
ü ó s z e g , usztus hó 3 - á n 31. s z á m S O . o v f o i > » i % 

ÜIQEKE 
He 

i l ÁR egynegveil évrr; 

01 szállítva 1-50 Pecigö 
ár |>80 Pengft 

y évre 3 dollár 

j o l c u i l c i n i i u l t M i v a s á r n a p . 

S z e n k e s z t ő s e g és k i a d ó h i v a t a l : K ő s z e g , V á r k ö r 3 9 . 
Felelős szerkes/.tó és kiadó Rónai Frigyes. 

Telefonszám 23 

n^iltér sora 32 Kifér 

Hirdetések milfmétersoronkint 6 fillér 

Legkisebb hirdetés 1 20 P 

A kőszegi színház és moziról. , o ! ó Epyesület Gleim Hugó vezetésével egy nagy-
szabású opera előadást hoz ki, amelynek sikere 

Ha cimnek ezt irtam, akkor a kőszegi kö " 
zönséget azzal a kellemes hírrel kellene meg 
örvendeztetni, hogy meg van a kilátás arra. hogy 
a közel jövőben megfelelő színház és moziterem 
áll a kőszegi közönség rendelkezésére. Sajnos, 

egész biztos, hogy még a tavalyi opera előadás 
sikerét is túlszárnyalja majd. 10 én bejön azután 
a Deák társulat és nem 4 hétig, hanem 6 hétig 
marad Kőszegen közvetlen a karácsonyi ünne-
pekig. Februárban vagy márciusban jön be az-

ez még mindig a jövő zenéje. Ha a háború egy után Alapi 9 vagy 10 előadásra. Alapi Vasvár-
évvel később tör ki, ma megvan a kultúrpalota,! megyében már csak Szombathely és Kőszegre 
mert a pénz már együtt volt hozzá. A várostól'jön be ő már a teljesen beérkezettek közé szá-
jelenlegi helyzetében nem lehet a kérdés meg- mit s nagyon is megválogatja azokat a helyeket 
oldását várni. Alkalmas magántőke sehol sem i amelyeket felkeres. Ezidén is játszott a Nemzeti 
mutatkozik a láthatáron s ezért egyelőre még Szinház Kamara színházában juniusban. Ha nem 
mindig meg kell elégedni, a sajnos tényleg semmi i lenne meg a Szinpártoló Egyesület révén az 
kép sem megfelelő Mulatóval. A tavaly létesített anyagi siker előzetes garanciája. Közegre sem 
dobogó valami kis haladást jelentett, talán lehet jönne be. Az Országos Kamara szinház összesen 
majd megoldást találni idővel a kényelmetlen 2540 előadást adott elő. Jövő évre tervezi a 
széksorok, illetve székek kicserélésére is. > 30j0-ik előadást s ha lehet, még többet akar 

Uj színházat egyelőre tehát nem kapunk. 
De kapunk az ősszel uj színtársulatot, ez is 
valami. Radóék évek óta játszottak Kőszegen s 
többé kevésbbé meg is volt a kőszegi közönség 

nyújtani mint eddig 
Még valamit a kőszegi mozgóról, amely 

átmeneti időre kénytelen volt kapuit becsukni. 
A tulajdonos harcolt a közöny, az ár ellen, amed 

a társulattal elégedve. Tény az, hogy az elmúlt dig lehetett, de továbD nem birta. Meg tudom 
évben a Szinpártoló Egyesület is már egyre több ; érteni, mert volt betekintésünk bevételeibe 
kifogásolni valót talált a társulatban. Ha ez nem s tulajdonkép azon kell csodálkozni, hogy eddig 
is lett volna így, akkor is kellemes a csere, kel- birta. Ellenségei sem állithatják, hogy egy idő 
lemes a változatosság. Radó egész szini kerü- óta műsor tekintetében ne a legjobbat nyu|totta 
letét Deák Lőrincz színigazgató kapta meg. Róla! volna. Kétségtelen nem helyi jelenség, hanem 
és társulatáról ezideig csak jót hallottunk. Maga 1 országos tünet; hogy a mozi ma már nem üzlet, 
Deák azelőtt a munkácsi, ungvári, békéscsabai, csak volt. 100 nál t^bb azon mozik száma, a-
és a székesfehérvári társulatoknak volt művezető melyek végleg becsuktak hazánkban. Része van 
igazgatója és főrendezője 10 év óta önálló szín- 1 ebben feltétlenül a hangos filmnek is, de a fő-
igazgató. Uj kerületének meghódítására mindent baj nem itt van. hanem a mindinkább lehetet-
elkövet s valószínű, hogy a siker nem is marad lenné válló gazdasági viszonyokban. Nincs ke-
el. Amikor az ezévi koncessiókat kiadták, Ma-jreset az egész vonalon, nincs mit elkölteni, mert 
gyarországon csak 3 színigazgató volt, Deák hisz az életfentartásra sem tudják manapság az 
Lőrinc, Kiss A ' p á d és Alapi Nándor, akik teher- • emberek a legszükségesebbet sem előteremteni, 
mentesen tisztán állottak és egyhangúlag kapták'A Szinpártoló Egyesület is igyekezett a bérlet-
ezévre igazgatói engedélyüket. Nagy társulatok,! szelvények révén a mozinak segítségére sietni, 
mint a kecskeméti, győri stb. széjjel züllenek.! de Itt is csak félsikert lehetett elérni. Az álta-

Deák Lőrinc egy nagyon szép, derek és bámu 
latos összjátéku színtársulatot a mai válságos 
időkben a legnagyobb fegyelemmel tud össze-
tartani. Deák színtársulata az ifjúság színtársulata. 
Csupa fiatal erő, fiatal nő és férfi. Az igazgató 
nem tür züllést, fegyelmezetlenséget, külső és 
belső piszkot, hanem összegyűjti az egész or-
szágból az igazi tehetségeket, ezeknek elismerten 
nagytekintélyű és nagytudásu nevelője ő. Nem 
vidéki kóklerekből, hanem tiszta kedves rokon-
szenves urakból és szerény úrias viselkedésű, 
csak a hivatásának élő szép fiatal hölgyekből 
áll a társulata Vándorszínészek, de a szó nemes 
értelmében véve. Amerre csak érdeklődtünk, Deák 
Lőrincről és társulatáról tényleg csak a legjob-
bat hallottuk. Oly jó hiteles hirek előzik meg 
Deák Lőrincet és társulatát, hogy a cserének 
igazán örülhetünk. Kitűnő színtársulatához a vi-
déki 
most 

lános pénztelenség ellen hiábavalónak bizonyul 
minden Voltak sokan, sőt vannak most is, akik 
azt mondják, városi kezelésbe a mozival. Hogy 
ugy járjunk, mint Szombathely, ahol minden 
közüzem plussal zárult, de a mozi csak csekély 
24 ezer pengő reáfizetéssel fejezte be az évet. 
Ami volt csekély kis vagyonkája a kőszegi mozgó-
tulajdonosnak, az is lassan lassan reáment a 
folytonos reáfizetésekre. Három havi kényszer 
szünet után az ősszel majd mégegyszer megki- j 
sérli szembeszállni a közönnyel. 

A legjobb filmeket akarja hozni, de ha nem 
támogatják, végleg be kell csuknia s akkor el-
jutnánk oda, hogy Kőszegnek a kulturvárosnak 
egyetlen mozija se lenne. Valahogy azt remélem 
hogy erre mégsem kerül sor. Talán majd mégis 
enged lassan a gazdasági feszültség s ha csak 
egy kis pénz lesz Kőszegen, akkor kulturális 

i nagy színházak legjobbjaiból szerződteti szükségletek kielégítése miatt nem kell elmennünk 
>t még néhány uj erőt és igy meg van min-'a szomszédba, mert jó és olcsó színházi és mozi 

den alapunk arra, hogy az idei szini évad elé a I előadások tömegét az elkövetkező évad Kőszegen. 
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legnagyobb optimizmussal tekintsünk. Kőszeg 
közönsége színházi kultura tekintetében többet 
már igazán nem kívánhat, mint hogyha a nagy-
szerű Alapi és a kitűnő Országos Művész Szin-
ház mellé egy minden tekintetben kifogástalan 
őszi színtársulatot is kap. 

A mostani szini évadban más lesz a be-
osztás. A jobb sorsra érdemes Országos Művész-
szinház Kőszegen mindig leégett, mert közvet-
lenül Alapiék után jött be s a közönségnek már 

vitéz Szabadváry Ferenc. 

5908—1930. A FAKSz értesítése alapján 
közlöm az érdekeltekkel, hogy a legutóbbi össze-1 
irás alkalmával, oly nagy volt a jelentkezők 
száma, hogy a Faksz csupán a kis és nagyköz-
ségekben lakó földnélküli mezőgazdasági mun-
kásoknak, továbbá hadirokkantak stb. jelentke-
zését fogadta el, akik házhelyüket az OFB utján 
nyerték és legalább 2 gyermekük van. Egyéb 

nem volt'pénze, vis'zont még a Művész" Szinház foglalkozási ághoz tartozókat jelenleg anyaghi-1 
bérleteivel is nem lehetett megterhelni a Szin-jtelben nem részesilik. Közlöm az érdekeltekkel, 
pártoló Egyesület tagjait. Az idén október 1-én hogy amennyiben a Faksz hitelre később igényt 
jön be Szentiványi 9 — 10 előadásra. Ez minden-j tartanak, a legközelebbi összeírás alkalmával uj-
képen jó időpont. November elején a Zenepár- ból kell jelentkezniük. 

Látogatás a kőszegi temetőben. 
Irta: dr. Horváth Detre 

„Tudtam, — szinte hallom e cím leírásánál 
egyesek felkiáltását — hogy a kripták után a 
temetőre kerül a sor! Erre esküdni mertem volna !" 
stb. Hit már csak azért is kimenten a temetőbe, 
hogy az én jó ismerőseim ne csalatkozz írtak 
bennem ! Jaross postafőfelilgyelő volt a jobbke-
zem, én meg az övé. „Hit ezek megint már mi-
ben törik a fejüket?!- — kérdezték az ismerősök 
először magukban, azután tőlünk. Mivel akkor 
feleltünk is, nem is. azért most az alábbiakban 
kielégítem kíváncsiságukat 

A városi te neiő a mai Jurisich-térről a Szent 
Imrs-templom felépítése u'án kerül ki a város 
szélére, előbb (1618) a mai Rohonci-utca bal-
oldalára és csak később a mostani helyére. Itt 
1717-ben kap kőfalat és 1745 ben építik fel 
templomát. Természetes, hogy városi polgáraink 
gazdagsága valamint a barokk- és empire- •ovábbá, 
az új gör >g , új csúcsíves- és renaissance-stilusok 
hódítása meglátszik a temető emlékkövein is Eze-
ket keressük most. 

Sajnos, alig var. meg belőlük néhány! Rést-
ben kidőltek es összetörtele, részbe i eladták, vagy 
eladás nélkül egyszerűen felhasználták őket. En-
bereket tudnék megnevezni, akik vettek ilyeneket 
és embereket, akik felháborodva Danaszkod'ak a 
kőfűrész kegyeletsértő munkáján, amelynek nem-
csak .egyszerű' sírkövek estek áldozatul . . . 

A temető egyik-másik helye a kisázsiai török 
temetőket juttatja eszembe. Az összevisszaság, a 
rendezetlenség, a gondozatlansá» szempontjából 
még azokon is túltesz! I*az, hogy ott még a femeiő 
falát is a régi sírkövekből rakták fel, de legalább 
igy megmaradtak! A mi temetőnkben azonban 
azt a két ncimeres sirkövet', melyet az Archeo-
lógiai Értesítő 1893-ban (a 436. lapon) mint kő-
szegi érdekességet felsorol, bizony . . . hiába 
kerestük . . ! 

A kőporos, „mesterséges" romok között 
kutatva, megdöbbenve láttuk pl. hogy egy fehér-
márvány-tábla, három darabra törve, sírkő nélkül 
hever a fűben — erősen lapítva, hogy észre ne 
vegyük. De bizony hiába húzódott tőlünk! Ami-
kor összeillesztettük darabjait, alig tudtunk szó-
hoz jutni, mert a tábla felírásában ezt olvassuk: 
nSzilviny Béla, a kőszegi és soproni só- és har-
mincadnivatal h. felügyelője. Meghalt 1842. jan. 
17-én, életének 37 ik évében. Hálás tisztelete je-
léül emeli mint megalapítójának a kőszegi zene-
egylet-1. Vájjon tud e erről a mostani kőszegi 
zeneegylet? Tudja e most, hogy hol van meg-
alapítójának sírja? Helyre tudja-e hozni ezen 
kegyeletsértést ? 

Az összetört, elfűrészelt, kidöntött sírkövek 
között betűzve, többször olvashatjuk az „unver-
gesslich" szót. Látjuk, hogy a hitvesi, szülői és 
gyermeki szeretet sugallatát az utókor kegyelet-
sértése mennyire csúffá tette! Nemcsak, hogy 
elfelejtették már, hanem sírkövüket is összetör-
delték. Igy hever széjjelütve nemestacskándi 
Csergheő Ferenc, a kerületi tábla ny. ülnökének 
címeres sírköve, aki a Flóriánplatz 90. szá.nú 
házában a szentségek buzgó felvétele után 1855. 
jún. 26 án, 80 éves korában, végelgyengülésben 
halt meg, — a plébániai évkönyv adatai szeiint. 
Menyhárt László csizmadiamester 60 éves fele-
ségének: Annának ( f 1844. febr. 24.) hasonló, 
kegyelet nélküli sors jutott. 

Itt említjük fel, hogy a ravatalozó felé ve-
zető főút mentén van egy, bozótokkal benőtt, 
amforával díszített sírkő. Feliratát kevesen is-
merik, pedig mindennél ékesebben beszél: nRepscft 
Mihály, polgári aranyműves, vagyonának nagyobb 
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részét betegek ápolására szentelő en berbarálnak. 
Emlékül a kőszegi betegházegyesület 1840-ben*. 
A plébániái évkönyvből megtudjuk, hogy a hal-
doklók szentséginek felvétele után 74 eves kora-
ban 1N10. jún. B án halt meg. A városi levél-
tárból pedig anól értesülünk, hogy Bécsből 
tiármazott es 1796-ban vették fel a város kö-
telékete, ahol mint ötvösmester di Igozott. Sír-
jának gondozatlanságából meg azt állapíthatjuk 
meg. hogy az utókor hálátlanul elfelejtette . . . 
Pedig egy ket virágszálat megerdemtlne! . . . 

A megmaradt értékes sírkövek közül né'lá-
nyát felsorolunk: 

1. A kőszegi temető legszebb sírköve a 
barokk-kor alkoiasa. Woditzer József kalapos-
mesternek. a Cseke családból szármázó Judit 
nevü felesége njugszik alatta 1791. máj. 2 óta. 
A váioíi levéltár irataiban olvassuk, hogy férje 
17bö bt n nyeri polgárjogot, a plébániái evkönyvek 
pedig azt árulják el, hogy a plébános eléggé 
lovagias volt a megboldogulttal szemben, mert 
a halot'ak könyv .be 3 evvel fiatalabbnak irta be 
mint amit a férj i sírkőre vesetett. A férj ugyan 
örök n)ugod2!rrui kivánt neki (Gott gebe Ihr die 
evige Rune!), de a síraso megzavarta síri csend-
jét, mivel oda már mást is temetett. 

A barokk kartusokkal és volutákkal, kagy-
lókkal és palmettákkal keretezett sírkő lapját a 
naimi ifjú feltámadásának művészi domborműve 
díszíti. A sírkő baloldalán egy kis angyalka zo-
kog keservesen, amint homokóráját szorongatja, 
egy másik angyal meg a sírkő tetején ülve es 
lekintetevel a felhőket áttörve, az örökkévalóságba 
néz. A mulandó, földi létre csak a kezében tar 
tott halálfej emlékeztet bennünket. 

Hogy az egyensúlyból kibillent sírkő el ne 
dűljön és össze ne törjek, lefektettük a sírra. És 
most ez is varja az „íteletet", mert a Szent Imre-
templom oldalfala meg ezt a síremleket várja! 

2. Ennél régibb, de nem ily művészi, va-
rosunk egyik „tekinielyes" polgáranak : Mágocsi 
Pillnak vörösmárvany sírköve, amelyen ej.y fe 
szülei van kivésve. Feliratát kagyló- és kartus 
disz szegélyezi. Az elhunytnak Mecséry-\ány volt 
az özvegye, aki 40 eves leijét 1758. tnárc. 1:9-én 
temette el — a plébániái évkönyv szerint — 5 
harang zúgása mellett. A sírkő hátlapjan Szent 
('álnak azon idézete van bevésve németül, amely 
ízennt eleiünkben es halálunkban is az Úristenéi 
vagyunk (Rómaiakhoz irt levél 14. fej. 7—8. sor). 

A XVHL századból több sir követ nem talál-
tunk. A XIX. szazadból főkép a már kihalt csa-
ladok tagjainak emlékköveit kerestük és jegyez-
tük fel — nem minden ok nélkül. 

ó. A kápolna mögött Xleskö József {f 1815.), 
a Maria Terezia-rend parancsnoka szótlanul tűri, 
hogy g)önyörű címere mar regen lebukott a 
laagas obeliszkről es annyira ellepte a moha, 
hogy csak drótkele segítsegevel tudtuk az ala-
kokat kivenni belőle. 

4. Bedó Antal •+ 1838. ápr. 10), a 2. tüzér-
ezred n> útdíjas alezredese, kiről plébánosa 
teljegyezie, hogy szentseg nélkül mult ki, a te-
metőnkben gyakori amforás sírkő alatt pihen. 
Rajta fönt ket kez van abrázolva (kézszorítás) 
ct alul nyíllal átszúrt karika, amivel ezen korból 
többször talakozunk. 

5. A kapolna mögött négy kriptaház emel-
kedik ki a föidoól Mar csak egyen van írás. Ez 
Neketsfeldi Theumern József cs. es kir. tábor-
noknak címeres kriptaja, melyet latin felirata es 
a plébániái évkönyv szeiint még életében emelt 
dnmaganak, ttlcsegenek és csaladjának. A kripta 
tábláján semmi mas adat nincs. Hogy ö mikor 
balt meg, azt csak a plébániai évkönyvből tud 
tam megállapítani, ahol lllustrissimus Dominus-
nak van címezve a 70 éves koraban (1819. szept. 
23.) elköltözött tábornok. Ivan nevű, ;> éves fia 
megelőzte a halálban (1817. marc. 17.). Hogy 
felesege mellette pihen e, azt nem sikerült meg-
állapítanom. A szellőző rostélyon keresztül egy 
koporsó meg epnek latszik a knptaban. 

C. A zöld bozótok közül több sírkő éppen 
hogy K i l á t s z i k , hrast János polgári festőmestert, 
aki a Flórián téri hazaban szt ntsegekkel meg-
erősödve, b8 eves koraban halt ineg (1882. jan. 
2U.) nemet nyelvű sírköve az erények férfiának 
mondja, aki a hűseget es becsületességet állán 
dóan gyakoiolta es szerette. Mint férjet, atyát és 
b a r a t o t sokan könnyezve kisérték ölök pihenőre. 
A polgári erények ilyen képviselője megérdemli 
tiszteletünket! 

7. Szép, bár egyszerű sírköve van a Ga-

mauf családból s?ármazó kolbin Judit-naV, (f 
1819. júl. 22 ), továbbá a Lukinics-, H«.g*düs-
és még több családnak, kiknek meg élnek le 
származoitjaik. De ezeket most vizsgálatunkon 
kívül hagytuk. (Folytatjuk.) 

Amerikában élö hazánkfia szenzációs 

repülőgéptalálmánya. 

Wtninger Ferenc, ki néhány évtized előtt 
kivándorolt az E-yesüh Államokba, hogy ott va-
gyont és hírnevet szerezzen, álmainak megvaló-
sulását elerkezettnek latja. Alma egy „heliopter" 
repülőgép btfejezése, melyen évek hosszú során 
át kísérletezett és melyet nem regen szabadal 
maztatott. A repülőgép 74 utast vihet magával 
és London-Fáris-Berlinbe az utat 20-24 óra 
alatt tenné meg. 

A repülőgép modellje nagy, bizarr kinézésű 
közlekedési eszköz. Tripla fedelű, melyre mind-
két oldalon körforgásu „szárnyak" vannak rá-
szerelve oly módon, hogy az helyszínen tud fel-
illetve leszállni. Ezek a körforgásu „szárnyak-
egy kb. 24 m. átmérőjű vízszintes fedelet moz-
gatnak, mely 20 kisebb egymás felett elhelyezett 
fedélrészből áll 3x0 m. nagyságban. 

A repülőgép mérete magasságban 20 m., 
szélességben 57 m. lesz. — A gép főrésze 4 m. 
széles, 22 m. hosszú lesz, kétfedelű. Ezen lesz-
nek elhelyezve az utasok a Pullman kocsihoz 
hasonlóan 36 hálófülkével. A konyha 4 W. C. 2. 
touch helyiség, hideg és melegvíz tartály szintén 
ott lesz elhelyezve. 

A gep ugy vizi mint szárazföldi repülőgép-
nek hasznaiható, amennyiben a mozgó szárnyak 
mindegyike alatt egy egy ponton lesz elhelyezve. 
4 motorral lesz felszerelve melyek 100—100 mér-
föld óránkénti sebességet hoznak ki. A személy-
zet száma 16. Két hétig egyfolytában maradhat 
a levegőben. A gép fémből készül, súlya üresen 
5900 kg. Elkészítési költség kb. 65 000 dollárba 
kerül. — Weninger szerint a szükséges összeg 
néhány héten belül rendelkezésere fog állni, ugy 
hogy babyloni (Long lsland) saját repülőterén 
megkezdődhetik a munka. A jelenlegi terv sze-
rint a munkalatok néhány hónap alart befejeződ-
nek es a re* ülőgép megkezdheti földkörüli útját. 
Ezen részt vesz 12 hírlapíró az Unió különfele 
államaiból 2 tiszt és ket repülőtiszt, két civil 
repülő, 2 csillagász és Rev. H. C. Offerman a 
brooklyni evang Szt. Pál templom lelkésze. 

Weninger Ferenc ma 62 eves, borsmonos-
tori születésü, honnan 189t'-ban vándorolt ki 28 
éves korában. Resztvett a spanyol—amerikai há-
borúban, a kinai boxerlázadásban mint egy. áll. 
haditengerész Repülő karriérje 1902 ben kezdő-
dött a Wright-testvérek kísérletei idejében. 1907 
— 19(i8-ig allami pilóta-oktató volt Washington-
ban és Virginiában. 

1913—14-ben Coney Islandban mutatta be 
a loopin the loop-ot saját monoplánján. 1911-
ben résztvett Franciaországban az internacionális 
repülőkonferencián. 

Hirdetmények. 
5854-1930. Közhírré teszem, hogy f. évi 

julius hó 19-én d. u. 5 óra tájban egy vörös-
szőrü kóbor bundás kutya a Jenő-f herceg uccá 
ban egy 4 éves fiúgyermeket összemart, azután 
ismeretlen irányban eltűnt. Aki a kutya hollété-
ről tudomással bír, vagy a marásnak szemtanuja 
volt és a maró kutya gazdáját ismeri, az arról 
a városháza 8-as számú szobájában azonnal je-
lentést tegyen Az ebmarásból kifolyólag elren-
delem, hogy a varos összes kutyái zart területen 
90 napig megkötve szigorú megfigyelés alatt 
tartandók. Kutyák csakis harapást biztosan ki-
záró szájkosárrá! ellátva pórázon vezetve vihetők 
az utcára. Akinek kutyája bár szájkosárral el is 
van látva, de szabadon mászkál úgyszintén a 
szájkosár nélkül szabadon járó ebek, valamint a 
szájkosár nélkül pórázon vezetett ebek azonnal 
ki lesznek irtva és tulajdonosuk ellen a kihágási 
eljárás meg lesz indítva. 

5962-1930. A kőszegi Ke l cz -Ade l f f y nevelő 
intézet u j ép f l le téb tn ke le tkező szennyvizek, t isz-
títás után való levezetésére hatósági engedélyt 
k é r . Ez ü g y b e n az 1886 . é v i XXIII. t c . VI fe-
jezetében elő i r t el járást ezennel meg ind í tom, s a 
v o n a t k o z ó i ratokat, műszak i terveket a m k i r . 
halé let tani és szennyvízt iszt í tó kísér let i á l lomás 
259—1930. sz. n y i l a t k o z a t á t és a s z o m b a t h e l y i 

m 
sz 

. kir- kultúrmérnöki hivatal 900-1930. sz' 
akértői észrevételeit, 1930. évi augusztus 1-tő 

1930. évi augusztus hó 30-ig terjedő időn át 
Kőszeg szab kir. megyei város közházánól köz-
hazánál közszemlére kiteszem, hol azokat az 
érdekeltek megtekinthetik. Jelen ügyben Kőszeg 
városban a polgármester vezetése alatt a szom-
bathelyi m kir. kultúrmérnöki hivatal közbejötté-
vel tartandó tárgyalás határidejéül 1930. évi 
szepiember hó 2. napjának d. e. 9 óráját tűzöm 
ki, összejöveteli helyéül pedig a helyszinet je-
löiöm meg. Felhívom az órdekelteket, hogy a 
fentiek tekintetében netáni észrevételeiket, akár 
a közszemlere kitétel ideje alatt Írásban, akár a 
megtartandó helyszíni tárgyaláson szóval, annál 
is inkább adják elő, mert ellenkező esetben a 
határozatot az 1885. évi XXIII. t. c. 163. §-ához 
képest, további meghallgatásuk nélkül hozom meg. 

6073—1930. Közhírré teszem, hogy a város 
tulajdonát képező gyümölcsfák 1930. évi gyü-
mölcstermésének nyilvános árverésen való ela-
dása a szokásos módon 1930. évi augusztus hó 
3 án vasárnap délután 2 órakor kezdődik az alsó 
vámháznál. 

vitéz dr. Nagy Miklós polgármesterh. 

Karácsony Sándor Kőszegen. Az Evan-
géliumi Diák Szövetseg vezérferfia Karácsony 
Sándor, a helybeli Ev. Diákszövetség felkéresére 
előadást tart f. hó 9-én a leányliceum díszter-
mében. Nagy eseménye lesz ez városunknak, 
mert az előadó országos hírneve valószínűleg 
sok érdeklődőt vonz az estre. Karácsony a ma-
gyar pedagógusok egyik legkiválóbb embere, ki 
a mai ifjúság lelkületet megértő szeretettel ápolja 
és aránylag rövid idő alatt hatalmas tábort gyűj-
tött maga köré az ideálokért lelkesülni tudó if-
júság köréből. Ahol csak megjelenik, szeretettel 
rajongja őt körül az ifjúság, mert benne nemcsak 
a tudós tanar-embert, hanem a lelkéhez közel 
álló Sándor bátyját látja. Sikerült az estre meg-
nyerni Bakó József költőt is, ki miután ifjú éveit 
Kőszegen töltötte, szívesen tér most vissza ott-
honába, hogy egy előadás keretében beszámoljon 
azon értékekről, amit neki Ady költészete nyúj-
tott. Bakónak egyik verskötetét egyébként most 
Sopr n város adja ki, ahol diákéveit töltötte el. 
Az esten még fellépnek Höllriegel Györgyné és 
Schőnbauer Frigyes, kiknek énektudásuk, kitűnő 
zenei élvezetben fogja részesíteni a hallgatóságot. 
A műsort még kiegészíti a helybeli ifjúság egy-
néhány tagja, kik Ady verseket fognak előadni. 
A rendezői kar lázasan készülődik már, hogy 
egy felejthetetlen estével gazdagítsa az érdek-
lődőket es, hogy elsősorban szerepeltesse Ady 
Endn't a kőszegi nyilvánosság előtt. 

Eljegyzés. Miskolczy Bódogh Sárikát el-
jegyezte Trattner Hugó Győrből. (Minden külön 
értesítés helyett.) 

A Strucc szál lóban, bár a tatarozások 
még néhány napot igénybe vesznek, már folyik 
az esti társasélet Az étterem, a veranda és a 
söntés is már rendelkezésére áll a közönségnek, 
sőt már néhány szoba is teljesen újonnan be 
bútorozva igenybevehető a szállástkeresők által. 
További nagyszabású átalakítások is vannak 
tervbe véve, ezek azonban csak később lesznek 
végrehajtva. A kgkiválóbb italok és ételek lesz-
nek a legnagyobb figyelmességgel felszolgálva. 

Autóbusszal Mórlacellbe. 
Csütörtök reggel Indul 4 óra-
kor, vissza pénteken a meg-
állapított Időben. Vlteldlf 23 P 
személyenkint. Jelentkezni 
lehet Fazekas vendéglősnél 
Kőszeg, Gyöngyös-u. 19. 

A „Kőszegi ált. Temetkezési Segély-
egyesület44 két tagja után a 90. 91. számra ese-
dekes segélydijak beszedésére aug hó 10-én d. 
u. V|2 órakor pénztári órát tart. Uj tagok 
óra után jelentkezhetnek. 

PALPUSZTASAJT 
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1930 augusztus 3. Kőszeg és Vidéke 

Dugu l á s és aranyeres bán ta lmak , gyo-
mor- és bélzavarok, maj- es Itpduzzadás, hát-
és derekfájás ellen a természetadta Ferenc József 
kest.üviz, naponként többször bevéve, hathatos 
segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések be-
igazolták, hogy a Ferenc József víz alhasi meg 
betegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén 
hat. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertá-
rakban, drogériákban és füszerüzletekben kap-
ható. 

A kőszegi fő iskolások Széchenyi-bál-
j ának e lőkészü lete i . Ismét itthon vannak a fő-
iskolások ! Az a fiatalság, életkedv, amit maguk-
kal szoktak hozni a fővárosból, egy kicsit min-
dig ünnepnapot jelent ennek a kisvárosnak, 
ahova a nagyvizü életnek bizony csak gyéren 
csörgedező erecskéi jutnak el. Hát most újra 
itthon vannak. A Mulató egyik szobájában nagy 
a sürgés-forgás. Vigalmi bizottsági ülések stb 
Itt van a rögtönzött báliroda. A Mulató nagy-
termében pedig megkezdődtek a próbák, az elő-
készületek a műsorra, ami csupa mulatságos 
számból áll. Kabarétréfa, jig-terzett, vocalquartett 
szavalat. S a munka lázasan folyí*, mert a ha-
gyományos Széchenyi-bál augusztus 14-én lesz 
megtanva. A kőszegi kislányoknak sem kell felni. 
Mindenesetre lesz már valami eseménye ennek 
a holtnak induló kőszegi nyári szezonnak. S 
mivel ezektől a kedves, jóakaratú fiataloktól biz-
tosan megkapja a közönség azt, amit a mult 
években is mindig megkapott, azt szeretnénk 
remélni, hogy a kőszegi közönségtől is meg-
kapják ezek a buzgó, kedves fiuk azt a támo-
gatást és feltétlen jóakaratot, amit már annyiszor 
kiérdemeltek. Hiszen az ő munkájuk Kőszeg 
városának jelent megmozdulást és eletet, amit 
bizo; y sokszor nagyon is nélkülözünk. 

Értesítem a hegyközség t. tagjait, hogy 
az egérirtószer megérkezett és Róth Sándor bőr-
kereskedésében átvehető. Az elnökség. 

A KSE in tézőb i zo t t sága hétfőn este há-
lomnegyed 9-kor int. biz. ülést tart, amelyre 
kéri a vezetőség a tagoknak teljes számbaní meg-
jeltnesét tekintettel arra, hogy rendkívül fontos 
kérdésekben (a futtballbajnokságban való rész-
vétel és a futballszakosztály vezetőinek megvá-
lasztása ügyében) kell határozni. Az ülés szín-
helye a KSE uj klubhelyisége a Lackner vendéglő 
külön szobájában. 

Helyre igaz í tás . Mult heti számunkban a 

szedő hibája folytán dr. phil. Wölfel József he-

lyett „Károly" jelent meg, melyet most helyre-

igazítunk. 

A Nussbaum-Qzlet portálja teljesen elké-
szült és dicséretére válik Scheck József asztalos 
Tmste»-nek. Nemkülönben meglepő Wilfinger M. 
által készíteti aranybetűs cimtábla „Nussbaum" 
felirattal. Akár csak egy fővárosi felirat. Leg-
nagyobb meglepetésre azonban a kirakatok ren-
dezése. mely — akárki csinálta is — kitűnő 
Ízlésre és szaktudásra vall. Az egész együttes, 
igy ahogyan van, megállja helyét még az And 
rássy uton is. Aki csinálta, határozottan Ízléses 
minta után dolgozott. 

Szü lésznő i l akásvá l tozás , f rtesitem a m 
t. közönséget, hogy lakásomat Király-ut 23. sz. 
alól Rajnis-utca 5. szám alá helyeztem át. özv 
Pajor Ferencné oki. szülésznő. 

— Bucsu lesz a t áborban Pröstl Román 
vendéglősnél augusztus 10 én, melyen mindenki 
kitűnően szokta magát érezni. Jó idő esetén 
Kőszegről is sokan szoktak oda kirándulnii. 

Ne felejtse el. hogy ma délután van az 
evang. Nőegylet kertimulatsága a Mulató pom-
pás kertjében és teremhelyiségében. Kitűnően 
fog szórakozni, ha elmegy oda, egyben jót cse-
lekszik a szegényekkel is. 

A nyara lók j ogga l panaszkodha tnak az 
idén a nyári dőjárásra. Ez az azonban nem csak 
Kőszegen, hanem mindenhol igy van. Minden 
ese.re örvendetes tünet, hogy a kedvezőtlen idő-
járás dacára több szazan nyaralnak Kőszegen. 
De mennyivel nagyobb lenne ezek száma, ha 
volna megfelelő lakás, mert százával vannak 
olyanok, akik jönnek, mindennel meg is lenné-
nek elégedve, de megfelelő lakást nem találván 
szépen visszafordulnak, vagy ami még nagyobb 
baj, tovább mennek Stájerország felé. Érdekes, 
hogy Velemnek is van majdnem 40 nyaralója. 

Sirkövet egyszerű és művészles kivi-
telben előnyös árak mellett szállit Zerthofer 
Mihály, Gyöngyös u. 14. 

Érthetetlen á l l apotok dív-

nak Bozsokon. Már régóta hal-

lottunk panaszokat az ottani ha-

tárforgalomra vonatkozólag. Van 

ott vámhivatal, vámőrség, pénz-

ügyőrség, mégsem lehet ugy köz-

lekedni, mint például Rőtön vagy 

Kethelyen át. Mindenki ugy tudja, 

hogy az útlevél hatásosabb köz-

lekedési okmány a határszéli uti 

igazolványnál. Mig utóbbi két 

határpontnál zavartalanul lehet 

közlekedni mindkét okmánnyal, 

addig Bozsokon az útlevél egy-

általában nem érvényes. Ha egy 

autó-társaság Kethelyen annak 

rendje módja szerint útlevéllel 

bejön Kőszegre és rövid idő rnulva 

Rohoncra akar utazni, Bozsokon 

át csak határátlépési igazolvány-

nyal mehet tovább (!), ha ez 

nincsen, akkor kénytelen vissza-

fordulni és nagy kerülőt csinálva 

Rőtön át Borostyánkő felé Ro-

honcra utazni. Hogy ez — da-

cára a létező vámhivatalnak és 

hatósági közegnek — miért van. 

bővebb magyarázatra szorul. Fel 

nem fogható körülmények ezek. 

Ebben az ügyben a városi ha-

tóságnak kellene saját érdekében 

intézkedni. 

A Természetbará tok Turistaegyesüle-
tének vasmegyei csoportjának szétugrasztása 
egy Keszeg város közgyűlésén elhangzott inter-
pelláció és ezt követő sajtó harc következmé-
nyeként következett be. Annak idején lapunk 

Mialatt 
fürdője 
elkészül.. 

néhány kanál L u x dús hal>jál>an ki-

moshat ja lenge selyemfekernenui i t . 

harisnyáit, keztyüit . L u x szappun-

pehely langyos kakja m inden pisz-

ko t o ld és ujjá varázsolja holmi ja i t . 

A selyem- ét műsclvemipar gyárosai ajánlják a lenge testi 

fehérneműnek naponta levetés után való mosását, mondv án , hogy ai 

i lven kezelés a fehérnemű élettartamát lényegesen meghosszabbítja 

— Kőszeg város t e n i s z b a j n o k s á g á é r t 
rendezett teniszversenyekre rendkívüli nagy a 
f*enevezők száma s igy minden egyes számban 
igen népes mezőnyök indulnak A versenyek elő-
készítésében a KSE vezetőin kivül különösen 

ezzel részletesen foglalkozott. Ezért most külö-1 Somló Bertalan van igen nagy érdeme. A 
r.ös érdeklődéssel olvassuk, hogy a győri kom-1 versenyek 1 én kezdődnek, 2-án és 4-én foly-
munista tevékenység főfeszke a jermészetbarátok tatódnak. A versenyek rendezését a következő 3 
turista egyesülete volt, amely mint turista egye-í t a8b ó 1 á n ó bizottság végzi. Molnár József Somló 
sülét kirándulásokat rendezett és ennek leple alatt 
folytatta a szervezkedés munkáját. 

Tiz pengőt nem lehet fe lvá l tan i egy 

Bertalan és vitéz Szabadváry Ferenc. A verseny 
zsűri elnökei Thold Dezső ig. tanár és Szabó 
László őrnagy. A tavalyi mérkőzések győztesei 
mint védők csak a döntőkben vesznek részt és 

hetivásár alkalmával Kőszegen o y nagyarányú • j Molnárné a női egyesben. Fejér százados a 
az aprópénzh.any. A vasárlók és eladok munkája, f e r f j e g y e s b c n > Molnár vitéz Szabadváry a férfi 
ezáltal nagyon meg van nehezítve, pedig a se- p á ( 0 s b a n j á , S i a nak az idén a döntőkben. A ta-
gitség ezen baj ellen nagyon egyszerű volna,' v a I i p á r 0 s és vegyes páros győztesei nem 
csak a póstának es pénzintézeteinknek kellene, n e v e z tek be az idén ugyanazon összeállításban 
nagyobb összegért pénzt hozatni Hogy ezer- A teniszmérkőzések első napján kulenus fel-
pengős bankjegyeket nem hozatnak, az könnyen, t ü n é s t k e U e t t a { j a t a l é r f i k n a y y

J
s z e r ü j a t é k a A z 

erthető, de hogy oly szegenyek volnánk, hogy e l s f l nap eredményei egyébként a következők 

meg pengőnk se legyen, az hihetetlen. (voltak: haladóknál Scheffer Kovács-Thold Borhi 

Tegnapi het ivásárunk többetért az utolsó 6 :4 7 :5 , dr. Pallér, dr. Hegedűs—Mészöly, Mil-
országosvásárnál ugy áru, mint személyforga-
lomra való tekintettel. Nemhiába, a falu is tudja, 
mikor van elseje és mikor van a városban pénz 
De — sajnos — ez csak néhány napig tart, 

kovits w. o., Somló, Hennel-dr. Pallér, dr. 
Hegedűs 6 : 3 6 :4 , Molnárné vitéz Szabadvlry-
Sziklay, dr. Pallér 6 : 3 6 : 1 , Hajek L -Hegedűs 
1. w. o„ Szovják E.—HMlk Gitta 6 : 0 6 : 4 Szovják 

azután megint huszonötnapig halljuk: „Majd Etus-Hajek Sári 6 : 0 6 :0 . Di. Hegedűs—Borhi 
elsején. . 6 : 4 6 :3 , Molnár—Thold 6 : 4 1 :6 6 :8 . Kezdők 

Vendég lősök , hentesek ház iasszonyok versenyeiben Szovják L. -Szilassy 9 :7 6 :2, Paár-

olvassák el Hegedűs P. József bátyai paprikake- Szovják H. 6 : 8 7 : 5 6 :3 , Hausmanninger Vince 
reskedő és termelő lapunk mai számában meg- 6 : 4 7:5, Szovják I —Czeke 6 : 4 6 : 0 , Szovják 

jelent hirdetését és üzletekben mindenütt köve- L, Czeke-Thold Szovják H 6 . 3 6 :1 , Kund, 
teljék egészségük érdekében a bátyai paprikát. Borhi—Szilassy, Hausmanninger 6: 36 : 2 , Szovják 

Kőszeg tennisz spor t j ának fejlődését mi 
L. Kund—Szilassy Thold 6 : 2 6 : 0 . 

sem mutatja jobban, mint az a sok verseny,' D iva tö l t önyök P 40-től, tiszta gyapjú kel-
amely most egymásután nyer lebonyolítást s j j j b f l l P 80-tőlI nagy választékben kaphatók 
nhnt Hv^ipI néiknt kitűnően srerenelnek a kő- ZERTHOFER R t Z S O ruhaáruházában. A saison ahol kivétel nélkül kitűnően szerepelnek a kő-
szegi játékosok. E héten a tenniszbajnokságok 
után közvetlenül ismét lebonyolít a KSE való 
színű csütörtöki napon egy rendkívül érdekes 
tenniszversenyt a szombathely MAV Haladás 
komplett versenycsapatával, akik két héttel ez-
előtt szerepeltek Debrecenben igen szép sikerrel. 
Mint a többi tenniszversenyt, ezt is minden be-
lépő díj nélkül rendezi meg a KSE s érdeklődő 
közönséget a versenyeken szivesen lát és ezúton 
hiv meg. 

M indazon fut tbal l is ták, akik a KSE I sö 

vagy II ik csapatában részt vettek és azon játé 
kosok, akik tekintetbe jöhetnek, hogy a jövőben 
vesznek részt, rendkívül fontos játékos értekez-
leten teljes számban jelenjenek meg hétfőn aug. 
hó 4 én este órakor a Lackner vendéglő 
külön termében. 

ból visszamaradt nyári cikkek u m. joppekabátok 
burettöltönyök és vászonnadrágok olcsó kiárusí-
tása. Gallértisztitás elfogadtatik. 

Szabadalmakat Aron és Molnár 
SZABADALMI IRODA B U D A P E S T VII I . Rákócz l-u 15. 

Felvilágosítás díjtalan. 

Autó- és motorkerékpár 
I M M ' I I I I I U l I k 

lenelsó gyártmányúik, frissek, garanciával, autó-
felszerelések dus választékban nagy árenRedmenyel 

l e go l c s óbban beszerezhetők 

N A G Y J Ó Z S E F 
a u t ó p n e u m a t i k és a lkatrész s zaküz l e t ében 

Budapes t VI., Adrássy-ut 34. 

Telítőnsiám : Interurbán 221-97, 2H5 €3. 



'930 augusztus 3. Kőszeg és Videke 4-

szds. 

Részt 
küzde lmekben , 

szegi futtballiársadilmat 
koznak ezzel az összes u uuaiiiuu » ui v/̂ v >» w^v.. j . w -
egyesületei es élénken érdekli ezen kérdés meg-f Chernel Ernő vezetésével a MÁV pályán játszók 6 :2 . Fonad Unger-Fejér szds Morvay 
oldása a nyugati MLSz vezetőségét is Érdekesen az a kis gárdája rándult fel Kőszegre barátságos 6 : 2 6: 3. A bíró. tisztséget Ltdák és Morvay 
mutat erre reá a Győrön megjelenő Dunántuli tenniszmérkőzésre a KSE-vei, akiknek szereplese szds.-ok, Kovács hdgy. és id. Wáchter Gyula 
Sport Újságnak errevonatkozó cikkéből közölt eleve biztosítéka volt az érdekes és nivós tennisz- látták el közmegelégedesre. 
következő részlet: „Kőszeg nagy múlttal rendel- mérkőzéseknek, mivel kivetel nélkül oly já Chapl in szi lveszterkor Budapestre j ön 
kező egyesülete, a KSE az elmúlt szezonban tékosok rándultak fel. akik allandó favoritjai a Chaplin hosszabb európ li turnéra indul és túr-
visszalépőt a bajnoki küzdelmektől s most sem dunántáü tenniszversenyeknek. A tenmszversenyt n é j a k 5 z h , . n Budapestre is ellátogat. Erről közöl 
nevezte be csapatát. A kerület futtballsportjának a szombathelyiek nyertek meg 5 : 2 arányban. A é r d e k e s rip3rtot a Színházi Élet legújabb száma, 

bővelkedik szenzációkban és gyönvörü 

vesztesege 
visszalépése, 
egyedül, sen _ _ 
áldozatokat hoz a sportért, a testi kultura tej- tatjak. Kár, hogy nem lehetett a szép versenyt a z u j s z á m o t amelynek ára 1 pengő/Kőszegen 
lesztéséért. Sok vitára adott már okot az ugy- teljesen befejezni, mert 6 órakor a záporeső miatt Élet Róth Jenő könyvkereskedésében 
nevezett „szombathelyi- csoport beosztása, mely- abba kellett hagyni a versenyeket s így ep a k a p h a t 5 

ben már evek óta alig alig vesz részt szombat- kőszegi fiatal erők bemutatkozása maradt el pe- § förekvés-Bozsoki leventék 9 9 
helyi, illetve vasmegyei csapat, az egyetlen Kö-|dig szereplésüktől sokat várhattunk. Kőszeg eredménv megfeleT a iáték kéDéíek mert ' , 
szegen kívül. Ez a beosztás ilyenformán nagy nyerte a női egyest Molnárné-Holly 3 : 6 ^ = ^ ; he!vbeli ^sapat najvobb tudását ellensúlvozt! * 
anyagi hátrányt jelent a KSE-nek, mely így nem 1:0 Holly a második szettben 4:0-ra vezetett: 

tudja fenntartani magát. A Kőszegi SE most már, amikor Molnárné nemcsak egyenlített, de ̂  1011 — Kereszt én v o ? iá i s a S F~ 4 - ̂  a 
beadvánnyal fordult aSzövetséghez, melyben a gémet is_ nyert. A harmadikat Holly feladta. I 3 L a . A 
beadvánnyal 
negyedik csoport felállítását kéri, melynek en-
gedelyezése esetén hajlandó megszervezni a má-
sodosztály negyedik csoportját, nyolc-tíz vas-
megyei egyesülettel. Kíváncsian várják most mind-

Ugyancsak Kőszeg nyerte a vegyes párost erős e v á , 0 ^ t 0 " " T Á T -?* T í ? % m é r " 
harc után a következő gémarányban Molnárné, 5

k
f?*ést' ~ / U" 3 Ó r a k o r Törekvés-Sport-

vitéz Szabadváry—Holly Chernel 6 : 1 2 : 6 6:3 . , f i a k m e r k ö z e s ,esz-

A Somió Hennel—Hodászy Unger férfi párost A kőszegi leventék ma Szombathelyen 

annyian az int. biz. döntését, hogy megbizza-e'az eső miatt 5 : 4 állásnál abba kellett hagyni, játszanak a Ker. szoc. LE csapatával. 

Köszönetny i lván í tás . 

Mindazoknak, akik sze-
retett férjem temetésén részt 
vettek, valamint részvét-
nyilvánításukkal fájdalmun-
kat enyhítették, ezúton mon-
dunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1930. aug. 1. 

özv. Horváth Ferencné 
és gyermekei. 

SO fillér 

zarándoklás 
autóbusszal. 

Kellő szamu jelentkezés esetén aug. 

7 - 8 án. — Indulás 7 en rtg^el 4 

órakor, vissza 8 án délután 15 kor. 

Jelentkezni lehet 5 éig, kedd estig. 

Szíves pártfogási kér 

BÓDOGH JÁNOS 
autóbusz vállalkozó. 

I liter balaton-
melléki bor a 

Mulalón 
Egyben értesítem 
a n é. közönsé-
get, hogy a mai 
napon elsőrendű 
boraim érkeztek. 

Fehér asztali —-80 
Vörös asztali 1 — 
Rizling 1-20 
Balatonfüredi 1-40 
Hárslevelű 160 
Kellemes kert. — Jó konyha. 

Figyelmes k iszolgá lás . 

Vh 458 1930. 

Árverési hirdetmény. 
Aiulirott kir. járásbíróság) végrehajtó 

ezennel közhírré teszem, hogy a kőszegi 
kir. járásbíróságnak 1929. Pk. 2603 5. sz. 
végzése folytán dr. Stur Lajos és dr Szov-
iak Hugó ügyvédek által képviselt Braun 
Jenő és Plechl József végrehajtatok javára 
végrehajtást szenvedő ellen 1000+850 P 
tőke, ennek 1929 évi október hó 10 nap-
jától járó évi 10% kamatai és eddig meg-
állapított költségek erejéig Kőszegen, 
Deák Ferenc-u. I I , Győri János-u 8 sz 
alatt végrehajtást szenvedi lakásán és 
üzleti helyiségében 

1930. augusztus 8. nap j ának 
d. c. 10 ó rá j á t 

határidőül tűzöm ki, amikor 3543 P-re 
becsült különféle gyári berendezési tár-
gyak, irógép, bőrök, motorkerékpár stb 
ingóságokat készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el-
adom 

Felhívom mindazokat, kik a befo-
lyandó vételárból a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tarta-
nak, igényüket az árveres megkezdéséig 
nálam irasban vagy szóval jelentsék be. 

Kőszeg. 19J0. julius 18. 

Bódy László kir. bír. végrehajtó 

Tanonc felvétetik 
LÉPOLD GÉZA mechanikusnál. 

Műhely-megnyitás. 
Értesítem a n. é. közönséget, 

hogy Sziget-utca 19 sz. alatt 

r r 
szűcs- es 

sapkakészitő 

műhelyt 
nyitottam. — Elvállalok minden 

e szakmába vágó munkát, a leg-

olcsóbb napi áron, u. m. szörme-

kabátok átalakítását és elraktá-

rozását 

A n. é. közönség szíves párt-

fogását kéri 

Bigner Ferenc 
szűcs és sapkakészitő. 

Vh. 596 1930. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott kir. járásbirósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a kőszegi 
kir. járásbíróságnak 1930. Pk. 1154 2. sz. 
végzésé folytán dr Schneller Aurél ügy-
véd által kepviseit dr. Mohácsy Lajosné 

•zül. Pelargics Emma végrehajtató javára 
végrehajtást szenvedő ellen 1018 P 30 f. 
töke, Nemescsó községben a birtokos 

HIRDETMÉNY. 
1. A putnoki m. kir. gazdasági felső 

leánynevelő intezet 1930 -31-ik tan-
évnek I evfolyamaba felvétetnek mind-
azon leányok, akik a polgári iskola, 
vagy bármely középiskola IV. osztá-
lyát sikerrel elvégezték. 2 Akinek leg-
alább a középiskola V osztályának 
megfelelő végzettségük van, egyenesen 
a II évfolyamba vehetők fel. 3. A bent-
lakó növendékek havi ellátási dija 100 
P 4 Beiratkozáskor különközö dijak 
cimén fizetendő 70 P. 5. Prospektust 
küld és felvilágosítással készséggel 
szolgál az IGAZGATÓSÁG. 

gazdaságában 

1930. évi augusztus hó 12. nap i ának 
d. e. 9 órá j á t 

határidőül tűzöm ki. amikor a 4800 P-re 
becsült 13 pirostarka 3—5 éves, 3 z&emle-
szőrü 3 5 éves fejősteheneket készpénz-
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becs-
áron alul is eladom. 

Felhívom mindazokat, kik a befo-
lyandó vetelárból a végrehajtató követe-
léset megelőző kielégítéséhez jogot tar-
tanak, igényüket az árveres megkezdé-
séig nálam írásban vagy szóval jelent-
sék be. 

Kőszeg, 1930. évi julius 18. 

Bódy László kir. bír. végrehajtó. 

Ket egy szoba konyhás utcai lakás 
Király-ut 108 — 110. szám ala't a 
Weöres-majorban azonnal kiadó. 

Bir 12—1^30. 

Hirdetmény. 
Na^ypöse, Kisprtse, Ludad, Seregély-

háza, Lukacsháza, Kiscsömöte község 
telekkönyvi beteteinek s^erkesztesere ki-
rendeli hi?ottság kózhirré teszi, hogy az 
188ti: XXIX.. 18-9: XXXVIII., 1891: XVI 
és az 1912: VII törvénycikkekben előirt 
helyszíni eijarás végett es pedig egyelőre 
csupán az a/onositó 1930. évi szeptember 
hó 10 napján az azonosítás befejezte 
után pedig a bizottság a közsegben meg-
jelenik. 

Ennélfogva felszólittatnak: 
1. mindazok, akik a tjkönyvben elő-

forduló bejegyzésre nézve okado't elő-
terjesztést kívánnak tenni, hogy a bizott-
ság előtt, a kitűzött határnapon meg-
kezdendő eljárás alatt jelenjenek meg és 
előterjesztéseiket igazoló okirataikat mu-
tassák fel; 

2. mindazok, akik valamely ingatlan-
hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulaj-
donjog tkvi bekebelezését a kitűzött 
határidőig a telekkönyvi hatósághoz inté-
zendő szabályszerű beadvány utján ki-
eszközöljek, vagy a telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okiratok alapján a telek-
könyvi bejegyzés iránti kérelmeik elő-
terjesztése végett a bizottság előtt jelen-
jenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek az 
átírásra, az 1886: XXIX. t.-c 15. 18 és 
az 1889: XXXVIII t.-c. 6 , 6., 7. és 9 §-ai 
értelmében szükséges adatokat megsze-
rezni iparkodjanak és azokkal igényeiket 
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 érvényesíthetik és a bélyeg- és 
illetékelengedés 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 
kérelmezzék, illetve hogy törlési engedely 
nyilvánítása végett a kiküldött bizottság 
előtt megjelenjenek, mert ellenesetben a 
bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. 

Kőszeg, 19H0 julius 26. 

Wol f János Dr. Hofer Mik lós 
betétszerk. tkvvtő. kir. bszerk. biró. 

Vigyázzon ejeszsegare, paprikát 
csak megbízható cegnel vegyen! 

Államilag vegyvízsgált, frissórlésű, 
saját termésű es feldolgoztatott pap-
rikát szállítok a legjobb minőségben 
5-10 kg postacsomagokban, bérment-
ve Árak bruttó Kilogrammonként Édes 
nemes (közönséges sötét szin) kg P 
370. Rózsa (elsőrendű sötéti kg P 2 

ózsa (elsőrendű, világos) kg P 1 80. 
50- t«0 kg zsákvételnel kedvező ár-
ajánlat. Szállttá* utánvettel vagy a pénz 
előleges beküldese ellenében. 

Hegedűs József piprikakereskedő, 
termelő és feldolgoztató telepe Bátya 

3 szép parkettás szobából 
álló hkás azonnal kiadó. 

Eirner tanárne házában. 

Füszerkereskedő-
c p p - A / 1 helybeli fűszeriuletbe 
3 t S c u azonnal felvetetik. — 

Cim a kiadóhivatalban 

Egy nagyobb és egy kisebb első-
rendű modern 

szobakredenc 
jutányos áron eladó. Cim a kiad. 

Eladó ház 
Kőszegen. Király ut 102. sz. 

alatti 4 szobás családi htz teljes 
komfortal, nagy gyümölcsös-kerttel 
szabad kézből ehdó. — Bővebbet 

HAJTÓ G Y Ó Z Ó . Balatonkenesén. 

Vh. 543'1930. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott kir. járásbirósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszi, hogy a kőszegi 
kir járásbíróságnak 1930. Pk. 270/3 sz. 
végzése folytán dr. Stur Lajos ügyvéd 
által képviselt Pavlik Ferenc végrehajtató 
javára végrehajtást szenvedő ellen 900 P 
tőke, ennek 1929. evi október hó 26-etől 
járó évi 10% kamatai és eddig megálla-
pított költségek ereiéit Kőszegen, Deák 
Perenc-utca 11. szám alatt végrehajtást 
szenvedő üzleti helyiségében 

1930. évi auguaztus 8. nap j ának 
déle lőt t i 10 ó r á j á t 

határidőül tűzöm ki, amikor 2278 P-re 
becsült nadrágtartó alkatrészek, irógép, 
motorkerékpár ingóságokat készpénzfi-
zetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becs-
áron alul is eladom. 

Felhívom mindazokat, kik a befo-
lyandó vételárból a végrehajtató köve-
telését megelőző kielégiteshez jogot tar-
tanak, igényüket az árverés megkezdé-
séig nálam Írásban vagy szóval jelent-
sék be. 

Kőszeg, 1930. julius 21. 

Bódy László kir. bir. végrehajtó. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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