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Kossuth és Lincoln. 
Irta . dr. Lukács György v.h.t t. országgy űlési képviselő. 

Mennél inkább távolodunk attól az időtfii, 
amidőn Kossuth Lajos megvált az élettől, az ő 
nagysága annál plasztikusabban domborodik elő. 
Amig élt politikailag lehetetlen helyzetben volt, 
olyan alakulás közepette, amelyet — értem az 
Ausztriával való összeforrást — csak a nagy 
világrengés változtaihatott meg. Az élő nagy szám-
űzött el volt zárva attól, hogy az aktiv politikára 
konkrét befolyást gyakorolhasson. Amióta Kos-
suth lelépett az élet szinteréről és amióta a nagy 
világégés azt az alakulatot, amely négyszáz éven 
keresztül elszakithatatlanul fűzte Magyarországot 
egy másik országhoz, mindenkorra megszüntette, 
azóta Kossuth eszméi fokozottabban hatnak és 
Kossuth tanításaiból sokszorosan tanulhatunk a 
mai helyzetben, amelyet, az akkori helyzethez 
képest, tabula rasanak nevezhetünk. 

Kossuth nagysága megdöbbentő arra, aki a 
tengereken tul jár. Én kétszer időztem Ameriká-
ban. Az első alkalommal, 1904-ben, amidőn ott 
jártam valósággal megrázó volt reám ez a hatás, 
az a tisztelet, kegyelet és szeretet, amellyel a 
Kossuth-nevet az egész amerikai kontinens övezte. 
És ha ennek mélyebb motívumait keressük, akkor 
nem állhatunk meg ott, hogy Kossuth olyan láng-
lelkü szónok volt, amilyen mást az emberiség 
még nem szült, hanem tovább kell keresnünk azt 
az okot és ezt az Egyesült államok törtenetében 
találjuk meg. 

Igenis, Kossuth egyetemes, nagy világszellem, 
aki a világtörténelemben hazáján kivül más or-
szágokra talán még nagyobb befolyással volt. 
Kossuth hirdette a szabadságot, ő a szabadság 
legelső lovagja. 

De ez maga nem elég annak a ragaszko-
dásnak megmagyarázására, amellyel Amerika Kos-
suth nevét tiszteli, kegyelettel, szeretettel övezi. 
Hanem Kossuth Lajos az, aki odaát akkor, amikor 
a magyar haza elárvult, amikor ez a haza egy 
zsarnok önkénye alatt nyögött, hirdette a függet-
lenség eszméjét Amerika földjén es ezzel olyan 

magot vetett el, amely mag azután később kelt 
ki s Lincoln, a nagy amerikai elnök idején lett 
terebélyes fává és e maghói nőtt ki a nagy egy-
ségesseg, Amerika mai nagyságának alapja. 

A szabadságeszme, a függetlenségnek az az 
eszméje, amelyet Kossuth elvetett, akkor termett 
igazi gyümölcsöket, amikor Észak és Dél össze-
ütköztek, amidőn a rabszolgaság felszabadításá-
nak nagy kérdése felmerült és amidőn, ha nem 
sikerül a Kossuth eszméi által megihletett északi 
államoknak a diadalt a rabszolgatartó déli álla-
mok felett kivivniok, akkor talán az egész ame-í 
rikai alakulat összeomlik és az az egységes nagy 
szövetség, amelyre ma a világtörtenelem suly-1 

pontja helyezkedett, talán teljesen szétmállott 
volna és nem vált volna alapjává azoknak a ké-
sőbbi nagy fejleményeknek, amelyeket ez az egy-
séges föderáció kialakított. 

Lincoln volt az a nagy férfiú, aki Kossuth 
eszméi alapján és az északi államok voltak azok 
a tényezők, amelyek Kossuth eszméitől lelkesítve 
felszabadították a rabszolgaságot és az emberi-
ségnek ezt a nagy kérdését mindörökre megol-
dották és egyúttal Észak és Dél között a ki-
egyenlítés útját megtalálták. E kiegyenlítés folytán 
lett az északamerikai unió azzá a nagyszerű egy-
séges szövetséggé, amely ma irányt ad a világ 
egész fejlődésének. 

Kossuth eszméjének a diadala az, hogy az 
északamerikai unió a mai formidabilis nagyhatalom 
és az a körülmény, hogy az Északamerikai Egye-
sült Államok ma szinte diktálnak az egész világ-
egyetemnek. 

Csoda-e tehát, ha Amerika olyan hódoló 
tisztelettel veszi körül Kossuth nevét, amely név 
Amerika nagyságától örökre elválaszthatatlan ? 

Ahogy nálunk a kuliurat támogatják. 
Agyon támogatják. — Mindannyian vissza-

emlékezhetünk, hogy még néhány évvel ezelőtt 
is mennyi igazi kulturát terjesztő zeneest, hang-
verseny és egyéb előadásban lehetett része a 
kőszegi közönse^nek. Itt jártak az Operaház, a 

A bohóc tragédiája. 
Irta: Palásthy Marcell . 

J l t t , hódított, gyöngédségekkel halmozta 
el a kislányát én távozo't, nej hal >m frintssz 
tiku9 álomanyagot hagy va hátra az ifjú hölgyek 
számáras magával vitte H megfejthetetlen titkot. 

* * 
* 

Etfy napon miss Ambro sürgönyt kapott 
édeadpiától, Biid4ppstről. 

Utazzék oda gyors n, m^rt nagyon várja I 
E*y hónapot akar vele eltölteni majd a norvég 
fjordok között. 

O, milyen öröm volt e7 ! 0 . milyen jó les?, 
szép lesz az élet — Ő/e le ! Vele, akit alig is 
ismer, de akihez mégis szivének minden rajongó 
érzése füzi. S talán megludja majd vénre a/, ő 
árva életént-k könnyes, négy titkát, mely már 
annyit nyugtalanítóba álrratlan éjszakáin 

• * 
* 

Az Epreskert elegáns palotájácskájában 
bőség, izlés és kényelem fogadta miss Ambro*. 
Olyan jó volt itt minden ! Olyan meleg, o j a n 
jóleső, annyira mis, mint árvaságának díszes, 
de magányos kalitkájában. Olyan utáno~hatat-
lanul nagyszerű volt minden, hogy u«y élt e 
kedve? otthonban, mint egy álomvi láubm 

Óraszámra ülhetett az ő drága, szép apus 
kájának ölében, aki most csakugyan az övé és 
hallgatta M gvöny^rü meséket mindirról, ami 

\xí ö ele ük lesz ezután. Csak este ne volna 
soh\ 1 Ped'ir milyen szépek az estét itt a tinóm 
vo'ia'u villák és élettől du?zadó kertek között. 

— D>) miért is k 1. édesapának minden 
ec't-:' elmenni ha/.u ról ? 

Bár sí^gyelte is titkon egyre jobban el 
halalmasodó vágyát és korholta iá ma^át érte, 
mé^ia egyr* nagyobb szükségét érezte annak, 
ho y tmv kell tudnia íd »tapja titkát. Mert v in 
valami titka, amit lelkeik legmeghittebb meg 
uyi'ttk ozásuibtu is rejteget. Ezt egyre jobban 
érezte miss Ambro. 

* * 

Azn, p este, mikor apja ismét bucsut vett 
tőle, hogy újra titokzatos útjára induljon és a 
hajába csókolta azt az Ígéretet, ho«y negyed 
tizem tiy Kor itthon lesz, nem birta többé le-
kü/.de i egész lelkét betöltő vágyát. 

Utána surrant. Nyomon követte a széles, 
árnyékos utcákon, a virujkosarakhoz hat-onlatos 
kt*rt6k között, a cukorhabból ópültnek látszó 
kicsinv 6-; finom pilóták során, a liget felé. 

Éde-apja frr SJQ nyugodtan, nagyokat 
lépve haladt előtte. Ugyancsak szaporáznia 
kellett a h|»teit, hotty u sarkában -udjou m,t-
r dni. A Szépművészeti Muzeumtól kezdve, ahol 
az Árnyas városligeti ut öblösen kanyarodik, 
rná" futnia kellett, hok'j el iie veszítse a eme elől. 

A cirku?z előtt egy egy pillanatra elm rült 
a neki oly kedves alak a járókelők sűrű tömo-

Nemzeti Színház művészei, budapesti és bécsi 
hírneves ének- és zeneművészek. Többször is 
szerepelt nyilvánosan a Stűr-zenekai, a nagy, 
Kováts tanítványokból összeállított zenekar. Egy-
másután rendezték a sikerültnél-sikerültebb mii-
kedvelői előadásokat. Vájjon miért maradt mindez 
el ? Megmondhatjuk az okát. 

A Szinpártoló tegnap nyilvános hangversenyt 
rendezett Molnárné Hir Sári és Molnár Imrének, 
a virágénekek és régi magyar népddok kutató-
jának es mesterének közreműködésével. A sze-
replők és a műsor garancia volt arra, hogy a 
szó nemes értelmében vett kultura terjesztéséről 
van szó. A hangverseny rendezéséhez engedély 
kell. De ezt az engedélyt megszerezni nem oly 
könnyű dolog, mintahogy azt bárki elképzelhetné. 
Mindenekelőtt el kell menni a városházára és 
lefizetni a szegényalapra egy bizonyos dijat. Ezután 
ugyancsak a városházán vármegyei alapra m e j n t 
csak dijat kell lefizetni Ha ez es az igazolások 
a befizetésekről megvannak, jön az adóhivatal, 
ahol igazoltatni kell a vigalmi adó lefizetését. 
Ezután dehogy jön még engedély. A rendőrjégen 
adnak befizető lapot. Ezen a befizetési lapon a 
zeneelőadási jogok képviseletének Szombathelyen 
be kell fizetni a legmagasabb helyár tízszeresét. 
(A jelen esetben ilyen jegy összesen 7 darab 
fogyott el, a többi kedvezményesjegy volt. 
Egyébként csak ez az egy díj circa 20%-a 
volt a bruttó bevételnek.) Ezután persze még 
mindig nincs engedely, sót most jön a java. A 
rendőrségen megtudjuk, hogy engedélyt csak az 
ali«pán adhat (még szerencse, hogy nem vala-
milyen minisztérium tartja fenn magának az en-
gedélyt megadását.) Persze itt megint csak fi-
zetni kell. U)ból valamilyen vármegyei alapra. 
Tessék tehát Szombathelyre lemenni és az enge 
dély kiadását az alispánnál kieszközölni. Ha 
mindez megvan, ezután jönnek mégcsak a szo-
kásos bélyeg és rendőrségi dijak. 

Ezek után érthető, hogy még zsúfolt házak 
mellett sem maradhat az egyébként is felmerülő 
plakát stb. kiadás után mégcsak utik Itségre 
sem. Az egyesületeknek, vagy a jótékony célra 

írében, de aztán a cirkusz ajtaja eiőtt föltűnt 
újra a jólidinert cilinderes fej, amely euy perc-
cel később besodród >tt a tömeg folyamában a 
cirkusz kapuja alá. 

* * » 

Miss Ambro megváltotta jegyét a pénz-
tárnál s pár perc múlva már benn is ült a 
körbefutó padsorok eyyik páholyában. Az iv-
Utnpák nappali fényében azonban hasztalan 
járatta körűi kutató pillant.isait a tömött galé-
rián, Mesapjtt st hogysem Kikerült fölf d /nie. 

Pedig itt kellett lennie. A j»gyszedMől 
látcsövet kért s most azzá1 kutatott az eltűnt 
kedvs arc után. Sihol, sehol, sohol nincs . . . 

És m)st egy regény jutott az eszébe. A 
cime az volt: A cirkusz démona. Az érzelmes 
és szenvedélye; lobogásá'ól futott, ezernyi sejtett 
élettitkot feltáró regényben, melyben a roman-
tika lampionjai étgtek, egy gróf beleszeretett a 
sátáni leikü 1 ívarnőbe, aki persze romlásba 
döntötte H nemes grófot . . . 

— O szegény a p u k á m ! — szaladt k i 
miss Ambro száján a fájdalmas iszony Kz volna 
bá: a titok ! E ry démon vonszolja őt i i idalutján 
H világ körül? Rózsaláncon és fejedelmi rab-
ként? Az biturolji évek *orán át a* ő édes-
apját, az élwid boldog-á<át? Biiztos-m most is 
vele van az öltözők társalgójában és szenved, 
szenved végtelenül. 

Mert mi mist tudna adni e«v ilyon sz *ren-
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pedig megmarad a ?ok tortúra után a tapasztalat, 
lendszerint reafrzetessel kiegeszitve. Kzert az igy 
megszerzett engedelyt nem kulturest megtartására 
kellt ne felhasználni, hanem arra, hogy a kér-
vén) t az összes mellékletekkel együtt muzeumba 
helyezzük el, hogy igy láthassa az utókor, mi-
ként értelmezik az Urnák 19J9. esztendejében 
az agyonrendeletezett Magyarországon a kuliura 
támo^atasát 

Az az ellenérv sem állhat mtg, hogy az igy 
befolyt dijak egy kisebb része kulturalapokra 
fordítják, mert hisz nem folyhat be onnan, ahol 
i.em rendeznek semmit. Már ptdig ki merne ily 
körülmények között? Látjuk is itt Kőszegen, 
nincs majdnem semmi, a kuliura tehát minden 
I ép rosszul jár Ha mégis rendezne valamilyen 
egyesület a rendeletek kijátszása nélkül, tehát 
nyilvános belépő dijak mellett bármit, ajánljuk 
az illettkes hatóságok figyelmébe, hogy rendel-
jenek ki akkor végrehajtót, aki luxusadóba le-
foglalhatná mondjuk az enekesek hangjat és a 
mentőket, akik a rendezőseget vehessék kezelésbe, 
ha az elszámolásra kerül a sor. Esetleg lehetne 
Még kiküldi ni a meg megszervezendő hangver-
senyek megrendezésenek rendezését ellenőrző fő-
rendezőt, lehetőleg kormánybiztosi hatáskörrel es 
teimésjetesi n a rendtző egyesület költségére. 

Egyébként vagy ok bátor mindezeket Lingauer 
Albin képviselő ur figyelmébe ajánlani s őt fel-
keuii, emelje fel nyilvánosán szavát e lehetetlen 
állapotok es ftnn.'tlló rendeletek megszüntetése 
miatt a képviselőházban. 

vitéz Szabaüváry Ferenc. 

tol^LiT*: Í J S 2 i - i 

3298—1929. szám. A m. kir. Kereskedelem-
ügyi Minisztérium rendeleteből kifolyólag újból 
figyelmeztetem a közönséget, hogy a vasúti so-
rompóknál, ha azokat leeresztettek, a sorompok 
köze menni tilos, úgyszintén tilos a „Vigyázz, ha 
jön a vonat" intőtablakkal ellátott vasúti útátjá-
róknál az átjárás a vonat közlekedése esetén A 
rendelet ellen vétők kihágást követnek el és fel-
jelentés eseten büntetésben részesülnek. 

3290—1929. szám. Közhírré teszem, hogy a 
m. kir: honvedgyalogezred a Cák község, caki 
erdő, Zeigeiberg es Pogány állal hatarolt terü-
leten f. évi március hó 18 tói 23-áig harcszerű 
éleslövészetet tart. Felhívom a közönséget, hogy 
a jelzett tetületen reggel 7 órától este 7 óráig ne 
tartózkodjék és a biztonsági őrök felhivátanak 
tegyen eleget. 

Ad. 2386- 1929. Közhírré teszem, hogy az 
Alsóerdei agtaárverest a vásárra való tekintettel 
ne.ii március hó 18-án hétfőn, hanem utána 
követl.ező napon március hó 19-en kedden tartja 
meg Kőszeg szab. kir. r. t. város erdőhivatala. 

» • i — — — 

c»eil«n rtgény, mint gyötrelmet én kárhozatot? 
O, meKtanuita ö ezt abból a reyénybM, ott a 
Qiisa Hubbs hazában, auitly mégsem óvta meg 
fctet az élet titkaitól, bárhogy vigyáztak is erre 
a papnH/emea missk. 

E határozta, hogy meg fogja menteni az 
édesapjat. 

* • 

E perctől Kezdve nem látta az arabs pari 
iák keriugö s z a ^ud^a t a porondon, nem láita 
a pttriifti*buMi éh meiusagos spanyo mének p*rá 
dttati tipegő tuncat . . . Nem is érdekelték a 
a ktipruztitos Ci wbo)-mu'atvanyok, i em szóra 
koziai ak tem t» b«rkuietes bt m a trapéz rt pűlő 
művészei b u cir^!«z kupoiajábol az é*ő m< d> n-
oebe lejtbt Ukro luvaruszók pridut>ci<i nem 
kgtak n.eg. A bohócok mókájt. i.em r-rt el a 
tudómhoz, nem latta a cirkusz ragyogását, arany 
fu jei, nem halottá a tapsot, amely az eletüket 
koCKaitatu komédn.sok torturas művészt tét jutal-
m a d es a felharsanó kacajt, mely örvény elt 
az n u^iok e c>arm>kab .n. Azt st m halottá, a 
o.eiy „pivnhai gu Tominy " hallatlanul groteszk 
í t tLUmiiató muden strófaju utan percekig 
tomuo t. 

Nem latolt, nem b»liott semmit a szórt 
kozajs e pogány templomának életéből. A latc>6 
kiegestn cikkazó prizmáján kereaz'.ül az > pjá', 
az edesapját kereste, ho*y mikor tűnik mar fol 
a nezcieien valahol. 

Es vége lett az eladásnak, d* az édes 
apját i « ni találta m* g. L» sl eállt a kij \rat előtt. 

3099—19L'9. szám Közhírré teszem, hogy a 
m kir államrendőrség által elkobzott fegyverek 
folyó évi március hó :!0 án d u. 3 órako kerül-
nek a kapitányság helyiségében árverésre. 

Ad. 1619—1929. Közhírré teszem, hogy az 
1929. évre szóló közmunkaváltsag fizetesére köte-
lezettek s haszonállatok összeírása folyamatba 
tétetett. Figyelmeztetem a közönséget, hogy a 
megjelenő kiküldötteknek a sziikseges felvilágo-
sítást megadják ellen esetben a megtorló lépé-
sek lesznek folyamatba teve. 

31 *> 1 — 929. sz. Felhívom a város területén 
lakó, tanköteles sorban levő, oktatásban még nem 
részesülő es az elemi népiskolában való oktatásra 
alkalmatlan siketnéma, nagyothalló, vagy későb-
bén megsiketült gyermekek hozzátartozóit, hogy 
ezen testi fogyatkozasban szenvedőkről készítendő 
kimutatásba való felvétel céljából legkésőbb f. hó 
13-ig a városháza 11. számú szobában jelent 
kezzenek. 

Ad. 3497—1929. sz Közhírré teszem, hogy 
a Felsfdunantuli Mezőgazdasági Kamara niegbi 
zottja f. évi március hó 11 étői kezdve 5 napos 
gyümölcsfaápolási tanfolyamot tart. A tanfolyam 
ingyenes. Kezdete március hó 11-én délelőtt 9 
órakor a Városházán. 

Jarrbrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Értesítem a tagokat, hogy a kőszegi levente-
egyesület f. évi március 15-en este 6 órai kez-
dettel ünnepelyt rendez a Mulatóban. Felkérem 
az iparos szülőket és munk íadókat, hogy az 
ünnepelyen minél számosabban vegyenek részt. 
Belépődíj nincs. 

Ipartestület i elnökség. 

H I K K k 
Lelk igyakor la tok fé r f i ak szamara. Amint 

már jeleztük, ezen a héten szerdán, csütörtökön, 
pénteken és szombaton (13, 14, 15 és 16 át ) 
este 7 órakor a reálgimnázium disztermeben a 
k»»t holik us férfiak számára leik igyakorlaiok 
les>nek. A Bzentbeszédeket Dr. Székely László 
theoiógirti tanár fogja mondani. 

Lelk igyakor lat lesz március 23., 24., 25. és 
26 ón nök szamara. Az elmélkedéseket Borbély 
Kamill budapesti bencéstanár tartja a reál-
gimnázium dísztermében d. u. 5 órakor. 

Adomány. Ezúton mond köszönetet a 
szombathelyi takard pénztAr r. t. kőszegi fiók 
jának az adományozott 30 pengőért a kőszegi 
önkéntes tűzoltó egylet. 

Országos kirakodó es á l la tvasár tartatik 
március hó 18-an varosunkban. 

Tűrte, hogy lökdössék, apró, lakkcipös lábát 
összetapossák, houy nyeis, gúnyolódó, röhögő 
szavak vágódjanak hozzá. 8 ahogy fogyott az 
emberaradat, egyro jobban nőtt nyugtalansága, 
mely mar gyötrelmeket is okozott reni. S amikor 
az aréna teljesen kiürült s ott bont oltogatni 
kezdték H lámpákat, a kétségbeesés vakmerő 
ségével rohant bo a cirkuszba. 

Áttört a ponyvával már letakart padsorok 
útvesztőjén, átrohant » furé^zporszagu porondon, 
besuhant a pokróckáipittal fodott művészbejárón 
s a kátrány, olaj és istállószagu folyosón át az 
öltözők tömkelegébe jutott. Habozva, meglrnk 
kenve, tanacstalai ul alít meg az ellenséges, ide 
gen világban, amely elnyelte az édesapját s a 
félelem és féltés fuldokolva sikoltott ki belőle : 

— Az édesapámat 1 . . . Adjátok vissza 
az éd> sapamat ! 

A keskeny ajtókat szinte feltépte ez a 
sikoltó kiáltás. Lompos libériáju szolgák, félik' 
öltözött műlovarnók, aranzománcos trikójuk 
ragyogásatói már m yfosztott s most köpönyegbe 
burkolózó, veritékes arcú légtornászok dugták 
ki fejüké t az öltözökböl, vagy rohantuk elő fu-
kalick^jukbol. 

De mi 8 Ambro már nem félt. M »r a 
bosszúálló szellem s/ibíjságával hivta tetemre e 
vedlett komédiis h dit. 

— Az apumat! Hová tettétek az édes-
apámat ? . . . 

Megdöbbenve és kíváncsian álllák öt körül, 
de nem értették, hogy mit akar. Nyilván azt 
hitték, hogy őrültet sodort közéjük a sors. 

^ 't y Vv * 
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Mire us i5 eni« miyjuneylnsy. K .b város 
közöt sébie az id"i évben is kegyeletlel emlé-
kezik n ej? s; ubrtdsávharcim k nagy napjáról. 
Dóleiőt' 9 rakor v J zus S'.ive templomban 
unnfpi imu.yn i» • v n uz egyházi ének-
kar Gánzbacher i. yik civ j t vdja elő. Az idei 
évben mé^ fényesebben ü n p'ii me« a város 
Közönség-) nagy i rnzeti nnnej ünket, mert az 
isko'ai ünnepléseken kívül két hely*n is tar* 
tandó ünr f'pAlyf-r rr.él'atj k mnrciiis 15 éuek 
jelentős^yét. A L ven'e egyesület rendezésében 
d. u. 6 órwkf)r a Mulató nagytermeben lesz 
ünnfp-ly, mely TJ elsőizben fogjuk hallani a 
L^venteegyesület 40 ta^u (ia árd^ját. Ezúton is 
fiuyelmez'eti A V TOÍ polu^rmes'ere a munka 
ndókat és goi dvise »ket, ho^y az ünnepélyen a 
leventéknek a m i jelen be kötelező. Este 8 kor 
az alreáliskola díszt r nében a város közönsége 
nagy hnZ/.fiis rnrepélyt rendez. Az ünnepi 
beszédt't itt Bujdos Bilázs alreáliskolai lelkész-
tanár mondja. Di.rói I onkn színművésznő a 
„Szózatot" szavalj . Alapi Nándor színtársula-
tának tagjai „A liöltő és a halál" c. egyfelvo-
násos szinrrüvet adják elő, melyet Herczeg Fe-
renc irt. E színműben M gory Uóra, KovAts 
Károly, Farkas Eadre, Vliskey József szerepelnek 
Ditrói Ilonkán kivül. Az egyes számok között 
a „Conoordia" énekel. A varos polgármestere 
mindkét ünnepélyre ezu.on hivja meg a város 
hazhfi^s közönségé^. A Levente ;gy»?sület ünne-
pélyére beléptdij nincsen, míg az alreáliskolában 
tartandó uunepélyre H költségek ftdezesére a 
rendezőség mérsékelt hozzájárulást kér. Az al-
reáliskolában tartandó ünnepélyre jegyek kedd-
től kezdve az Emericanumb*n ós Róth Jenő 
könyvkereskedésében válthatók. 

— Megrendel te már gyümölcsfái t továbbá 
konyhaker t i magvai t ? Siessen az idő sürget I 
Forduljon bizalommal az orazAg legnagyobb 
faiskolájához, a Unghvary László fa isko la r . t . 
hez Cegled. magkeresked s Budapest, IV., Váci 
uca 27. Kérjen árjegyzéket! 

Miss Ambro túlfeszített id'gei az izgalom 
e parázslasaban végül felmondták a szolgálatot 
ós beleájult egy piro«galléros és pirosképü, fehér 
lisztes/sfik jiílmezü bohóc karjába, akinek mellé-
ről piros posztóból nyirt szamárfej ordított a 
viiá?brt. 

Ez a bohóc szinte állati üvöltéssel törte át 
magát a komédiások gjürüjén, mikor előrohanva 
öltozőjébM, az idegen holgyut megtántorodni 
látta. A komédiások fullndt lélegzettel lesték a 
jelenetet, a/.tán msgil'etődve hallgatták a „páva-
bantu Tommy" zokogva gögicsélő, becéző sza-
vait, amiket a csókok záporának pillanatnyi 
szüneteiben mondott az apránként magához 
térő, fiita' hö'gvnok. 

— B'csiss meg, drága kicsinyemi . . . 
Teérted lettem nindezt . . . Hogy gazdag légy, 
előkelő, finom ós boldog is majd, ón herceg-
kisasszonyom I . . . Látod, minek lestél meg ? 
Hiszen én titkoltam . . . Nem akartam, hogy 
miattam szégyeld magad . . . Én már C9ak 
addig akartam ezt az utálatos komédiát, amig 
megszerzem mindizt az aranyat, amit ki lehet 
v»le csaln i . . . Aztán e l . . . el veled . . . messzi.. • 
En titkoltam, kicsim, árvácskám, hogy boldog 
légy majd. Nem akartam, hogy pirulj miattam. 
Ez a bohóc tragédiája . . . 

Az ámulva magáhoztérő miss Ambro csak 
nézte, nézte a bohócruhába öltözött, imádott 
édesnpjiit, aztán könnyök között borult a nya-
kába. 

— Te drága! Te éd*s I Te legjobb I Te 
szent. . . (Vége.) 
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Ingyen vacsora I 
Értesítem igen tisztelt verebeimet, hogy 

ma vasárnap este 

ingyen disznótóros vacsorát 
adok mindenkinek, aki nálam két kors , Porter 
eört fogyaszt. Számos látogatást kér 

L®KNER JÁNOS vendeglos 

Ne p i a c i n vásáro l jon gyümölcsfát , mert 
dráua lehet a meglep-té-, ha a piaci f » termőre 
fordul. Unghváry József íniskoíája C.gléd. Ok 
tató nagy árjegyzék inuyt-n. 

— Vai lasos est volt mult vasárnap az ev 
leányliceum nagytermében, melyen Dr. Kovác-
Sándor egyetemi tunar tartott rr »s színvonalú 
elönd ist a protestáns énekköltészetről. „Errö 
az élő hatalomról, mely mindig uj müvekkel 
gazdagítja az emberséget, s amely a mult — 
kii c&ütebányujU»ól is mindig uj kincseket ho> 
fel, bo«y azokkal megnemtsitsék az emberi 
lelket es felemelje Istenéhez." Zilles T. hegedj 
játéka közbejött akaddy miatt elmar >dtt helyette 
Hanély Flóra zenetanárnő énekelte M nde ssoh; 
fcvi stil'e d m Herrn . . . kezdetű énekét. Hányj 
íi italosai! iu^almtss és gyönyörű- n csiszolt, eio 
adása di-zkreten előkelő.Zongorán kiférte Freyler 
Ermna zenetanárnő. Az egyh. éne*kar Hami«r 
Gyula igazgató 6Zép kompozícióját precíz kivi 
teiben adta elő. 

Kőszegi öreg bencesdianok hé fői összejö 
vetele a szokottnál latogatottabb volt. Közel 
Degyvenen jött' k össze. Az estély igazán kedves 

hangulatban folyt le. Jtmbrits L >jos elnök 
6Zivélyes szavakban köszöntötte születésnapa 
alkalmából Sch> fl r Sándor nyutf. plébánost, 
akit az egybegyűllek melegen üi.nepeltek. Majd 
dr. Fuch* Endre városi aljeyyző olvasott fel egy 
igen sikerült elbtszelest ,a kőszegi farkasvada-
szatról", mely mindvégig derűs hangulatban 
tartotta a hallgatóságot, akik nagy elismeréssel 
adóztak felolvasónak a pompában sikerült el 
beszéiésért. 

Az evangelikus nőegyesület szerdán tartotta 
évi közgyülófeét. Unger Eieknö magvas beszéddel 
számolt be az elmúlt esztendő működéséről, jó 
tékonysági ténykedéseiről és végül elismerő sza 
vakkal emlékezett meg dr. Tirtsch Gergelyné, 
a lemondott elnök érdemeiről. Végű! uj elnökül 
dr. Lauringer Jánosnét, helyébe uj titkárul dr. 
Beyer Jánosnét ajánlotta. A közgyűlés egyht»ngu 
lelkesedéssel fogadta el az indítványt és az uj 
elnök elfoglalván he lyét , ünnepélyes ígéretet tett 
hoyy miudtn lehetőt el fog követni, hogy a 
jelen viszonyok között bár Dehéz tisztét köz 
megelégedésre betöltse és az egyesület nemes 
céljait szolgálja, amihez a benne bizók közre 
működését kérte. Közgyűlés után vál sztmányi 
ülés intézte el a folyó ügyeket. Uj választmányi 
tagok lettek Czeke Lujza és Fhmiscb Gusztávne. 

Kere lem. Ft lkérjük vár iunk azon polgá 
rait, akiknek birtokabun a tervezett földrajzi-
történelmi kiállítás keretébe beilleszthető muze-
ális és egyéb tárgyak vanuak sziveskedj-mek 
tájekoztaióiag Írásban bejelenteni m»uc. 17 ig 
címünkre. A Földrajzi Kiálliiás Előkészítő Bizutt 
sága Bencés székház I. em. 10. 

A zaro korcso lyaversenye* megtartását ked-
vezőtlenül befolyásolta a rendkívül erős metsző 
szél. Annál elismeiésre méltóbbak az igazán 
ezep teljesítmények. Az 500 m-es gyorskorcso-
lyázásban első Magos Gyula. második Jaszai 
László lett, versenyen kivul Hennel László és 
Borhi Jenő értek el még szebb eredményt. A 
vegyesparos mükorcsolynzasi versenyben első 
Szeybold R.'zsőné és C.-athó Béla lett, második 
Szovjak Eitus és Heunel László. Ezután mé« 
zenére versenyon kivül Szeybold Hezsőné és 
Csathó Béli mutatták be kivétel stehetségüket 
egypár pompás táncszamban. 

Moz ih i rek . A Kamara Színház vendégjátéka 
folytan hosszabb moziszün<;t következik. Ma 
vasárnap kiadós műsor búcsúztatja a moziked-
velő közönséget. Magyar bin.dó után 2 felvo-
násos burleszk „A tauitó bácsi", ezután pedig 
megégy burleszk .Ferkó a tengeren megy". A 
fődarab egy kedves megható amerikai történet, 
fűszerezve a legaranyosabb humorral „A vén 
uzsorás" meiíj. A főszerepet a Wienból Ame 
rikábu elszármazott vilátzhirü Rudolf Schildkraut 
Játsza, a másik főszerepben egy kis gyermek 
szerepében egy uj filmcsillagot, Coogan utódját, 
Coghlant láthatjuk. 

H I Z L A L T P O N T Y 1 
húsvétra előnyös áron megrendelhetóa 

Magyar Köztisztviselők Fogyasztási, Termelő és Értékesítő 

Szövetkezete 

k o * % * » £ Í i \ r u t i n j n B > a i i 
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Búcsúzó. Mindazon jóismtrőseimnek és 

barátaimnak, akiktől személyes bucsut nem ve-
hettem, ezúton mondok ,Isten hozzádot". 

Bugyács Vilmos, m. kir. áll. rend. detektív. 
Városi tanácsülés. A szerdai városi taiiacs 

illésen a követkiző ügyek nyertek elintézést. 
Villaépitésre kapott engedélyt Mulier Irén, Müller 
Ferenc épitési vallalkozo leánya, aki a villái a 
Pammer utca felé eső Müller kertben építteti 
fel. Németh Sándor és társai a Ku.suth Lijos-
uccában levő földszintes házukra négyszobaból 
álló emeleti lakást épitenek, amire az engedélyt 
megkapták. Lagler Pál oldaleképitkezésr» kapott 
engedélyt, aki vendéglőjének ucc*i frontján 
üzlethelyiségeket ípittet. Schlapfer Károly pék 
mester házát felemelteti 50 centiméterrel és 
uj tetőt épittet. ÍVcsák József uj keritést épit. 
Schrödl Gyula sutőipír gvakorlasára. Fazekas 
Gábor átvette a Fazekas féle vendéelőt, melyre 
az engedélyt megkapta. Fesztbauin Géza szabó 
mester beszüntette szabóiparát, miután Buda-
pestre költözött. 

— Március 15-ike. A helybeli Széchenyi 
István m. kir. áll. polgári fiúiskola a nagy 
márciusi napok emlékére március hó 15 én d. e. 
10 órakor hazafiis ünnepélyt rendez é» erre a 
város közönségét tisztelettel mevhivja. Műsora: 
1. Himnusz, énekli a kar 2. Alkalmi beszéd, 
mondja Taucher Gusztáv tanar 3. Március ünne-
pén, Móra Lászlótól, szavalja Lévay József 
IV. o. t. 4 Magyar zászló, énekli a kar. 5 Nem 
nem soha! Farkas Imrétől, szavalja Hajdú 
JánoB III. o t. 6. Szózat, énekli a kar. 

A S ö r k e r t vendegló berbeadasa, ill. árverése 
csütörtökön zajlott le. Többen jelentek meg az 
árverésen, de komoly érdeklődők a kőszegi 
Sörgyár, Mayer János vendéglős ós dr. Dreiszker 
F renc volt. Li,gmatíasabb összeget évi 3000 
pengőt dr. Dreiszker Ferenc a Vizgyógyintézet 
tulajdonosa igérl be, aki ha hosszabb bérletet 
kap, hajlandó az évi bért 4000 pengőre kiegé 
sziteni. Nyolc napon belül még utóajánlat ad 
ható be és csak azutan kerül az ügy közgyűlés 
elé döntés végett. 

Szinielóadas a honvedlaktanyában. A kőszegi 
honvédzászlóalj géppuskás század» szepen sike 
rült műsoros estélyt rendezett a honvedlakta 
nyában levő önképző h lyiségében M »rton Lajos 
nonvM elszavalta vitéz G »r»mszeirhy Hidurhoz 
cimü költeményét. Mujd előadták Borban az 
iuazsátf, Biztositasi üuynök, Tik tak és C-.irke-
forfó gazember egy felvonás vigjeleneteket. Koller 
József őrvezető Gyula diák éjféli lázak cimü 
költeményét szavalta el teljes sikerrel. A d*ra 
bókban Kéry Lnjos, Avár Imre, Tóth István, 
Takács Jenő, Berényi János szerepeltek 6zép 
sikerrel. Majd a század énekkara énekelt mawyar 
nótákat. A szünetben pedig ugyancsak a század 
zenekara játszott el szép magyar nótákat A 
sikerült műsort Szabó Őrnagy bevezető beszéddel 
nyitotta meg, aki elismerését fejezte ki Lidák 
százndparancsnoknak az önképzőkör és színpad 
megteremtéseiért, majd üdvözölte a megjelent 
vendegeket, kiknek nevében Jambrits L»jos 
polgármester mondott köszönetet. A zenekar 
„ö-ös honvéd baka vagyok énu cimü népszerű 
dallal zárta be a jól sikerült műsort. 

A Cnncordia »7U'on is felkéri mukodó t k j a i t , 

— tek in te t te l má rc i u s 15 ére — pontosan j len 
jenek meg a kedd esti d dórán. 

Kamara Színház Kőszegen. Megjött a Ka 
mara Színház. Alapiék, régi kfdves ismerőseink 
kedden este kezdik meg vendégjátékukat. Az 
irodalom remekeit láthatjuk e vérbeli művész 
társulattól a legszebb ós legjobb előadásokban. 
Reméljük, hoázy ez az évad nemcsak a meg-
jelent közönségnek marad felejthetetlen emléke, 
hanem Alapiéknak is azáltal, hogy az erkölcsi 
sikert a kőszeui közönség szeretete és meg 
értése révén anyagi siker is kisérni fogja. Az 
első hét előadásait a vígjátékok hetének lehetne 
nevezni. Kt dden mewnyitó előadásként Hevesi 
Sándor pompás vígjáték-újdonsága a .Görög-
tűz" meuy. Szerdán Szenes Béla legnagyobb 
sikert elért vígjátékát a .Buta ember" t adja a 
színtársulat. Csütörtökön Niccodémi bájos víg-
játéka „A kis senki" megy. Pinteken díszelő-
adás a ná'iskola dísztermében, amikor is a szín-
társulat Herczeg Ferenc .A költő halálát" adja 
elő. Szombaton a Nemze'i Színház etvik leg-
nagyobb 6ikert elért vígjátékát „Csató Kálmán-
tól .A házasságok az égben köttetnek" hozza 
ki a szintásulat. Vasárnap délután Gárdonyi 
Géza „Annuskája", este pedig Barrje ked/es 
levendula illatú vígjátéka „A vén leányok" megy. 

Intezöbizottsagi ülést tartott a K S £ vitéz 
Szabadváry Ferenc elnöklete alatt, amelyen a 
tagok majdnem teljes számban jelentek meg. 
Letárgyalta az intézőbizottság az elmúlt évi zár-
számHdásokat, az 1929 évi költségvetést. Erélyes 
jól megszervezendő akciót indit a tagdijak be-
szedésére. Javaslatot tesz a közgyűlésnek az uj 
tisztikar és intézőbizottság megválasztására, y— 
Jegyzőkönyvileg mondott köszönetet az intéző-
bizottság dr. Dreiszker Ferencnek a jégünne-
péllyel kapcsolatban éa Sohrödl Gyulának, a 
futballcsapat lelkes és kiváló taujának, aki az 
aktiv sportolástól kéi ytelen visszavonulni. Fel 
állítja a KSE a tornaszakosztályt, a vivókurzus 
befejezése alkalmából, április elején klubvacso-
rát reedez. Tervbo vette a KSE jövő évre si-
kurzus, az ősszel vivó, sőt tánckurzus létesítését 
is. Számos folyó ügy képezte még az ülés tárgy-
sorozatát. 

Március 15 iki ünnepelyt Kőszegfalván 17 én 
tartja meg a leventeegyosűlet. Bővebb műsort 
jövő számunkban közlünk. 

Az Öreg balhazról most sok szó esik. A 
polgármesternek egy érdekes terve adott erre 
a'apot. Az t. i., hogy ha a Sörkertet nem sike-
rülne jól bérbeadui, azt esetleg eladni kellene 
és a vételárt a bálház megvételére fordítani, 
mely uj f-'ljárókat ós közegészségügyileg kivá 
natosabb átalakítással mé« évtizedeken át meg-
felelő, a város társaséletének kielégítésére, uwy 
mint színhez, mozi, hangverseny, bál, bankett, 
gyűlések megthrtására és amellett, hogy a be 
fektetett tőkének legalább a kamatját bizonyo 
san fedezné, a jelenleginél jobbat nyújt, amire 
a városnak igazán szüksége van. Modern kultur-
ház építése természetesen sokkal nagyszerűbben 
oldaná meg. H a azonban ez a múltban nem 
sikerült, most sommiesetre sem érhető el s igy 
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h°'vénv*!ó * po'tfArme^tPr t»rvo, h* m^g be-
láthatatlan ho«s<u időr-» « nélkülözhetetlen ter 
molet eiry kuUurvá roshoz iüAbb á l l apo tba ukxr ju 

hozni, hogy n»j legyen r^telni va'óuk ott, N»<ra 
magunknak ég m^tf inkább, ha ideuenek j'len-
nek meg. Mindez úgyszólván természetesnek és 
ennek folytan szirr p » l ikusnak h tw/ik mindenki 
előtt. d* mive! e szép e l gondo l ás mfliett m a g á n -

érdeket is l á t nak , h i t b i zony k ö n n v ü munká j- i 

a-ad az ellentétes nézetü knek. IV dig ahol a 
közérdek kívánatos kielégítést nyer, teljesen 
közömbös az, ho/y miféh mag áné r dek fűződik 
hozzá. Ha pedig még H magánérdek is olyan, 
hogy az is ezáltal kö^.érd'kü vállulatoka' táplál, 
azokat terj"szk» dísre a l k a lmass á teszi, üzem 
képjsségét emeli, ennek folytan az idigenforga 
lom, a helyi fogyasztás e :.e!k>di< s mind *z az 
általánosságra haszno'hozó, akkor pláne csak 
jóindulattal kell az üggyel foglalkozni, akár lesz 
belőle valami akár rem. 

Autóbuszjárat Kőszeg es Bozsok körött. 
Bódogh János autóbusz tulajdonos kére móré 
csütörtökön tartotta meg a bizottság Kőszeg-
Bozsok közötti Kii'ób iszjárat tárgyalását. A 
bizottság véleményezte a/, utóbusz járatot és 
a viteldíjakat is megálhpitotta. Az autóbusz 
minden szerdán és sz >mbaton Köziek* dik. Vitel-
díj Kőszegről a Strucc szálloda kiindu'ási pont 
tal a doros/lói utelagazásig 30 fillér, a cáki 
vend5glőig 50 fi lér, Szerdahelyi* 00 fiiüér, és 
B izsokig 80 fiillér. 

Lopás. A sárvári Koronaszállodáb'in 1929. 
januAr 19 ón megtartott zártköru táncmulatság 
alkalm>Wal a ruhatarból ismeretei tettes el 
lopta Weisz László ottani lakós egv dtrab 
angol szövetből készült téli kabátját 80 penjjö 
értékben. A sárvári csendőrség átirata folytán 
az ügyb-n a nyomozást a kőszei/i rendőrség 
lefolytatta s a*, el lopott kabátot Neuwirth Liszló 
kösze^falvi Ukós kőmivexmt'slar birtokában 
sikerült megtalálni. Neuw.rth Liszló ebben az j 
ugvben idézve volt a napokban a rendőrségre, 
aki a biztonság érdekébei , horfy a bűnjel el 
ne kallódjon, testén migával hozta a lopott 
kabátot is hol MZt természetes mint bűnjelet; 
őrizetbe vették. Neuwirth László ezekutAn kény 
telen volt téli kabát nélkül távozni. E l ekes , 
horfy Nsuwirih elfelejtette, hogy a testén mugi-
val hozott kab4t lopás utján került birt<>káb», 
mert hisz azzal bozakod »lt elő, ho^y a zárt-
körű tancmula'sátfr-i imghivój* nem volt, ő a 
kabátot özv. Dávid Jánosné p*cöli lakóstól vásá-
rolta január elején 20 pengőért. Káros a kabát-
ban sajátját felismerte. Az ügyek folyatása 
rros* már a biró*á:ni<il Jer . 

A Roykó-féle Tiszauj laki ba juszpedrő 
mindenütt kapható. 

A „Kőszegi alt. Temettezesi Seyelyegye 
sülét"-nel ma vasárnap d lután V,2 rra»or 
segélydíj befizetésére, péiztári órát tartanak. 

Segedvizagak. A kőszegi ipartestületi tanoi.c-
vízsgaló bizottságok előtt f évi február h ivá 
b.n a kóv>tkező t moncok teltek n^uéiviz^4t : 
Flaseh Dezső k'»vácsini,sternek Téli «Mno°, i<l 
Ki-s C>u * mészáros h»rt^snek C-izmazia J vsef 
ne.ü tanoncai kitűnő, Frtnkl Miksánó nftisza-
bonni T'kács Irén, Kohn Adél nőiszabó- ak 
Sci l 'Vl Erzsébet és Sehwircz KrzsébM, S .HN 
Sa nu asztalosnak P-szner J*r.os, B'ückler RÍZSŐ 
ácsmesternek Ferenc Szanyi J os b izsoki 
vend^g'ősnek Szunyi Hnos nevü tanoncai jó — 
jó, Schreiner J mos ácsm'sternok Maitz Antal 
nevű tanonca elégséges ered nánnyel. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetekről. S zü-
l e t é s e k : Horváth Ferenc—VI titz Annv Teréz 
r. k., Thalhammer Ferenc—ll^ssler Teréz: Teréz 
r. k. — H a l á l o z á s o k : Tömmel Menv^értné 
45 éves, tudőizyulladis, Kern Jánosn*4 78 éves, 
agyvérzés. Burgert Ferenc 76 éves, agvvérzis. 
Balázs Imre 18 éves, tüd^gvu'ladáa, ^chitzl 
Mária 4 hó, toroxgyik, Z atarits M írton 86 év-s, 
v^celgj engulés, Hochecker Teróz 4 ÓVi3s, tüdő 

VÓ9Z. — 

Szerencse t lenü l j á r t mult csütörtökön dél-
után Freyler Ede Varghi József nevü kocdsa, 
aki a helybeli n.igvárui inak fu /aro'.z i a d )háay 
árut Szombathelyről. Az erís szél és h ^fergeteiz 
a gencsi határban feldöntötte a kocsit az egész 
rakománnyal együtt oly szerencsétlenül, hogy 
a koosi* a mély hóban a lovak alá kerü't és 
ott sebesülve tehetetlenül f 'kve m.-iradt. Később 
arrahaladt egy kőszegi fikereskedő kocsij i, 
három ember volt és látták a komoly és su yos 
helyzetet, azonban fülüket se billentve tovább 
hilad'ak, anélkül, hogy az utjokb* eső faluból 
segítséget kü'dtek volna a helyszínre. A dohány-
árud i tulajdonosa es'e félhatkor értesült a bal-
é-étről és rögtön táviratban kereste fel a nagy 
cencsi birót, hoizy kü'djön emberedet a koc-is 
segitségér\ atni rögtön meg is történt és a 
szorul' h"lyzetben levő kocsist kimentették. Az 
á'fázott és kimerült kocsist és lovak it bevitté* 
N'agygencsr \ a dohínyr tkomá-iyt átr ikták e2v 
másik szekérre és az ottani molnár erős lova-
ival felszállították Kőszegre. Csak a bíró gyors 
intézkedésének köszönhető, hogy emberben, 
állatban ós a kincstári áruban nem es jtt kár, 
m ért is köszönet és dicséret illeti meg a derék 
gencsieket. 

öngyilkosság Köszegfa'van. P é n z e n dél-
után fela'í ísztotta magát paj'ájában W i r s t Jó-
zsef 78 évMH i!»»i k'ö-nnv s-

Szőlőoitványok! 
Sima és gyökeres vesszők első-
osztályu minőségben és fa j t isztán 
legelőnyösebben beszerezhetők 

SZABÓ GYULA GYÖNGYÖS 
"T HLHtiijmM'JÍ 

KERJE AFUSZERKERESKEDESBEN 
A MOST MEGJELENT, 

K t 8 RECEPTET TARTALMAZÓ. r 

S l \ m K É P E K K E L ILLUSZTRÁLT 
Dí O E T K F R F É . r 

^ ^ RECEPTKONYVET 
á r a 3 0 e i l l é r 

HA 

fÜSZERESNEL" 

NINCS.PGRDUL 

muiímiim 
D 

BUDAPEST Ví!l 

a leg-
gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

Ántófelszerelesi B. T. 
Budapest,IV. Aranykéz-u 2 
M Tel.-Aut 812—41 

T a k a r m á n y r é p a -
eladás. 

Kovátsits Károly j;azdaságáb«Tn 
Lukácsházán egyben vagy kisebb 
részletekben eladó JtR) métermázsa 

cukordus takarmányrépa. 

Szép gyümölcsös 
fürdöházzal a rótí völgyben 
(szt. Antal kápolnánál) p l r w - I A 
a Gyöngyös partján C l d U U 

Cím a kiadóhivatalban. 

Házeladás 
Szölőmüvesnek vagy iparosnak 

nagyon alkalmas, f. évi május hó 
1-én teljesen beköltözhető családi 
ház eladó. Bővebbet dr. Szovják 
Hugó ügyvédnél. 

A kőszegi kir. járásbíróság inint telek-
könyvi hatóság. 21 929. sz. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY-KIVONAT. 
Stampf Rudolf végrehajtatónak Stampf 

Adolf végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható-
sag a végrehajtási árverést 348 P 30 f 
tőkekövetelés és járulékai behajtása vé-
gett a kőszegi kir. járásbíróság területen 
levő, Kőszeg városban fekvő s a kőszegi 
434. sz. tjkvben - 6., 9 sors/. 746 i, 
745 a/l. hrsz Intézet-u 30. házsz. alatt 
fORtatt ingatlanokból Stampf Adolf nevén 
átló 1 i részre a b. sors/., alatt a HU— 
1923 tk számú végzéssel özv. Stampf 
Péterné sz. Stampf Cecilia javára be-
kebekzett holtit* tartó haszonélvezeti jog 
fenntartásával 20<0 P kikiáltási árban el-
rendelte Az árverést 

1929. március 18-án d. e. 9 órakor 
a telekkönyvi hatóság hivatalos helyise-
gében fogják megtartani 

Az árverés alá kerülő ingatlanok a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adhatók el 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
banatpénzül a kikiáltási ár lO-'/.át kész-
pénzben vagy az 1881. LX. t.-c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpenzneki előleges 
birói letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az 
árverési feltételeket aláírni (1881. LX. t-c. 
147 , 150., 170 §§ . ; 1908. XL. t-c 21. §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar köteles nyomban a ki-
kiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni 1908. XLI. 25. § 

Kőszeg, 1929. januar 2. 

Szerdahely Károly 
s. k. kir jb elnök. 

A kiadmány hiteléül: 
Heim Mátyás tkvvezető. 

Pk. 1397/92S. Vh 3*2 19*29 

A Kováts József-féle szálloda- és 
vendeglö kedvezmenyes feltételek 
mellett bérbeadandó, mely rövid 

időn belül átvehető. 
Bővebbet a tulajdonosnál 

K O V Á T S J Ó Z S E F 
Kőszeg, Deák Ferenc-utca 2. 

H á z - , szán tó- , szölő-
és g y t i m ö l c s ö s e l a d á s 
A Győri János-utca 2. sz ház és a 
felső Deckerschaden-dülőben egy-
más mellett fekvő két szántó, gyü-
mölcsös és szőlő önkéntes magán-
árvetésen f. évi március hó 17-én 
d. e 10 órakor a Rohonci-u. 2. sz. 
a. ügyvédi irodában el lesz adva. 

Sütősegéd 
aki a szomszédos községekbe a 
süteményt is kihordja és azonkívül 
a háznál mindenféle munkát elvégez 

felvétetik 
KANTZ JÁNOS 

MESZLEN (Vasmegye). 

Két ágy olcsón eladó 
Gyöngyös-utca 9. sz. kapu alatt. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Náray Szabő László ügyvéd által 

kép viselt Szombathelyi Takarékpénztár 
kérelmere es javára, valamint több más 
végrehajtató javára is, végrehajtást szen-
vedettek ellen 814 P követelés és járu-
lékai, valamint a többi hitelezők követe-
lésének kielégítésére a koszéul kir. járás-
bíróságnak Pk 897 iy . ' 8 sz. stb. végzései 
folytán az 19*28 évi január hó 14 en foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján le 
es később más végrehajtatok javára felül-
foglalt ingók, úgymint bútorok, méhek, 
kerekpár 16^0 P becsertekü ingóságok 
Nagygencsen alperes lakasán 

1929. évi március hó 28. nap j ának 
délutáni 2 órá ja 

tűzetik ki, amikor is a lefoglalt ingóságo-
kat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
ellenében, esetleg becsáron alul is el 
fogom adni 

Kőszeg, 1929. február 28. 
Tötőssy Endre kir. bir. végrehajtó. 

\ ELEKTRO-BIOSKOP ( 
/ KŐSZEGEN A „MULATÓBAN'4 ' 

Műsor Vasárnap, mérc. lü-én: 

i vén uzsorás 
Dráma 8 felvonásban. 

Főszereplő: 

RUDOLF SCHILDKR UT. 

És a kisérömüsor. 

— Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdái\bnn Kőszeífön. — 

191:9 március 10. 
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