
£ A*' 
& i l i s h ó 4 - é n 

1 4 . m i m . 4 6 . 6 v f o l ? a M 

. L Ó F I Z E T É S l Á R egynegyed év re : 

He lyben h á z h o z szá l l í t va 16000 ko r on a , 

V idék re p ó s t á n 20000 ko r on a . 

Kü l f ö l d r e egy évre 3 do l l á r (50 gzoko l ) . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a a á r n a p . 

Fe l e l ő i szerkesztő és kladő: Rónai Fr igyes . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kősseg, Várkör H9. sz. 

'IVIel'oii-nr.ána 25. 

nyllrttr »ora 4000 koniN. 

Hirdetáuft mlUmáttrsorankÉat 500 I , 

iidraifatoafc, 

Feltámadás. 
Az első nagypénteken Krisztus halálakor a 

nap elsötétedett, a föld megremegett, a sírokból 
halottak támadtak föl, a templom nagy kárpitja 
kettészakadt. A római százados Krisztus keresztje 
tövében igy szólt: Ez. valóban Isten fia volt. 
Arimathiai József elkérte Pilátustól az Úr holt-
testét. Miután meggyőződött Pilátus, hogy a 
Názáreti valóban meghalt, elrendelte, hogy József 
megkapja. Az őrt álló római katona biztonság 
kedvéért átszúrta lándzsájával Jézus szivét és 
abból vér és viz folyt ki. 

Jézustól ellenségei még holta után is féltek; 
mert tudták hogy megmondta, hogy harmadnapra 
feltámad, őröket állítottak, a sirbejáratához hen-
gerített nagy követ lepecsételték. Azt a szomorú 
Krisztust-temetést követte a reménytelen, néma 
nagyszombat. Krisztus apostolai elzárkózva, szo-
morúan, csendben siratták Krisztust és szerte-
foszlott reményeiket, Krisztus országáról való 
ábrándjaikat. 

A magyar nemzet nagypénteke és nagy-
szombatja ma is tart. Köntösünkre sorsot vetettek, 
ruháinkat elosztották, de csak ezt ; a magyar haza 
földje eltépésével a magyar lelket nem tépték szét, 
nem oltották ki, miként Krisztus lelkét sem 
ölhették meg. Kassán, Pozsonyban, Nagyváradon, 
Kolozsvárott, Aradon, Temesvárott a magyar 
lélek szenved, vérzik, de meg nem hal. Ránk 
is ránkborult a nagyszombat szomorúsága. — 
Hosszú a magyar nagyszombatja, sok lélek 
csügged, lemond, de vannak bizó lelkek, kik 
hirdetik ihletett ajakkal a magyar húsvétot, mi-
ként a Krisztus nagyszombatján is voltak, kik 
nem feledték el az Úr jövendölését: Föltámadok. 
Abban a megölt, holt Krisztusban benne maradt 
az isteni erő, az irigység, gyűlölet, ezt nem tudta 
kiölni az Istenemberből. A magyar népben is él 
a nemzeti öntudat, a magyar őséletcrő, a haza 
földjét szétmarcangolhatták ellenségeink, de a 
magyar lelket gyülöletük, igazságtalanságuk, há-
látlanságuk meg nem ölhette. 

Húsvét reggelén végigszaladt a hir Jeruzsá-
lemen : Krisztus föltámadott! Hamar megtudták 
Krisztus hivei, hamar Krisztus ellenségei. Az 
apostolok, tanítványok fájó lelkére öröm szállt, a 
csüggedők bizakodók, reménykedők lettek, a fé-
lénkek, az elbujók bátran előjöttek, mosolygó 
arccal jártak, megingott hitük újraéledt, hittek 
újra rendületlenül Krisztus országa megvalósulá-
sában. Boldogan mondogatták egymásnak : Ugy-e, 
amint az édes mester előre megmondotta, ugy 
lett: harmadnapra föltámadott. Alleluja. Most 
látták, hogy a Názáreti Jézus, valóban az Isten 
fia. kinek hirdette magát, mit bátran megvallott 
Kaifás főpap előtt, pedig tudta, hogy ezért halálra 
Ítélik. Sok csodája után végrehajtotta a legna-
gyobbat : önerejéből feltámadott. Amint nagypén-
teken minden reményük szertefoszlott, mert mit 
várhattak volna egy megfeszített Messiástól, kinek 
ellenségei gúnyosan kiáltották: szállj le a kereszt-
ről és hiszünk benned; mit várhattak egy holt 
Messiástól, ki mozdulatlanul pihent a hideg szikla 
sirban, ugy most, midőn él, midőn Mária Magdol-
nának, az emausi tanítványoknak, az apostolok-
nak megjelent, beszélt velük, a bűnbocsátó hatal-
mat ruházta rájuk, most él bennük a hit, a remény 
és szeretet. Hangoztatják ezek a boldog emberek 
a föltámadt Krisztus jelszavát: „Békesség nektek. 

Ne féljetek!" 

Kell, hogy a mi lelkünk is allelujás legyen 
Krisztus föltámadásának átélésében ! Krisztus föl-
támadása igazolása a kereszténységnek, a mi 
hitünknek! Ránk is vár föltámadás, ez a meg-

l a m b r i t s La jos polgánnaatar. 

U 1 I t K K . 

T u d o m ó n . . ! 

H I R D E T M É Í T T E K . 
Felhívom az érdekeltek figyelmét a Huiyadi 

M4t}ás reáliskola építésénél szükséges asztalos, 
lakatos, mázoló, üvegező, parketta, vászonrodőny, 
szobafestő, vízvezetéki, csatornázási, központi 
fűtési és villanyszerelési munkálatokra kiirt ver-
senytárgyalásokra. Felvilágosítások a szombat 
helyi m. kir. államépitészeti hivatalban nyerhe 
tők. Ajánlatok 1926. évi április hó 10 én d. e 
9 óráig nyújtandók be a kiiró hivatalban. A 
versenytárgyalás április 10-én lesz megtartva. 

A ^Vakok Gyámolító Országos Egylet" 
hatóságom utján fordul a város közönségéhez 
adományért. Ezen humánus tevékenységet ki-
fejtő egylet a háború és az ezt követő gazdasági 
helyzet miitt anyagilag megrendült, úgyhogy a 
társrtdalom anyagi támogatása nélkül eddigi 
intézményeit kénytelen lesz bezárni. Adakozzuus 
u Vakoknak f< liratu gyűjlőpersely alkalmat nyújt 
arra. hogy mindenki könnyű módon meghozza 
áldozatát a szerencsétlen vakok megmentése 
érdekébeu. Felkérem a város közönségét, áldo-
zatkészségével htsson oda, hogy a perselyekben 
minél több gyűljön be. A perselyeket tartó jó 
szívű gyűjtőket pedig ezúttal kérem, hogy a 
közönséget adakozásra hivjm fel. A perselytartó-
kat egyben értesítem, hogy az egylet igazolt 
meghatalmazottja a gyűjtött összeg átvétele 

Egyes szám ára 2000 korona 

Amikor kis könyveddel templomba indulsz misére, 
Amikor imához térdelsz s könnyed hull a templom kövére. 
Tudom én, hogy könnyeid igaz gyöngyé válnának, 
Ha gyönyörű ket szemedből keblemre hullnának! — 

Valamikor kézenfogva vitt édesanyám engem a misére, 
Mellette térdeltem, — rád gondoltam, más senkire. 
Oh ha tudtam volna, hogy erre az oltárkőre, 
Mikor elhagysz, más legennyel fogsz térdelni esküvőre ! 

Azóta, hogy elhagytál, mint falevél az ágat, 
Azóta, hogy könnyben látom úszni selymes szempil lá id. 
Tudom én, hogy mindhiába imádkozol az oltárnál, 
Nagyobb a Te szenvedesed minden sötét búbánatnál I — 

Nékem is lesz lakodalmam, heje-huja cigány nóta, 
Amikor siró ösziszél levelet hord a sirhalmomra — 
Tudom én hogy a sirom lesz ezután a Te oltárod, 
Azt is tudom, hogy a nótám marad a Te imádságod! — 

• Terp lAn J e nő . 

Kellemes húsvéti ünnepeket kiván elő-
fizetőinek, olvasóinak és munkatársainak 

a Kiadóhivatal. 

Eljegyzes. Lakó Katót Tuiáró! (Pestm.) 
oljegyezte Muly Rezső nyu^. szds, a kőszegi m. 
kir. reáliskolai nevelőintézet tanára .—(Minden 
külön értesítés helyeit.) 

Eljegyzés. Glózer József áll. polgári iskolai 
tanár eljegyezte n. Prosztonits István magyar* 

|óvári polgármester le\nyát MargiUat. (Minden 
; külön értesítés helyett.) 

Az első t8rzene húsvét hétfőjén a főtéren 
fúvószenekarral lesz meaturtvH. 

A hosi sírok tavaszi rendbehozatala az egész 

járásban elrondeltetott. 

i 

Ipartestületi közlemények. 

Felkérem a .Hunyadi Mátyás" reálnevelfl 
intézetben végzendő alábbi munkákra pályásai 
kivánó asztalos, ács, mázoló, üvegező, kárpitos, 

i szobafestő, vízvezeték ós villanyszerelő tagokat, 
I hogy április 5 én, húsvéthétfőn délután 3 órakor 
;a további teendők megállapítása végett az ipar-
testületben megjelenni szíveskedjenek. 

A Budapesti Nemzetközi \ ásár látogatására 
és 50°/t os menetjegy vásárlására jogosító vásár-
igazolványok, a hivatalos órák alatt (kedd, csii-
törtök és szombat este 5—8 ig) 40.000 K árban 

;az ipartestületben bárki által válthitók. Az 
igazolványokkal már április 10 ón lehet oda-
utazni, visszautazni azonban csak 17-től kezdve. 

D ö m ö t ö r Qyu la Ipartestületi alsök-

ügyében rövid időn belül jelentkezni fog. Gyűjtő-
' persely a következő helyeken van elhelyezve: 
' Struc szálloda, Kőszegi Takarékpénztár, Krausz 
; .József, Czeke és Társa, Pollák Sándor, Höffar 
József, Kovács István vendéglős, Unger Károly 

; füszerkereskedó, Mayer .Tános, Schermann István, 
Weinberger Gusztáv, Róth Jenő, Wentzl Ede, 

! Kirohknopf Mihály, Adler Simon, Nuszbautn 
Ferenc, Szekér József, Wéber Antal, Stiaszny 
Gyula, Lauringer Elek, Kohn Jakab, Rendőr-
kapitányság, Franki Lajos, B^nedok Gyuláoé, 
Kolmann Bernát, Táncsics György, L<mdvay 
Lajos, Róth Testvérek, Küttel D ÍZSŐ , Török 
János, Biazovits Ferenc, Biritz Jakab, Lágler 
Pál, Dorner Ferenc, Szombathelyi Tkp. kőssegi 
íiókja, Anyakönyvi hivatal, Kir. Járásbíróság. 

Közhírré teszem, hogy a nyilvános futball-
' mérkőzések szünete junius h í 10 tői augusztus 
25 ig állapíttatott meg. 

dicsőülő föltámadás az egész ember végcélja. 
Az a Krisztus megígérte, hogy föltámaszt bennünk; 
az utolsó napon. Amint igaz volt a saját föltá-' 
madására vonatkozó jövendölése, úgy szent igaz; 
a ránk vonatkozó jövendölése is. De szent Pál 
hirdeti, követeli, hogy amint Krisztus föltámadott, 
a sirból, ugy mi is támadjunk föl a bűnből. Vessük ( 

le a régi bűnös embert és az életujságában jár- 1 

junk ! A lelki megujulás valóban húsvéti allelujás 
boldogság! 

Midőn húsvét ünnepén lelkünket Krisztus 
föltámadásának az öröme hatja át, önkéntelenül 
is az eltemetett nagy Magyarország föltámadásáért 
imádkozunk. Él bennünk a nemzeti erő, de nagy 
követ hengerítettek reánk, a trianoni békét; le is 
pecsételték, őrzik is: a kisantant a őrünk, ó k is 
félnek mint Krisztus ellenségei De majd eljön 
az óra, midőn a magyar nemzet is kikel sírjából. 
Ehhez azonban gazdasági, nemzeti, politikai, tár-
sadalmi és erkölcsi megerősödés kell. Kell első-
sorban, hogy a parlament hivatása magaslatara 
emelkedjék, közérdekű törvények alkotásával fog-
lalkozzék, ne személyes és pártharcokkal töltsék 
az időt. Gazdasági megerősödésünk a mezőgazda-
sági és ezzel kapcsolatos ipari téren kell keresnünk. 
A kisipart, a honi termelést kell védeni a kül-
földdel szemben. Olyan ellenőrzés kívánatos, hogy 
Bacher-féle üzelmek ne tehessék tönkre hitelünket 
és nemzeti vagyonunkat! Az ifjúság pályaválasz-
tását a szülőknek^ ugy kell irányitaniók, hogy ne 
csak hivatalnoki pályára menjenek, hanem keres-
kedelmi, ipari, kertészeti, mezőgazdasági pályákra 
is. Minden munkában lehet a lelkünk uri, finom 
és művelt. 

De mivel minden ország talpköve a tiszta 
erkölcs, a csonka Magyarországnak is erre van 
nagy szüksége, mert igy lesznek erős családok, 
boldog családi fészkek. Boldog családok nélkül 
egy nemzet se tud megujulni; igazi irredenta 
politikát csinálni boldog otthonok nélkül nem lehet. 

Ennek a megdicsőült, föltámadt Krisztusnak 
szava: „Ne féljetek!" bátorítson bennünket az 
élet harcában és „béke" jelszava találjon otthont 
a mi húsvétra megujult szivünkben. 

| Nagy Ba l á z s . 
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Kőszeg ós Vidéke. 1926 Ápr i l i s 4. 

A városi viMamos zarszámadast felülvizsgáló 
bizottság hétfőn tartotta ülését a polgármester 
elnöklete alatt. A zárszámadást Seybold Rezső 
városi főmérnök referál'a és mint már megírtuk, 
a számadás 280 millió korona maradvánnyal 
zárult, meiynek t**le a fennálló rendelkezések 
értelmében a bérlő céget illeti, fele pediglen a 
városé. A bizottság egyhangú megelégedéssel 
vette tudomásul a zárszámadási, melynek letár 
gyalása után megtekintették a villamos telepet 
és szinte egyöntetűen azon nézetüknek nd'ak 
kifejezési a bizottsági tagok, hogy a villamos-
telep a leggondosabb kezelés alatt áll és d icára 
a 20 éves üzemnek minden elfogadható jókarban 
találtatott. 

A Kőszeg járási, illetve járási faiskola léte 
sitíse tárgyában a kikuidöft kertészeti főintéző 
csak a jövő hét folyamán érkezik Kőszegre és 
így a tárgyalások csak akkor nyernek végleges 
megoldást. 

A városi hivatasos tüzoitos^g kinevesse. 
Ismeretes, hogy törvényes intézkedés folytán a 
városok hivatásos tűzoltóságot tartoznak szer 
vezni. Az erre vonatkozó előzetes intézkedések 
megtörténtek és a város képviselőtestülete is 
tudomásul vette a hivatásos tűzoltóság szerve 
zéset és ennek végrehajtását a városi tanácsra, 
illetve a polgármesterre bízta, aki most nevezte 
ki a hivatásos tűzoltókat. Tűzoltóparancsnok-
helyettes lett gróf Erdődy Tamás, szertáros Csá 
uits József lakatosmester, aki a háborúban mint 
Őrmester szolgált; a legénységi állományban 
kinevezve lett Krancz Károly ács, volt ti/.edes, 
Horvá»h Jőzsef ács, volt hidász altiszt, Randweg 
Ferenc ács, volt gyalogos, \laitz Ernő asztalos, 
volt hidrisz altiszt, Hitter János kőműves, volt 
tizedes és Schlogl Ferenc kőműves, volt gyal. 
altiszt. — A hivatásos tűzoltóság parancsnoka 
Seybo'd Rezső városi főmérnök. A kinevezettek 
ez év május 1 vei lépnek szolgalatba. 

A kőszegi zeneszek vizsgáját megejtette 

múlt vasárnapon az Orszáuos Zeneszovetség 
vizsgáztató bizottsága Szombathelyen. Amint 
értesülünk a bizottság, amely mar ois/ago« kör-
útjának a vegén Tart, a zenekarok teljesitmé-
cjevei iLigvolt elégedve, sőt azt a hizelgő ki-
jelentést telte, hogy egész körútja alatt vidéken 
nem talált jobb fúvós zenekart, mint a kőszegi;, 
ami ujabb bizonyítéka Ková's Ferenc karnagv 
kiváló zenetudásának és fáradhatatlan munká-
jának. — 

A kós/eyi erdük áMamoeit.<sarol esik uj .h 
bun miLd gyakrabban szó, persze n- ui esik a 
városhi-án, hanoin még a fehér asztaloknál is. 
i l tgkeidrziük a po t/armestcrt, h «gy miben áll 
tuiajdonkópe . ezen ügy. A polgármester elősdia, 
hogy igenis az ugy jelenleg a miuiszturiu nban 
van és pfdig a belügy minisztérium és a f >ld 
mivelesugyi minisztérium közölt folynak a tár 
gyulasok. Miután Kaán államtitkár már a mult 
év vég-n nyugdíjba ment, igy a íöldmivelés 
ügyi minisztérium részéről i .sn ó vezeti a tár-
gyalásokat óa így nála uevu is lehet eíjarui é» 
a polgármester személyesen, tehát no;n meg-
bízott utján járt el a mult hónapion ezen ügy 
ben mindkét minisztériumban és doutés ezidő-
szerint meg nincs az ügyben. A döntés előtt 
megfogják hallgatni még a várost és a polgár-
ui» stcri is, mert ez utói bi ismételten kijelentette 
illetékes heiyen, hogy a város autonómiajáuak 
csorbítatlan fenntartass nélkül ©zen kérdés meg 
nem oldható es a város közönsége is nyomaté-
kosan adott kifejezést legutóbb hozott végha-
tározatabitu annak, hogy az erdi'k állami ke 
zelésbe ndá*át nem kivánja, erre szüksége ninc-s 
de a hatékonyabb állami ellenőrzésre viszont 
nincs és nem is lehet akadaly. Így áll tehát 
ezidCszerint a városi erdők állomositásának ugye 
amiről polgármesterünk a város nemzetgyűlési 
Képviselőjét is tájékoztatta és felkérte, hogy ez 
ügyben szintén ve»se latba befolyását, mit Lin-
gauui Albin képviselő meg is ígért. 

A padok is kikerültek a jó idővel a meg 
szokott helyükre es ezúttal is kérjük a közön-
séget, hogy a padokra ügyelni szíveskedjék cs 
az esetleges rongálók«u jelentse fel. Ujy halljuk, 
hogy a padok szaporítása folyamatban van és 
cementlábas padok kerüinek mé<,- a Kálvárián 
vezető útra és a Kirátvvölgyben is. 

Ki keli bővíteni a villamnstelepst. Ez már 
nem is lehet kérd ÍS tárgya, mert ennek elódaz-
hatatlan szükségessége beállott. A városi villamos 
bi/oitság mult hétfŐ! ü l tében foglalkozott is 
elvben már u kérdéssel, de érdembeli megálla 
podásra nem kerüM még a sor, mert a bérlő cég 
által bekivánt költségvetés nem készült el és 
igy estik a húsvéti ünnepek után kerül érdem-
leges tárgyalásra a dolog. A bizottság egyértel 
mülcg foglalt állást a bővítés szükségessége 
melleit, sőt abban is egyöntetű volt a megalla 
podás, hogy a céltudatos és megnyugtató kibő 
vités csakis a jelenlegi telepen törtethetik meg, 
még pedig uj gépegyseg-k beállításával, molyek 
közül az egyik kisebb lóerőt képviselne és ez 
szolgáltatná a nappali áramot, a másik pedig 
nagyobb lóerővel a jelenleg meglevő két g'pet 
segiteré ki. Villamosielepünk jelenlegi telj 'si ő 
képessége annyira elégtelen, hogy a mai szűk 
ségietet sem birja ellátni és hu megépül a reál 
iskola ujabb épülete, a járásbíróság, az Erzsébet-
szanatórium, a missiós árvaház, a postdsok árva-
háza, — időközben néhány msgánépitkezés is 
töriénik csak — bizony akkor a villamos vila 
gitásunk sötétséget jelent bővités nélkül. Szóba 
került a bővítéssel kapcsolatosan az is, hogy 
Kőszegfalvát is be kell kapcsolni végre a villa 
mos világításba. A viiia noatelep kibővítése 
mellett még mindig szükség lesz arra is, hogy 
a vizierőt is kihasználja a város es ezeket is 
bekapcsolja, de ezekre építeni a kibő»it^st bizony-
talan és igen költséges dolog lenne. Részletesen 
tájékoztatta a bizottaagot arról is, hogy ama 
sokat emlegetett stájer villamos áram behoza 
talára nem lehet ezidőszerint számítani és igy 
erre várni sem lehet, St pron városa is sokáig 
tartózkodott villamos telepének kibővítésétől, 
épen a stájer áramra való tekintettel, de mert 
ennek behozatala kétségesés bizonytalan, Sopron 
is belement a saját telepének kibővitésebe, ami 
folyamaiban is van ós nekünk is mielőbb meg 
leli kezdeni tényleg a bővítési munkálatokat, 
mert azok 5—6 hónapot igényelnek, az őszre 
pedig már nagy szükségünk van a több áramra, 
mely aztán hiva'ott I »sz a többszüKségietet ki 
elégíteni. A varos nem is akar kés delembe is:,i 
és azért a jövő héten már újból összejön a bi 
zottság és tárgyalni fugj.* a kibővítés ktlrdcaüt, 
hogy még idejében uu-gki.-dhető legyen a be 
építési munka. 

— A Polgári Kaszinó lieiyisegenek kérdése 
élénken foglalkoztatja a Kaszinó tagjai '.és. persze 
a vezetőseeet is. Leguj «bbm egy olyan meg 
o dási mód kísér:, meí; építeni akar Kaszinót 
és helyet is szemeltek már ki a Kaszinó számára 
a belvárosban levő u. n. Rechnitzer-házat, meiy 
le van rombolva 09 rr.nek helyén van tervbe 
véve egy uj Kaszinó épület megépítése, me'ynek 
tervét már el is készitette Miiller Ferenc építési 
vállalkozó és ha elfogadható áron meg lehet 
szerezni a telket, akkor az építést is meglehetne 
valósítani, ha sikerül olc»ó kolcsönuel a finan-
cirozás. 

Építsünk e uj szállodát ? MuHheti számunk 
ban az uj szálloda kérdésével ket közlemény is 
foglalkozott, Az egyik még mindig a J«sztl féle 
telekről targyai, pedig ezt bátran Kikapcsolhat 
juk. Megvette a Hitelszövetkezet ós ezzel az ügy 
a városra nézve befejezést nyert. A Hitelszövet 
kezet igazgatóságának bizonyára megvan a maga 
terve, bízzuk tehát a továbbiakat erre az igaz-
gatóságra. A városra nézve ez a telek amúgy 
sem bírhat fontossággal. Ha ennek az épületnek 
kiugró részét a Főtérhez csatolják, mi marad? 
A kultúrháznak és szállodának kicsi Í6, drága 
is 1 A Főtér szabályozása idővel m*jd meglesz, 
jelenleg nem sürgős. Kár volna az egymilliárdért, 
kaphat a város máshol oicsóbb ós megfelelőbb 
telket; egy csendes és árnyas hely u»*yis kívá-
natosabb. i la pedig ilyet nem találnának és a 
nyara'ó szállodának a Kultúrházzal okvetlen a 
városban kell lennie, mi volna a Struc szállóvá!? 
Megvenni a szomszédos Czeke házzal együtt, 
egy második emelettel kibővíteni, modernizálni 
és ezzel egy nagy lépést tettünk előre. Ne tana 
kodjunk folyton arról, amit nein csinálhatunk! 
Tanakodjunk inkább arról, hogy mit lehet és 
mit kell a már el neui ódázható idegenforgalmi 
akció sikeres megoldása érdekében rövidesen és 
olcsóbban megoldani. 

I A Kalvária villamos reflektorja és a stációk 
villamos körtéi nagycsütörtökön este gyúltak ki 
először. Meséiről u*y látták, mint egy uj üstö-

k ö s t : a rtfljktor magnak, a stációk k'rtéi egybe-
olvadva uszálynak. Szép Kálváriánk nagy díszét 
jeltnti ez a vilany világítási felszzcrelés. Eismerés 
illeti érte Dóra Lajost, aki létrejöttén fáradozott, 
Eitner Gusztávot, aki malmának villanyftjlesztő-
jébe bekapcsolta, Weöres Aladárt, aki önkölt-
ségen elkészítette, Istennek dicsőségére és az 
emberek örömére munkálkodtak. Netu tudjuk 
sikerült e a költségeket összegyűjteni, do ha 
még nem, ugy no habozzon senki ezt a dicsé-
retes n unkát tőle telhetőleg támogatni vagy ha 
bekopogtatnak hozzájárulásért, adjanak szívesen 
és készséggel, legalubb annyit, amennyit — 
idegen célra oly gyakran kiputnpolnak tőlük. 

A legsikerültebb műkedvelői eloadá^ok közé 
fog számítódni a jövő uzombaton és vasárnap 
este a Mula'ó nagytermében szinrekeruiö „N.ini" 

glogovf'ci szép svábleány) c iuu kacagtató 
énekes népszínmű, városunk közismert és eddig 
is már sok kellemes estet szerző kereskedő iljak 
műkedvelő gárdájának rendelésében. A szinre-
kerülő néps?iumű valóban arra fog szolgálni, 
hogy közönségünket könnyekig ktcagtas-sa és 
ezzel u mindennapi élet nehéz küzdelmeit i émi-
ieg feledtesse. Zatssk József, mint a darab ren-
dezője. ismét a ligkiválóbb műkedvelő erőkből 
választotta ki a szereplőket, kik közönségünk 
kedvencei közé tartoznak. Nagy meglepetést fog 
kelteni a színpadi díszletek. ízléses és művészies 
kivitele, valamint a színpadi hirdetések tömege, 
mily Karner Nándor festőnek ügyes kezemun-
káját dicséri. Az előadások mindkét nap este 
pont 7,9 órakor kezdődik, vásárnap délután V,4 
órakor pedig leszállított hclyárakkal. Jegyek 
előre válthatók Róth Jenő könyvkereskedésében. 

Az Elité kavehazban húsvéthétfőn tartandó 
teaestély iránt nagy az érdeklődés és egyben a 
legsikerültebb estelynek ígérkezik. Az előjegy-
zett asztalok — tekintettel a nagy érdeklődésre 
— legkésőbb 9 ór.*ig elfoglalandók. 

Hangya borozóban a badacsonyi 1923 
évi l iterenként csak 12.000 K. 

A szikvizyyári Közgyű lés hétfőn déluián volt 
az Ipartestület hivatalos helyiségében, mely ai-
loWommil a megüresedett elnöki tisztségre Mayer 
János v. ndóglős, az alelnöki tisztségre Schaar 

Józs» í és egy uj igazgatósági tagul Szelinger 
Dezső sór^yari igazgató lett egyhangúi ig ineg-
valasztva. A rés/.vényenkéiiti osztalék 8(HH) K-
bin lett n e^ alapítva, mely nrár mos* felvehető 
Flatnisch (ius táv pénztárosnál az ezévi szelve 
nyek ellenében. 

A Cincordia dalarda e^évi rendes közgyű-
lését április 11 én d e. f.»l 11 órakor tartja'az 
Ipartestület hivatalos helyiségében, melyre nem 
csak a műkodó tagokat, hanem a pártoló és 
alapító tagokat is, valamint mindazok, kik a 
dalard.i iránt j indulattal érdeklődnek, ezúton 
meghívatnak é» pontos megjelenésre kéretnek. 

35 rádió van mar Kőszegen. Részben inté-
zeteknél, részben p*dig magánosoknál b i^^etve . 
A kellemes szórakozást nyújtó találmánynak 
mindinkább több hive akad. Városunkban* Ka-
marás Jenő a villamostelep vezetője foglalkozik 
nagy szakértelemmel a rádió felszerelésével és 
bevezetésével, kinek magának is kifogástalan 
készüléke van. 

Aliitsunk fel városi merleget. Mar a háború 
előtt foglalkozott a városi hatóság egy városi 
mérleg felállításával, de a háborús viszonyok 
és az azt követő idők megakadályozták ezt és 
azért a viros vezetősége óhajtj** felállítani ezen 
nélkülözhetetlen és feltétlen szükséges közhasznú 
intézményt, melynek költségeit az idei költség 
vetésbe már he is fogja állítani. A mérlegház 
helye a vágőhid lesz, ahol a mérleget a vágó-
híd őr fogja kezelni. 

Mulatságot tartanak húsvéthétfőn a nagy-
geneai leventék a Fiuta féle vendéglőben. A 
nagycsömotei önkéTtes tüzoltóegylet p» dig 11 én 
tart mulatságot a Kecskés féle vendéglőben. 

Tagdíjbefizetés. A magy írországi rokkant 
segély és ayugdijegylet kőszegi fiókjánál az 
áprilisi évnegyedi befizetések f. hó 11-éu d. u. 
2—5 őráig eszközölhetők. 
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Körkérdést intézünk Kőszeg város azon 
polgáraihoz, akik a főtéri szállóépités, vagy az 
idegenforgalmi szállodaépítése ügyében valamely 
érdemes hozzászólni valójukat szívesen bocsát-
ják a közérdeklődésnek rendelkezésére, hogy egyik 
legközelebbi számunkban valamennyit egyszerre 
közzétehessük. Akik nem kívánják nevüket alá-
írni, ott elhagyjuk. 

A kőszegi ipartestület március 21 ére kitű-
zött, de határozatképtelenség folytán március 
28-áru elhalasztott 40. közgyűlése iránt nagy 
érdeklCdís nyilvánult meg. Dömötör Gyula el-
nök d. u. 2 órakor megnyitotta a közgyűlést, 
majd következett a tárgysorozat, az elnöki évi 
jelentés, mely szerint a testület készpénzállo-
mánya az év végen 19.007.450 koronát tett, mely 
OK8/.tg a mult évi 8,303.579 K-val szemben 
10,043 871 K emelkedést mutat, hatszr.os beru-
h á z ó k r a 5 085.000 K ford.Hatott, az év végén 
a testület 342 tagot számlált, elh.Ut 2 tagja. — 
Tanoneszerződés 92 köttetett, szabaditas 7tí, — 
ezek közül 73 tett Fegédviz6gát, 18 járáhbelit 
vizsgáztatott, lajstromozott tanorcok száma 207, 
a segédek szarna 192. Az iktatóba beérkezett 
413 ügydarab. Segéd ki és bejelentés eszközöl 
teteit 406. — A jelentést a kozgyulés egyhan-
gúlag tudomásul vette. A kinyomtatott s min-
den tagnak kézbesített K igy felolvasottnak te-
kintett 1925. évi zárt.í:ómpda6, mely bevételben 
4368 50, kiadásban 4229 64 aranykorona s igy 
a pénztári maradvány 138'86 összeggel, a va-
gyonleltár 462092 aranyKorona egyenlegű vá-
g j ónnal helyesnek találtatott a felmentvéuy a 
számadóknak egyh ngulag megadatott. Ugyan-
csak egyhangúlag elfogadta a 25S0 orunykorona 
szükségletet feltűntető 1926. évi költségvetést 
is. A közgyűlést megelőzőleg a testületnek egy 
kisebb töredéke mozgalmat indított, hogy a vá 
lasztásba ellenjelölteket állítson fel, azonban a 
megürült tisztségekre — dacóra az elnök tobb 
szőri felhívására — ellenkező vélemény nem 
nyilvánult s igy a kandidáló bizottság által ja 
vasolt jelöltek lettek megválasztva. Elnök lett 
ujbol Dömötör Gyula, elöljáróság rendes tagja i : 
Varga Imre cipéazszakosztályi elnököt és id. 
Kiss Gyula a husipari szakosztály titkárát uj 
ból, uj tagokként: VVichnál Antal a nőiszabó 
6zakosztaly elníRt't s Karner Ferenc a su:ő-
szakosztály titkárát 3 évre. Póttagokká: Orbán 
Jánost, Eeker Ferencet • Szi'ágyi Artúrt. Szám 
vizsgálókká: Wt-örcs Aladár, Lnuringer Ferenc 
és Krampol József eddigi t a g o l t újból s egy 
haugulag megválasztotta. A tsnonevizsgá'óbi 
zotteag kiegészítésére: az ái-sipurcál ta»_ul: lioősz 
Ede ácsmebiert, a fodrásziparoái elnökké Euker 
Ferencet, kőmivebiparnál elnökké Muller Fe 
renc kőművesmestert, kályhás p i m á l elnökki' 
I lammer János kénjóuyseprőmeslert, kárpitos 
iparnál elnökké T pfer G ju l a , tagokká C^ánits 
Gusztáv, Muszli Miksa, Pollák Sándor és W á g 
ner Gusztáv egyhangúlag megválasztottak. A 
tárgysorozat u'olsó pontjaként két indítvány 
szerepelt, az egyik indítványt, mely a tanszer 
ződéseknek a felbontást okozó fél terhére a 
szegődesi díj fele összegében vuló fizetésére ja-
vanolta a dijat tue'gallapitam, egyhangúlag el 
fogudtatott, — a másik indítvány azonban, mely 
általános derültséget keltett, elejtetett. Miután 
több tárgy napirendro kitűzve nem volt, elnök 
a tagokai összetartásra buzdítván, az ülés ezzel 
véget ért. 

Önnek nincs szükségé arra, hogy gyomor-
és bélbáuthImáiból kifolyólag állandóan szen 
vedjen, amikor köztudomásu, hogy a világhírű 
és mindenki által legelsőnek elismert IGMAND1 
keserűvíz használata megszűnteti a rendszerint 
a fenti bajokból eredő f o j f á j á b t , csökkenti a 
vérnyomást az agyban és meggátolja az é r e l -
m e s z e s e d é s t . E m é s z t é s i z a v a r o k n á l 
éhgyomorra már fél pohár IGMÁND1 keserűvíz 
elegendő. 

A kidűlt körítésén a Király ut vegen igazán 
bántják H járókelők szemét. M g a legutóbbi 
árviz iongálta meg azokat éá ma sincsenek még 
helyreállítva. Nyilvánvaló, hogy ezen kerítése 
ket az uj teleptulnjdonosok tartoznak helyre 
állítani és hisszük, hogy a városi hatóság kellő 
eréllyel kötelezni is fogja a teleptulajdonosokat. 

A KSE birkózói Szombathelyen Húsvéthétfőn 
rendezi a Máv. Haladás házi birkozóversenyét 
Szombathelyen, ineljre a kőszegieket is meg-
hívták. A versenyen 8—9 kőszegi birkózó vesz 
részt Szabó Ferenc trener v ezetósével. 

Értesitss. Az uj harangok ügyében elter-
jedt téves információkra vonatkozólag a hitköz-
ség tanácsú közli, hogy a harangok felszente-
lését ünnepélyes keretekben uugyszombaton nem 
lehetett megtartani, mert nem lett volna ele-
gendő idő hozzá, hogy még aznap a toronyba 
elhelyezzék. Mivel pedig a hitközség tanácsa 
ugy határozott, hoyy az uj hurangok nagyszom 
buton este a feltámadási ünnepélyen megszólal 
janak, a tervbevett ünnepélyes felszentelésről 
le kellett mondmunk. 

Hangy a borozóban a soproni vörös 
óbor csak 10.000 K. 

Nagygencsen vörhenyjárváuy lépett fel. A 
szükséges hatósági intézkedések megtörténtek. 

A zenevizsga, mint ezt más helyen közöl-
jük, fényesen sikerült és a zenekar tagjai mint 
rendkívüli tagok beléphetnek az Ors7ágos Zene-
szövetségbe. Eddig rendben van, de lehetetlenné 
válik ezen belepés a tulniBgas illetékek miatt. 
Minden tagnak 216000 K beiratkozasiilbtéket 
kell leróni, (ebuen már 3 havi tagsági díj ben 
foglaltatik) n további tagsági dij havonként és 
fejenként 1 pengő. A vizsgadíj fejenként 45.000 
K-t tesz ki. Ha ehhez hozzászámítjuk a kétszeri 
utazás költségét az egyes zenészre majd 300 000 
K költség hárul. Ezt a zenekar többnyire va-
gyontalan tagjai nem képesek megfizetni, annyi-
vá! is inkább, hogy a fúvószenekarnak Kőszegen 
aiig van jövedelmi forrása és az egyes zenész 
évente is alig birja zenei működése révén a 12 
pengőt megkeresni. Ezen uj helyzet méltó el-
keseredést szült a fúvószenekar tagjii között, 
kiknek legtöbbje el van határozva, hogy vég 
kép felhagy a zenével. Pedig városunk érdiké 
ben is igen sajnálatos dolog volna, ha a sok 
évi fáradozással olyan jól begyakorolt zenekar 
szétbomlana. A vizsgáztató bizottság kijelentése 
szerint Csonkamagyarországon a vidéken alig 
van különb fuvészenekar mint a kőszegi. Hisz-
szük és reméljük, hogy hatosagaink értékelni 
fogják ezen kérdés kulturális fontosságát és azon 
felismerésben, hogy a fúvószenekar további fenn 
állása nélkülözhetet'enül szükséges, majd utat 
és mi'dot fognak találni, hogy jelzett ukadályo 
kut elhárítsák. £ tekintetben elsősorban pol-
gármesterünk mindenkor bevált gondoskodó 
támogatására számítunk. 

Hangya borozóban a badacsonyi 1923 

évi l i terenkint csak 12.000 K. 

A foteri szálló kerdssi olyan mint a hold 
jírása. Il i é.deklődése egy ideig fogyóban is 
van, nemsokára ujri gyarapszik, — néha néha 
felhő homá l yo s í t j h ogy a:.után annál eresebben 
világosítson. S mert minden vasárnap uj eszmf'kft 
hoz felszínre az üggyel foglalkozók agyából, 
engedjék meg egy ráérő nyugdíjasnak, hogy 
szerény véleményét kockáMa^sj. Hogy szállóra 
sajnos, nincsen szüksége Kőszegnek, hZt nem 
kell fi>zegetni. Nézzék meg a S.rucc szálló for-
galmát, mindjárt tisztán látnak. H i mégis a 
város javát előmozdító idegenforgalom emelke 
désé.t gondolják olérnetőnek, nagyobb kényelem, 
modernebb kiszolgálás és tobb szoba biztosítása 
által, mennyivel olcsóbban megoldható ez a 
Strucc szálló, amelletli Czeke féle ház és az ezen 
háztömbök mögötti házikók belovonásával, pláne 
ha részvénytársasággá alakul és a jelenlegi 
tulajdonosok értékeiket nngyobbára részvényekbe 
fektetik. — Vagy azért akarnak uj nagy főtéri 
szállót építeni, hogy a meglevőt tonkretegyék ? 
Hát mindig csuk azon törjük a fejünket, mi-
képen kárositna'ju< egymást? Ujat, még nem 
létezőt kell alkotni, uj exisztonciákhoz alapot 
n>ujtani, — nem rontani, bontani és egymást 
felfalni. (Beküldetett.) 

Gyöngyös utca 9 sz. ház eladó! 
Cserepagetó ipararol mondott le elköltözés 

végett gróf Széchenyi Rezső volt gyöngyosapáti 

földbirtokos. 

Cipők ugr Tuutübai! 

Gyermekcipők b.m.v fekete mír 65.0l)0-töl 

Nöi cipők ff „ 180.000-től 
Férficipők „ 240,000-től 
Luxus-, házi- es sportcipőkben nagy keszlet 

Fried Gyula 
cipöáruliáza K ő s z e g , Főtér. 

Jó é t v á g y a t , 
kellemes 

közópzést és 
munkakedvet 

biztosit. 

MMHMHMttOfeta.., 
• 

É h g y o m o r r a 
már egy fél pohá r 

Schmidthauer 
v i l á g h í r ű 

! / • J A Jenő főherceg-utca 22 sz. alatt egy 
t V l d t l U szép világos helyiség, műhelynek 
vagy raktárnak. — Ugyanott egy különbejáratu 
utcai szoba is kiadó. Bővebbet ugyanott. 

S P O K T . 

A húsvéti ünnepek futballprogrammja 

Szombathe ly i MÁV —KSE. Húsvétvasárnap 
a szombathelyi MAV complett első csapata ven-
dégszerepel városunkban és KSE első csapatával 
játszik barátságos mérkőzést. A MÁV jelenleg az 
1. osztályú bajnokság negyedik helyezettje és a 
csapat nagy játékerőt képvisel. Közönségünknek 

(tehát alkalma nyílik ismét I. osztályú csapat játé-
kában gyönyörködni, mely bizonyára elsőrangú 
sportot fog nyújtani. A mérkőzés dclután 3 órakor 
kezdődik. Felhivatnak az első csapat játékosai, 
ezenkívül Szova, Nóvák I ! , Maitz és Wehofer 
pontos megjelenésre. — Délután Vj2 órakor elő-
mérközésen a helybeli Épitők a szombathelyi 
kereskedelmisták csapatával kerülnek össze. 

Ferrovia W i e n - K S E . Húsvéthétfőn nem-
zetközi mérkőzés lesz a kőszegi sporttelepen 
Először szerepel városunkban a KSE fennállása 
óta bécsi csapat, mely hivatva lesz Bécs világhírű 
futftallkulturájából némi ízelítőt mutatni sportot 
kedvelő közönségünknek. A bécsi Ferrovia jó-
képességü vasutascsapat, kiknek szereplése ele 
nagy érdeklődéssel tekint az egész város közön-
sége. A KSE csapata, tekintve a mérkőzés fon-
tosságára, komplett összeállításban készül kiállani 
és reméljük, hogy méltón küzdenek városunk 
színeiért. A mérkőzés délután 3 órakor kezdődik. 
A nemzetközi mérkőzést megelőzőleg %2 órakor 
a helybeli Törekvés játszik előmérkőzést a Vas-
surányi Leventék csapatával. 

Kámoni AC—KSE 2:1 ( 0 : 1 . Nag> meg-
lepetéssel végződött mult vasárnap Szombathelyen 
a KAC—KSE II osztályú bajnoki mérkőzés, mely 
a KSE minimális vereségével végződött. A KSE 
határtalan balszerencsével küzdött és ha csak 
nénii szerencse kiséri akcióit, ugy megismételhette 
volna múltkori nagy győzelmét ellenfelén. Ezt 
mutatta legalább a meccs képe és egyben azt is. 
hogy a tudás mellé szerencse is kell. Ezen a 
mérkőzésén a KSE csatársora rekordot állított fel 
a gólrontásban, mert legalább 8 biztosnak látszó 
helyzetben hibázott A vezető gólt a KSE éri el 
Nóvák révén, mit Vacskó II. egyenlített, Vacskó I. 
rúgta a győztes gólt. A mérkőzés, melyet Hollósy 
bíró jól vezetett, mindvégig izgalmas, de fair 
keretek közt folyt le. 

KAC I I .-KSE II. 2 :0 . (Előmérkőzés). 

Segedvizsgák. Március hnvábana irt zetkező 
tanoncok tettek segédvizngát: Hódy Teréz női-
szab^na* K rkus Anna. Kohn Adél nő szabó-
nak Muszli Gabriella, Borhi János més/.-nos és 
hentesnek Molnár Jenő nevű tmoncai kitűnő ; 
Wiehn&l Antal nőiaz-ib nak Tompeck Erzsébet, 
Markovit* Ferenc eipjsznek K ippel liotifried, 
H'izmun L voslnd ídi kováesnitc lío^TMn <Irula. 
Tucui lsiven nagyirencsi asztalosnak Hollósi 
János nevű tanoncai jő ; Sándor Gyula seregély-
házai asztalosnuk (Jeróly Lajos nevű tanonca 
elégséges eredménnyel nyertek segédlevelet. 

Hangya borozóban a soproni vörös 
óbor csak 10.000 K. 

Sertöporbanc lépett fel a burgenlandi l'^r-
gölény és N »gj>zentmihály községekben. A zár-
lat elrendeltetett. 



1 1926. Április 4. 

ad. 16 1926 h. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírre Ieszem, hogy a néhai Marth 

Karolvné szül Kappel Amália kőszegi 
volt lakós hagyatékába tartozó a kőszegi 
4914 sz. tjkvben A—75<Xí 11 hrsz. alatt 
irt Tecksrschaden dűlői t-69 négyzetül 
kiterjedesü gyümölcsös az örökösök meg-
keresése folytán az általam 
1926 évi áp r i l i s 11-én d. a. 3 ó r ako r 
Kőszegen hiv. helyiségemben megtartandó 
önkéntes nyilvános árverésen a legtöbbet 
igerőn.k eladatni fogn ik. Az árverési fel-
tetelek irod.imban a hivatalos órák alatt 
megtudhatok. 

Kőszeg, 1926. évi március 27 

Dr. Hátik Miksa s. k. 
mint PFEFFEL JÁNOS kőszeg kir. kú*-
|p-yí6nfk a szombathelyi kir. közjegy-
ió i kamara Ö> i'J2l nzimu védésével 

elismert helvettese 

ELEKTRO-BIOSKOP . M J ™ — HÚSVÉTI MŰSORA: 
Műsor : Húsvétvasárnap, április hó 4-én: Műsor : Húsvéthétfőn, ápri l is hó 5-én : 

F Ü R S T N A T I O N A L VILÁGATTRAKCIÓ! 

A boldogság tolvaja 
Dráma 7 felvonásban. — A főszerepben Ronald 

Kolman és Doris Kenyon. 

Hiszékeny Béni bácsi 
Burleszk 2 felvonásban 

A párisi Albatros-fllmgyár remekműve! 

Mathias Pascal 
(Egy boldogtalan lélek felszabadulása) 

Luigi Pirandello fantasztikus filmregénye 9 felvonásban 
A főszerepben IVÁN MOSJÖUKIN . 

Pilotti, mint magándetektív 
Burleszk 2 felvonásban. 

Pk 102 1926. 

Árverési hirdetmény! 
Alulírott bírósági kiküldött az 18Ü1 

évi I.X t. c. 102. §-a értelmében ezen-
nel közhírre teszi, hogy a kőszegi kir. 
járásbíróság 192"). évi 1605 3 számú vés-
zese következtében Dr. Stúr Lajos ugyved 
által kepviselt Koller István kőszegi lakos 
javara 6.127.53'> !< s jár. erejéig 1926 evi 
február hó 20-án foganatosított kielégí-
tési végrehajtás utjái, le- és felülfoglalt 
és 24.4ii0.00o koronára becsült követ-
kező ingóságok, u m házi bútorok, zon-
gora, fegyver, lovak, kocsik, nyilvános 
árverésen eladatnak. Mely árveres a kő-
szegi kir. járásbíróság 1926. évi Pk 
326/19i6. sz. végzése folytan 6.127 530 K 
tőkekövetelés, és eddi.; összesen 1.4u6 0t)0 
K-ban bíróilag mar megállapított költsé-
gek erejéig alperesnek Kőszegen, Király-
ut 108 sz háznál leendő megtartására 

1926. cvi áp r i l i s hó 10. n a p j á n a k 
dé le lő t t i 10 ó r á j a 

határidőül kitüzetik es ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegvzéssel hivatnak 
meg. hogv az erintett ingóságok az 1881. 
evi LX. t. c. 107 cs 108 §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett n legtöbbet ige-
rőnek, szükség eseten becsáron alul is 
el fog adatni Amenyiben az elárvere-
zendő ingóságokat mások is lefoglaltat-
tak, azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881 évi LX. t. c. 120. 
§-a érteimeben ezek javara is elren-
deltetik. 

Kőszeg 1926. március 24. napján. 

Tőtösay End re kir. bir. kiküldött. 

136 1926 vht. szám 

Árverési hirdetmény. 
Az 1881. évi LX t. c. 102. §-a, illetve 

az 1908. évi XLI. t c. 20. §-a értelmé-
ben közhírré teszem, hogy a kőszegi kir. 
járásbíróságnak 1925. évi P. 1024 8, 
1215 8, 1216 8. számú végzései következ-
tében a dr. Stur Lajos kőszegi ügyvéd 
által képviselt kőszegi betegház egyesü-
leti kórház javara 1004 kg búzának egyen-
érteke, 4,016.000 K, Weöres Elemér kő-
szegi lakós javára 530 kg buza egyen-
erteke 1.320OoO K és 50 kg rozs egyen-
ertéke 125.000 K, összesen 1,445 000 K 
Spanyik Emil kőszegi lakós javára 5ó0 
kg buza egyenértéke 2.200,000 K és 2.V) 
kg rozs egvenertéke 625.O00 K összesen 
2,825.000 K' töke R jár. erejéig 1926. évi 
február hó 6-án foganatosított kielégitesi 
végrehajtás utján le- es felülfoglalt és 
18,260.000 koronára becsült következő 
ingóságok u. m gazdasagi felszerelések, 
gyalupadok, szeker, deszkák, stb. nyilvá-
nos árveresen eladatnak. Mely árverés-
nek a kőszegi kir. járásbíróságnak Pk. 
243 19_t) számú végzésé folytán fentne-
vezett vegrehajtatók javára 4,016.000 K, 
1,450 000 K és 2,825.000 K tőkék és eddig 
összesen 2,847.700 koronában bíróilag már 
megállapított költségek erejéig Kőszegen 
alperesnek Jenő főherceg-u. 30. sz. a. la-
kasan leendő megtartására 

1926. évi á p r i l i s hó 7-ik n a p j á n a k 
dé le lő t t i 9 ó r á j a 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az enntett ingóságok 
az 1881. évi LX. t. c. 107 és 108. §-ai 
értelmeben készpénzfizetés mellett a leg-
többet igerónek, szükség esetén becs-
áron alul is el fognak adatni Amennyi-
ben az elárverezendő ingóságokat mások 
is le- és felülfoglaltatták es arra kielé-
gítési jogot nvertek volna, ezen árverís 
az 1881. évi LX t. c. 102. §-a értelme-
ben ezek javára is elrendelem. 

Kőszeg, 1926. évi március hó 17-én-

Tőtőssy Endre kir. bír. végrehajtó. 

ad. 24/1926 h. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a néhai Kap-

pel Mihály hagyatéki tömegébe tartozott 
a kőszegi 723 szu tjkvben A—6696 és 
6707 hrszám alatt irt Fuchsleiten-dülői 
gyümölcsös 630 négyszögölnyi része, az 
örökösök megkeresése folytán az általam 
1926. áp r i l i s hó 11-én d. u. 4 4 ó r a k o r 
Kőszegen a hiv. helyiségemben megtar-
tandó önkéntes nyilvános árverésen a 
legtöbbet igerónek eladatni fog. Az ár-
verési feltételek irodámban a hiv. órák 
alatt megtudhatók 

Kőszeg, 1926. évi március 30. 

Dr. Halik Miksa, 
mint PFEFFEL JÁNOS kőszegi kir. 
közictiyzónek a szombathelyi kir. 
közjegyzői kamara 60—1921 számú 

végzésével elismert helyettese. 

sorsjegyek htizása már e héten 

S z e n z á c i ó s nyeremények ! 

B U D A P E S T I 

NEMZETKÖZI VÁSÁR 
1926. április 17 -26 - i g . 

A l eg j obb bevá s á r l á s i a l k a l o m . 

V á m s z a b a d r a k t á r . 

Szá l l í t ás i- , utazási- és V iz«mked-

vezmények . Képviseletek a bel- éa 

k ü l f ö l d n agyobb v á r o s a i b a n . 

Egyben nemze tköz i b ő r i p a r i 

kongresszus . 

Szá l l á s t és tel jes e l l á t ás t b i z tos í t ó 

„3 nap Budapes ten* 

c. jegyfüzetek I m i l l i ó magya r K. 

Közpon t i i roda : Budapes t V. ker. 

Szemere-utca 6. Tel . L 961- 22. 

Kipe
0
r
r
g
e
e
s
,e" fenyőtoboz 

tüzelési célra minden mennyi-

ségben kapható. Kilója 400 K. 

Kőszegi Fenyömagpergetőgyár. 

Faragott tölgyfagerendák 
darabszám is eladók. 

Cim : Gyöngyös-utca 24. 

5 — 6 14 éven felüli 
leány munkára fel-
vétetik a Posztógyárban. 

UJ K E R E K P A R O K 
részletfizetésre is kaphatók 

2,000.000 
koronától felfelé 

LÉPOLD GÉZA 
mechanikus 

Kőszeg, Kossuth L.-u. 9. 

Harkány-Gyógyfürdő 
Pécs mellett 

62 fok te rmésze tes me l eg k í n e s 

i s zapos k á d és ny i to t t f ü r d ők 

reuma és h a son t e rmés ze t ü b a j o k 

g y ógy í t á s á r a . 

Kérjen prospektust a fürdöigazgató-

ságtól. Int. telefon 9 szám. 

L Ö W Y KALAP6YAR BUDAPEST 
Gyár és i r o d a : VII I . , Lu jza-u. 1 és 

Te lek i-tér7 . Belv. üzlet P á r i s i -u . 3 . 

Urinők! 
Magyarország több vidéki városá-

ban óhajtok saját gyártmányú nőika-

lapokból b izományieset legf ióküz letat 

létesíteni, — ezek vezetésére megbíz-

ható intelligens urinők ajánlatát kérem, 

melyben benne legyen, hogy milyen 

biztosítékot nyújthat. Szakértelem nem 

szükséges, miután azt saját szemely-

zetemböl adom — Ezen üzletek ve-

zetese biztos megélhetést nyújt. 

Bérbeadó 
egy 420 öles ifjümölcsö* a 

a Gunsborben. 

D\ Kopfátein, üuryvéd. 

Egy vagy kétszobás földszinti 

lakást mellékhelyiségekkel ke-

re s eltesebb házaspár , eset-

leg c se rébe adja emeleti egy 

s zobakonyha újonnan kifestett 

l a k á s á t mellékhelyiségekkel. 

Családi ház 
(2 3 szoba , f ü r d ő s z o b a s tb . ) 

k e r t t e l megvételre kerestetik, 
Ajánlatok „Készpénzfizetés" jeligével 

a kiadóhivatalba küldendők 

R i k k a x ? c s 
felvétetik a k iadóhivata lban. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

kiránduló közönséget, hogy ma, 
húsvétvasárnap szép idő esetén a 

Szabóhegyen 
levő vendéglőmet 
ünnepélyesen megnyitom. Friss éte-
lekről es italokról bőven gondos-
kodva van. 

Számos látogatást kér 

Kovács István, vendéglős. 

Butoreladas. 
Elköltözés iniatt olcsón el-

adom a szobaberendezésemet: 
Bútorok, kep k, fehérnemű, 

ruhák, függönyök, szőnyegek, 
nippek, kerti bútor, matracok, 
vánkosok, paplanok, gobelinek, 
bőröndök, könyvek, ládák stb. 

Király-ut 78 alatt 
naponta 

d e. 10—12-ig, d. u. 3-5-ig. 

Első szentáldozás 

napjának emlékére 

fényképeket, képes 

levelezőlapokat ju-

tányos áron készit 

SZILAGYI ARTÚR 
f ényképésze t i m ű t e r m e 

Kőszeg, Király-ut 22. 

Hirdetmény. 
A kőszegi ev Egyházközség 

tulajdonát képező volt Wallner-féle 
Várkör 50 számú s a vevő által 
saját költségén lebontandó háznak 
anyagát irodámban 

1926 ápril is 11-én d. e. %12-kor 

megtartandó önkéntes árverésen el-
fogom adni. Feltételek irorámban 
megtudhatók. 

Dr. SCHNELLER. ügyvéd. 

Műhely-megnyitás. 
Tisztelettel ertesitem a n é. közön-

séget, hogy Árpád-tér 24 sz. házamban 

uri szabó-mühelyt 
nyitottam, hol a legkényesebb izles-
nek is megfelelő uri és gyermeköltö-
nyöket készítek a legújabb divat sze-
rint mérsékelt árak mellett. Elvállalok 
továbbá mindennemű javításokat es 
átalakításokat is A n. é. közönség jó-
indulatú támogatását kéri 

H O R V Á T H S Á N D O R 

szabómester. 

Egyfogatú jókarban levő 

stráfkocsi eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Nyomaton K nui Kr:^v«»s kónyvnyotndájábau ivóH7.t>cen. 
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