr • kötelekkel három kis utca 
lesz fenntartva. E n e h é z és felelősségteljes munkát 
Kirchknopf Jenövei az élen a tűzoltóság végzi. 
Mentőállomásokról történt gondoskodás, összesen 
4 mentőállomás kerül felállításra. Egy a posta-
épület udvarán, egy a kávéház előtt, egy a 
Strucc kapualjában és egy a Flórián-tér mellett 
a Chernel-utcában. A burgenlandi zarándokok 
fogadtatását, a körmenet összeállítását Szélinger 
Dezső, Schedl Márton és Wilfinger Vilmos végzi. 
A Flórián-téren a táborimise színhelyén Maitz 
Andor a főrendező. Az ol árok és a templom 
előtti tér feldíszítését az egész Maitz családdal 
az élén nagy hölgytábor végzi. Itt hivjuk fel az 
egé-z város közönségének figyelmet ismételten 
arra, hogy tekintettel arra, hogy a Szent Imre 
ünnepély nem csak katholikus, hanem nagy 
nemzeti ünnep is, hogy házaikra a nemzeti 
lobogókat az egész város területén tűzzék ki, 
ablakaikat drapériákkal, szőnyegekkel és virágok-
kal diszitsék fel. Az ablakokban elhelyezett 
gyertyák meggyújtása csak az esti körmenetnél 
kívánatos. Kell, hogy különösen a városnak az 
a része teljes díszben pompázzon, ahol a herceg-
prímás bevonul, s amely utvonalakat a körmenetek 
érintik. Ünnepi köntösben várja a nagy napot a 
szepen es Ízlésesen renovált Szent Imre templom, 
a bencés templom is uj ruhát kapott, csodásan 
szép a teljesen átrenovált Szentháromság szobor, 
ne maradjanak el e pompában a házak sem ! A 
kath. nőszövetség és a hölgyszövetség vállalta 
külön is el e téren a propaganda munkát! — 
Fenyő és egyéb girlandok vasárnap estig a Város-
majorba, Maitz városgazdához szállitandók. Aki 
csaz tud, készítsen ily díszítésre szolgáló girlan-
dokat. — A kőszegi üzletek fél 9-től fél 1 l«ig 
tartanak zárva. 

A főpapok a mise után rövid pihenőre a 
bencésrendhazba mennek, ahonnan háromnegyed 
11 órakor nyitott kocsikkal kivonulnak a sorfalat 
álló közönség között az Isten igéjéről elnevezett 
missiós társulat Szent Imre székházához, ahol 
a hercegprímás ünnepélyesen felszenteli a szék-
házat. A püspökök ugyanakkor az egyes emeleteket. 
A székház udvarán a hercegprímás beszédet tart. 
Ugyanitt üdvözli ünnepélyesen a küldöttségek 
élen Náhrer Mátyás a hercegprímást. Délután 
fél 1 órakor Kincs István, a missiós társulat és 
a bencészszékház adnak ünnepi ebédeket. Itt is 
el kellett tekinteni a kőszegi előkelőségek meg-
hívásától, mert a meghívott vendégeket is alig-
alig lehetett elhelyezni. A községek zarándokai 
ezután elszélednek a városban, Legnagyobb része 
itt marad a délutáni ünnepelyre, sót az esti 
körmenetre is. Kívánságukra gondoskodás tör-
tént, hogy aznap az összes vendéglők egységes 
árakon adjanak ételek és italokat, valamint meg-
felelő kiszolgálást. Időhiány miatt ezúton is kö-
zöljük a községek vezetőivel, hogy megállapodás-
szerüen az összes kőszegi vendeglőkben e nap 
egy rendes adag gulyás vagy pörkölt 80 fillérbe, 
egy kis adag 50 fillérbe kerül. Virstli szafttal 60 
fillér, tormával 50 fillér. A folyóbor literje 1 P 
20 fillér. 

Délután fél 4 órakor folytatódnak az ünnep-
ségek a Jézus Szive templom előtti téren. Ezen 
ünnepélyt Tarányi Ferenc dr. főispán nyitja meg. 
Grieger Miklós apát helyett, ki betegsége miatt 
letáviratozta részvételét, az ünnepi beszédet Huszár 
Mihály apátplébános.országgyül. képviselőmondja. 
Ugyanekkor Könczöl Antal esperes plébános a 
németajkú hívekhez szól, majd a polgármester 
gyengélkedése folytán Kincs István bezárja az 
ünnepélyt. Ezutá-i történik meg a Emericana meg-
alakulása és a tagok ünnepélyes felavatása Bittér 
Illés cisztercita apát, főigazgató által. Az Emeri 
canával kapcsolatos ügyeket dr. Freyberger Jenő 
intézi. Este fél 7 órakor ünnepélyes nagy kör-
menetben viszik vissza Árpádházi Boldog Margit 
ereklyéjét a Jézus Szive templomból a Zárda 
templomába. A körmenetet Buddenbrock Theodor 
püspök, apostoli vikárius, a missiós *ársulat kép-
viselője vezeti. A körmenet utvonala Király-ut, 
Rezsőtér, Kossuth Lajos-utca, Várkör, Zárda. 
Ezen a körmeneten nemcsak az összes kőszegi 
katholikus egyesületek és szervezetek, az egész 
tanuló ifjúság a kerület levente csapatai és tűz-
oltói, hanem az itt maradt vidéki zarándokok is 
részt vesznek. E körmenet valóban impozáns akkot 
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lesz, ha sikerül a rendezőségnek tervét meg is 
valósítani, ami tisztára a közönség fegyelmezett-
ségétől függ. Minden az ünnepségek bármely 
pontjára vonatkozó felvilágosítást Fuchs Endre 
dr., vagy vitéz Szabadváry Ferenc adnak. 

Ai iskolák 6 órakor gyülekeznek es állnak 
fel a Strucc és Rezső-tér közötti részen. Elől a 
fiu elemi iskola, polg. isk., minden intézet ha-
tosával 2—2 6-os sor élén l-l vezetővel. E;után 
jönnek ugyancsak mindig fi-ával a gimnázium, 
tanítóképezde, majd a leventecsapatok. Ezután a 
diszcsapatok, cserkészek, leventék és bármely 
olyan alakulat képviselői, ahol legalább i2 egy-
formán öltözött egyén vesz részt. Ezután jön-
nek a városi zenekarral az élen az összes 
tüzoltócsapatok, majd pedig a disz-század. Uiánna 
ismét csak 6-os sorokban az összes leányiskolák, 
élén az elemi 250 tanulójával, a polg. 130 tanuló-
jával, a gyakorló 60 tanulójával es a tanítóképző 
180 tanulójával, valamint a leánygimnázium 30 
tanulójával. Ezután jön a kiválogatott sziv-
gárdisták egyenruhás 80 tagu alakulata, majd a 
magyar ruhás apródok és leányok után a pap-
sággal a püspök. Ezután zárkózik fel a hitközség 

| vezetősége az előkelőségekkel és ezután az 
összes férfiak zárt 8-as sorokban következnek. 
A férfiak után a hölgyek ugyancsak 8-as menet-
ben zárkóznak fel és itt külön is felkérjük a fel-
nőtt közönséget, hogy fegyelmezett viselkedésével 
és a rendezők utasításának betartásával tegyék 
lehetővé azt, hogy e körmenet valóban inpozánssá 
és felejthetetlen emlékűvé válljon. Az ifjúság 
egészen az Árpád-térig vonul fel, a zárda-
templomba csak a papság és a hitközség tanácsa 
vonul be az 1 -2 perces ceremóniára. A zárdá-
nál a körmenet feloszlik. Rossz idővel nem szá-
molunk, de ha netalántsem mégis csak az lenne, 
akkor a J^zus Szive templomban mondja a misét 
a hercegprímás, a bencéstemplomban a megyés-
püspök '/i 10-kor s ugyanakkor a szent Imre 
templomban is lesz mise. 

A délutáni ünnepség rossz idő esetén '/t4-
kor a főgimnáziumban lesz. 

Lapzártakor vesszük a hivatalos ér:esülé*tr 

hogy az ünnepségen gróf Apponyi Albert is részi 
vesz feleségével s valószínű, hogy az eredeti 
terv szerint fel is szólal a délutáni ünnepélyen. 

Kőszeg városának közönsége mindig büszke 
volt kulturájára. A mai napon legyen büszke fe-
gyelmezettségére és hasson oda a város minden 
lakósa, hogy az egész város külseje is ünnepi 
köntöst öltsön. A mi, ha meg lesz, akkor az 
egész Szent Imre ünnep is egyik legszebb em-
léke marad Kőszeg város egész közönségének. 

vitéz Szabadváry Ferenc. 

k kőszegi bencéstemplom sírboltjában. 
Jurisich Miklós ét Széchy Már ia nyugvóhelye. 

Kicsinyenkint már megszokjuk, hogy minden 
hét meghozza a maga szenzációját Kőszegen 
Nem szólunk most arról, hogy a bencés templom 
külsejének a restaurálása mennyi értéket hozott 
napfényre, csupán a sirbolt lakóiról emlekezünk 
meg. 

Ha már a Szent Imre-templom sírboltjának 
feltárása széleskörű érdeklődest kellett, úgyhogy 
az ott eltemetett Leinbather leszármazottjai eljöt-
tek Győrből, hogy szépapjuk 100 éves marnd-
ványait, megnézhessék, a bencés kripta felnyi-
tása elé egyesek még nagyobb várakozással 
tekintettek. Mindkét sírboltot 1842-ben falaztak 
be. Míg azonban az elsőről egészen elfeledkeztek, 
a bencés sírboltot 1873-ban Chernd Kálmán föl 
nyitotta. Észleleteiről röviden beszámolt a Száza-
dok 1875-1 évfolyamának 128—132. lapjain. 

1. Chernel a templomból ereszkedett le a 
szentély előtt lévő kettős sírlap fölemelése után 

2. 



. ' 

193Ű. jurtíoa 8. 
Kőf/zag es Vidűkb 

a szentély és sekrestye ahtilévő, folyósókr,. osz-
tott sírboltba, mi ellenben az utcára nyilo ajtón 
át közelítettük meg. Száraz, téglákból rakott 
a templommal egyidős — ooltivek borulnak a 
íülkekbe falazott, vagy szabadon pihenő koporsók 
lakóira A legszeob sirtabia a van báró IVren>i 
József kiraiyi kaaiarasnak, aki hűében, vailásos-
sagaban, igazsagosságaban kiváló egytniség, csa-
ládjának gondos atyja, — mint a laun felírású 
sirtablaja elmondja — <ü eves koraban I78t>-ban*) 
tért az örökkevalosagüa, 3t> eveb boldüg es bck^s 
házaselete után. 7 elö gyermeket hag>ott maga 
utan. Felesege: gr. Viczai Jozefa, csillagkeresztes 
hölgy allittatta a siriáblái. 

Labanal fekszik, átellenben, elsőszülött, „na 
gyoti kedves" leanya, Franciska, aki 2<J eves ko-
raban l78<j-ban ualt meg. Szép nyelvű sírfelirata: 
kesergő atyja keszíttetie. 

A kriptában csak ket szabadon fekvő ko-
porsó van Egyik összeesett és csak eltialalozá-
sának kibetűzhető eve es napja utan tudiaui kilétét 
megállapítani a plébánián levő halottak könyvéből, 
ahol jegyzetben említve van, hogy a piaristák 
sírboltjában temették el; és ez palim Inkey Fran-
ciska hajadon, aki 1812. febr. ltf-an hunyt el. 

Mig ez az eg)ik beboltozott sírfülke tetejen 
pihen fekete selyemruhában, a másik kopuiöo u 
tőidre van téve. Az ép koporsofedelen jól olvas-
hatók a koporsósze^eK latin betűi: Excellerh;s-
si.na és lllustrissiina Domiua Comitissa Eva Vidua 
de Batthyani stb. A plebania évkönyvéből pon-
tosabban megtudjuk, Hogy Batthyám Itnrenes. az 
özvegye s i7y8. jún. 2^-án hali meg til tVts 
korában. Koporsójának alja mar elporladt, agyon 
címzett tetemenek eiősebu csontjai ellenben meg 
ma is dacolnak az általános emberi sorssal. 

Ezután a piarista tanárok feliratait szedjük 
össze. (A felírásokat ne.net ember rajzolhatta ki, 
mert következetesen b-vel írja ki a Fiarist szotj 
A plébániai halottak evkönyveben reszleUbebb 
tájékoztatót kapunk a meghalt piaribtakrói. l^y 
megtudjuk, hogy Bitiek kiváló piarista volt, aki 
töbo könyvet irt s 18'/7. nov. 14-en ö2 eves ko-
rában, Petykó Andiás (Sírfeliratán Betko,!) piaiiaia-
igazgató 1N0<S. május 4 én, 54. evében halt ineg, 
Kesztheiyi Laszlo p;aribta 1Ö09. dec. 3-án, 78 eves 
koraban, Malinovics Ignác rector 1811-ben, 0."). 
évében, Poór Kajetan piarista házfőnök es igaz-
gató 1813. jan. 2 án köilözöd el a földről. Az 
utolsó piarista-direktor 1815. okt. 20 án fejezte 
be eletei Kőszegen. „Itt elt es itt is hall meg, — 
mint a halotti évkönyv latin szövege mondja — 
es „sajat testveiei mellett" lalali nyugvóhelyet, de 
már a bencések kriptájában." A plébániái bejegy-
zésekben eltol kezdve ezt a kifejezest: „<>d cryptam 
Piaristaium" (elvaltja: in cryp.a Benedictinoruii." 

A bencés re ndne* egyetlen képviselője pihen 
itt: Cserven Flórian, aki a ücticesek nevtara sze-
rint, mint vegzetl jogász lepett oe a Rendbe. 
Tanulmanyainak befejeztével Nagyszombatban, 
Pozsonyban es vegui Kőszegen lan.ukodoit es 
itt halt meg 182b. maj. 3-án 38 ev\s koraban. 
(A siifelirat 37 ével mond.) U az utolsó, kinek a 
kriptába való temeteserol tudun*. dr.h.D. 

(Folytatjuk ) 

*) Teves a sírfelirat, mert 1686 olvasható rajta. 

iDrágabb van,jobb nincs! | 
az 1930-as 1 

H i r d e t m é n y e i : . 

455/ -1930. Közhírré teszem, hogy a varos 
tulajdonai kepező es sajat kezelesbe levő retek 
tukaszaiása f. évi junius hó 15 én vasárnap d. 
e. iü orakor a városház tanacsterineben tartandó 
nyi vánot. árverésen fog a szokásos inódon vagy 
reszben, vagy pedig készpénzfizetésért kiadatni: 
bővebb felvilágosítás a varosgazdánál nyerhető. 

4494—1930. A Debreceni Mezőgazdasági 
Kamara kiadásaban megjelent „Gabonafélék be-
tegsegei- című munkai, amely a növényi es állati 
kai tevők elieni küzdelemben gyakorlatias útmu-
tatóul .szolgai a gazdaközönsegnek, beszerzésre 
ajánlom. A munka példanyonkint 2 P kedvez-
menyes aron kapható a megnevezett kamaránál. 

4285—1930. Közhírre teszem, hogy a m. 
kir. áilaairendörscgnel őrzött talalt tárgyak árve-
rése f. evi junius no 27-en lesz; a targyak je^y-
zeke a rn. kir. rendőr kapitányságnál megtekint-
hető. 

4458 -I93ü. A in. kir. földmüvelesügyi mi-
niszter 69.000-1919 IX. sz. rendelete alapján 
KÖzhirie let zeni, hogy vetes céljaira burgonyát, 
ott fellépett ouigony.i beltgsegek miatt, tilos 
behozni: Németország, Lengyelország, Hollandia, 
Schweic, Dania, CsehszlovaKia, Belgium, Ausztria 
Franciaország, Anglia, Finnország, Norvégia* 
Svédország, Északa-nerikai ligyesult államok, 
De. tuiopa, Algír, Kapland, Kalifornia, Auszt-
rália, Azon szigetek, rasmania es Uj Zeland 
lei ületéröi. 

vitéz dr. Nagy Miklós polgármesterh. 
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J a hathengeresek kétliteresek legjobbja 

- I ' inger typ contro l l , h y d i a u l i k u s fekek, 
t r ip lex üvegezés stb. 

A r a i n k , l i i t«»l l elt«'»t«*U;.i»U 

a l e ^ j u t ú a . v o o i a b b a k . 

Kérjen Llvilágositást, ajánlatot: 

Morris Auiók Képviselete, 

Budapest, VI. Andrássy-ut 28. — cégtől. 

H i c l a p j l v a s o K f i g y e l m é b e ! 
Lrtesitjük a közönséget, hogy a Szent Imre ünnep-
ségek miatt pünkösd hétfőn az összes üzletek 
zarva maradnak, ileiyi es fővárosi lapok pünkösd 
vasarnup d. e. II óráig az üzletben, ezentúl hétfő 
estig csak a lakásban (/urisich tér ÍJ. szám) 
kaphatok. 

Cn»rnel Isiéin emiHkezete. Az országos 
oíui.h jlogiai üKie^ulo. e ho 8 tn és 9 én vándor-
gyűléséi tartja Stpionbau. Holnap punkoed-
vaaarnap eijon K iszogiw, iiogj Caernel látván, 
uuzaau Kivt'io graunoiogus»ant*K szülőházai 
emle&Ubaval dia atse. E í t megelőzi d. u. 5 
urakor a váí4djr^yuies diazfcozH-ymés'j a vi»ros 
aáz-iu, hol nwak- i.odiiiüi en madártani tudó 
Hiányos iLúkötlűiéi los'ja«. az egyesület vezerei 
aj-jitalni eü u uud % disz&uzgyülÓJ * Cuernei báz 
jlö vüiíUi a in«trv,iuyeuiiójwtabu üatiüp_'iye4 el 
üj lye^sdrt. varoauu* koiaa eiuuuyt kiváló 
iudjs-iu»íi uzta uaaöp;es-beu oizonyara Kegye-
Uies lae^omlő xtióiajl reszt veszuek a varos 
icsluldloi ed tiOÁ tiua. iitizieioje. 

Plecnsciini dl F« iyrt»s, » tóvarjs. gaKUiűvek-
nük ue^y/eu evi.ót lo/aob von fópóiiziarosa .S6 
evea koiabaii e.huuyl. ótu 111 
latvoli b^uJűxároB iban ts Aóztib^iell polgári volt 
(Taiojuukuas. Ndjo azuíetati Ffeyler (iizelU, 

Cí Ud/i.wl v'fa UdOit ui Teiiie.oiJ nagy 
léjzvel LüviUit OciUiOtloZuu voila lt' iiütö btüottas 
hazából. 

Az oítarndpi s/eiitsöyimad is a sz-nit I nr» 
-j n p.se^e . oimlt u j i ju nu-. ti au lo^z, ü<»ao:u 
juu.ua 15 eu. 

Ai elienon valasztas az alispaa elnökiele 
am.li városi KC ^yUi 'á a üeitúu deiutAn elinió 
zjdoi;. Kei jt ioh vou. Feieie Karoly éá lázuic-
íile Audrat* Az U IÜÍHÚ orabau e^y névtelen 
t> .etioy ir«.L ekézett a többs^i je.oUet lettig 
ivi , de az aljai. mjró:»)iet oera b weruh, ellen 

bttiaba leli, kO/.uitfcbotran*oz<4Si idézelt 
eiO e^ u nupvueiúiettiutel bízva uz ali^p^u el-
Q^klulu aiaiu űtzoitdági ejyi« ,ns-u első helyen 
való jeiőiévbe, aaagy lűbbsaggel, 30 azavazaUal 
Ili elietieb.ü, Fekete Karu yi vatasztoUu elieu-
ö;ré. K iuetk lertneezetübfu ko.elobdege lesz meg-
v .üuiar ui uirói útra tereiQi. ilogy a kép?isjiŐ 
Li.slUiet Uiit tesz, az aoiü ti . ioí i í . rank, d) igen 
upintatüb djlog vek, ezl az ugyul a képrueiö 
iObiu.ei vata^ziabi akiusauat neai ónuleui. 

A borboly üzlete*, tekintettel a Szt. í j i r j 
uuuepbogekre paukosd vaaarnap uy iua tárta 
Uak ucug, uii^ puukosü UjilOu «arva ie&zuek. 

Felhívás. Tisztelettel kórjuk a váró* kath 
höigykozooaegét, a.1-szoiiyui', uuuy j-jlvóiiyHÍHet 
szerezzék be az Emeric tuumbaii, nu^y a Szt. 
Imre uunepölyi köru3>Mieibn, aaiel;, üt tíuddau 
brook Tiieodor puspjk ó:iiék0bagu fog vezetői, 
a legnagyobb rend uralkodjék. í«y léhát osak 
jelvenyeseu, ki-ki a a w u o^yobiiíetovül mehet. 
Akik a»m egyesületi tagok ÓH a kormuueleu 
részt akarnak venni, azo^ a kok bárga jelvényt 
vegyek. Szeretettel kéri a fentiak betartását az 
ijlnoKseg. Nőszovetsi)gi jeívőny; sárga íehér 
ittiü. nóegyleti jelvény kuk, oitar egyleti jel-
fday feaer, nem egyleti sárga tek. Bármelynek 
darabja 1U f. Püakosd vasárnap a templomok 
előtt is vehető. 

Revíziós gyűlés es ellenforradalmi emlők 
űnnepely Kőszegen. Az orbzug legioob varosában 
\ TESz rendezte meg a iriaaoui szomorú bőke-
szerzödés 10 éves evlorduioja aikalmaoól a til-
takozó naggyulést. Kőszegen is a TE8z kőszegi 
.eruitile rendezi mog, amuiy UÖU oete^.aposoiodik 
Kőszeg város közönségének eilonforradalmi un-
iiepélye is. Ma pua..Oad vasarnap a aóveikezö 
programmai játszódik le ez ünnepély. Dáiolőtt 
lJ óra&or az ev. templomban ünnepi istentisz-
telet. 10 órakor a Je^us S^ive templomban nagy-
uiise. 11 orakor uepgjuies a városháza előtt, 
melynek programmja: Hiszekegy, énekli a Con-
cordia daibgyiet, buve^eió beszedet moud:vitez 
szabadváry Ferene a lES^s keiűleu elnöke, 
l'rianoa 10 éves éviorduiojarol beszédei mond 
Konczöl Antal esp.-ro.* pujoauod, majd emiek-
ujszedet Lingauer Alom oroz. gyut. aOpviselö 
aiond az ellenforradalom evtorduiója alwalma-
uol. Ezután a CoLCordia dalárda Nem nem 
boDa ! cimu irredOiita dalt ene&li, vogul a kö 
zjuseg a Uimnusz ei6ne<Llea wet bejárja anep-
^yuiébt. 

Erettsegi vizsgalatom a bencss realgimnazi-
umban. Az erettsegi vizbgaiatoK. nei reszietueu 
tOi> la& ie. Az li'aaoeil vizagalalok május 1Ü., 
17 ea 19 en vouak a kovek^ezű sorrendben : 
május lü-au magyar, 17-en latin es lW-en 
aiennyisegtan. A aiagyar leiéi címe: Kislaiudy 
Karoly jcienlOae^ü u magyar uodaiomban. A 
legeli Kioíatuuynak ezun evoeu ünnepeit eeule-
nanuma tette alkalomszerüké. A iáim letel 
Vergilius Aeueis-onek IX. eneü 224—251. sora 
volt. A malemali&al tetei e^y meunyisegta n 
es egy geometriai p-j.üa mügoidosat tűzte a 
tanúiba elé. Az ereUmenyes irasboa vizsgalatok 
alapján mind a 14 jeientüezö részt VcUsiett a 
ózonon vizsgálaiOKon, uie.yek Dsida Ouo tankor. 
Kir. főigazgató elno^iesevei lotyó ho t>- es 1 en 
ioiytak ld. A vizbgaiaioá. eredményé : 3 jeloseu 
erűit, 4 jol érett, ö egysieruon érett, 2 jelent-
kező pedig a szuptemoüri javító orettsegire 
uiasitlaiott. 

M városi part vezetőiébe kéri a városi párt 
ug^an, aogy az e lmon luiiaadó közgyuiesre 
s azi megelőző par: eriekezieiro a Lakuer ven-
dcgiüoou a tonlob tar^y sjrozatra való tekin-
leitui lotjes s z amuk ^icgjeicnjeaek. 

FrontharcosoA Kőszegi Szervező Bizottsága 
ezullai moud köszoQotji id. W'aűütor üyuia, ür. 
Pallér Jjzseí, dr. 6tur LJJOS, Uoger Eiek, vitéz 
Szabadváry Ferenc, Maitz Andor, Imre l^ereno, 
Taugl Adoil, Scbiauiadiugür Uttmár, lilazovils, 
b,i*L,c eb Podor Bjía uraknak, kik onkénlea 
^TN IAUOTTIANY u-kui hozzájárullak a hősöií em-
tü^uunopen, a sírra helyezett koszorú megyé-
iméhez. 

Balatoni gyermeküdülő Balatonlellén fiuk és 
n uiyok részére. Uoudos felügyelet. Német tár-
aalgas. Sport. Felvilágosítást nyújt Dr. Pásztorué 
intürnatusa, Buiapesi, Délibáb uuca 25. Telefon : 
191—48. 
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a gyomor és belek mozgatóerejét fo- (ftl 
kozza, az epe elválasztását elósegiii (ra 
es az epét hígítja. Gyomorégést azon-

nal megszünteti. J^ l 
Vezérképviselet: Ásványvíz Keres-
kedelmi rt Budapest VI. Király-« 12 j j j 
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Kőszeg éa Vidéke 
1930. junius 8. 
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Szent Imre vtsdnoksageben alakult mejü 
1844 ben a KőhZ"gi Takarékpénztár. Alapítói 
a belvárosi plébániai templom védőszentjét vá 
lasztották védnökül és az intézet által meg-
őrzött nagy p. csétet meg ina is őrzik, uulvbeu 
a takarékpénztár körirata közepén Szent Imre 
liliomos nem .s aiakja van művészi tokeleteségirel 
bevésve. A kőszegi Takarékpénztár «z rdai 
igazgatósági ülésén odmutatta az i^az^utó azt 
a pecsétet és az eredeti alapszabályokat, melyek 
az elhatározást tartalmazzák. Az igazgatósás 
a városunkban lefolyó Szent Imre ünnepsége* 
alkalmából elhatározta, hogy Szent István örö>s 
dics5 fiának emlékestére „Szent-Imre alapít-
ványt" létesít egyonlőre ezer pengő bef.zctésaet, 
melynek kamatait a tanuló ifjúság jutalma 
zására fordítja. Az alapítvány mikénti kezelé-
seröl és gjampitáaáról későbben f >g hitárosai. 
Mint ismeretes, a Kfcszegi Takarékpénztár Nagy-
magyarországon az ölsö hat intézet sorában 
állott. Ma negytdik helyen, mert a pozsonyit 
és brassóit eltrianozUk ttlunk. Betéti takarók-
nak Nagymagyarországon harmadik helyen 
állott, — sajnos, a trianoni határok fontán 
ezt a helyet meg nem tarthatta. Micsoda ideális 
korszak volt az, amidőn egy ily intézményt is 
védőszentnek az o:taímába ajunlottak. Ez az 
országos hir^evu intézőt meg is felelt ennek a 
szelleműek. Nemcsak gazdasági tokintetoea, 
de a jótékonyság szolgálatában is és minden 
városi közintézmény támogatásában feanallása 
alatt ötvenezer pengőuél többet adakozott jó 
tékonysági es egyházi célra. Kulturális célra 
főleg a tanintézetek korul buzgólkodott mindig. 
Nagy adományai közzé tartozik a polg. iskoia 
céljaira lb75 beu rendelkezésre locsátott 10.1)00 
forintos rta;iKkolai alapja és a Jji .ua Szt. Szive 
templomának építésére adóit összegeken kívül 
a nagyszerű orgonának a beszerzése. Méltó 
volt minden időben védő szentjére, kinek tiszta 
nemes jelle.ne ós szelleme hatja át ma is a 
fenkölt goudo lkd .au alapitek utódjait. 

Budapesti turisták, a „Gyopár" számos 

tagja jön vásárnap r^^gel Kőszegre és kirándul 

az lrotuöre és Burgenlandba. Ellátásukról a 

helybeli turiota cgyesuiei gondoskodik. 

Evzaro hangverseny. F. nó 14 éu szómba 
ton este 0 órakor lesz a ieanygimn u iu .a disz 
termében Mohr Jeuó uo.ei dekeinek évzáró 
hangversenye Gratzl G y u a hegtdunovei.d)kei 
nek Közreműködésévé!. Miul minden övben 
ezúttal is kiváló zenei eivezetet uyu/.o haug 
versenyben lesz rész; a kozons gaen, muöl 
már a műsor is tájékoztat. A vauozatos műsor 
(zongora, ének, üegedu) meiie.t oddig r i j j i h .l 
lott uj szereplőknek íellépesd is érdekességet 
Kölcsönöz az estély nek. Etéltai a következők 
fognak a pódiumon intgjoi nui t.'llép^M sor-
rendben: Kovács B J Z S I , Tnold Mari a, Czébán 
L'al, Gribács L»j0s, Gribacs JUJKÖ, L) u >ch 
Mici, Kecskemetny István, ifj. Arató Kivan, 
Reményi Ferenc (zongora) Vagó Sá .dorné és 
H">llriegel Gvörgyne (magaa- iek). l anka l ure, 
Haics Béla. Hiedi László, Schap iú : ! Z j l tán . 
Székely Ernő, E mer B la ( jeg ?du) Az eddigi 
nagy látogatottságra való teKinlettci a torlódás 
elkerülése végti i ajánlatot, a jegyekről előre 
gor.doskodűi, m-ly-ík elovete.ben K j t h Jenő 
könykereskedöseb^n ki.páatOK. Számozott ulö 
hely 80 f, alionely 50 t, diákjegy 30 f. 

Tanulmányi kirandu a*. A m. kir. 

áll. tanítóképző-intézet ifjúsága, Zoltáa Géza 
igazgató és Földes Ernő tanar vezetésével, ta-

nulmányi kiránduláson veit reszt Budapesten. 
Az ifjúság felejthetetlen emiekekkel léit vissza 
Kőszegre, ahol a vezetőknek, akik teljes od.-

adássaí, taradsagol uuoi ibmtuve oty *odvesse 
tudták teuni a szép kirándulást, a leghálásabb 
köszönetüket fejezték ki. 

A „Kőszegi ált. Temetkezei i Segelyegyesü-
l i t '-nél j u n i u s 15-én d. u. V,2 órakor, k * t tasr 
u l a n segélydíj befizette. E i tdh .es a SÖ s 87. 
sz. szelvény. L j tagok '/,4 orátol ke^Uve fel 
vételnek. 

S a k k kedve lők f igye lmébe jövő szeidánszi 

multán játék 1 személy 0 ellen a Korzó kávé-

házban. Ugyanolt f « l v e t e l a létesítendő sakk-

körbe. 

Olcsóbb lesz a k a m a t . A Migya, Nemzeti 
Bank a hivatalos bankrátát ismét l e á l l í t o t t a 
V» siázalékkal. Ennek folytán a kihitelezési és 
b e t é t i kamat elsőétől kezdve eunyivel kevesebb. 

A reálgimnáziumban a Szent Imro ünnepély! 

holnap d. u 6 órakor lesz, amely -" : csal. i mog j 

hívott .k vehetnek rés^t. 

Július 1 re keres etik eyy mi. denes leá y, 

ki fözcshez is éri. Ci n a kiadóbm. 

A Foedöracio Emerican i pünltí sdhétfőjén 
avatandó dcmmu>ait ezúton kórjuk fel, hogy 
jelvényeik átvétele és rlh-lyezésuk bi. tnsitusa 
céljából pünkösd hétfőjén n. u. 6 órakor gyü 
lekezzHiiok Dr. Froyburger Jcmönek lakás.in. 

Megnyílt a Berghofer fele faialozo a 
uyöru Király-völgyben a 000 eves gesztenye 
tavai szemben. A kiránduló és faradtan vissza 
érkező turisták olt kényelmet pihenőt es fri 
sitőhelyet t.iluluak állandóan friss italos, és 
hideg etelek mul.ett. Mindenki keresse fel ezt 
a kouyelmes helyet. 

A Kőszegi Sport Egylet vitéz Szabadvá'y 
Ferenc ügyvezető elnöklete alatt látogatott iut. 
bii.. ülést'tartott, amelyuek elsft pon'.jaként be 
számolt azon kényszerítő körülményekről, ama-
lyek szükségessé tellek, hogy a Sport Egylet 
eddigi kiubüelyiségöbőí a Lickner vendéglíbo 
koltOzitödjön át. E^uláu ismertette a soproni 
báuyászati főiskola jua iu í hó 15 án Kos ogtL. 
tervezőit nagyszabású ptop.igaudi atlétikai LS 
futtbaii versenyét ós ajánlatára as int. biz. el- ; 
fogadta azon U-r/et, üogy ugyanakkor az An-1 
dalgóaul a K S E céljaira n igy majalist ren 1 

dezzouek, amelyen természetesen roszt vesz az 
egtsz lerándult soproni főiskola is. Az int. biz. 
ezen javaslatoltat elfogadta és az elnök előtér- i 
jtsztése alapján a verseuy és a m.tjülis meg 
reuddzesévul id. Wachier Gyu.a magpergetö 
gyárost bízta meg, aki azt ei is vá laita. A^ 
int. biz. iiegésziteltö magát egy lolkes sport , 
baráttal, a gimnázium tornatanárával, aki az u l i | 
sen már rószt is vett. Az iut. biz azo<j eioiorjüiz , 
tések<3t, amelyed rt'a uutattak a KSE-^ek a; 
bajnoksagiól való visszalépése lolyiau eiőáliOtt 
helyzetre, jóváh.igyólag vette ugyancsik tudo j 
mátsul Meg van a ki l i ias rei, hogy a Karul t 
az Őozre már kénylelen lesz a bajnoksagokl 
boosztá^ai megváltoztatni. I I» ez nem sike.u:,1 

akkor az amatőr egyesületek tömö. ülnek való-
azmu strl-jg.nűr:.őzös k ejáiszására. A futball 
biakosztáiy vezűtésére Scareiner Jánost kerté 
fel ogyhangú lelkeabdússel az int. oi<:. aki leg-
hivatottabb személy annak vezotéséie. N é z ő i t 
ha csak váratian körülményék számár* ezt ie 
hctellenué uem teszik, vállalkozott is a szak-
oszt. vezetésere. Lépőid Er^o ajánlotta fal meg 
egyhangú hely stés mellett az ö tud isá i is a 
lutb..il ^zikoszt. t.jiebzléáéue<i mun-ajaoau. Az 
ülésen ni ig Dr. Pailer József ős 1 áu József 
szólaliaiv fel noss^ae«abban es pártololag az el-
hangzott javaslatokhoz. 

A TESz az Ö>S A<S magyaror zági napila-
pokban nyi lHkoíuiot te.i kozz9, amelyben ki-
jelenti, szemoen ai.oko.ul a n>ilt éa biükolt vá-
dakkal, amelyek szerint a TESz a magyar trón 
betöltésének i érdeseben foglal állábt hogy a 
TES- a kírutyaerdcs^ei soua nem IfogíaUozott 
és nem is fog foglalkozni. 

Nyaraló csaladna* Keicz Adeifíy uco »;7. sz. 

alatt 3 t isua, száraz emeleti komplett szoba, 

konyhahasznáiattal azonnal kiudó. 

Hangos vo l t az Andalgó o lnu ' t vasárnap 
és jövő vasárnap junius nó 15-én megint nagv 
majálisra folynak az előkészületek a< a»,daikró 
nál. A KSE rendezi ott i m g m jáiisát a ti p-
roni főiskolával egyetemben ós küiön )* z.iriaio 
ad o mulatságnak elev<> tr.áris, üo ry a hőszegi 
leányoknak még soha ily alkalmut nem volt a 
tái^crn, mert nem osak a kőbze^i fia álság les/ 
ott uMjns számban, hanem ott 1<jSZ a septo^i 
főiskola 100 jó tánc03a, sőt a kísz;ikri t>vnitó 
kép 'd? idősebb évfolyamának 1 ilünő láncos 
iZárdAjt is. Nemcsak a krts?egi fuv. s /?i ekar, 
üanom a főiskolás vonós zenekar is huz ;a a 
Ulp alá válót. 

7Vs°/o os állami kedve^menyes kölcsönöket 
folyósítottak mezőgardaa igi c-sir i, tnalyelf H/.on-

bau jövő év májusig visszafizetendők. Ilyen 

KÖICS )n a Kőszegi Takarékpénztárnál is szerez 

hető. A feltétolek az érdekeltek betekintésére 

rendelkezésére állanak. 

K i f u t ó f i u , szolid és megbi ih i tó pl-

lomü, jó fizetéssel és kerék, árhasználsttal föl-

vitetik o lap kiadóhivatalában. 

Felhívás! Felhívás! 

Van szerencsé.n a n é. közönség tudo-
mására adni, hogy Kőszegen, Király-ut 
1 szám alatt a Sirucc szállóval szemben 
egy a mai kor igényeinek mindenkepen 
megfelelő 

i l l a t s z e r t á r ! 
nyitok. — Üzletemben illatszeren k vül foto, 
sport, j á tékszereket is , togok tartani. 
Miután a háztulajdonossal sikerült egy 
jutányos bérszerződést csinálni, módomban 
lesz az összes cikkeimet a lehető leg-
o lcsóbban árusítani a legjobb minösegben. 

Feltetlen tegyen sajat éidekében e^y 
próbavásárlást es ön.naga is meggyőződhet 
arról, hogy üzletemben ugy lesz kiszolgálva, 
akár Budapesten, igy nem kell, hogy szük-
séglétét más városban, esetleg Szombat-
helyen eszközölje. Sgy csekély vásárlás és 
már is meggyőződött olcsó, jo és figyelmes 
kiszolgálásról. 

Amaiörfenykepaszek figyelmebe! 

Tisztelt vevőimnek fotol iboratorium díj-
mentesen áll rendelkezésre, Minden amatőr-
munkat, elöhivast, másolási, legolcsóbban 
pár perc alatt készítek. Aliando vevőimnek 
oktatással dijtalaunl szolgaluk. Közalkal-
mazottak egyes cikkeimnél 5 - 1 0 % ked 
vezményben részesülnek. 

Szives pártfogást kér 

Kertész Gyula. 

A jótékonycélu m. kir. állami 

í A T E K 
30.000 
20.000 
15.0(10 . 
10.000 

pengő stb. összesen 17.000 nyeremény. 

•f 

Egész sorsjegy 3 P Fél sorsjegy 150 P 

Kapható minden banküzletben, dohánytozsdében és postahivatalokban. 
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1990. junius 8. Kösze« és Vidéke 

Agyvertodulss, szivszorongás, nehéz légzés, 
félelemérzép, idegesség, migrén, lehangoltság, 
álmatlanság a természetes Ferenc József kese-
rűvíz használ ta által igen 6okseor megszün-
tethetök. Tudományos megállapítások megerő-
sítik, hogy a Ferenc József viz a makacs szék 
szorulás mindenféle jelenségeinél a legjobb 
szolgálatot teszi. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzle 
tekben kapható. 

Amiről Kőszegen megfeledkeztek. A Kőszeg 
és Vidéke egy közeimult számában közlemény 
jelent meg a plébánia alatti sírboltról. Ennek 
felfedezése és létezése általános feltűnést és 
érdeklfdést keltett — beszélvén — mi szerint 
csodálatos, hogy erről senki sem tud. Nem bi-
zony, mert a kőszegiek régi multjukkal ma már 
édes keveset törődnek. Chernel munkája — 
Bhol a plébánia egyházról szól — mindjárt az 
első oldalon megemlíti, hogy a tamplom északra 
kiszögellő oldalkápolnAját mikor az 1671. máj. 

15 iki városi határozattal leromboltak egyben 
uj templom építését határozták el. Valószínű 
ekkor épült az uj oldalkápolna is — mondja 
tovább, — melynek alján levő sírboltot 1842 
ben befalazták. Ez tehát tiszta dolog s egyezik 
sírboltban találtakkal, mely szerint 1831 ben 
még oda temetkeztek. Nagyobb meglepetésül 
szolgáit azonban a reáliskolai nevelő intézet 
vízvezetékével kapcsolatos azon tény, hogy a 
József forrás vize már egyizben ilyen vízveze-
téki célokat szolgáit. Chernel munkájának 134 
lapján ugyanis ezeket olvassuk: „1689. aug. 
16 án Széchy Julianna férjezett Kéry Ferencné 
Írásban megkérte a tanácsot, hogy miután ha 
lak hiányában volna, s a várkertben halastavat 
ásatott, engedné meg tehát a város, hogy az 
Urspiung forrásból a köböl szőllők alatt vizet 
vezethessen halas tavába, biztosítván maga s 
maradékai nevében, hogy ez iránt semmi elő 
jogot, vagy gyakorlatot magának igénybe venni 
nem akar." Az erről szóló átirat a levéltar 
gyűjteményében meg is van, de hogy enge 
délyezték e, vagy megépítette-e Kéri Ferencné, 
e kőszegi vár akkori tulajdonosa, erről hallgat 
a krónika. A véletlen ezt ia felderitette. Mikor 
a József forrást a mult hónapban kibontották 
meglepődtem aion, hogy onnan két csővezeték 
szolgai ki. Az egyik közismert volt és aszató 
hegyi korcsma alá vezetett vascsöveken, a 
egy másik 18 cm-es félköralaku égetett cserép 
darabokból álló vezetek, keresztezye az uj TÍZ 
vezetéket, a szőllők felé vesz irányt, tehát 
ugy amint azt Kéry Ferencné is nevezetes be-
adványában kérelmezte. A vezeték igen kez-
detleges lehetett, mert as árok alja amint láttuk 
agyaggal volt kitapasztva s erre borították a 
félköralaku cserépfedeleket. A vízvezeték való* 
azinuleg a régi hercegi kertben levő halas ta-
vakhoz vezethetett, esetleg onnan tovább a vár-
árokba, mert Cnernei megemlíti, hogy ott is 
állt az ausztriai kaputól délre egy mesterséges 
ásott tó. Az kétségtelen ac egészből, hogy a 
József forrás vizét már 240 év előtt felhasznál-
ták s ha erről meg nem feledkeznek készen 
fekvő lett volna a gondolat, hogy ennek vizét 
ha6ZDáljak fel, megfelelő csőjavitásokkal koz-
autak céljaim. Da most már késő. A csöveseték 
darabjait azonban felásattam, hogy legalább a 
létesítendő muzeumban hirdesse létezését s int-
sen bennünket úrra, hogy jó volna a város 
múltját pontosabb nyilvántartásba venni. Ilyen 
és hasonló dolgokra szolgálhatna a „Heimat 
muzeum* és figyelmeztetné aa utódokat és jövő 
fiataisagotiis, hogy becsülje meg a multat s 
vegyen példát a regiektől. T. 

A belváros egykori hídfőinek szobrait 
szentírási idézetekkel látja el a polgáimester. A 
szobrok alatt levő medaillonokra az alábbi szent-
írási idézetek kerülnek: 

Nep. Szent J ánosná l : „Akiknek megbo-
csátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nekik, es 
akiknek megtartjátok, meg lesznek tartva.* (János 
ev. 20. 23.) 

Szent Vende lné l : .Add el, amid vagyon, 
és oszd el a szegényeknek és kincsed leszen 
menyekben, és jer, kövess encem. (Mátéev. 19.21.) 

Szent Léná rdná l : .Uram, könyörülj raj-
tunk 1 Légy a mi szabadulásunk a szorongatás 
idején!" (Izaiás 83 2.) 

Szent D o n á t n á l : „Áldjátok, minden zápor-
eső és harmat,az Urat: Dicsérjétek és magasz-
faljátok őt mindörökké 1" (Dániel 36. 4.) 
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M i n d e n szolö szereti, ha gye rmeke csinos Ez sok 

gondot kö l tségét jelent, mert a kis rakoncátlanok nagy- •<' f 

szerűen értik, hogyan lehet a legt isz tább ruhácskát is 
oar perc a lat t p iszkossá tenni. 

Ak i azonban Lux-ot használ, annak s e m n e m 
gond. s e m n e m kö l tség a gye rmeké t m ind ig szépen j g f f p g f f i f t 
látni, mer t am i t a kis angya l bep iszk í t azt pár ' ••' 
r ~ - c a lat t i smét cs inossá, t isztává, uj ja tehet i i j a . 

Lux haszná la ta megtakar í tás t j e l e n t i 
Golaberger-Bemberg is Lux-ot ajánl Parisette es osz-

szes uj gyönyörű kreációi mosásához. 
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Mesteri elmet tegéd is viselhet. A Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamara elvi jelentő-
ségű állásfoglalásában leszögezi, hogy mesteri 
cimet adott esetben segéd is viselhet. Az ipar-
törvény ugyanis szabályozza a mestervizsgára 
boosájtás feltételeit, amely szerint mestervizs-
gára boosátandó mindenki, aki a tanoncidő ki-
töltését és két évi isakbavágó gyakorlatot iga-
zol. így tehát bármely segédnek, aki ezt a 
vizsgát sikeresen leteszi, mesteri cim haazná 
latára joga van s ilyen körülmények között 
nincs kizárva az sem, hogy a munkaadó önálló 
iparüző, aki 1923 november elseje után váltott 
iparigazolványt, de mesteri vizsgát nem tett, 
nam me«ter, ellenben alkalmazott segédje viseli 
a mesteri cimet. 

Segedvizsgák. A kőszegi ipartestületi ta 
noncvizsgálóbisottságok előtt f. évi május ha-
vában a következő tanoncok tettek segédvizsgát. 
Hódy Teréz nőiszabónak Nagy Irén nevű ta-
nonca kitűnő, Lukács Qáza vendéglősnek Mol-
nár Géza, Schreiner János kőművesmesternek 
Bruckner Lipót, Müller Ferenc ácsmesternek 
Milos József, Prenner Pál lakatosnak Seper 
János tanoncai, a szombathelyi vizsgálóbizott-
ság előtt Stiaaeny Gyula üvegesnek Grünwald 
Ágoston nevű tanonca jó eredménnyel. 

HelyreigazltAs. Mult heti azámuukban a 
harangavatás beszámolójában egy kis tévedés 
tőrtént, amennyiben a harangokat megkoszorueó 
leányok egyikének Bedi Franciskának tévedés 
bői Katalin nevet adtunk. 

Budapesten a Központi szállodát, (Cantrál), 
melyet Pallai Miksa, a Grand Hotel, Kaplanade 
István király, Deák Ferenc szállodák volt tu 
Isjdonosa vett át, lapunk olvasóinak melegen 
ajánljuk. A polgári családoknak ez az egyik 
legismertebb fővárosi otthona alig 2 peronyire 
a Keleti pályaudvartól, újonnan bérendezve, 
gőzfűtéssel, hideg m*leg vízzel, telefonnal, rádi 
óval várja vidéki és külföldi vendégeit. A fő 
város idegen forgalmának nagy nyeresége az 
uj vezetés alatt szálloda, melyben a polgári 
árak mellett már 5 pengőtől kezdve kaphatók 
szobák. 
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T o r n a v i z s g a . Május 31-én, d. u. Vj4 órai 

kezdettel tartotta az áll. polgári fiúiskola a szülők 

jelenlétében ezévi tornavizsgáját a sporttelepen és 

pedig a tűzoltói mulatságra való tekintettel egy 

nappal előbb, mint eredetileg tervezve volt. Festői 

látványt nyújtott a szép katonai sorokban felvonult 

fegyelmezett ifjúság, amely a Himnusz eléneklése 

után Iván József polg isk. testnevelési tanár lelkes 

szakavatott vezetésével elsősorban különféle szabad-

gyakorlatokat mutatott be, preciz tempóban, sza-

bályos ritmikus mozgásokban. Ezeket követték a 

mintacsapatok gimnasztikai ügyességre s pontos-

ságra valló szertorna-gyakorlatai és az egyes osz-

tályok közötti csapatversenyek, amelyeket a kö-

zönség élénk figyelemmel, érdeklődéssel és taps-

nyilvánitással kisért végig. Majd a sikfutásban, 

magas- és távolugrásban, atlétikában és terep-

játékban mutatták be kiváló produkcióikat a liatal 

tornászok, akik* ebbeli teljesítményükkel is doku-

mentálták azt a tényt, hogy a helybeli polgári fiú-

iskola is nagy gondot fordít a test kultuszára, a 

testi erő és ügyesség fejlesztésére, az akaraterő 

fegyelmezésére. A tornavizsga végeztével Taucher 

Gusztáv igazgató-helyettes záróbeszédben kiemelte 

a torna és a sport nagy fontosságát az egyén én 

az állam boldogulása szempontjából cs az iskola 

elismerését és köszönetét tolmácsolta Iván József 

tanárnak az elért szép eredményért. Majd kiosz-

tották a versenyben győztes tanulók között a ju-

talomérmeket, amelyeket Molnárné Deák Anna 

tüiött a mellükre. A Hiszekegy fenséges akkord-

jaival befejeződött 6 órakor a jól sikerült torna-

vizsga. 

— Községenkint lerakatot képviseletet 
létesítünk minden szakmát megfele lő c i k k e i n k b e n 
a megbirás megbirás megélhetést jelent, ajánla-
tokat harminckét filléres bélyeggel termelők Bu-
dopest Liszt Ferenc tér 11. 

Mind n ember saját szerencséjének kovácsa. 
Próbálja ki szerencséjét, hátha ö n t választotta 
ki a véletlen és egy csapásra boldog és gon-
datlan lesz. A kockázat 3 P, a főnyeremény 
30 000 pengő. Figyelje még lapunk mai saá-
mában megjelent jótékonyeélu állami sorajáték 
hirdetést. 

A nyári hónapokra gyermekeknek a legcél-
szerűbb viselet a tyroli nadrág egy színes jappe 
kabáttal. Kapható különböző szinekben és mi-
nőségben már együtt 10 P-ért is Zerthofer Rezső 

Junius hó 15 én, vasárnap este 7 órakor 
tartja ac iskolánkivüli felnőtt leányok Máriá 
kongregációja éri rendes kősgyflléeét a zárda 
dísztermében. 
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Magyarországi gyümölcsfajták meghataro-
zása Az Ó R S Z Á R O P Pomolotfiai Bizottság R J Ü 

mölcs terme&/té8ünk pj/ységesitésére irányuló 
munkája keretén belül *uz ország termesztett 
gyűraölcsfrtjták meghatározásával is foglalkozik. 
Kívánatos volna ha a termesztők Í9mert és is-
meretlen fajtájú «yü bölcsőiket e célra bekül-
d e n i annál is inkább, mert fajtáik maghatá-
rozása 8 a szükség esetén adandó szak tanácsok 
érdekeiket nemcsak közvetlenül szolgálnák, 
hanem módot nyújtana a bizottságnak is be-
küldött gyümölcsök révén az egyes fajták vidó-
kenkénti elterjedtségének behatóbb tanulmá 
nyozására, elkallódott fajták nevénak feldorité 
sére, értékesebb helyi fajták maghnierósóre stb. 
A meghatározott könnyebb 69 egyöntetűbb el-
intézés céljából a bizottság kívánatra rovatos 
nyomtatványt boc9át a beküldök rendelkezésére. 
Cim : Országos Pomologiai Bizottság, Budapest 
I., Nagyboidogasszony utca 45. 

Makulatúra kapható Rónai ujságüzletében, 

Menetrend . 

Érvényes 1930. m á j u s 15-töl ok tóber l-ig. 

Kőszegről indul : 5 20 7.00 9 45 12.00 15 34 20.20 22 27 

Szombath. érk.: 55.. 7 3t5 10.21 12-3(5 16.10 2056 2303 

Szomba the l y rő l i ndu l : 

Üyór-Bpest felé: 3-00 6.00 8 05 10H3 13 20 16.25 18.50 

1 Győrbe erkezik: 555 6.36 10.09 13.28 1«34 19.21 

(jyőrből ind. Bpestre: 
603 7 45 10.16 13 40 14 15 16.45 19.33 

í Bpestre erkezik : 
9.00 11-30 12.52 16 05 18 45 19.20 21.55 

Sopron felé :i'20 5.40 8.0<i 13 38 1S.48 21.00 
! Nagykanizsa felé: 130 5 10 11-30 14 54 2l 04 

Körmend-üraz „ 5.40 8.00 12 47 23.08 
' Bucsu-Pinkafö fele : 4 11 7-27 13.34 18.49 
Rum fele: 5.42 7.55 8.í»4 10 30 13.25 18.5.1 

Kőszeg fe l é : 

Szombathely ind.: 6.10 7.55 10.40 13 Hl 18 52 21.43 23.15 

Kőszegre érkezik: 6.50 8.43 11.20 14.19 19.40 22 23 23 55 

Kőszegrő l I n d u l : 

Sopronba: 8 55 14.05 1450 17 00 

Wienbe : 8*55 14.05 14.50 17 00 
Sárvárra: 14 50 

KÖZPONT I SZÁLLODA 
H O T E L C E N T B A L 

BUDAPEST, VII , Biross-íer 23. 

A keleti pályaudvartól alig 2 percnyire. 

A kőszegi közönség kedvelt talalkozó helye. 

Elsőrangú modern családi ház. K zponti 

fűtés. M jnden szobában hideg meleg folyóvíz 

Egyágyas szobák árai 5, ö, 8, 9, 10 P. 

Két „ „ 10,12,13,14,15,16. 

Rádió. 

Fürdőszobás szobík. Telefon a szobákban. 

Tulajdonos: PALLAI MIKSA. 

6—1V30. biz sz. 
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„Go i i t e dé s " Temetkezési Vállalat 
Tisztelettel értesítem a n é. közönséget, hogy temetkezési 

vállalatomat tetemesen kibővítettem és nem kiméivé e legnagyobb 

anyagi áldozatotokat sem, azt a mai kor igényeinek megfelelően 

rendeztem be. 

Miután azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy ugy a 

halottvivők egyenruháit, mint az összes ravataldiszeket elsőrangú 

kivitelben a legjutányosabban tudtam beszerezni, m. t. rendelőimet 

a legolcsóbb árak mellett szolgálhátom ki. 

Raktáron tartok érc-, keményfa- és egyszerűbb kivitelű 

koporsókat, különféle szemfedőket. Temetkezéseket a legelőnyö-

sebb feltetelek mellett vállalok. Árajánlatokat díjmentesen adok. 

Kivé,6 tisziei«ttei Szetnits István 

a „Gondviselés" temetk. váll. tulajdonosa. 

Kirándulók és sétálók figyelmébe! 

Ma Pünkösdvasárnap délután 

kertmegnyitás 
a Dorner-féle vendéglőben elsőrangú cigányzene 

mellett. Elsőrendű konyha, kitűnő italok, szolid 

árak. Számos látogatást kér 

Dorner Ferenc, vendéglős. 

Hirdetmény. 
Liozsok község telekkönyvi beteteinek 

szerkesztesére kirendeli bizottság köz-
hírré teszi, hogy .iz 1886: X X I X . 18*9: 
XXXVIII , 18V1 : XVI és az 1912: VII 
törvénycikkekben előirt helyszíni e'jarás 
végett es pedig egyelőre csupán az azo-
nosító 1930. evi juIius hó 16 napján 
az azonosítás befejezte után pedig a 
bizottság a kózsegben megjelenik. 

Ennélfogva felszólittatnak : 

1. mindazok, akik a tjkönyvben elő-
forduló bejegyzésre nézve okado t elő-
terjesztést kívánnál: tenni, hogy a bizott-
ság előtt, a kitűzött hatainapon meg-
kezdendő eljárás alatt jelenjerek meg cs 
előterjesztéseiket igazoló ukirataik.it mu-
tassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingatlan-
hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulaj-
donjog tkvi bekebelezesét a kitűzött 
határidőig a telekkönyvi hatósághoz inté-
zendő szabályszerű beadvány utian ki-
eszközöljek, vagy a telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okiratok alapján a telek-
könyvi bejegyzés iránti kérelmeik elő-
terjesztene végett a bizottság előtt jelen-
jenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek az 
átírásra, az I880: XXIX. t.-c 15. 18 és 
az 1*89 : XXXVIII t.-c. 6 , 6., 7. és 9 §-ai 
értelmében szükséges adatokat megsze-
rezni iparkodjanak és azokkal igenyeiket 
a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy 
oda hassanak, hogy az átruházó telek-
könyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét 
a bizottság előtt szóval elismerje és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét 
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ez-
úton nem ervenyesithetik és a bélyeg- és 
illetékclengedés kedvezményétől is el-
esnek. 

3. azok, akiknek javára tenyleg mar 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog-
jog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilván-
könyvileg bejegyezve, úgyszintén az ilyen 
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulaj-
donosai, hogy a bejegyzett jognak törlését 
kérelmezzek, illetve hogy törlési engedely 
nyilvánítása végett a kiküldött bizottság 
előtt megjelenjenek, mert ellenesetben a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

Kőszeg, 1930 junius 1. 

C s o n f á r J á n o s Dr . Hofer M ik l ós 
betétszerk. tkvvtő. kir. bszerk. biró. 

Uradalmi tejet 
minden mennyiségben 
reggel és este házhoz 

szállit Hterenkint 28 f.-ért 

a HANGYA. 
Ugyanott egy tanonc is 
felvétetik jó fizetéssel. 

Ingatlan árverés. 
Egv egyholdas feketeföldi szántó, 
egy félholdas kismezői rét, 
egy egyholdas Lupiboli szántó, 
egy rövid Klangen-dülóbeni kaszáló, 
egy 100 öles káposztás a vágóhidnál 
f. hó ]unus hó 15-én, vasárnap 
d. c. 10 órakor a Rohonci-utca 2. 
szám alatti ügyvédi irodában magán-
árverésen el lesz adva. 

Szőlőhegy 
4—5 éves korú nemesitett, gyü-
mölcsfákkal. 490 négyszögöl terje-
delmű a Stümpfel dűlőben, junius 
8-án, pünkösdvasárnap délután 
4 órakor Királyvölgy 9. sz. alatt 
önkéntes árverésen eladatik. 

Figyelem! 
Van szerencsém a nagyérdemű 

kiránduló közönség szives tudomá-
sára hozni, hogy a 

Szabóhegy vendéglőjét 
megnyitottam és azt saját nevem 

alatt tovább vezetem. 
Előre is biztosítom a mélyen tisztelt 
vendégeimet, hogy e kellemes üdülő 
helyen a legjobb kiszolgálásban 
részesülnek és alföldi magyar kony-
hámból a legjobb hideg és meleg 
ételekkel szolgálok és elsőrendű 
italokat tartok. 

Társas ebedeket és vacsorákat 
is szolid árak és pontos kiszolgálás 
mellett elfogadok. 

Kérem a n. é. közönség becses 
pártfogását 

Betlehem István 
vendéglős. 

Élelmiszerszakmaban jártas 
helyi ügynököt 

keres fővárosi jónevfl 

hentesárugyár. 

Részletes ajánlatokat referenciák-

kal .Széleskörű ismeretség" jeli-

gével RUDOLF MOSSE hirdető-

iroda BUDAPEST IV., Váci-utca 

18. továbbit. 

Tanonc 
felvétetik KARNER FERENC pék-
mesternél, Kőszegen. 

TANONC 
felvétetik Perkovitsnál 

a Bálházban. 

Fűtermés 
(1830 négyzet öl) a Királyvölgyben 
körülbelül a nagy gesztenyefával 
szemben eladó. — Bővebbet e lap 
kiadóhivatalában. 

A kőszegi kir járásbíróság mint telek-
könyvi hatóság. 1098 1!»3') tk. sz 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
A Magyar Általános Takarékpénztár 

rt. cég végrehajtatónak Lőrincz József és 
neje szül Jelencsics Anna végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé-
ben a telekkönyvi hatóság az ujabb végre-
hajtási árverést 3135 P tőkekövetelés és 
járulekai behajtása végett a kőszegi kir. 
járásbíróság területén levő Bozsok köz-
ségben fekvő s a Lőrincz József és neje 
szül. Jelencsics Anna nevén ál ló bozsoki 
40 sz tjkvben a -f 1 sor és 762 a hrsz. 
ingatlanra 300 P, 4 sor és 18/4 hrsz. in-
gatlanra 5 P. 7 sor és 045 a hrsz. ingat-
lanra 300 ? , x sor és (1177 — 1178/a) hrsz 
ingatlanra 40 P, 9 sor és (118ő—1186 a) 
hrsz. ingatlanra 8 P, 10 sor és 1354 hrsz. 
ingatlanra 30 P, 12 sor és 16«8'a hrsz. 
ingatlanra 40 P, 14 sor és 1684 hrsz. in-
gatlanra 4U P, 15 sor es ;6!)3hrs*. ingat-
lanra 80 P, 16 sor és 1707 hrsz. ingatlanra 
40 P. 21 sor és 3046 c hrsz. ingatlanra 
50 P, 22 sor és 3060 a hrsz ingatlanra 20 P, 
2.\ sor és 3060/b hrsz. ingatlanra 20 P, 

24 sor és 3062'b hrsz. ingatlanra 20 P. 
25 sor cs 3 34 hrsz. ingatlanra 10 P. a 
326 sz tjkvben + alatt felvett 10 sor és 
3198 b hrsz. ingatlanra 55 P. l ő sor és 
3059 hrsz. ingatlanra 60 P, 18 sor 73»'t> 1 
hrsz. ingatlanra 300 P, 245 sz. tjkönyvben 
4- alatt foglalt és ugyanazok nevén alió 
*'4 rész jutalékra és pedig az 1 sor és 
699 c hrsz. ingatlanból 10O P, a 3 sor és 
1598 hrsz. ingatlanból 25 P, 4 s o r é s K 8 2 
hrsz. ingatlanból 20 P, 5 sor 1*88 hrsz. 
ingatlanból 100 P, végül a bozsoki 770 sz 
tjkönyvben -f alatt foglalt 1 sor és (510-
511/16) hrsz ingatlannak ugyanazok nevén 
álló •/, jutalékra 1125 P kikiáltási árban 
elrendelte. 

Az árverést 

1330. évi j u n i u s hó 25. n a p j á n 

dé le lő t t 10 ó r ako r 

Bozsok községházánál fogják megtartani. 
Az árverés alá kerül* ingatlanok a 

kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adhatók el. — Az árverelni 
szándékozók kötelesek bánatpénzül a 
kikiáltási ár 10 százalékát kés/penzben 
vagy az 188! LX. t. c 4 § - a b a n meg-
határozott árfolyammal számított óva-
dekkepts értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, hogy a bánatpénznek előleges 
bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és 
ar árverési felteteleket aláirni. — Az aki 
a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, 
ha többet igérní senki nem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka sze-
rint megállapított bánatpénzt az általa 
igert ar ugyanannyi százalékáig kiegészí-
teni. 

Kőszeg, 1930 május 15. 

Dr . R ied l Zo l t á n sk. kir. jbiró. 
A kiadmány hiteleül: 

He im Má t y á s tkvvezetö. 

Gyermek-sportkocsi 
olcsón eladó — Cim a kiadóhiva-
talban. 

Palackborok 
a legjobb minőségben uradal ni 

pincékből 70 fillértől felfelé ismét 
kaphatók a Vár második udvaraban 

Prenner Ferencnél. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

\'r-t\ V.fl * 6 
1920 junius 8. 
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