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-ETÉSI ÁR egynegyed évre: 
Helybe házhoz szállítva 1*60 Pengő 
Vidékre póstán Pengő 

Külföldre egy évre 3 dollár 

j o j ó i é n i l * m i n d e n v a n á r i m p r e g g e l . 

Felelős szerkesztő: 

vitéz Szabadváry Ferenc 
Vásártér 13. Ttlefonszdm 4 

Kiadótulajdonos: 

Rónai Frigyes 
VdrkSr 39. ax. Teleton«x4m 23 

Hirdettük mftlmétmoronkhit 6 fillér. 

Hirdetések d i j a elöra f i ze tendő 

ftyflttr tora 40 fillér 

SzAvtghflzMti rekldmhlr sora 20 Hil*. 

A belügyminisztérium 
fegyelmi bizottságának döntésé 
a kőszegi fegyelmi ügyekben. 

Előzményei közismertek. Vasvár-
megye közigazgatasi bizottságának 
fegyelmi választmánya a mult év de-
cemberében J inbr i ts L^jos polgár 
mestert és vitéz dr. Nagy Miklós ta 
nácsnokot szolgálattól való felmen 
tésre Ítélte. Az iiéletlel foglalkozott a 
varos képviselőtestület* is és m i n d é i 
Ítélet ellen felebbezést jelentett be 
Jsmbrits Lajos ügyében súlyosbítás 
ért. Nagy Miklós ügyébrn enyhiléséri 
felebbezelt. Természetesen felebbeztek 
a fegyelmi ítélettel sújtott városi fő 
tisztviselők is A belögvmir isztérium 
fegyelmi birósága pénteken fogldko 
zott másodízben ez ügryH és ezúttal 
Ítéletet is hozott. A fegyelmi bíróság 
a fegyelmi választmány itéletenek mee 
változiatásával a fegyelmi büntelésektt 
enyhítette. Jimbrits Lijost 500 p-ínyő 
pénzbüntete^re, vitéz dr. Nagy Miklós 
pedig doreálásra Ítélte. A bíróság ite 
leiének ind ikolását írásban közli az 
érdekeiekkel. 

A magunk részerői az i'elethez 
sem pro. sem kon:ra nem Uszünk 
semmit ho ;zá, csak egyet szeretnénk 
leszögezni, e városban itt van a végső 
ideje annak, hogy végre elüljenek 
közélet szenvedélyes harcai. A köz-
érdeket és a város ügyelt szenvedély-
és állandó ha c né'kiil Is előbbre lehe 
vinni Az épitő munkához nyugalo n, 
béke és már amennyire ez városunk 
ban megvalósítható és lehetséges 
egyetértés szükséges 

A kőszegi városi árvaház 
a Kelcz—Adelífy-arvahaz elődje, 

Irts Barcza Leander dr . 

A kőszegi városi levéltárban ueg 
őrzött é*yik mákszem apró belükkel 
irt, nehéz betüvetésü német irat ér-
dekes fényt vet a város múltja bűsz 
keségének, a híres, az ország egyik 
legrégibb árvaházának keletkezést. 

1741 bői ismerjük azt a királyi 
iratot, amely a város nemes elhatáro-
zását jóváhagyja, hogy a birtokátirá-
soknál fizetett Illetékekből egy részt 
(az ugy nevezett wmercipotas"-t) árva-
ház létesítésére fordíthassa. Ez meg 
is történt. 1742. márc. '6 án, majd 
16-án (az tz évi városi jegyzőkönyvi 
•eriptemre 550. és 560. pontja szerint) 
a városi tanács intézkedik, hogy a 
Sziget külvárosban Uoger Mihályné 
Katalin házát 550111. 600frt.-en vegye 
meg az árvák atyja Lada Oyörgy volt 
városbíró erre a célra tttt hagy»té 
kából. Ez a ház a szigeti városi kór-
ház mellett volt, a városi kórház ne 
v«t pedig a mostani Meskó-uicai 
polgári menedékház viselte (az árva 
ház helya: in dem Sigeih an dem 
Spital anliegeadt Behausung). Ehhez 
« tényhez csatlakozik a fentebb em-
•itttt irat, amelyet .nlnden hozzáidás, 
nélkíl fordításban közlünk: 

Rövidebb menet időt kérünk a 
Kőszeg—szombathe ly i vonatoknál. 

Kaptuk a kivetkező sorokat, ame 
lyeknek érdemi tartalnát illetékes he 
iyen is szóvá tettük. 

Legytn szabad egy dologra nagy-
becsű figyel nét felhívnom. 

Közel múltban Pannonhalmán vol-
tam. A vonat oly lassan szokott Győr-
től Pannonhalmáig menni, hogy soha 
sem szerettem oda utazni. A 21. kilo 
meteres utat kerek egy óra alatt tette 
neg a vonat. Mindig arra gondoltam 
na ez ugyan olyón lassan döcög, mint 
i Kőszeg—Szombathely I vonaiunk. 

A'.onban most kellemes meglepv-
iés irt mert a vonal bOpeic alatt tette 
meg a 21 km es utal (i szőri megállás 
meiletl! 

A vonal sebességéi rrüsz?rrtl 
mé rv megállapítottam, hogy az helyen 
«ént 57 km es óránkénti sebességgel 
haladt. 

Meg ke l l említenem, hogy a G y ő r -
Pannonhalma— Z<rc - Ju as i vonal 
•gyík le^mhtzel b hegyi \a«utunk. Tela 
5 - 2 2 % emelkedésekkel és 30 300 
néter sugaru kanyarokkal másodrendű 
helyétdekü vasút. A mozdonyok ugyf.n 
azok. mint a Kőszeg—Szombethely-
vasu'on járnak 3Í5, 370 és 22. soro 
zatuak. 

Tt rmészetesen kérdést intéztem a 
p tnnonhilini állomás főnökihez; mi 
:örtent, ho;jy ilyen gyorsan járnak vo-
natjaik. Azelőtt bizony csak dicögtek 
azok a vona'ok is Közölte, hogy var. 
•Cy agilis megyebizotisági tag Í5zöcr 
Gíbor n^gyécsfalusi plébános, aki 
maga is sokat szoko't utazni. A kör 

nyekbeliek felkérésére indítványt ter-
jetztelt elő a megye gyüle.sen, hogy 
fog aijon állást a vármegye abban a 
tekintetben, hogy a Györ—Panaonhii-
nia - Zirc—Julas-i helyiérdeki vonalon 
H vjnatok sebességet növeljék. A me-
gye^yűlés készséggel magáévá tette 
az indítványt. Felírtak a kereskedelmi 
niniszterhez. a MAV igazgazgatóság 
-iák és a MÁV szombathelyi üzletve 
íetőséghez. Rövid idő múlva a vona-
tok sebességét a 35/40 km-es sebes 
ségről hivatalosan felemelték 50/50 

km re. 

.1742 dio May Quo ad domum 

Pupillarem'. 

Min'hogy a nemes, bölcs, kegyes 
Tsnacs es Kőireg szab. kir. város 
tiszteletre méltó közönsége elhatározta 
istenes buzgóság^ ól, hogy az ugy ne 
vezett hirtokátirási illeték feléből 
(Leykault) — amihez a királyi jóvá 
hagyás válóban meg is érkezett -
egy árvaházat fog alapítani, abban 24 
árvát, 12 fiu és 12 Isányárva gyere 
ket valláskülönbség nélkül katollkui 
keresztény módon kell nevelni; ebbe 
kőszegi születésüeket vegyenek fel és 
először kerüljenek szóba a kőszegi 
polgárok hátrahagyott árvái, ezek 
hiányában művesek gyermekei, azaz 
árvái is felvehetők és ha ezeknek sem 
volnának árváik, más árvákat is fel 
lehet venni az elöljáróság legjobb be 
látása szerint. 

Nagyon fontos okokból jónak 
látszott, hogy 3 évesnél fiatalabbat 
nem szabad felvenni es 12 vagy 14 
éves korig szabad benn tartani. Ez 
alatt az idő alatt az olvasásban és 
Írásban, valamennyire a számolásban, 
a leányokat azonfelül a kötésben, hor-
kolásban, fonásban, e mellett a főzés-
ben kell oktatni; a fiu gyermekeket 
azonban, ha alkalmasak a tanulásra 
erre lehet adni és a negyedik osztály 

Ismételnem kell, hogy a Győr— 
jutási vonal hegyi vasút tele emelke 
déss«kkel és éles kanyarokkal II. osz . 
helyiérdekű vasút! 

Ezzel szemben itt van a mi Kő 
szeg—szonbathelyi vonalunk. Sik 
najdmm nyílegyenes. A vonatok még 
is lassan mennek. 

Mindettől eltekintve meg kell ál-
lapítani, hogy Kőszegről sokan járnak 
be munkára, hivatalba és iskolába 
tisztviselők, munkások és diákok. 
Ezek elmennek ha7ulról reggel '/47 
orakor és dílután !/43, vagy este 7«8 
óra'ror térhetnek vissza. Napjában 
csók reggel ehetnek meleget, vagy 
?ste midőn kifáradlan hazaérnek. Az 
-sti vonatnak meg van az a hátránya 
'S hogy gyakran 1 órás késéssel ér 
be K£s?egie. 

Minden ulazó, tisztviselők, diákok 
-s munkások és a város érdekeit szol 
gálná az a körülmény ha a vonatok 
gyorsabban járnának. Ha pl. A Szom-
bathely- Kőszeg i uiat 25 perc alatt 
lefutná. 

Nem lehet azt moadani : .ja ké-

rem ez helyi érdekű vasút azon nem 
tudnak 50/55 km-es sebességei menní 
a vonatok." Igen is tudnak! Ott a 
Győr—Pannonhalma—Jutas-i vonat, 
százszor veszedelmesebb és hegyi 
vicinális vasút és még is megy hiva-
talosan is 60-50 km. óráakénfi gyor-
sasággal, a vonatjuk olyan mozdony-
nyal mint amelyikkei a kőszegi vonatot 
is viszik. 

Minden érdek azt kívánja, hogy 
Syors-ibb legyen a forgalom. 

Lehvt, hogy akad valaki maradi, 
aki azt «llitja, ugyan mjért menjen 
gyorsabban a vonat ? Ráérünk! Na 
utazzanak 1 stb. 

A munkások, tisztviselők és diá-
kok gyomra azonban nem ér rá ! E r 
az igazság 
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elvégzéséig az árvaházban lehet hagyni, 
egyébként mesterség tanulására kell 
adni őket, amire kedvük és rátermett 
ségük van. 

Ellátás tekintetében: délben két 
étel, este egy, elegendő kenyérrel; a 
szükséges ruházat is meglegyen. A 
lakóhely fűtéséhez szükséges fát, vala 
mint a tűzhely a/ámára a főzéshez, 
dlyailag a város fogja adni. 

A gyermekek, akik már benne 
lesznek az időben, állandóan járjanak 
iskolába. Telén hétköznapokon fél 7 
órakor, vasár- és ünnepnapokon 7ó ., 
nyáron hétköznapokon 6 ó , vasár- és 
ünnepnapokon fél 7 órakor keljenek 
fel, la pedig télen fél 8 óra, nyáron 
fél 9 órakor feküdjenek. 

Imádkozzanak mindennap három 
rózsafüzért és ugyanannyi litániát 
együttesen és hangosan Először reg 
gel korán, amikor fölkeltek, megmo-
sakodtak, megfésülködtek és a reggeli 
imát elmondták, erre azonnal követ 
kezzék a rózsafüzér és Ijrettói litánia 
az intézet jótevőiért. Ezt az imái talán 
az iskola után is el lehet mondani 

második rózsafüzért Jézus édes, 
szent neve litániájával Kőszeg várts 
es közönsége javára és virágzására és 
megsegítésére mondják; ezl akkor 
mondják, mikor egy negyedóra elmuli 
az ebéd után. A harmadik rózeaftkéri 

Hangverseny. 
IV. Hangversenyét tartotta as 

Evang. Ifjúsági E-yesütet húsvét ttn-
nepén. A méreteiben és teljesítményé-
vei a szalonzenekari kereteit szinta 
túlnőni látszó ifjú gárda, kitűnő kar* 
mesterével egyetemben hatalmas fej-
lldesről tett tanúbizonyságot. Ezúttal 
műsoron még kizárólag előadási dara-
bok szerepeltek, de ha hasonló tem-
póban fejlődnek tovább, lassan a szin-
fonikus térre is át merészkedhetnek, 
összjátékuk, színezésűk, és szólamve-
zetésük minden számnál kifogástalaa 
volt, ami a szorgalmas tanuláson kivftl 
nagy fegyelmezettségnek is jele. Ima 
mennyi tehetség, jóakarat, szorgalom 
és öntudat jut kifejezésre, ha fiainkat 
nemes szórakozásra és művészi telje-
sítményekre szoktatjuk, a elvonjuk fket 

a mindenszentek litániájával a tisztító* 
tűzön szenvedő leikekert agy félóra 
múlva vacsora uián. Lefekvés előtt 

egy rövid esti ima legyen. Ezeket mind 
felváltva egy-egy mái folyékonyan ol-
vasni tudó gyerm-k imádkozza elft. 
Vasár- es ünnepnapokon a rendes 
istenliszteleien, déleléttin éppúgy, mint 
a délutánin, részt kell venniök elöl-
járójuk vagy elölj Írónőjük vezetése 
alatt és a keraseter y tanításon ; mind-
nyájan havonkint — vagy min-
den negyedevben a gyónáshoz éa 
áldozáshoz járulj-nak, akik koruk 
miatt már alkalmas ik ezekre. 

Azéit, hogy a gyermekek ezeket 
megtartsák, egy idősebb, istenfélő 
asszonyt fognak kapni nevelőanyaként, 
hogy főzzón nekik, ápolja őket éa 
minden ügyükben szorgos gondjukat 
viselje; ennek, ha a gyermekek száma 
nevekedni fog, egy megbízható segítő 
leányt adjanak melléje. 

Minthogy mar most megint ehhet 
a dicséretes, Istennek igen tetsző 
lervhaz egy házat a hozzátartozó helyi-
séggel és udvarral, a jövőbeli, terve-
zett árvalétszámnak meglelő épületét 
megvetlek (a jó Isi**i küldjön valódi 
jótevőket, akik az ő tetszése szerint 
* i épülethez ha haiós (?) eszközöket 
szívesen szolgáltatják), igy az elől-
láróság a szeretet müvet szivén viselő 
felsőbbség az ügyei jónak találta, két 

Egyes szám ára 16 fillér. 
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a dekadrus eszmék térhódításaitól. A 
zenészgarda egyéni akciókban is nagy 
-változatosságot mutatott. 

Első helyen kell említenünk 
N o v a k E l e k segédlelkész gyönyörű 
hegrdüs/ólóját. Kitünó hangú hegedű 
jének szava mindig világos, szépen 
árnyait, tisztán csengő volt. A mflked 
velő játéksai többet nyújtó számot 
meg is kellett ismetelni. 

B á c z J á n o s határozott jé fel 
lépése Is igen megnyerte a közönség 
tetszeset. Venókezelese biztos, játéka 
mindvégig erieimes, kifogástalan volt, 
sok remtnyre jogosit. 

Magauszámmal szerepelt K o v á t s 
R e z s ő fuvolás is. Nehéz f.gurulitei 
darabját egy magyar ábrándot, pom 
pás kivitelben adta Sok tapsot kapott 

R i b a r i t s J á n o s cselló szólóit 
már ismerjük. Vérbeli zenész és az 
ifjúsági egylet zenekarának oszlopos 
tagja Kétszer is szólózott, Bacz Ja 
BOSJMI egy trióban es E^y önálló szam 
ban. Hangszere a hegedű utan a leg 
rokonszenvesebb, lagyan, melegen 
csengő. 

Szoka'lanul hangzik, hogy nagy 
bd^ö s/ó ó is volt. W ö l f e l S á n -
d o r a bó^ó mestere Intónáciéja 
meglepően tiszta, biztos, a zenekarral 
való öss/jattka kifogastaian volt. 

A rragánszánokat zongorán a 
lelkes kar.:.e»ter, B u d a k e r O u s z 
i á v kisette a tőle megszokott szak 
éltelemmel. 

Az egész hangverseny leghatáro 
sabb, bt fejező száma volt Kováts Fe 
renc állal összeállított egyveleg .A 
dallamok világát ól". A hatalmas er 
kölcsi t iku l szép anyagi siker is 
Jósért*. K. J. 

A scmloi borkiállítás. 
A somlói faluszövetseg a somló 

vásárhelyi faluszövetséggel karöltve 
1983 evi junius hó 4-től 6-ig bezárólag 
nagy s z a k a i jáiasi, gazdasági, egész 
ségü^yi ku! urális, de főleg boraszati 
kiallnast rendez Somlóvásáihelyen. A 
kiállna? célja, hogy bemutassa a járás 
gazdasági es kulturális életét, rámu-
tasson azokra az eszközökre és íré 
dókra, amelyeknek segítségével a gaz 
dasági válsággal küzdő falusi társa 
dalom Rntrejet ól is segíthet magán 
éa gyarapíthatja szellemi és anyagi 
javait. Végül, hogy nagy propagandául 
szolgzljon a híres és kiváló somlói 
botoknak és azok könnyebb éttékesi-
kését elősegítse. A kiállítás és a vele 
kapcsolatban rendezendő tzakelöadá 
sok és ftnntpsegek szórakoztatva ta 
nitják meg a jaias lakósait az egesz 
ságügy, a gazdálkodás es a kuitura 
nagyon fontos ismereteire. A kiállító-
kat a faluszövetseg arany és ezüst* 
eremmel, valamiét oklevéllel tünteti ki 
A kinlii'áson különösen a szőiősgaz 
dak aKairak kitenni magukért. E kiál-
Inast trár most f igyi lnete ajánljuk a 
int szórós gazdainknMK ts, mert erte-
silesttnk szeiint sok olyan szakelő-
adast ts tartant-k a k.állítás alkalmával, 
an elyen n g y a k o r l a t i l a g akarják be 
mu ami bt gy ts mint, mily keztlessci 
stb. <udtak a hiies somlói bornak jó-
hírnevet szerezni. Haiha tanúrnak és 
latrak olyasvalamit is a somlói kiálli 
láson a mi szőlősgazdáink, aminek 
réven megjavi'hatják a kőszegi I oiok 
nak p inós.<ét is. 

árva liunak *z emiiutt hazba történi 
felvételével netke<d;e, akiket a fenn 
lebb emiiltti .módon eddig btfizeteU 
birtokaiirasi il elekből lobnak táplálni 
es ruházni és akik a Unntebb el-
monrtotuk megtartani es figyelembe 
venni inrtoznak. 

Lehetetlen észre nem venni a vá-
rosi árvaház ezinelső szabályzatában, 
amelyet több bővebb, terj- delmesebb 
követ] ezután, valamelyik jezsuitának 
a kezét, aki a varosbitóval együtt 
aü<r.i<ju. 

Ttlindenféie rovat. 
Husvétvasárnapján sok örvendetes 

dolgot figyelhettem meg. Mindenek 
előtt talán egyet, nyomorúságos idők 
vannak, ez biztos, de közönség mégis 
mindenhova futotta. Volt itt minden, 
térzene, hangverseny, futballmeccs, 
kötélmüvész, mozielőadás, műsoros 
előadás s mindenhova jutott szépen 
közönség. 

A délelőtt 11 órai misén a nagy-
templomban dr. Stur Lajos vezénylete 
alatt a Concordia Schubert-miset 
, dott elő. Megkapóan szépen. M ert 
ily ritkán, mié t nem többször halljuk 
őket. Jövünk is mindjárt a nyilvános-
ság előtt a kéresse! havonta legalább 
egyszer, kérjük mindazokat, akikei 
illet, tegyék lehetővé a 11 órai zenes 

miséket a Concordiával. 
• 

A térzenén most már mindenki 
megfigyelhette, micsoda nagyszerű 
tejlődtsben van a jórészt ifjú erőkből 
alló városi zenekar. Ezek a fiukmun 
kájukért semmit sem kapnak. S mai 
megint spórolunk az erkölcsi elisme 
réssel is. Pedig tavaly már oly hálás* 
volt a közönség. S ezt meg is mu 
tatta. Tapsolt. Akkori kérésünk ez 
évre is áll. Ne fukarkodjur.k az el 
ismerésnek e formájával. Nem kerül 
semmibe, fáradhatatlan zeneszeinket 
es derék karmesterét pedig biztos, 

hogy cs8k ambicionáljuk vele. 
• 

De ha szeretjük a térzenéket és 
azt akfirjuk, hogy süiübten legyen 
gondoskodnunk kell az elismerés más 
formájától is. Megkíséreljük legköze 
lel b. A Zenep*rtoló Egyesület térze 
neken perselyekben gyűjt s amit össze 
gyűjtött odaadjuk a zenészeknek 
ptóbfdi j címén. Bekében ez tendsze 
resitve is volt Hisszük, hogy a kö/Cn 
»ég megért és támogat bennünket ez 

elgondolás keresztülvitelében. 
• 

Hol a zenepavillon ? Tíz éve ker 
jük. Tíz éve igénk. Milyen más kepe 
volna a nyaralók és a helybeli kö' 
zönség egyik legkedvesebb szórako 
zásanak, ha a télzenéket a nivós vá 
tosi zenekar a zenepavillonban tart-
hatna. ígéret megvalósitasa, hol kése 
lü éve az éji homályban ? Pedig 
mennyi minden más feltslegesebb 
megvalósult már. 

Húsvéthétfőn hallottuk ismét az 
ev. ifjúsági egyesület hangversenyét. 
Csupa meglepetés. Pon pasan dolgo 
zik ez a fiatalság, még fiatalabb, agi 
lis kairagytval Budaker Gusztávval. 

• 

Turisták jáitak itt Pestről, meg 
is háltak a menedékházban a Stájer-
hazaknál. Nem győzlek kifejezest adni 
elragadtatásuknak. Vonatkozzon ez 
vidékre, szaliasra, az itt talaihah 
kulturára. Hai ez is örvendetes je-
lenség. 

Idegenforgalom. Most kellenek e 
tekintetben bárkitől, bárhonnan jövő 
praktikus gondolatok. De csak olyanok 
melyekhez nem kell pénz, mert pénz 
az nincs. Vagy még joubak azok a 
gondolatok, amelyek pénzt is hoznak 
Az idegenforgalom elsósoiban azt je 
lent. Megvalósítható jó ötleteket ke 
tünk, meit iiytnekntk mindig ötömmei 
helyet adunk. 

Hallom Pécsen az ideger.lorgalon 
fejlődése erdtkeben a dóm teun ün 
nepi előadásokat rendeznek eziden. 
A Nemzeti Szinház igazgatójának ve-
zetésevei prózai eióadásokat adnak 
tló. Mi Kőszegen optrat szeretnénk 
a nagytemplom előli rendezni. De h* 
ntm sietünk e tc vünkkel, alighanem 
megelőznek 

A bencés templomban elhelyezted 
a bejáró mellett egy kis tudnivalókat 
tartalmazó táblát. Mindenki meg tud 
ebből röviden mindent, ami csak a 
templomra vonatkozik. Tömören és 
világosan, története, nevezetességei 
mi látható még ma is stb. Ezt a he 
|yes intézkedést mtg ktllene valósi 
tani minden olyan vonatkozású épil 
létünknél, vagy egyéb emléktárgyaknál 
amelyek elsősorban érdeklik a városunk 
ban megordulókat. 

Több oldalról panaszolják, első-
sorban a gyümölcsöstulajdonosok 
hogy a fáknak erős permetezéséve 
egészen kipusztítjuk fnsznos mada 
rainkat s ezzel okozzuk a legnagyobl 
káit gyümölcsöseinknek Igy van t, 
ne n e, elbírálni nem tudom, de min 
dtnesetre szóvá teszem. Velemények 
nek pro es kontra szívesen helyei 
adunk. 

Április 19 én a tavasz kellős kö 
z'pen reggel hó takarta a hegyeket az 
Óhaztól az Irottkőig 21-en éjjel és 
hajnalban a varosban is havazott. 
Mint érdekes jelenseget, érdemes meg-
említeni es az utókor számára e szo 
katlan időjárást ezúton megörökíteni. 

H Í R E K 
A péntek dé lu tán i ha rangszó 

Meg 174ü-ben XIV. Benedek pápa 
rendelte el, hogy az Üdvözítő kinszen 
videsenek es hálaianak emlékezetett 
minden penteken delu;an három óra 
kor harangszó hívja fel a híveket imara 
Az idei sztni év alkalmából XI. Pius 
papa különösképpen felhívja erre a 
szokásra a katolikus hivek figyelmét 
es különböző búcsúkat engedélyez 
azok szamara, akik e harangszára bi 
zonyot imákat elvegeznek. 

Halá lozás . Kedden ápr. 16 ár 
49- ik eleteveben hosszú kínos szen 
vedes utan elhunyt Reimholz Hermann 
f. hó 20-án temettek délután 4 orakor. 
Utolsó utjáia nagyon sokan kisérték 
el es ez ts mutatta a család iráni 
megnyilvánuló nagy részvétet 

Műsoros e lőadás . A kőszegi 
leanyiljusagi Máiia kongregáció tegnap 
mutatta be a legnagyobb siker mellen 
n üsoros eltádasát, amelynek részletes 
piogiamjat legutolsó szamunkban hoz-
tuk. Ma megismétlik az eltadast 6 órai 
kezdetlel, 80, 60 és 30 filléres belyá 
rakkal. 

Chernel István madár- éa kart-
véde lmi est. Cheinei István emleké 
ntk apoiásaia jövő vasárnap f. hó 
30-an felhat órai kezdettel Paidi Géza, 
kiváló magyar oinnhológus vetített 
kepes elOadast tart a főgimnázium 
dísztermében. Akit érdekel a madár 
világ ezei szépségé es a kertje fainak 
es tokiamat kezelésére énekes gya 
koriati tanácsokat akar hallani, ne 
mulassza el a kivnio előadót meghall 
gatni. Jegyek 30, iO es 10 fiileren 
kaphatók az tmerikanumban és Róth 
Jenőnél. 

Thirr ing Gusz táv u j könyve 
A kitűnő tudós, akinek tollából egyre-
tnasia jelennek meg még mindig az 
euekes kényvek «s tanulmányok, 
megint hatalmas művel gazdagította 
tzuiial a magyar turisztikai irodalmai. 
A könyvnek .Felsődunantul" a cime. 
Ihirring Gusztávnak segítettek e 
sőnyve anyaganak az elkészítésében 
Csanyi Karoly Gráf Samu, Heimler 
Károly es Székely Jenő. A könyv 796 
oldalon, számos képpel es térkeppel 
elent meg. A munka előrelaihatóan 
nagyon kapós lesz, elsősorban turis 
lak korében. 

Erélyes f iatal megb í zha t ó pénz 
beszedőt , aki jó ismerős a városban 
k.tes a KSE. Sztp mellékkereset 
lehetőség. 1 

vállalatomat 
ajánlom a n é. közönség 

figyelmébe! 

Kenyelmes 6 üléses, kitűnő 

autómmal minden személy-

fuvait jutányosán vállalok. 

Snves pártfogást ker tiszttletlel 

Karner Kálmán 
vál la lkozó . 

Gará/s : Király- ut 4, 

Rendelést átvesz 

PÜSKY cipész. 

Frontharcos főcsoport a 
május 7 ere tervezett balett előadás-
hoz az előkészítési munkálatokat meg-
kezdette. Jövő héten láthatók lesznek 
a szombathelyi nagysikereket elért 
előadás fényképfelvételéit. Ugyancsak 
jövő héttel kezdve lehet előjegyezni 
legyekre az Emerikanumba és Róth 
Jenő könyvkereskedésében. 

A zirci apá t ság levéltárában 
őriznek egy régi okiratot, mely arról 
tanúskodik, hogy amikor még nem 
voltak orvosok és patikák, az apatsag 
szerzetesei végezték a betegek gyógyí-
tását es a somlai bort gyógyszer gya-
nánt adtak a betegeknek. Már akkor 
tudatában voltak annak a ténynek, 
hogy a vastartalmú somlai bor ellen-
súly oza iil. késlelteti a véredényelme-
szestdést és étvágyat gerjeszt. 

A sopron iak k i r ándu l á sa Kő-
szegre. A soproniak kőszegi tervbe-
veti autóbusz kirándulásukat elmúlt 
vasárnap tartották meg. A jókedvű 
soproniak eleven pezsgő életet hoztak 
egy na^ra csendes városunkba. Elmúlt 
évben a Soproni Hírlap és lapunk 
kölcsönösen rendezte e kirándulásokat 
és a jólsikerült kiiándulás most ismét 
felvetette a tervet, hogy a két város 
között ezidén is létesítsenek sűrűbben 
csereautóbusz járatokat. 

Olasz Laci Igyes fiu és még 
sokra viheti. Ez voli a közönség meg-
áll pitása s ez a mienk is mutatvá-
nyaiéi , amelyeket néhány napén át 
a városi zenekar hangjai mellett gyen-
ge anyagi, de annál nagyobb erköl-
csi siker mellett bemutatott a Strucc 
es a Takarék épülete között kifeszí-
tett drótkötélen. 

Sakksz imu l t án az Ev. Ifj. Egy-
le tbe* . A vidéki sakkélet kimagasló 
egyenisege Riiter Károly joghallgató, 
Szeged egyik legjobb játékosa f. hó 
30-án d. u. 2 órai kezdettél sakkszi-
multánt tart. Előreláthatóan 20 25 el-
lenféllel veszi fel egyidejűleg a klz-
de lme i . E kivételes t i tka sakkesemé-

nyen bárki résztvehet, aki sakk-kész-
letét hoz magával. A részvétel díjtalan. 
A szimultán egyrészt a felfelé ívelő 
helyi sakkélet erósödesát célozza, más-
reszt pedig egy kiveteles tehetségű 
játékos magasnivóju és nagyvonalú 
játékstílusában gyönyörködtet és sí-
kaimat ad az összekasonlitasra. Felkér-
jük e nemes szellemisport művelőit, 
bogy n inéi számosabban jelenjenek 
meg a s z imu l t á non . Aki a szimultá-

nozó ellen nyer, vagy döntetlent ér elr 
értékes sakkönyv jutalomban részésfll. 

Megnyí l t a 600-eves gesztenyefa 

melletti Berghofer-féle nyár i v e n d é g l ő 
a Schrammel-zene közreműködésé 

vei. mely minden vasár- és ünnepnap 

játszik. A Kiráiyvölgy tavaszi és nyári 

pompáját ezen a helyen lehet leg 

jobban és legkényelmesebben élvezni. 

Látogassunk ki minél gyakrabban. 

i 
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Fénykép szezon 

haszná l j a KI a z 
a lka lma i , Ili a 
tavasz u j árak-
kal , 3 l ap 1 szép 
nagy k é p P e-— 

B A B A I -müíerem 

S T R U C C-szállóval szemben. 

Színi ek 'cdás Nagygencsen. A 
na^ygtncM lóm. kat. ifjúsági legény 
egyesület a húsvéti ünnepek alatt ha 
ronszor adta elo Hetner László kantot 
tanító a „Jo öreg strazsamesu ru című 
népszínművet. Mindhárom előadás 
igen nagy siktrt ara.oit. 

Felig elvérzett Le<a hai.trábar 
az erdöDtn Leilner J inos . 3 evt* 
gazdaltgeny, nnvel zsebkéssel Örig\n 
koss«gi szandékkal frlvagta csuklóján 
az ütőeret. Mikor keresésére induló 
hazbcliek ráakadtak, ts/rréletltnu 
ftkudt a lölaön Gupan gyots orvosi 
beavatkozás tudia Leitmr -.letét nug 
mtment, aki szetelnii bánkódásboi 
akait n eghulni. 

A sportpálya pályaépítései 
kölcsönének íöilcsztésere megkezdő 
dőlt a gyijíes n aiis szép eredmennyel 
A KSt hogy palyaepitesi kölcsöne 
nek kamataitól megszabaduljon és igy 
költségvetésének legterhesebb tételétől, 
akciót indított, bogy sportbarátok és 
a tehetősebbek jegyezzenek 50—ICO 
pengős kölcsönöket, amelyeket kamat 
mentesen juttatnak az egyesületnek 
Az egyesület ezen kölcsönökkel, ame 
lyeket havi kisebb részletekben is 
lehet fizetni, törleszti fennálló pálya 
eptiesi tartozását, megszabadul a ka 
mátoktól es minden évben annyit sor 
sel ki visszafizetésre, amennyit az 
egyesület évi költségvetése megeeged 
fczuton is kerfink minden sportbaratoi 
es a tehetősebb polgarokat lamogas 
sak ez akciót. 

Éleslövészet. 19;-3. évi április 
bó 24-töl naponta reggel 7 ótáto 
deluitn 10 óiaig (kivéve vasarnapoi) 
folyó évi május hó 4 ig bezárólag, a 
Can közséf — caki erdő — Irányhegy 
(Zeigeiberg) — Pogány torpincek — 
•s a Kőszeg—kőszegszerdahelyi or 
szagut közötti térületen a kőszegi és 
szombathelyi helyőrség harcszerű éles 
lövészetet tart. Az érdekelt lakóságot 
a kőszegi állomás parancsnokság ez 
•ton is figyelmezteti, bogy a jelzeit 
időben es veszélyeztetett területen, a 
saját erd»kében, senki ne tartózkodjék 
és begy a helyenként felállított bizton-
sági öröknek, illetve azok utasításainak 
*<i*denki vonakodfts nélkül eleget 
legyen. A veszélyeztetett területet 
egyébként a szokásos módon, kilátó 
pontokra tűzött piros fehér zászló is 
jelzi. 

* SzappanszQk légletét bámulato 
san olcsó árak mellett szerezheti be 
a Főtér 10 számú gyári raktárban. 
Legolcsóbb és leggazdaságosabb, ha 
holiadek szappant vásárol. Kg ja 76 
fillér. Kézmosó hulladék szappan kg 
jé Ob fillér, borotvaszappan huiladék 

ja 1 16. 

Kisorsolták a serlegmérközé 
•eket. Mint már beszámoltunk, a KSb 
b ) csapata resztvesz a serlegmérkó 
leseken. Most ejtették meg a sorso-
l t , amely szerint a KSE játszik ápr 

Kőszegen az SzFC ellen, maju? 
2o en ugyancsak Kőszegen a MÁV 
"itn, ü8-án idehaza Sárvár ellen, ju 
aius 4 en Körmenden Körmend *liei 

én Szombathelyen az SzSE ellen, 
W-in Szombathelyen a MAV ellen, 
«> en Kőszegen az SzSE ellen, 29-én 
Szombathelyen a Hangya ellen. 

Autókarambol történt szombat 
délután a honvédlaklanya sarkán Ifj 
Abért János cáki lakos kétlovas sze 
kerét egy helybeli autó az utcakeresz 
tezésnél elkapta és a karamtol követ 
kt ztében a? egyik ló hátsó jobblábái 
eltörte A vizsgálat megindult. 

Tarzan a moziban. Tarzan 
modern Ádám a legcsodásabb film 
alkotás, amelyet mindenkinek meg 
kell nézni. A film tartalmi mondani 
valója: bemutatni az embert, mint 
az ót köiülvevó összes többi teremt 
menyek urát. Ennek a kihangsulyo 
zása a mai egyre apadó Önbizalmu 
viiágban talán nem is u'olsó dolog 
Tarzan s/ertpeben Johnny WeismüHer 
amenkai uszóvilá^bajnokkal ismer 
ktdünk mig. akinek ez az első film 
szereplése. Csodálatosan ügyes és 
tökéletes játékával minden nézőt el 
ragadtat. Tarz. n minden kullutembei 
filmje, nitrr a dzsungel olyan részié 
leivel ismertet meg, amelyet eddi*, 
filmen neg sohasem láttunk. A vadon 
az őserdő, a vadállatok, az egesz 
nyers természet *nnyi uj oldaláró 
mutatkozik be, hc^y a néző alig győzi 
figyelni. Kiállitas es fotoitchmka szén • 
pontjából is csodás alkotás ez a fi m 
A kísérőzene is különös, idtgizgató 
A Vrdon azon jeienttti pedig, ame-
lyekben Taizan küzd a vadallatokka 
leteert es keAŐbb társai leietrt,sokká 
izgalmasabbak, mirt bármely n á;̂  
hasonló fiim. A kivételes értékű 
filmet mar szombaton bemutatti 
olcsó helyárak kai ifjúsági előadásként 
5 órai kezdettel, este fél 9 órakot 
rendes eUídasban. Ma aasárnap c 
előtdas van. Deílán 3 órakor nagyon 
mérsékelt hely arakkal, este 6 és 9 
órakor pedig felemelt helyáru előadá 
sok: páholyüles P 110, 1. hely 1 P, 
II. hely 50 filléres helyárakkal. 

Uj esőmérő á l lomás. Az Orszá 
gos Meteorológiai Intézet aligazgatója, 
Dr. Réthly Antal egyel, maglntanar 
húsvét vasátnapjan varosunkban idő 
zöti. A kora reggeli órákban felülvizs 
gálta a katonai reáliskola parkjában 
elhelyezett meteoiologial állomás mü 
szereit és észlelőkönyvát' amelyeket 
teljeses rendben lévőknek talált. Majd 
Dr. Visrya Aladar leanylic. tanár ki 
séreteben kiment a Stájerházakhoz 
helyszíni szemlét taitani egy esőmérő 
műszer felállítása végett, amellyel kap 
csolatban Kiss István városi erdéői 
fogja az észlelői teendőket ellátni és 
tudositasait havonkint az Orsz. Inte 
zetnek beküldtni. Az uj esőmérő ál-
lomás még ebben a hónapban meg 
kezdi működése! é& adatai kiimatolo-
giai szempontból érdekes összehaton 
litast fogna* szolgáltatni arra nézve, 
hogy a szomszédos hegyekben meny 
nyivel több és gyakoribb a csapadék, 
mint varosunkban Dr. Réthly kivána 
losnak jelezte meg, hogy a Siájerha 
zaanál hőmérsékleti észlelések is tör-
enjenek, de nem helyezhette kilátásba 

bogy a pontos hőmérőt is majd az 
Orsz. Intézet fogja az állomás rendel-
kezésére bocsájtani. Mivel azonban 
az éghajlati viszonyoknak minél pon 
tosabb és minél hitelesebben kimutat-
ható ismerete egy nyaralóhelynél el-
sőrangú fontosságú, remélni lehet, 
hogy a város fogja aránylag csekély 
áldozattal ilyen iráayban továbbfej 
kszteni *zt az uj kultúrintézményt. 

Gyermekcipőket 4 pengőtől , 
d lákcipóket lő pengőtő l kaphat 
már a Főtér 10 számú üzletben. 

K S E - H a n g y a 1:0. Az előző 
napi kemény metközés fáradalmaival 

lábában és sok tartalékkal spékelve 
aiiott fel a KSE a nagyon feljavult 
szombathelyi Hangya ellen husvtl 
hétfőn. Így is végig uralta a kissé 
anyha méikózest, amit legjobban a 
20 :3 as kornetarány mutat. A Han 
üyánal szenzációsan védett a kapus. 

Futballáz Kőszegen. 
Ha van a tavaszi derbi. 
Jól esik megfigyelni és lálni azt 

a hatalmas fejlődést, amelyet városunk 
futballsportja ez évben mutat. A lelki 
ismeretes munka meghozta a fegyel 
mezeit, igazi nivós futball-játékot üző 
tip top formában lévő csapatot s a 
kiiünö játék meghozta a közönséget 
Mérkőzésről mérkőzésre emelkedő 
szamban. A közönségnek ez a dédel 
gető szeretete, ameiyet most látunk 
^ amely ott áll mindenkor a küzde-
lemben, a város szineiben porondra 
lepő csapata mellett, ez ép oly nél-
külözhetetlen kelleke a sikeres szerep 
lésnek, mint a többi, tudás, tehetseg, 
önfegyelem, lelkesedés. H i igy dol 
gozik lovábbta is a KSE, akkor annak 
dacára, hogy teljesen reménytelenül 
5. helyezettként fordult a bajnoki küz 
delemben, megtöriénhetik a csoda és 
akkor nyeri meg a bajnoksagot, 
?mikor erre legkevésbbé számíthatott. 
De ha igy küzd és dolgozik továbbra 
is, meg is érdemli, hogy támogassák, 
s azt is, hogy a bajnokságot is rl 
nyerje. A legjobban imponál a KSE 
mostani első csapatabsn az a példa 
rruta ó fe^yilem, a pattanásig feszült 
jaiekvagy és az a hihetetlen lelkese 
des és gyózmakarás, amely a tréner 
kiválóan lelkiismeretes munkája foly 
tán mirden játékost átjár. Mindez pa 
rosulva a csapat minden egyes tag 
jában rejlő nagy tudással, nagyon al 
kalmas is arra, hogy a csapat valóban 
fel is tudja magát küzdeni az élre, 
ha akarja. Mindent elsöprő lendület 
ez legyen a fair játékmodor mellett 
továbbra is a jelszó a KSE-nel. 

Örömmel látjuk a közönség kö 
rében is az örvendetes változást. Nem 
csak a folyton szapotodó számot, 
hanem az együttérzést, a rajongást, 
amely viszi, ragadja magával győze 
lemről-győzelemre dédelgetett csapa-
tát. S mikor támogatásra kerül a sor, 
dacára a rendkivül nehtr tföknek, a 
kérő szó nem talál sflket ulekre. Tá-
mogatnak, segítenek bennünket min 
den oldalról. Vigyázni kell azonban, 
mert a közönség csak addig támo 
gat, lelkesít, amig a csapat és az 
egyesület megérdemli. A közönség 
szeretetére nagyon vigyázni kell min-
den jatékosnak, mert az olyan mint * 
napsugár, mely erőt önt a serdülő 
hajtásba. Ha a KSE és a közönség 
megrrartd ezen az uton, amelyen 
most halad, akkor a legegészségesebb 
alapokra van lefektetve városunk 
egész sportélete és sport jövője. 

Ezek azok a gondolatok, ame 
lyeket a mai nagyfontosságú derbi 
meccs alkalmával kell leszögeznünk 
Magáról a mérkőzésről pedig a kö-
vetkezőket kell tudnunk. A pápai 
Perutz csapata ha nincs is az élen. 
mégis az alosztály legnagyobb tudisu 
futball csapata. A Sabária Vámosa a 
Peratz trénere s a csapat minden 
pontján meglátszik munkája. A pápai 
csapat ma minden elsóosztályu csa 
patnak teljesen egyenrangú ellenfele s 
ezt igazolják tavaszi eredményei. Az 
első bajnoki meccsén a ZSE t tönkre 
verő SzSE-vei 2 : 2 re játszik. Ezután 
a két nagy meglepetés. Az elsőosz-
tályu pápai Kinizsit 5 : 2 re verte. A 
bajnokság élén haladó szombathelyi 
Máv pedig hatalmas küzdelem után 
csak 2 : 1 re tud a rregverni a pápai 
Perutzot Szombathelyen. 

Mi a két csapatot a mai nagy 
harcban teljesen egyenrangúnak tart-
juk. S ami legfontosabb, mindkét csa-
pat igazi stílusos, szép fair futballt 
jáiszik. A mérkőzés nyílt s legvaló 
szinübb, hogy a szerencse dönti el, 
mert a futballban ez is nélkülözhe 
tetten kellék. Ezen a bajnoki mérkő 
zéten kivül a tavasszi évadban mát 
csak egy mérkőzés kerül városunkban 
lejátszásai. Május 14-én a tapolcaiak 

ellen. Nem hisszük ép ezert, hogy 
tévedtünk, amikor ma rekord közön-
ségét jósolunk. A közönségtől csak 
egyet kérünk, belátást és elnézést a 
bíróval, valamint a játékosokkal szem-
ben, mert hiba nélküli ember nincs, 
s ha a csapattól kérjük, fegyelmezze 
magát, kérjük ugyanezt a k ö z ö n s é g t ő l 

is. A játékosokat és a bírót leszóló 
megjegyzéseket ptdig hagyjuk otthon, 
mert ezekkel mindent szolgaiunk csak 
a sportol nem. A mérkőzés kezdete 
d. u. 4 óra. Bírója Lisznyai. 

A KSE a szombathelyi profi-
kat is legyőzte 2 :1 ra. Nagy ér 
dcklődes előzte meg a szombathelyi 
profik bemutatkozását, amely nem 
sikerült ieljesen. A mérkőzés szépen 
indult a profik közül különösen a régi 
Sabárista Borbély és Horváth lendü-
letbe is hozta a profikat, de csakha-
mar felülkerekedett teljesen a KSE, 
amely pedig csatársorában 8 tartalék-
kal állott fel. Kár, hogy a profik ek-
kor tulerélyes játékot kezdtek, mely 
teljesen elrontotta a mérkőzés szép-
ségét és nívóját. A KSE teljesen meg-
érdemelten győzött, mert minden ré-
szében jobb volt a prófiknál, akiknek 
ebben az összeállításban nem sok 
sikert jósolunk a professzionista baj-
nokságban. A KSE ezúttal is igazolta 
kitűnő formáját. De volt ezúttal egy 
nagy szépség hiba is, 4 megítélt l l .es 
közül egyet sem tudott értékesíteni a 
KSE. Wehoffert kiállították, mert szin-
tén átvette a tulerélyes játékmodort. 
Kár ezért a különben nagytudásu és 
értékes játékosért. Azt hittflk, már le-
szokott regi hibáiról. Ha ezt meg nem 
teszi, nem szabad bajnoki küzdelemre 
beállítani, mert a nagy fontosságú baj-
noki küzdelmeknél nem lehet meg-
kockáztatni, hogy esetleges kiállítása 
miatt 10 emberrel kelljen a KSE-nek 
küzdenie. Érthetetlen, hogy még min-
dig vannak játékosok, akik nem tud-
ják magukat fegyelmezni, pedi j min-
den sportnak ez az alapja. 

Hivatalos rovat. 
3951—1933 Közhirré teszem, hogy 

Kőszeg szab. kir. m. város erdőgazda-
sága az alsóerdei fa árveréseket a kö 
vetkező napokon tartja meg. 1933 
április hó 24 én (hétfőn). 1933 május 
hó 1-én (hétfőn). 1933 május hó 4 én 
(csötörtök). 1938 május 8 án (hétfőn). 
Ezen árverési napokon eladásra kerül 
400 rakás tóskófa, 75 rakás húzott 
akác ágfa, ez utóbbi a csepregl ut 
mellett a lövöldénél. 200 rakás gyéri-
tési ágfa, 25.000 kéve rőzsefa, 50 ra-
kás kemény forgács és egyéb hulladék 
tölgy tűzifa. 150 űrm. tölgy és fenyő 
botfa. Az árverési napokon váltható 
egyébb saraagolt tűzifa és szerfa. 
Felhivom mindazokat, akik ezen árve-
réseken fa anyagokat vásárolni óhaj-
tanak. azok délelőtt • órakor jelenje-
nek meg az alró-rdei favágókunyhó-
nál, ahol köztudomásra lesz hozva, 
ho|y hol és milyen fa anyagokra tart-
juk meg kérdéses napon az árverést, 
ilktve eladást. 

* 

» 

309-1938. Közhirré teszem, hogy 
a jövő bélen április 25 én kedden, a 

—i • 
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városi erdőhivatal az utolsó csalitkia-
disi napot tartja. Mindazok tehát 
•kik csalitot igényelnek, feltétlenül 
most váltsák ki, mert több csalit kia 
dási napot nem tartunk. Egyben fel 
hivom a csalitváltó közörseg figyel 
mét, hogy az alsóeidöbél a csalitot 
május 15-ig el kell szállítási, mert 
ezen idó után a csalit utalványokai 
érvénytelennek tekintjük. Azok, akik 
felsőerdő stájerházi teszeiból váltják 
ki a csalit utalvanyokat, a kiváltott 
utalványok ellenében egészen aratásig 
tehát junius 15 ig elvihetig az általuk 
váltott csalitot. A csalitkiadás 9 es 12 
óra között történik az erdöhivatalban. 

2750—1933. Közhirré teszem, hogy 
Vasvármegye alispánja, ill. megyebiz-
tosának az aiabbi közérdekű határo 
zatai a polgármesteri hivatal iktató 
hivatalában f. évi április hó 24 tói 
május hó 8 áig 15 napi közszemlére 
ki vannak téve, amely időben azok 
ellen a vonatkozó törvényes rendelke 
zések erttlmében jogorvoslat adható 
be: 1.) 3854-1933. A Kőszeg szab 
kit. megyei városban létesítendő álla-
mi tanitóképrö intézet 2 ) 3618—1933 
Kőszeg szab kir. megyei város 1930 
évi zárszámadása. 3.) 4020-1933. A 
„Hő^ök Kapuja" emlektáblajának ügye. 
4.) 2511 — 1933. Fritd Gyula kösze,i 
lakós illetőségi ügye. 5.) 1327-1933. 
Göndöcs árvák illetőségi ügye. 

3810—1933. Közhirré teszem, hogy 
a város tulajdonát kepező árokpartok 
és kisebb területek fütermése a szo 
kásos módon 19 13 évi április hó 23 
án vasárnap d e 10 órakor a város-
házán tartandó nyilvános árverésen 
eladásra kerül. 

Köztartozás fejeben lefoglalt in^ók 
1933 április 28-án déletött 10 órakor 
Kőszegen a városmajorban a legtöbbet 
Ígérőknek elfognak adatni. 

Ipartestületi közlemények. 

Az ipartestületnél 60 filléres árban 
megszerezhető „Gyakorlati utmutató 
az iparosoknak az egyszerű könyvvitel 
könyveletére" ciinü könyv. 5 drb. ál) 
rendelkezésre. 

Ipartestületi elnökség. 

A kőszegi m. kir. állami tanítóképző 
Igazgatósága 151 1933. ikt. sz. 

flrl^jtési hirdetmény. 
A kőszegi m. kir. állami tanító-

képző-intézet igazgatósága az intézet 

háztartása részére az 1933—34. tan-

évre szükséges élelmiszerek szállítása 

céljából május hó 5-én, pénteken 

d. e. 11 órakor tartja versenytárgya-

lását. Szállításra kerülnek a következő 

cikkek : 

1. Méazároe- éa h e n t e s á r u k : 
650 kgr. levescsont, 700 kgr. leveshus, 

350 kgr. gulyáshus, 500 kgr. sültnek 

való marhahús, 1000 kgr. sertéshús, 

150 kgr. kalbász, 100 kgr. füstölt sza-

lonna, 150 kgr. virsli, 100 kgr. felvá-

gott, 100 kgr. vegyes máj, 150 kgr. 

tüdő, 500 kgr. borjúhús és 1000 kgr. 

tiszta olvasztott disznózsír. 

2. L i a z t á r a k i 4750 kgr. 00 liszt, 

10.000 kgr legjobb minőségű kenyér-

liszt, 200 kgr. búzadara. 

3. F ű s ze r á r uk i 250 kgr. hámo-
zott borsó, 600 kgr. bab, 400 kgr. 

lencse, 1000 ker. ries, 1500 kgr. kris-

tálycukor, 200 kgr. porcukor, 500 

kgr. kristálysó, 57 kgr. árpagyöngy, 

150 liter ecet, 60 kgr. kávé, 60 kgr 

enriló, 15 kgr. tea, 100 kgr. mák, 40 

kgr. kakaó, 375 kgr. szappan, 475 kgr 

faszén, 25 üveg kékítő, 35 kgr. kemé-

nyítő s vegyes fűszeráruk (egész bors, 

törött bors, szegfűbors, papr ka, kö-

ménymag. babér, gyömbér, szekfüszeg, 

fahéj, vanília, citrom, olaj, mustár, cso-

koládé, mandula, mazsola, m' .yoró, 

gyümölcsíz, sajt, Oetker stb.) mintegy 

1000 P értékben. 

4. Tejáruk t 8000 liter tej, 50 kgr. 

teavaj. 

5. Kenyérsü tés . Pályázatot hir-
det és árajánlatot kér az igazgatóság 

10.000 kgr. kenyérlisztnek kifogástalan 

minőségű kenyérré való feldolgozása 

és kisütésére. 

6. T ü z e l ő a n y a g o k : 400 q fa, 
mégpedig : 5 0 ' ; tölgyhasáb, 307, bükk-

hasáb, 20V« dorongfa ; 6 vagon első-

rendű hazai szén, 20 q száraz fenyő-

hasábfa alágyujtáshoz. Az e g y s é g e s 

árakat az ajánlattevők ugy állapítsák 

meg. hogy azokban a fának az intézet 

udvarán való kirakása és a szénnek az 

intézet pincéjébe való lerakása is benn-

foglaltassék. Ab vasúti állomás, ab 

tárna egységárakat tartalmazó ajánlatok 

figyelembe nem vétetnek. 

Az egyes áruknál említett mennyi-

ségek csak inegközelitőek s a körül-

mények és a szükség szerint jelenté-

kenyen változhatnak. Ezen élelmiszerek 

és háztartási cikkek szállítása a hus- és 

tejáruk kivételével 10 részletben szep-

tembertől kezdödöleg havonkint tör-

ténik, a szállított áruk minden hő végén 

kerülnek kifizetésre. 

Pályázhatik minden termelő, iparos 

és kereskedő. A pályázat írásban fog-

lalt, szabályszerűen felülbélyegzett ár-

ajánlatok benyújtásával történik. 

Minden árajánlatnak tartalmaznia 

kell: 

a) az ajánlattevő nevét, polgári 

állását és pontos címét. 

b) az ajánlattevő azon nyilatkoza-

tát, hogy a pályázati hirdetésben fog-

Iáit feltételeket ismeri és magára nézve 

kötelezőnek elfogadja. 

c) az áru minőségének pontos meg-

határozását és az ajánlati árt (egység-

árakat) számokban és betűkben ki-

fejezve. 

Az ajánlatokat a kőszegi m. kir 

állami tanítóképző-intézet igazgatósá-

gához legkésőbb / . évi május 4-ig 

be kell nyújtani. A későbben beérke-

zett pályázatok figyelembe nem vétetnek. 

Az árajánlatokhoz bánatpénzt nem kell 

csatolni. 

A legkedvezőbb ajánlattevővel 

írásbeli szerződést köt az igazgatóság. 

A megbízott a szerződésben szállításra 

vállalt anyagok értékének a tíz száza-

lékát biztosítékul az intézet igazgató-

ságánál lefizetni tartozik. 

Kőszeg, 1933. ápr. 18. 

A kőszeg i m kir. á l l . tanító-

képző- in tézet i g a zga t ó s ága . 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felej'hetet-
len jó apánk és rokon 

Kiss Imre 
elhunyta alkalmából fájdalmunkat 
bármi módon enyhíteni igyekeztek, 
temetésén résztvettek, a koszorúk 
és csokrok adásáért ezúton 
mondunk hálás köszönetet. 

Kiss Testvérek. 

Köszönetnyi lvánítás. 

Fogadják mindazok, akik sze-
retett jó férjemet 

Reimholz Hcrmannt 

utolsó útjára elkísérték és akik 
részvétüket másuton hozzám 
eljuttatták, ugysiintén a virág-
adományokért, melyekkeJ}fájdal-
mamat enyhíteni igyekeztek ez-
úton mondok hálás köszönetet. 

özv. Reimholz Harmanné. 

E g y d a r a b f ^ f l f i n 
3 l á m p á s l O U I U 

hangszóróval e l a d ó . 

Bővebbet Gyöngyös-u. 2.2,. 

Köszönetnyilvánités. 

Azon számos és jóleső rész-
vétnyilvánitásért, melyet felejthe-
tetlen jó édesanyánk, anyós és 
rokon 

özv. Wiedemann Ferences 
elhunyta alk.tlmával részesítettek 
bennünket, akik részvétüket el-
juttatták hozzánk, valamint a ko-
szorú és virágadományokért, nem-
különben azoknak, kik a teme-
tésen megjelentek, ezúton mon-
dunk hálás köszönetet. 

A gyászoló-család. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejt-

hetetlen jó édesanyánk, 

testvérünk 

úzv. Lauringer Elekne 
elhunyta alkalmából jóleső 

részvétüket nyilvánították, 

hálás köszönetet mond 

a gyászoló család. 

E l a E K T K O l 
BIOSKOP H A N G O S| 

M O Z I 

Műsor : szombaton 22 én 
és vasárnap 23 án : 

Szombaton d u. 5. este fél 9, 
vasárnap d u 3 és 6, este 9 kor 

Felemelt he lyá rak j 

az egész világot lázba hozta a 
Metro-filmgyár nagy slágere a 

az őserdők ura 

Főszerepben 
Johnny WeismUller. 

Magyar hangos h íradó. 

221-1933. vgh. sz 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Bátska Zoltán ^budapesti ügvvéd 

által képviselt Révész Qyula javára 8>) P 
töke és tdbb követeles es járulékai erejéig 
a kőszegi kir. járásbíróság 19M2. évi 2504 
sz. vegzésével .elrendelt kielégítési végre-
hajtás folytan végrehajtástszenvedőt 1932 
évi február hó 27-en lefoglalt 1328 P-re 
becsült ingóságokra a kőszegi kir. járás-
bíróság Vh. 2 31 '1932. sz. végzesóvel az 
árverés elrendeltetvén, végrehajtást szen-
vedő lakásán, üzleteben Kőszeg Király-ut 58. 
teendő megtartására határidőül 1933. évi 
ápr i l i s h ó 28 n a p j á n a k d. e. 9 ó r á j a 
tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, 
zongora, vendéglői asztalok, székek s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek — de 
legalább a Occsár kétharmad részéért — 
készpénzfizetés mellett el fogom adni. 

Kőszeg, 1933. márc. 20. 

Z i nhóbe l Nándo r kir. bir. végrehajtó 

Meghívó. 

A Kőszegi Sörfőzde és Malátagyár r.t. 
részvényeseit az 1933. május hó 1-én d e. V, 12 órakor Bulapeiten X., 

Magiódi-ut 17 sz. alati tartandó 

ezennel meghívjuk. 

Napirend 

1. Az igazgatóság es f«lügyelőbizo:t&ág jelentése az 1932 december 
31 én lezárt üzletevröl, az ez évre vonatkozó zárszámadások előterjesztése 
és megállapitása, határozathozatal a tiszta jövedelem hovafotditása, az igaz-
gatóság és • felflgyelöbizottságnak adandó felmentvény megadása tárgyában. 

2 Az igazgatóság javaslata n vállalat alaptőkéjének 120000 pengőről 
00.000 pengőre való leszállítása iránt, 4000 drb. 15 P névértékű részvény-
nek visszavásárlása és megsemmisítése utján. 

3. Az alaptöke leszállításával kapcsolatban az alapszabályok 5. post-
ának (alaptőke nagysága) módosítása. 

4. Az igazgatóság megválasztása. 
5 A felflgyelőbizottság megválasztása és tiszteletdíjának megállapitása. 
6 Netáni indítványok. 
A részvenyek a közgyűlés céljaira legkésőbb 3 nappil a közgyűlés 

megtartása előtt Sopronban a Nyugatmagyarországi Serfőző és Milátagyár 
r. t., Kőszegen pedig a Készegi Sörfőzde és Malatagyár r. t. pénztáránál 
helyezendök letétbe. 

Kivonat az alapszabályokból: 17. §. Aki szavazati jogával élni kiván. 
tartozik részvényeit szelvényeivel együtt legkésőbb 3 nappal a kizgyülés 
előtt a közgyűlési meghívóban kijelöli helyen letenni. 10 § . A közgyűlésen 
letett minden részvény egy szavazatra jogosít. 

Mérlegszámla 1932. december 31 én : 
V a g y o n : Oyártelep éi ingatlan számla 284 481 88 P. Felszerelés 

es berendezés számla 95 904 48 P. Nyersanyag és termények számla 14.616 77 
P. Pénztár számla 1017 81 P. Értékpapír számla 3 532 — P. Adósok 
számla 68 526 70 P összesen: 468 079 64 P. 

T e h e r : Részvénytőke számla 12M.000 — P. Tőketartalék számla 
80 000 P. Tartalékalap számla 3.669 86 P. Értékcsökkenési tartalékalap 
számla 261.886 36 P. l el nem vett osztalék 987 92 P. Hitelezők számla 
11120 P. Nyereség 1.524 30 P. összesen: 468 079 64 P. 

Eredményszámla 1932. december 31-én : 
V e s z t e s é g : Altalános költség számla 22.678 33 P. Srekeré-

részeti számla 2 879 83 P. Biztosítási dijak számla 1.841 63 P. Söradó és 
egyéb adók számlája 9.970 24 P. Nyereség 1 524 30 P. összesen: 38.389 33. 

N y e r e s é g : Nyereségáthozat a mult évről 480 23 P. Aru számla 
36.251 66 P. Kllönféle jövedelmek számla 1.657 44 P. összesen : 38.389 33. 

Az igazga tóság 

Megvizsgáltatván, rendben találtatott. 

A fel ügy elöbí zottság. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Készegen — 
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