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Régi képek Kőszegről, 
i. 

A szombathelyi muzeum őriz egy rézmet-
szetű képecskét „Guntz" felirassal. Ez a kép, 
mely Kőszeget legregibb formájában a XVI. század 
végéről vagy a XVII. század elejéről mutatja be,! 

a történelmi kiállításnak egyik erdekessége lesz.' 
Itt a város alakja szabályos kör, melyet egysoros1 

ablakkal (lőréssel) ellátott és hét toronnyal meg-
erősített bástyafal zár körül. A mai Várkör házain 
belül húzódó és kerteknek szolgáló várárokban 
vizet látunk, mely északról a Gyöngyösből táp-
lálkozik és a mai Szentháromság szobor táján 
folyik tovább elhagyott medrébe. A képen a mai 
Hegyalja- és Gyöngyös-utcáktól határolt belvárosi 
házak helyén mé*,' pusztasag terül el. Itt tehát 
még alig volt számbavehető település. 

A várárkon át két helyen vezet cölöphíd: 
az északi (ausztriai) kr:pu és a déli (magyar) kapu 
előtt. Ezek környékén alakult a német és magyar 
külváros, vagy amint régen nevezték : Német cs 
Magyar Hostád (-Hof-Stadt). A kaputornyok aldKja 
azonos az 1882-ben lebontott déli kapuról készült 
fényképpel. A két kaputornyon kivül még öl 
kerekded bástyatornyot látunk. A keleti oldalon 
kettőt, a nyugatin hármat. A keleti oldal északi 
bástyatornya — fekvésre és alakra nézve — azonos 
azzal a toronnyal, amelyhez a Kelcz-Adelffy-ár-
vaház sarka támaszkodik. (Az árvaház külső falai 
tehát a bástyán emelkednek.) A keleti oldal másik 
(déli) tornya áll, de a Várkör belső során épült 
házak eltakarják. Az egyes udvarokról azonban 
megközelíthető. (Várkör 25. és 29. szám, Kelcz-; 
Adelffy-utca 17. szám). A nyugati oldal északi és 
középső bástyatornyainak még a fundamentumát 
sem találtam meg, pedig az egyik a többinél 
terjedelmesebbnek van rajzolva. Ellenben a déli 
bástyatorony helyzete a mai Zwingerének teljesen 
megfelel, bár oldalfelülete hengeresnek látszik. 

Az igy leirt Várkör nyugati szélén helyez-
kedik el a vár, amelyet szintén vizzel telt árok 
szegélyez. Lefolyása a Táblaház utca szomszéd-
ságában volt. A vár képe annyira szabályos négy-! 
szöget mutat, hogy a stilizáló és szimmetrizáló 
kéz ügyességét nem tagadhatjuk. Mind a külső, 
mind a belső vár jól megkülönböztethető bástya-
fallal van körülvéve. E két fal a keleti oldal ki- • 
vételével egymástól alig néhány lépésnyire huzó-' 
dik. A külsőnek támasztó pilléreit és lőréseit a 
nyugati oldalon a valóságban is szemlélhetjük.) 
A várnak szabályosan elhelyezett négy (szögletes) 
saroktornya közül kettőnek a helye és formája 
megegyezik a keleti oldalon ma is álló, két négy-
szögű toronnyal. A két nyugati torony szintén 
megvan oly értelemben, hogy a főépülettel egy 
szintre hozva, annak egységes tetőzete alá került. 
A várépület északnyugati sarkának kiálló négy-
szöge világosan mutatja állitásunk helyességét, 
melyet a délnyugati szöglet is megerősít 

Különös, hogy valószínűleg Jurisichtől épített | 
és kisebb-nagyobb magasságban még mais álló, 
három kerektornyot nem látjuk a képen. Lehet, I 
hogy az 1532-i ostrom után fel sem építették és 
csak a későbbi várerősitések alkalmával fordítot-
tak rájuk gondot. (Nem találjuk az 1736-i képen 
sem ; az 1808-in pedig csak a délnyugati kerek-
torony áll!) 

A képet az eddigiek alapján a valósággal, 
megegyezőnek fogadhatjuk el. Látjuk, hogy a vár 
és a belváros a XVI. század vége felé egységes 
egésszé olvad. A nyugati oldalon közös a várárok 
és a várba csak a városon keresztül lehet bejutni. 
A város és a vár bástyáinak és tornyainak elhe-
lyezését tekintve semmi kétségünk sincs. Ami 
azonban a város képét illeti, határozottan állit-

hatjuk, hogy a rajzolónak nem volt célja a való-
ságot feltüntetni. Ábrázol egy templomot, amely 
sem elhelyezésénél, sem fekvésirányánál fogva, 
sem négyszögű ablakait tekintve, nem azonosít-
ható a bencések templomával, pedig ez már 1405 
óta a mai helyén áll. Képünk azonban az árvaház 
szomszédságába helyezi, észak-déli tengelyhosszal 
és tornyát a templom észak-keleti sarkához épitve 
tünteti fel. 

A háztömbök elhelyezése is csak hozzávető-
leges Hat háztömböt látunk a képen 29 házzal. 
Még pedig az északi oldalon a vár és a bécsi 
kapu között lévőnagy térségen derékszögű töréssel 
6, közvetlenül a templom északi és déli szom-
szédságában 4 és 5. a mai Chernel-utcának meg-
felelő helyen újból 6, a déli kaputoronytól nyu-
gatra 4, keletre 5 házat. Közülük 22 falusias tűz-
fallal, a földszinten egy ajtóval és két ablakkal, 
4 ház oldalnézetben, ajtóval és emeleti kétablakkal, 
3 ház emeleti három ablakkal látható. A sánc-
árkon kivül, a mai izr. imaháztól délre, a Kossuth-
utca elejéig 8 há/. kezdetleges kontúrjai mutat-
koznak. 

A rajz valószínűleg a várnak azon szemléje 
után készült, melyet a császári biztosok, Kőszeg 
város tanácsa és a szakértők 1586 ban végeztek 
és a várost és a várat csak mint erődítményt vet-
ték figyelembe. Ezért rajzolták ki oly pontosan 
a bástyaf U körfolyosóit, melyen a nappali és 
éjjeli őrök körüljárva, teljesítették szolgálatukat. 
A tábornoki házban (Jurisits-tér 6.) még ma is 
látható az a lőréses gyilokfolyosó, amely a déli 
kaputoronytól a Zwingerig vitt. 

Dr. Horváth Detre. 

HIRDETMÉNYED 
4889—1929. Közhírré teszem, hogy május 

19-én, ma délután 3 órakor a városmajor tűz-
oltó őrhelyiségében az utolsó himlőoltások esz-
közöltetnek. Akik az eddigi oltásokról elma-
radtak, annál is inkább jelenjenek meg, mert az 
oltásokról való távolmaradás kihágást képez. 

5153—1929. A melegebb időszak beálltával 
a járdák naponkénti öntözését elrendelem. Fel-
hívom evégből a háztulajdonosokat, hogy házuk 
előtti járdát naponta lehetőleg a reggeli és esti 
órákban locsoltassák, annál is inkább, mert ezen 
rendelkezésem végrehajtását ellenőriztetem. 

5956—1929.Közhirré teszem, hogy a rögzí-
tett adótételekről a jövedelem és vagyonadó ki-
vetési lajstrom 1929. évről május 13-tól 15 napi 
közszemlére van kitéve a városi adószámviteli 
ügyosztályban. A lajstrom bárki által betekinthető 
s mások adójára vonatkozó írásbeli észrevételeit 
a lajstrom kitétele utolsó napját követő 15 napon 
belül a m. kir. adóhivatalnál beadhatja. 

4424—1929. 22590—1927. számú várme-
gyei szabályrendelet értelmében Vasvármegye te-
rületén mindenki köteles a fák helyes metszésé-
vel ritkításával, tisztán tartással és védekező sze-
rekkel való kezeléssel a gyümölcsfáin előforduló 
kártékony állatok ellen védekezni. A védekezés 
a m. kir. földmiv. minisztérium növényvédelmi 
és növénytorgalmi iroda szakközegeinek utasítá-
sai szerint történik. Felhívom a gyümölcsfabirto-
kosokat, hogy az előbb megnevezett szakköze-
geinek utasításait szigorúan tartsák be, mert a 
védekezés elmulasztása kihágást képez, és 40 
P-ig terjedhető pénzbüntetéssel jár, azonfelül a 
védekezést a hatóság végezteti a mulasztó költ 
ségére. 

544-1929. A F. M. 38.900—1928. sz. kör-
rendelete értelmében a gazdasági idénymunkások 

az Orsz. Gazdasági Munkáspénztárba bejelenten-
dő^. Felhívom az érdekelteket, hogy bejelenté-
seiket a városi adószámviteli ügyosztályban 
azonnal tegyék meg felelősség terhe mellett. 

2568—1929. Közh rré teszem, hogy az 1912 
VIII t. c. és 1913 XX. t. c. értelmében minden 
gazdasági géptulajdonos bárminő gazdasági gép 
mellett alkalmazott és dolgozó összes munkáso-
kat az Orsz. Gazdasági Munkáspénztárnál köteles 
baleset esetére biztosítani akár saját, akár más 
gazdaságában végeztet gépével munkát. Felhivom 
tehát az érdekelteket, hogy bejelentésüket a vá-
rosi adószámviteli ügyosztálynál azonnal tegyék 
meg felelősség terhe mellett. 

5540—1929. sz. Felhivom Kőszeg városánál 
illetményt elvező hadigondozottakat, hogy 
f. évi május havi járadékaik átvétele végett folyó 
hó 23-án, csütörtökön a városi pénztárban jelen-
jenek meg. 

6435—1929. sz. Közhírré teszem, hogy Kő-
v iros erdőgazdasága május hó 23-án, csü-

törtökön az Alsóerdő 13. tagjában tölgy és fenyő-
szerfát árverez. Árverés kezdete délelőtt 10 óra. 
Amennyiben az árverésen vállalatok és kereskedők 
is megjelennek, ugy nagyobb tételekben is eladunk 
fenyőrönk és épületfát. Kisebb tételekben szabott 
áron is vásárolható szerfaanyag. A fa mennyisége: 
fenyő 350 m», tölgy 60 m» 

6326—1929. sz. Közhírré teszem, hogy a 
m. kir. Földmivelésügyi Minisztérium tenyészfaj-
kakasok kiadását vette tervbe oly módon, hogy 
Rhode Izland és Leghorn kakasokat oszt ki cse-
rébe parlagi kakasokért. Aki ezen csereakcióban 
részt óhajt venni jelentkezzék f. hó 21. és 22-én 
a városi számvevőségnél, később jelentkezők 
tekintetbe nem vehetők. 

6315—1929 szám. Közhírré teszem, hogy a 
Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara megbí-
zottja f. évi május hó 31-én és junius hó 1-én 
g y ü m ö l c s f a á p o l á s i tanfolyamot tart. A tanfolyam 
ingyenes, kezdete május hó 31-én d. e. 9 órakor 
a Városházán, folytatása a helyszínen. 

6411—1929. sz. Közhírré teszem, hogy a 
Mexikó dűlőben fekvő visszaadott néhány városi 
föld f. évi május hó 22-én, szerdán este 7 órakor 
fog a Városház tanácstermében nyilvános árve-
résen bérbe adatni. 

5133—1929. sz. Közhírré teszem, hogy a 
városban üdülő nyaraló vendégek határátlépésé-
nek engedélyezése az 1929. évre is az eddigi 
szokásos módon nyert elintézést. A polgármesteri 
hivatalban nyert bizonyítvány alapján a határ-
átlépési igazolványokat a m. kir. államrendőr-
kapitányság állítja ki. 

5955—1929. sz. Közhírré teszem, hogy az 
újonnan megállapított ált. ker. adótételekről a 
kivetési lajstrom 1929. évről f. évi május 13-tól 
15 napi közszemlére van kitéve a városi adó-
számviteli ügyosztályban. A lajstrom bárki által 
betekinthető s mások adójára vonatkozó Írásbeli 
észrevételeit a lajbtrom közszemlére tételének 
utolsó napját követő 15 napon belül a m. kir. 
Adóhivatalnál beadhatja. 

vitéz dr. Nagy Miklós, polgármesterh. 

Fővárosi turista kirándulók jelentkeztek ide 
pünkösdre. Rét 15—20 tagú csoport érkezik ide. 
Az egyiket a turista egylet, a másikat a sport -
egyesület vezetősége kalauzolja s ha lehet, talán 
együtt teszik meg azonos tervü utjukat Irottkőn 
át Lakára ós másnap u Kálvárián át a Hét-
forráshoz. 

Egyes szám ára 16 fillér 
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H Í R E K I 
Országgyűlési képviselőnk, Lintrauer Albin,; 

ki múlt vasárn»p sajá' lapjában panaszkodott, 
amiért s képviselőház hirtelen sorrendváltozása 
miatt elesett a tervbevett felszólalásától, pénte 
ken méfiis szóhoz jutott a parlamentben és a 
költségvetés tárgyalása alkalmával nagyon be 
hatóan foglalkozott Bud gazdasági miniszter 
expozéjával és nagyon nyomós érvekkel bírálta 
a gazdasági viszonyok tarthatatlanságát és a 
nagybankok tulönző irányzatát. Nagyhatású be 
széde közben hirtelen olyan rosszul lett, hogy 
barátai a betegszobába vit'ék, hol a Ház orvosa 
nyújtotta az első segítséget, eperoh^mot állapi- j 
tott meg és tartós pihei ést ajánlott, l ' t óbbmaga i 
ment haza és délutánra állapota javult. 

Egyházi hangverseny. Vasárnap dólután első 
rangú műélvezetben voit része a köszogí közön-
ségnek. Szabó János egyházi knrnagy rende 
zésében gyönyörűen összeválogatott, nívós prog 
rammu hangverseny volt a Jézus Szive temp-
lomba... A műsor szóló számai közül elsősorban 
Vohr Jenő orgonaművészt kell kiemelni, aki 
Liszt: Praeludium és Fuga B A. C. H. felett c. 
darabját misteri modun játszotta el. Hoiécy Babéi 
enekszólója, Siiassirny G j u l a hegedűszólója is 
ugyanosak a legnagyobb tetszést váltották ki. 
Külön kell megemlékeznünk H pompásán elő-
adott énekszámokról, amelyekot uz egyházi ének-
kar adott elő zene es urgonakisérfcUel. Az ének 
és zenekart Ková's Ferenc karnagy dirigálta a 
tőle megszokott hozzáértéssel. Kár, hogy a kő-
szegi közönségnek ntgy része eimu.asztotta 
végighallgatni H jól sikerült hangversenyt. 

Vasárnap es hetfon zajlottak le a Társa-
dalombiztosító választások Kőszegen a legna 
gyobb rendben és cser.dbpu. A szavazatszedő 
bizottság einöke Dr. Kornyti P i l volt, a kül-
döttség tagjai a munkandók részéről szentgyör 
gyi Ozeke GusztAv, Dr. Freyberger Jenő és 
vitéz Szabndváry Ferenc. A munkavállalók ré-
széről Faitb Pál, tíorördy Ká lmán é» Horváth 
Ferenc. 

Eljegyzes. Ágoston János Máv. segédtiszt 
pünkösdhétfőn tartja eljegyzését l erger Juliská-
val Nemesc&óban. 

Früchtl Ede nyugalmazott államvasuti üzlet- | 
vezetöheJyette*, ki Vasmegytb-»n nagy népsze-
rufcégntk örvendett éa számos éveu út Kőszeg-
nek volt koztisztelt lakója. Budapesten, hova 
innét költözött 1-Ar.ya kedvéért, 82 eves korá- í 
ban elhunyt. — A daiius termetű, szép öreg 
„Ede bácsi* kedves emle-vtbju ei valamennyi- ! 
unknek. Az Isten nyugosztalja ! 

Hölgy alta! vezethető üzlet, -nely biztos meg-
élhetést nyújt, kedvező arou eladó. Cim a kiadó 
hivatalbtn. 

iadÓMágban, 
izben éd oIcafaágban 
DrOETHERféle 

VANIW1SCIJKCfíUTOLÉRHETETLEN. 

Kerje minden tüszerkereskedesben 
A most megjelent 14H receptet tartalmazó, színes 

képekkel illusztrált 

dr. ÜETKER-fele receptkönyvet; 
Ha a fűszeresnél nincs, forduljon közvetlen 

hozzánk dr. Oetker A. gyárhoz Budapestf 

VIII. Conti-u. 25. 

Kitüntetett cseledek. A Katholikus Házi 
asszonyok Országos Szövetsége éremmel és ok-
levéllel tüntette ki Kőszegen is az öt éven 
fplül egy helyben szolgáló cselédlányokat. A 
25 éves szolgálatot arany, a 10 éven felülit 
ezüst, az 5 éven felülit bronz éremmel jutal-
mazta a Szövetség. Rövid idő állott a helyi 
Szent Zita cselédkor lelkes vezetőjének Gremen 
Ilona polgáriskolai tanárnőnek rendelkezésére, 
de agilitása megbirkózott a szép gondolat elöl 
hidegen elzárkózó munkaadók idegenkedésével 
és a szerénykedő leányok huzódozásával is, 
úgyhogy május 5 én d. u. fél 4 órakor az apá 
cazárda gyönyörűen diszitett tornatermében fel-
emelő ünnepség keretében az érmeket és a mű-
vészi kiállítású okleveleket Kiccs István apát 
plébános átadta a kitüntetteknek. Az érmek 
e^yik oldalát kereszt díszíti az adományozó 
eayesület nevének köriratával, a másik oldalán 
„Hűség és szorgalom jutalma" felírás díszlik. 
A zárda tornatermében összegyűltek a kitün-
tetett cselédek, ezek munkaadói és a katholikus 
nőmozgalmak vezetői,akiknek jelenlétében Kincs 
István apátplébános átadta a kitüntetéseket. 
Aranyérmet kapott Orlovits Anna, aki Kincs 
látván apátplébános szolgálatában áll 30 éve, 
de már előzőleg 5 évig Major János prépost-
plébánost is szolgálta, Hergovits Róza 27 éve 
áll özv. Freyberger Sándorné szolgálatában, 
ugyancsak 27 éve szolgál Katona Ilona Szer-
drthelyi Károlynál, akik szintén aranyérmet 
nyertek. Ezüst éremmel tüntették ki a 21 éve 
özv. Cbernel Istvánné szolgálatában álló Meyer 
Johannát, az özv. br. Hornig Annát 16 éve 
szolgáló Seper Annát , a 15 évig Gerencsér 
Mór őrnagy családjának szolgálatában állott 
Fatalin Máriát és br. Misfee Kálmán 11 éve 
szolgáló cselédjei, Nedolász Katalint. Bronzérmet 
kapott 8 éve bencésszékházban szolgáló Horváth 
Klára és az 5 éve Róth Sándor szolgálatában 
álló Ravadícs Anna. Kir.cs István meleg lendü 
letes beszéde a hűségről és szorgalomról nem-
csak a kitüntetett leányok, de az egész közön-
ség szemébe könnyeket varázsolt. Vázolta a 
család életét, amelyben a kenyérkereső férfi 
mellett ott áll a család lelke a nő, az asszony 
és annak jobbkeze, a családtaggá vállott cseléd. 
Minden kitüntetettnek kiemelte egy egy külön 
eréuyét, amikor a kitüutetést átadta, amely igen 
mély és tartós örömet okozott a megjutalmazott 
leányok között. Az okleveleket Ízléses keretbe 
foglaltatta a kőszegi Kath. Nőszövetség. Az 
ünnepély befejezésekor a kitüntetett leányokat 
villájába ozsonnára hívta meg Kincs István 
apátplébános, amit ugyancsak nagy örömmel 
fogadtak a megtisztelt cselédek. Akik szolgá-
latuk aUpján még igényt tarthatnak a kitün-
tetésre, a Szent Zita cselédkör vezetőjénél, 
Grémen Ilonkánál jelentkezhetnek. 

Síremléket legolcsóbban szállít 

Zerthofer Mihály Gyöngyös-utca 14. 

Aki rosszul vesz, az Kétszer vesz. Nagy 
igazság van ebben a közmondásban, mely köz-
mondás, főként a szövetvásárlásná. tartaudó 
szem előtt. Ezért felhívjuk lapunk igen tisztelt 
olvasóinak figyelmét, ha szövetet jól és olcsón 
akar vásárolni, akkor keresse fel a világhírű 
Semler céget (Budapest, IV., Bécsi ut 7. szám) 
ahol a legfinomabb angol szövetkülönlegessége 
ket a legmersókeltebb áron szerezheti be. Min-
dig tartsuk szem előtt, hogy szövetet csak meg 
bízható szolid cégnél vásároljunk. A világhírű 
Semler kir. udvari szállító cég minden tekin-
tetben garanciát nyújt. A Semler angol szövet 
nek három tulajdonsága van : kitűnő, szép és 
olcsó. Külön figyelemie méltó a cég maradék 
osztálya, mely révén a cég alkalmat nyújt leg-
jobb minőségei alkalmi áron való beszerzésére 

Nyaralasi vallalkozás. Vogl Miksa kibérelte 
a külső körúti Kirchkoopf Ernő-féle házat ós 
ott folytatja előbb a nemezgyári gazdasági tele-
pen, a rötivölgy elején gyakorolt nyaralási-üze-
mét. Most napi 5 pengőért, a főidényben napi 
6 pengőért ad teljes panziót naponkint ötszörös 
rituális étkezéssel A fővárosi üzemeknek már 
sok alkalmazottja jelentkezett, mert kitűnő ellá-
tása ott. nagyon elterjedt. Még a reklámnyom-
tatványt is itt volt vendégei készítették és ter 
jesztik 

Terzene. A városi fúvószenekar f. é. május 
hó 19 én azaz pünkösdvasárnap d. e. '/j 12 órai 
kezdettel a főtéren térzenét tart. 

Mindenütt kaphatói Termolir 

Orti. WMWf Hagy 

Tejszövetkezet! Központ, 
Badapaat, L, H*cUy Mlklóa-ai 119 12 U 

Leventehir. Értesítettnek a leventeköteles 
ifjak, hogy a pünkösdi ünnepekben az oktatás 
hétfőn a szokásos időben lesz megtartva. A 
hétfCi csoport részére padig kedden. 

Leventeegyesület. 

A polgári kaszinó uj helyiségében, a Struoc 
melletti O-eke féie ház emaletén, feljárattal a 
Strucc szállón at, kedden d. u. 6 órakor választ-
mányi ülést tart. Eh.ökjelölés és egyéb ügyek 
teszik fontossá ez ülést. 

Autóbusz járatok létesítése miatt hívott 
össze az elmúlt héten értekezletet vitéz Dr. Nagy 
Miklós polgármester helyettes, amelyen meg-
jelentek az ipartestület képviseletében Dömötör 
Gyula, a Kereskedelmi Kör képviseletében Róth 
.Jenő és Szovják Hugó, továbbá Dr. Pallér József, 
Kőszegi József és vitéz Szabadváry Ferenc. 
Hosszas eszmecsere alakult ki, amelyben az 
összes jelenlevők részt vettek. Kialakult a végén 
az egyhangú vélemény, hogy az adott helyze-
tekben a legsürgősebben Kell eljárni és miután 
csak saját erőinkben bírhatunk, legalább egy 
autóbusz sürgős megindításához Kőszegen kell 
megteremteni az előfeltételeket és biztosítani, 
hogy a város subvenciája mellett, olcsó díjtéte-
lekkel (a bozsok—kőszegi autóbusz járatnál ép 
most emelte a menetdijat a vállalkozó) a leg-
rövidebb időn belül meg is irduljon a második 
autóbusz a kőzzegi járás községeibe. Ettől füg-
getlenül mindent el kell követni, hogy a beígért 
postajáratokból is legyen valami. 

A kőszegi tur ista egyesület műit vasárnapi 
közgyűlése a helyi viszonyokhoz képest elég 
látogatott volt. Jambrits Lajos elnök üdvözölte 
a megjelenteket, Kőszegi József titkár részle-
tesen beszámolt az elmúlt esztendőben kifejtett 
tevé'.enységről, Róth Jenő ismertette a pénztári 
állományt és az óházi alapot, mely utóbbi meg-
haladja a 6000 pengőt. Dr. Gavtr Gyula szom-
bathelyi tagtárs indítványára elhatároztatott a 
Pogány feletti erdőrészen kimagasló gesztenye-
fák elnevezését és megjelölését „háromkirály-
gesztenyék" -nek, annak az emlékőre, hogy onnét 
nézte Ferenc József, I. Vilmos és Albert szász 
király 1893 ban a hadgyakorlatodat. — Köszö-
netet s/avHztak mindazoknak, nkik az egyesü-
letet támogatták, különösen a „Haladás" szom-
bathelyi va-utas dalárdának, mely a mult év 
tavaszán itt hangversenyzett és egyben üdvözlik 
fényos olaszországi sikereiért. — Szerdahelyi 
Károly indítványára a lemondá? folytán meg-
üresedett elnöki állást a jövő általános tisztújí-
tásig nem töltik be, — felkérték alelnök polgár-
mestert az elnöki teendők ellátására, aki ezt 
vállalta és hálás szavakkal emlékezett meg Wald-
mayer Károly volt elnök kiváló érdemeiről, me-
lyeket egyhangú helyesléssel jegyzőkönyvben 
megörökíteni határoztak el. 

Nyilvános köszönet. Iliás Géza nyug. tanitó 
Nagycsömötéröl viselt férfiruhákat adományozott 
a helybeii Erzsébet, gyámolda szegényei részére. 
A jószívű adakozónak ezúton is hálás köszönetet 
mond Dóra Lajos, trondnok. 

OSTENbE 
az Északi tenger királynője. 
A belga királyi család rezidenciája. — Napsugaras 
éghajlata. a ^ z o l u t tiszta levegője, óriási homok-
strandja, örökké hullámos idegerősitö fürdője, 

egészséget jelent! 

K U R S A A L-ja 
homokstrandj a, 3 km-es tengerparti sétánya párat-
lan a világon. Szenzációs ünnepségek, hangverse-
nyek, látványosságok. Óriási sportélet. — Naponta 
lóverseny, 1®0 szállodán es penzión kivül ezern.i 
privát lakás. Tájékoztató árak. Szállodákban és 
penziókban szoba ellátással 50 belga franktól, egy 
es kétágyas privát szobák naponta cO-40, havonta 
500 - 900 b. frank, reggeli 2—6. ebéd és vacsora 
menü íO-^5 b frank. Egy belga frank 16 fillér 
Felvilágosítást és prospektus : BUREAU OFF1CIEL 

DE RENSEIGNEMENTS, OSTENDE. 
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Forráskezelöség 

Moha. 

Örömmel értesítem, hogy a Mohai-
Ágnes-forrás használata után régi gyomcr-
bajom (Dyapepsie) tetemesen javult, s ,t je-
lek után ítélve hiszem, hogy a javulás tar-
tós marad Az Ágnes-forrás tehát nemcsak 
mint kellemes üditő ital, de mint gyomor-
bajnál hathatós gyógyszer is nagy fontos-
sággal bir. 

Dr. PETROVIC, Fiume. 

V A N K I F I Z E T V E 
DE ^ Á 

J T A R T 

Q o r c o c i p ó 

R A " J T A A ( M o r e ő V E D ] E C 

M E R T K Ü L Ö N B E N U T A N Z A T 

Köszönetnyilvánítás. A római katholikus 
hitközség mindazon hölgyeknek és uraknak, 
akik a május hó 12 iki templomi bangvesenyen 
akár ének, akár zeneszámokkal szerepeltek, mű-
vészi játékukkal a hallgató közönséget gyönyör-
ködtették, továbbá mindazoknak, akik a hang-
verseny érdekében tevékenyen közreműködtek 
és egy Demes oél elérését megközelíteni segí-
tettek, készséges szerepvállalásukért és fárado-
zásukért bensőséges hálát és köszönetet mond. 

Náhrer Mátyás a hitközség elnöke. 

A cáki ifiuság pünkösdhétfőn délután 3 órai 
kezdettel majálist rendez a Hánzli vendéglőben. 

A kellemes élet föltótelei. Hiába van pénze 
az embernek, hiába költi azt el szívesen, ha 
nem tudja vele kényelmessé varázsolni életét. 
Ha Pestre utazik és ezt biztosítani akarja, szálljon 
meg a Merán szállodában, a főváros szivében, a 
nyugatival szemben, ahol pompás kényelem, 
olcsó és kitűnő penzió, lift, fürdők, társalgók 
várják. Aki még nem lakott a Meranban, nem 
tudj?., mi a jó álom és kényelem idegenben 
olcsó pénzért. 

A mult hétfői országosvasár forgalmának 
gyengeségét fölösleges fejtegetni, mert úgyis 
tudja mindönki, hogy nincsen pénz se a város-
ban 6e a vidéken, a falvak lakói pedig ezen-
kívül nagyon el vannak foglalva a mezei mun-
kákkal s így érthető, hogv a vásári közönség 
nagy százalékban jókedvű fiatalságból és pajkos 
gyerekseregből állott. Az állatvásáron felhaj-
tottak 175 lovat, 104 marhát, 118 sertést. Gaz-
dát cserélt 38 ló, 30 marha, 108 sertés. Kül-
földre vittek 14 lovat és 4 marhát. Az árak 
nem tudtak kialakulni, mert lanyha volt a kereslet. 

Mozihirek. Pünkö:d vasárnap a Vasember-t 
játsza a kőszegi mozgó. Néhány esztendővel 
ezelőtt amerikai hírek szerint Mary Pickford 
egy uj rendező tehetséget fedezett fel. Josef 
von Sternbergről, erről a fiatalemberről csodákat 
beszéltek az amerikai hirok. Első nagy filmje 
m ist került a magyar közönség elé és ez a film 
<i Vasember igazolta őt. Csakugyan nagy ren-
dező és minden fiatalsága mellett már most 
össze mérhető a film eddig legnagyobbnak tar-
tott rendezőivel. Nagyon érdekes és uj gondo-
latai vannak s bár minden vonatkozásban ame-
rikai történetet ad, ezt olyan formában eleve-
níti meg, hogy mindenki számára rendkívül 
érdekessé tudja tenni. A film cselekménye Boston 
alvilágábau, alkoholcsempészek és lezüllött exis-
tenciák között pereg le és erre a társadalomra 
éles reflektorfényt vet. Bűn ós erény kavarog a 
túlfűtött izgalmasságu jelenetek során, amelyek-
ből impozánsan bontakozik ki egy hatalmas 
erejű alapjában jószívű embermonstrum alakja. 
Ezt az alakot Bankroft, egy uj amerikai jellem-
színész alakítja megrázó erővel és döbbenetes 
mélységgel. De körülötte is nagy és tehetséges 
erők mozognak. Pünkösd hétfőn a Fekete grófnő 
háborús darab, sok sebesülttel és halottal és 
nem kehesebb humorral. A háborús történet 
ezúttal nem amerikai elképzeléssel elevenedik 
meg, hanem az osztrák-magyar hadsereg 1916 os 
galíciai offenzivájánaK egy érdekes részét ragadja 
ki. A cselekmény sokban Lyon Leára emlékez 

MUB»BS os uioyiupu számon es leijegyzeseK 
agy titkos választásról. „Saját anyagi érdekének, 
saját osztályának és a polgári társadalom árulója 
az, aki nemtörődömségével és közönyösségével 
kockáztatja a Társadalombiztosító Intézet irá-
nyításában azt a befolyást, amelyre szükség van. 
Mindenki bünt követ el, aki nem él szavazati 
jogával." A D e m z e t i blokk felhívásain OIVHS-
hat tuk ezeket. Ha az utolsó napokban el is j u t o t t 
mindenhova ez a felhívás, az biztos, hogy soha 
nagyobb tájékozatlanság, szervezet! nség még 
meg nem előzött egy ily fontos választást Kő 
ízegen, mint az elmúlt heti Társadalombiztosító 
riasztásoknál. Kétségtelen, hiba történt a Köz-
pont részéről, mert senkinek 6em volt felhatni 1 

mazása, a munkások csoportjától eltekintve, 
gíervezésre. De azért az alanti beszédes számok 
ennek dacára kell, hogy megdöbbentsenek min-
denkit. Kőszegen főleg a középosztály volt az, 
amelyik nem teljesítette kötelességét, pedig ép 
enDek az osztálynak volt módjában figyelemmel 
kísérni az összes napilapok dicséretes igyekezetét 
e tekintetben, hogy szavazati jogával mindenki 
éljen. Mégis mi történt? Legalább 40 polgár-
ember be is jelentette, hogy elvesztette szavazó 
igazolványát, persze nem szavazhatott, de a leg-
nagyobb része meg sem kísérelte a szavazást.) 
A házt. alkalmazottakat, akiknek szavuk döntő 
lehetett volna a választásnál, munkaadóik nem 
oktatták ki, más sem törődött velük, így ter- . 
mószetes, hogy inkább sétálni mentek el, mint 
bzavazni. Ebben ő k semmiesetre sem a hibásak. 
Nem okultunk semmit. A magyart kényszerí-
teni kell mindig és mindenre és ez elég baj. 
De legalább tanulnánk e választás adataiból 
a jövőre. Szervezetten és öntudatosan csak a 
munkásság szavazott, mert ugv a szociáldemok-
rata, mint a keresztényszociálista tábor felvo-
nultatta majdnem minden emberit. É3 most 
álljanak itt a beszédes számok. Kőszegen a 
körülbelül 1100 szavazatra jogosult közül lesza-
vazott 642, tehát 58 °/o. Hogy legalább ennyien 
leszavaztak, az is csak annak tudható be, hogy 
néhány lelkes hölgy és ur választás két napján 
igyekezett pótolni a központ mulasztásait és agi-
tá l tak saját elhatározásukból. A háztartási alkal 
mazottak körülbelül 200 szavazatra jogosultja 
közül csak 37 en, lebál 18 */» szavazott le A 
24 kereskedő közül csak 7 en (30 sz.) A 200 
háztartási munkaHdók közül 70-en (35 sz.) A 
150_ iparos közül 75 (50 sz ) A tíz gyáros közül 
" (70 sz.) A tisztviselők mag^n és kereskedelmi 
alkalmazottak közül 100 ból 78 (78 sz.) A körül | 
belül 420 munkás közül leszavazotj 368 (90 sz.) 
A szavazatok megoszlása eltekintve nénány ér-
vénytelen szavazattól a következő volt. Munká 
soknál 54 sz. nemzeti blokkra, 46 sz. a szociál 
demokratákra. Tisztviselőknél a 78 szavazatból 
csak 4 volt szociáldemokrata, tehát százalók-
arány 95:5. Kereskedőkből 3 szavazott a szoci 
áldemokratákra, 4 pedig a nemzeti blokkra. 
Iparosok, gyárosok, háztartási munkaadók és 
ház t a r t á s i alkalmazottak arányszámát csak egvüt 
teseu lehet megállapítani. Leadott 189 szava-
zatból 18 esett a szociáldemokrata listára és 
J71 a nemzeti blokk listájára. Tehát arányszám j 
jK):10. Végeredmény a kőszegi választásnál a 
leadott szavazatok 70% a a nemzeti blokkra, 
30°/o a tt szociáldemokrata listára. Nem szava-
zott 42%, amit egész nyugodtan vehetünk 
olyan szavazatoknak, amelyek a nemzeti blokk-
ra est„k volna. Dehát indolonsek voltunk, va 
Syunk és adja Isten, hogy ne maiadjunk. E 
•záuaok különben mindennél jobban beszélnek. 

V. Sz. 
A pünkösdi ünnepekre Béos amatőr bajnok 

^apata volt Kőszegre lekötve. Közbejött váratlan 
akadályok folytán elmaradnak a mérkőzések. 
Helyette hétfőn délután 7,5 órai kezdettel a 
KSE a Tisztviselők csapatával játszik 

Kell-e strandfürdő? Hát persze, hogy kell. 
Hogy is maradhatnánk mi el ettől a világmeg-
hóditotta látványos intézménytől 1 Ez az egy-
mással versenyző nagy nyaralóhelyeknek nagy 
szerű trükkje lévén, a kicsinyek is ettől remélik 
a nagy idegenáramlást. Pedig valójában vagy a 
lakosság helyes felismerésén alapuló, vagy ha-
tóságilag szigorúan ellenőrzött lehető legjobb 
lakásellátás képezi az igazi vonzóerőt. No de 
azért csak legyen nálunk is strandfürdő. Nem 
akarjuk mi azt ellenezni. Csak viszont azt meg 
mi „nem értjük", miért emiatt az a kétségbe-
esett feljajdulás ? 1 — Igazán ez a legsürgősebb ? 
— Tanítóképző megszerzésén, — elemi ésjpol-
gári fiúiskolának megfelelőbb hajlékán, — a 
Kőszeg felé vezető utak alapos megjavításán,— 
autóbusz közlekedésen, az ősidőktől fogva mindig 
idegravitáló községek lakóinak vipszabóditásán, 
— a tervbevett királyvölgyi szanatórium elő 
kelőbb nyaralók és télisportolók befogadásán, — 
a rossz elhelyezése miatt ellanyhult állatvásárok 
jobb elhelyezésén, hogy a határszéli állatforga-
lom itt bonyolittassák le, — és más fontos 

, életbevágó, a gazdasági életet fellendítő létesít-
ményeken törjük a fejünket,— ezek és ilyenek 
érdekében hatványozzuk minden tetterőnket, 
buzdítsuk egymást! A strandfürdő igy is, ugy 

j is meglesz. Sebaj, ha Kőszeg fennállásának 
ezredik, vagy ezeregyedik esztendejében. 

Az autóbusz-közlekedésnek a vidékre való 
kiterjesztését érintették e iap muliheti számá 
ban. Jól tették. Csak, sajnos, a dolog nem olyan 
egyszerű. Egyik polgártársunk ezt már 3 éve 
pendítette meg és meg is tette előmunkálatait 
ez érdombf'n. R°ndes vidéki járalok megterve-
zésének talán első volt az országban. Akkori 
ban elő volt készítve egy társaság megalakulása 
3 milliárd korona tőkével, 4 nagy autóbuszkocsi 
létesítésével. Szakértő is járt itt. Az utakat olyan 
állapotban találta, hogy mindenekelőtt ezek rend 
behozatalát ajánlotta. Ekkor a várost is bevon-
t ik a mozgalomba. A kezdeményező a Keres-
kednlmi Kör kebelében tartotta meg előadását, 
melyen a megjelentek közül többen is hozzá-
szólattak. A polgármester a kereskedelmi kor 
megmozdulását magáévá tette és eljárt az utak 
rendbehozatala és az autóbusz-postajáratok for-
galombahozatala érdekében. A postafőigazgató-
ság illetékes osztálya ismét a rossz utakra való 
tekintettel volt kénytelen ulódázó választ adni. 
Mikor a kereskedelmi miniszter n°mrégiben 
Sopronmegye útjait szemlélte, a Kőszegi Keres 
kedelmi Kör hosszú táviratban hívta fol figyelmét 
a város érdekeire és különösen a Csepreg— 
kőszegi útra. L3gutóbb, szerda egy hete, a Ke 
reskedt.lmi Kör tanácskozásán újra tárgyalták 
ez ügyet és azon indítvánnyal szemben, houy 
rendkívüli városi közgyűlés egybehivásán fájez-

Í zék ki ez ügynek sürgősvoltát, azt határozták, 
hogy ilyennek egybehivása előtt felkérik vitéz 
dr. Nagy Miklós polgármestert előkészítő tanács-
kozás egybehívására, amit el is vállait. A mult-
heti megnyilatkozást tehát már sok előkészítő 
munka előzte meg. 

Nagyszerű reklámot olvashatunk a legújab-
ban kiadott Vasúti Útmutató 221. oldilán Kő 
szeg város oyaralövárossá való fejlesztése javára: 
„Kőszeg. (Polgármester : Jambrits L-ijos.) Ismer-
tetését — technikai okok miatt — csak legkö-
zelebbi számunkban közölhetjük." Tehát majd 
októberben, ha kikerül az uj menetrend, addig 
no ismerje meg a menetrendet böngésző nya-
ralniakaró városunkat. Hogy mi lehet az a tech-
nikai ok, mikor a túloldalon egy féloldalnyi üres 
hely maradt, azt igazán érdekes volna kinyo 
mozni —1 

A F r e y b e r g e r S á n d o r cég F ő -
tér i detai l üz l e tében már 10 fillérért 
kuphat kózmosószappant, 25 fillérért egy nagy 
darab borotvaszappant s 1 pengőért egy kg. 
mosó szappant. Ugyanott beszerezhetők legju-
tányosabban' az összes cipőkellékek, valamint 
mindennemű színes és egyéb bőrök, talpak cárom 
bőrök, chromkötőszijak, blankbőrök, továbbá 
mindenféle padlófónyasitő, fémtisztitó, súroló és 
bőrkonzerváló szerek. (Uranos kékiíő, sidol, sir.x 
stb.) Saját zsebének ellensége, ha egy próba-
vétellel meg nem győződik az előnyös árakról 
és kiszolgálásról. A sudoran, amely mindenféle 
izzadást garantáltan megszüntet, ugyanott szerez 
hető be. Nagy doboz reclám ára 1*20, minta 
doboz önköltségi reclám ára használati utasí-
tással 30 fillér. 

8. 
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tet. Tulujdonkép nem is a Fekete grófaö a film 
ffialakja, hanem Raohel. A rabbi leánya egy 
osztrák hadnagyba szerelmes és megment egv 
körülzárt századot. A háborús világ sok jelien 
zetessóge felvonul a filmbe. Iqaz sokszor az a 
benyomásunk, hogy a rendező a háborút csak 
a frout mögött látta, de a darab mindvégig mégis 
érdekes és nem hagvja hátra azt a kellemetlen 
utóizt, mint a legtöbb háborús darab. Már 4 
darab szelvény átvételénél, amelyek korlátlanul 
érvényesek és bármely számban beválthatók 
minden előadásra, megkapja a mozibérletet. Ked 
vezményes jegyek csak a szinpártoló egyesü 
létnél kaphatók, de nem taaok is megkaphatják 

Kőszeg—Fslsöór 3:1 (2.1). Meglepően erős 
ellenfelet kapott Kőszeg Felsőőrben. Nagyon 
szépen és hallatlan lelkesedéssel játszottak a 
szimpatikus felsőőriek. A csapat állandóan bécsi 
csapatokkal játszik és igy érthető játékereje. 
Tavasszal Felsőőrön a SzAK ot is sikerült meg 
verniök. Kőszeg reorganizált csapatán az első 
félidőben látni lehetett még a megnem értést 
és az össze nem szokottságot. A második fél-
időben nzonban po-npás támadásokkal és nagyon 
szép játékfeal 10 emberrel is bebiztosították a 
megérderrelt győzelmet. Feigl erilyes bíró volt. 
Az előmérkőzésnél a KSE II nagy fölénye 
dacára kikapott a szombathelyi IK csapatától 
s ezt meg is érdemelte, mert csatáraikatul puhák 
voltak. 

0 

Állami Sorsjáték 
FŐNYEREMÉNYEK: 

S o o o o 
2 0 o o o 

15 ooo 
lO ooo 

NYEREMÉNYEK : 

2-szer Sooo 
4 szer 25oo 

ő-ször 2ooo 
10-szer l ooo 

J ö v ede lme k ö z h a s z n ú és 
j ó t ékonycé l r a f o r d i t t a t i k . 

stb.pengő Huzas jun. 8-án I 
készpénz M M B B O l 4H9WI 

Sorsjegyek kaphatók az összes föárusitóknál es dohánytőzsdekben Pos t a i ren-
deléseket a pénz előzetes beküldése után — azonnal teljesít a S z éke s f ő v á r o s i 
m. k ir . p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g Bpes t V., Sza lay-u. 10. és a so rs j á t ékGz Ie tek . 

nyeremények 
összegé t 

kö. 60°|o-al 
felemelték! 

összesen 

17.000 
nyeremény ! 

Egy sorsjegyre 

2 nyeremény is e » h e t ! 

II 

A Magyar Szállodások et Vendeglosök Or 
•zágos Szövetsege legutóbbi közgyűlésén elha 
tározta. hoiíy az idegenforgalom nmelésének 
előmo7ditására egymillió külföldinek a címét 
állítják össze és évenként négyszer képes pro 
pagsnd^nyomtatványt küldenek ennek az egy-
millió embernek 

Ótfás I Fe'hivjuk olvasóink fiigyeimét az 
ország legszebb és lagniv'sabbb havi folyói-
ratára, H .Magyar Magazin* ra mely össze nem 
tévesztendő más folyóiratokká', melyek cimük 
ben a „M igazin" szót használják. Csakis a 
„M igyar MtigHzin- az, amely usry nivób «n, mint 
kiAlüfá'.ban bArrrHy külföldi magazioo'<kal fel-

veheti a versenyt. A .Magyar Magazin" müvó 
szi, modern, mondáin, mulattató ! Szerkesztik : 
Farhas Imre, Pólya Tibor és Hanuszik Uszló. 
Megj-lenik mindeu hó végén, egyes szám ára 
P 150. Mutatványszámot készséggel küld a 
kiadóhivatal: Budapest, V., Sziget utca 20. 

Uj menetrend. 
Érvényes 1929. m á j a s 15-től o k t ó be r 5-lg. 

Kőszegről indu l : 5 20 7.00 9 35 12.0J 15 34 20.20 22.27 

Szombath. érk.: 5 5ü 7 36 10.11 12-36 16.10 20 56 23-03 

S z o m b a t h e l y r ő l i n d u l : 
üyör-Bpest felé: 7.45 10.19 13 20 16.30 21.40 300 
Sopron felé 7.50 13.40 16.27 18 43 
Nagykanizsa felé: 5 10 6.05 7.42 11*40 1455 21 29 
Körmend-Graz „ 5.30 7.40 12 46 14 10 18.34 21.24 23 08 

Nagy Emilné Ónagyméltósága szemé-
lyes vjdaöksé^e alatt álló németnyelvű 

kissvábhagyi ís<o!a és internátus 

(elemi és középfokú iskola nyiiv. jog-
Kai) 3 és fel hoidas remek levegőjű 
remek p j ' k b i n , szabad fürdővel. fel-
vesz julius 3-tól augusítu-i 20-ig terjedő 

nyaralásra es a jövő tanévre 
bentlakó és bejáró 5 — 12 éves fiukat 
és leányokat. Nyaralási dij 1 hóra P 

150 — egész idényre P 2l0 — 
Budapest I , Kissvabhegyi-ut 21 szám. 

Telefon automata 533—10. 

Uri mellékfoglalkozás 
Állandó képviselőt keres Kőszeg és vi-< 
dékére jutalékrészesedés mellett fuvar-j 
levélfelülvizsgáló iroda. A képviselő te-j 
endöje az itteni kereskedők vasúti fuvar-j 
leveleit havonta összegyűjteni és irodám-] 
hoz abból a célból beküldeni, hogy al 
kifizetett fuvárdijak helyessege a keres-l 
kedók érdekében felülvizsgáltassanak ésl 
a tévesen beszedett fuvardijtöbbletet ne-' 
kik visszafizettessék. Háromszáz pengőig 
terjedhető havi mellékjövedelem. Levél-
beli atfnlat SCHAFER M. cég. Budapest 
Népszuiház-utca 3t szám alá küldendők. 

C S A K M £ t C M Í t ~ v c d s z ó v a l j e l o l t p a l a é s c s ő v a l ó d i . 
ETERNIT MŰVEK HAT3CHIK LAJOS. PUDAPIST. AMD«IÁ5SY'ÚT33;6YÁR: NVERGESUJEAIU. 

E l á rus í t óhe l yek Kőszegen Frank i La jos ép í t és i a n y a g k o r . Kős zeg—Csep reg , B a u e r An ta l , 

Scheer Józse f , Ma i t z Ferenc p a l a f e d ö m e s t e r e k Kőszegen , Less lnger M. A rno l d F ia i R um 

P f i n k ö s dv a s á r n a p , m á j u s hó 19-én: 

G . BANCROFT 
legújabb filmje! 

A VASEMBER 
Dráma 9 felvonásban Főszereplők : 

CLIVE BROOK, EVELYNE BRENT. 

Pünkö sdhé t f ő n , m á j u s hó 20-án 

A FEKETELELKÜ NŐ 
Háborús filmregeny 8 felvonásban. A 

főszerepben VIVIAN ü l B S O N 

Mindkét nap fenyes kiseromüsor. 

Felhívom a 

butorvásárlóki 
szives figyelmét butorüzememben 
készült hálnc7nha berendezé-| 
komplett HdlU&flllld s e k r e m e j y 

nem 
4 8 0 - 5 0 0 

hanem 
320 

pengőért szerezhetők be. 

Tang l Ado l f 
iparművész, 

épület- és b u t o r ü zem t u l a j donos 

^ r t j y t ' j ^ ^ y j . 
Üz'etberendezéshez szükséges 

állvány és pult, boltajtó-
rólók, vasajtó, boros-

hordók eladók 
Király-ut 6 sz. alatt. 

F I S K P \ K U 
a l e g -
gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

Autófelszerelési B. T. 
Budapest,IV. Aranykez-u 2 
M Tel.-Aut 812—41 

FISKCORDPNEU 
Citroen, Ford, Chevrolet 

alkatrészek, 

autófelszerelések 

NAGY JÖZSEF BUDAPEST 
VI. , Andrássy-ut 34. -Te le fonszám 

221 97, 285 - 63. 

K'szegen a belvárosban Jurisits-tér 
15. sz. alatti egyemeletes sarokház 
fele része tehermentesen eladó. Bő-

vebb felvilágosítást kívánatra 
Dr. HODÁSZY V1MOS 

Budapest VIII., Barros-utca 98. II 
ad, ajánlatok levélben hozzá 

küldendők. 

1. 

Szabóműhely áthelyezés 
A n. é. rendelő közönség szives 

tudomására hozom, hogy műhelye-
met Király ut 16. sz. alól Várk r 
31 sz. alá idr. Kováts Istvánné-ház) 
helyeztem át. — Dus választékban 
tartok mintakányákat. Ruhakészités 
16 pengőtől felfelé. — További 

szives pá'tfogást kér 

Janzsú Mihály szabómester. 

Mindenesleány 
ki a főzésben is jártas, junius l-re 
felvétetik. Cim a kiadóhivatalban. 

Félház eladás. 
A Várkor 22. sz. ház felerésze 

szabad kézből eladó. Bővebb fel-
világosítást Kert-utca 2 zz. alatt. 

Ebédlőszekrény 
csiszolt tükör és márvánnyal és egy 

hegedű olcs6n eladó 
Cim a kiadóhivatalban. 

Üzlet-megnyitás, 
Értesítjük Kőszeg és vidéke 

n. é. közönségét, hogy Kőszegen 
Várkör 7. es Gyöngyös-utca 26. 
sz. alatt (Rusznyák-féle házban) 

mészáros és 
hentes üzletet 

nyitottunk. — A n. é. közönség 
szives pártfogását kérik tisztelettel 

Vértes Testvérek. 

Ugyanitt 2 tanonc 
felvétetik. 

Nőtlen 

l ó k o c s i s t 
keresek 

junius hó 15-iki belépéssel. — Bér 

megegyezés szerint. — Csak erdei 

fuvarozáshoz is értő vétetik fel. 

SULYOK FERENC, Rohonci-utca. 

Gyümölcsös 
a Kalchgraben-ben 1058 négyszögöl 
kiterjedésben szabad kézből eladó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Házeladás. 
A Fertsák-utca 12'a számú félház 

irodámban szabad kézből eladó. 

Dr. SCHNELLER, ügyvéd. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszogen. — 
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