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A mi vendégeink. 
Szándékosan használom e megszólítást, mert 

a Földrajzi Társaság vándorgyűlésének résztvevői 
Kőszeg város vendégei, akik előtt ez ősi város 
meghitt bizalommal tarja fel megmaradt értékeit: 
geológiai korszakokról, történelmi romantikáról 
beszélő hegyeit, ózondús fenyőerdeit, alpesi fló-
ráját, hatalmas gesztenyését es a régi város pa-
tinás házai és templomai közt me. húzódó kultúr-
intézményeit. | 

Mert kedves vendégeink, Trianon óta Kő-
szeg csak kettővel dicsekedhetik: áldott bájos 
vidékével, ezt az Isten adta és történelmi levegő-; 
ben élő kultúrájával, ezt pedig önerejével szerezte. 
öröHTel üdvözöljük a vándorgyűlés tagjait, mert 
Kőszeg két értekes kincsét, földjét, vidékét és 
kultúráját helyesen értékelni csak a mi vendégeink 
ludják, hiszen természetkedvelők, természettudó-
sok és egyben pedagógusok, tanférfiak. 

Évente sok száz turista és kiránduló iskola 
keresi fel Kőszeg elragadó környékét, bámulja 
meg e kis város történeti emlékeit, de ezek a 
kirándulók többnyire csak átfutó, benyomást és 
szórakozást kereső vándor bölcselők, könnyen 
hevülök, gyorsan felejtők. Városunk földjét, kör-1 
nyékét és sokfelé elágazó kulturáját méltányolni 
és megszeretni csak az tudja, aki lelket, esztétikát 
és természetszeretetet is hozott magával. 

A mi vendégeink ezt hozták, ezért is a mi 
vendégeink, megértő barátaink. A természettudós 
úgyis mint tudós, úgyis mint pedagógus a leg-
nagyobb mesterhez, a természethez jár iskolába, 
csendes óráiban, mikor a természet titkait ellesi 
az Isten legbeszédesebb, legszebben illusztrált 
képeskönyvét, legművészibb szemléltető eszközét, 
a természetet tanulmányozza. 

Aki ide, a Teremtő műhelyébe jár iskolába, 
az lelkes, az tele van eszmével, az megértő, az 
nagystílű, nagyvonásu és ideális jóbarát. Nagy-
méretűvé teszi foglalkozása, mert hiszen a természet 
rejtett erői nem vakondturásokat, hanem Kárpá-
tokat és Alpeseket dobnak ki a földből, nem 
napórával, zsebórával méri az időt, hanem a 
zsoltáros szerint- akárcsak a teremtő Isten szá 
molatlan évezredekkel dolgozik. A nagy erők és 
méretek alázatossá, megértővé teszik és mikor a 
követ, a vizet, a füvet, virágot, a fát, a kis bo-
garat, a színes lepkét és a letűnt régi világok 
kövületeit, lenyomatait vizsgálja, megtanulja az 
Isten páratlanul gazdagon színező, alakító nyelvét 
és a zsoltárossal csak annyit tud mondani: Uram, 
mily csudálatos a te neved a földkerekségen. A 
természetszerető ember mindig mélyérzésü. 

Mivel a mi vendégeink is az Isten ujjanyomát 
keresik, a természetet szeretik, fordulunk feléjük 
baráti bizalommal. Akik ismerik a természeti erők 
világokat változtató hatalmát, akik tapasztalásból 
tudják, hogy bizony a természet nem szentimen-
tális, hanem túlságosan számító és mindenben 
viharedzett típusokat keres, azok méltányolják 
Kőszeg város gazdag történeti múltjában és mai 
kultúrintézményeiben lekötött küzdelmes idők 
százféle erejét, épületeibe, intézményeibe fektetett 
munkát és törekvést. 

A mi vendégeink szemében nemcsak a festői 
vidék és táj erőforrás, hanem városunk minden 
talpalattnyi földje, köve, emléke a megfeszített 
emberi küzdelem kisugárzó erőtelepe. Nemcsak 
a szentvidi kövek beszélnek, a város kövei is 
hangosan hirdetik a kövek közt élő emberek ki-
finomult lelkületét és áldozatkészségét. 

Szeretnők, ha a Kőszegen megrendezett 
földrajz-történelmi vándorgyűlés azzal a tanulság-
gal záródnék, hogy a mi természettudós és pe-
dagógus vendégeinktől megtanulná a kőszegi 

polgárság saját természeti kincseinek megbecsü-
lését. Abból a néma fájdalomból, mely Trianon 
miatt a sziveket eltölti, abból a szomorú elégiából, 
ho?y itt hajdan szebb élet volt, miről Kőszeg 
kövei beszélnek, meg nem élünk. Hellas és Ve-
lencének értéke, ereje, kövei, Rómának dicső 
múltja és világtörténelmi jelene. A kis Svájcot 
kopár, havas hegyei éltetik — és pedig jól éltetik. 
Nekünk kőszegieknek is a jövő boldogulást két 
tényező adhatja meg: természeti szépségeinknek, 
értékeinknek megbecsülése és ebből meg fog élni 
a mi másik halódó kincsünk, régi fejlett kul-
turánk is. 

A kis hollandus, pedig neki gyarmatai is 
vannak, minden évben ellop egy-egy kis területet 
a tengertől, pedig máskép is megélhetne. A föld-
rajzi társulat vándorgyűlése neveljen rá minket is 
arra, hogy azt a darab kenyeret, melyet Trianon 
elvett tőlünk, kérjük meg a mi áldott, kedves 
vidékünktől, megmaradt természeti kincseinktől. 
Ez lesz az az áldott föld-, otthon- és hazasze-
retet. mely valóban kenyérrel eltart és eltartja, 
ápolja kultúrintézményeinket is 

Egy szebb, jobb ;jövö reményében őszinte 
szeretettel köszöntjük városunkba érkezett tudó-
sainkat, pedagógusainkat, kérjük szeressék meg 
Kőszeget és annak természeti szépségét. Azon 
lelki, szellemi értékekért, szépségekért, melyet a 
város intézményei földrajzi és történelmi ki Alii 
tásban régi nevükhöz méltóan összegyűjtöttek, 
cserében szerettessék meg velünk saját földünket. 
Ez a tevékeny és termékeny haza- és földszeretet 
majd a gazdaságilag alélt Kőszegnek is kimondja 
a vigasztaló szót: Kőszeg nem halt meg, Kőszeg 
uj, eleven életre fog kelni. 

Németh Imre. 

Városunk nyaralási s egyéb aktuális problémáiról. 
Abban mindannyian egyetértünk, hogy Kő-

szeg a jelenlegi helyzetben csakis mint nyaraló 
és iskolaváros fejlődhetik. Jól tudjuk, hogy addig, 
amíg megfelelő épületek és lakások nem állanak 
rendelkezésünkre, na?y lendületet a nyaralási akció 
nem vehet, mert az elmúlt években is már százai 
fordultak vissza a nyaralóknak Kőszegről, nem 
kapván megfelelő lakásokat. De azért a jelenlegi 
helyzetben is lehetne a lakáshiányon segíteni, 
mert azért van Kőszegen elég megfelelő lakás is, 
csak az a baj hogy ezek nem állanak a nyara-
lási akció rendelkezésére. Itt kellene megtörni a 
közönyt és behozni azon állapotokat, amelyek 
természetesek az ausztriai fürdőhelyeken. Ott 
mindenki, a nyaralóhelyek, a kis városok gazdag 
és előkelő polgárai is magától értetődően kiadják 
a nyári hónapokban felesleges szobáikat nyara-
lóknak és ezzel előmozdítják városuk fejlődését 
és idegenforgalmát. Mennyi üres szoba áll Kő-
szegen a nyári hónapokban kihasználatlanul. Adjuk 
ki ezeket, jelentsük be a nyaralási akció céljaira. 
Nem sok az. amit a kiadott szobák bére fejében 
kapunk, de több a semminél. Aki nincs reászo-
rulva ez összegre, adja valamilyen városi jótékony 
célra. Jelentsük be tehát szobáinkat a városházán, 
de ne kérjünk azokért lehetetlen árakat. 60—80 
pengővel igen jól meg van fizetve, mert külföldi 
hires fürdőhelyeken sem drágább egy szoba. 

Elmúlt vasárnap budapesti turisták jártak itt 
2 napon keresztül. A Pannónia egyesülettől voltak 
itt 8-an, a budapesti Sportegyesület (Budapest 
főváros tisztviselőinek egyesülete) turistaszakosz-
tályától pedig majdnem 30-an. Fővárosi főtiszt-
viselők, iskolaigazgatók, tanárnők, csupa oly sze-
mély, akik leghivatottabbak Kőszeg mellett pro-
pagandát csinálni. Kivétel nélkül el voltak ragad-
tatva Kőszeg város csinosságától, környékének 

természeti szépségeitől. Mindjárt akadtak is, akik 
lakást kerestek már erre a nyárra és nem elszo-
morító, hogy a rossz lakásokért is oly összegeket 
kértek, hogy menten elment a kedvük az itteni 
nyaralástól. A vendéglői ellátásra sem lehet most 
panasz, mert dicséretes e tekintetben a kőszegi 
vendéglősök igyekezete, akik jól és tűrhetően 
mérsékelt árakon igyekeznek a nyaralók megelé-
gedését kiérdemelni. De szükséges is. mert a 
Kőszegre jövő nyaralók legtöbbnyire köztisztvi-
selők, akik nagyon is kénytelenek megnézni min-
den fillért. — Vagy nem még szomorúbb a kö-
vetkező eset? Az itt járt turistákat priváthelyeken 
kellett elszállásolni s voltak, akik személyenként 
3 pengőt kértek ellenkező megállapodás dacára 
akkor is, amikor egy szobában 4—5-en voltak 
elhelyezve. Kaptak tehát két estéért szobánként 
24—30 pengőt. A legdrágább intet nacionális luxus 
fürdőhelyen se kerül többe egy szoba. Sajnos, 
amikor ezt megtudtuk utólag és véletlenül, már 
segíteni sem lehetett ezen. 

Ha a nyaralni akarók első kérdése a lakás, 
a második mindig, van-e strandfürdője Kőszeg-
nek ? Nincs s ez évben most már sajnos befe-
jezett dolog, nem is lesz. Hiszem, hogy nagyon 
kevesen vannak azok, akik a strandfürdő kérdé-
sét ugy fogják fel, hogyha lesz, rendben van, 
ha nem lesz „sebaj". Bizony baj, még pedig 
nagy baj, mert szervesen összefügg a strandfürdő 
a nyaraló, turista és iskolavárossal. Az idén 
azután mutatkozott egy olcsó és praktikus meg-
oldás a Qratzl telken. Mint bennfentes, magam 
is 100°/o-ra biztosra vettem, hogy az idén már 
ott fürdünk. Nem lett belőle semmi, jött az a 
bizonyos narancshéj és elcsúszott a strandfürdő 
meg a járványkórház. Nem lehet eléggé dicsérni 
a kőszegi betegház-egyesületet, amikor megvette 
a Gratzl ingatlanokat kórházi célokra és kész-
séggel hozzájárult ahhoz, hogy ott egy strand-
fürdő létesüljön. A Gratzl ingatlanok körül eddig 
is elég zűrzavaros volt a helyzet és most, hogy 
az ingatlanok utolsó hatodának a körülmények-
nek megfelelő áron való megvétele nem vállott 
lehetségessé a Betegházegyesület részére, termé-
szetes, hogy ily helyzetben ezévben nagyobb 
arányú építkezést és befektetést ott eszközölni 
már nem lehet. Pedig de kár, hogy nem az idén 
épült meg már olcsón és jó helyen a strandfürdő. 
Jövőre feltétlenül meg kell csinálni. Higyjük és 
reméljük, hogy nem fog akkor sem több áldo-
zatot jelenteni, mint amennyivel az idén meg 
lehetett volna valósítani. 

Nagy és fontos kérdése Kőszegnek a taní-
tóképezde végleges elhelyezése. Kőszeg város 
képviselő testülete már ismételten is megmutatta 
nagy áldozatkészségét és azt, hogy felismeri ez 
intézmény rendkívüli fontosságát. Mindenkinek 
kell, hogy örüljön a szive, mikor látja azt a 
szellemet, mely a tanítóképezde vezetésében és 
ifjúságában mutatkozik. Senki Kőszegnek nagyobb 
propagandát nem csinálhat, mint az itt végzett 
tanítók, akik megszeretve városunkat, gyerme-
keiket is ideküldik majd iskolába és csinálhat-
nak propagandát Kőszegnek, mint nyaraló fürdő 
és kulturvárosnak. A tanítóképezde ügye ugy 
áll, hogy a minisztérium valószínű jóváhagyja 
azon terveket, amely szerint az internátus a 
Kelcz-Adelffy árvaházban kerül az épületnek némi 
átalakítása után elhelyezésre, magára az iskola 
céljaira pedig egy uj épületet kell majd emelni. 
Ez a megoldás kb. 570 ezer pengőbe jönne, 
amelyből 250 ezret a kultuszminisztérium visel! 
A Kelcz Adeiffy árvaház uj épületben nyerne 
elhelyezést a főgimnázium melletti telken. Ha 
igaz, megindul tehát az építkezés s ez pezsgést 
és vérkeringést hoz majd a város amugyis majd-
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nem elsorvadt iparának és kereskedelmének. Most 
talán végleg szakithatunk is az;al a helytelen 
szisztémává), amely sajnos Kőszegen eddig eleg 
sokszor előfordult, hogy közintézmények részére 
nem uj épületeket emelnek, hanem regi épülete-
ket vesznek meg. 

Sokat értekeztünk és tanakodtunk most az 
autóbuszjáratok létesítése miatt. Én nem tehetek 
róla, máris az az érzésem, hogy lekéstünk Szom-
bathelyre Tömörd felöl olcsó helyárakkal máris 
járnak az autóbuszok. Mi megint csak a tervek-
nél maradtunk. Igazán nem fontos, sőt szomorú, 
hogy Kőszegen már 3 évvel ezelőtt is megpendí-
tettek az autóbusz utjáratokat. Igazi dicseret és 
elismerés azokat illette volna, akik nyélbe tudják 
ütni, hogy ez egyszer necsak a terveknél marad-
junk. A legutóbbi összejövetelen határozatba ment, 
hogy megkíséreljük bevonni az érdekelt közsé-
geket és a most meglevő autóbuszon egy próba-
utat csinálunk előbb Tötnördre, lehetséges-e egy-
általán ezen utvonalakat Kőszeg felé autóbusz-
járatokra használni. Reméljük, hogy igen s talán 
mégis lehet meg valamilyen autóbuszjáratot Kő-
szeg fele a járás községeiből sürgősen nyélbe 
ütni. De ha ez sikerül, feltétlenül egyidejűleg kell 
az iparosok és kereskedők vezetőinek egy alapos 
akciót szervezni, hogy a kőszegiek árakban a 
szombathelyiekkel versenyképesek is legyenek. 
— Ebben a magam részéről annál is inkább 
bízom, mert ugy e kérdésnél, mint Kőszeg város 
minden aktuáls problémájánál nem lehet elvitatni 
azt a megertést, amely a varos felelős vezetőiben 
mutatkozik. Sajnos ez maga nem eleg. Azt pedig 
már szintén megtanulhattuk, hogy csak a sajat 
trflinkben bízhatunk, mert minisztériumokban, de 
meg máshol is mindenütt bizony csak mostoha 
gyerekek vagyunk. 

A csepregi uj ut talán meglesz augusztusra 
nyitva. Hány éve dolgoznak már e néhány kilo-
méteres útszakaszon! Kell, hogy fájjon az ember-
nek a szive, ha látja azt a pazar utepitkezést, ami 
az elszakított Burgenlandban folyik. A Léka— 
kőszegi útnak csodájára lehet járni. Állítólag 
juniusban már meg is nyitják. Kőszegnek ez az 
uj vonal lehet, hogy több kárt mint hasznot okoz, 
mert a kirándulók Kőszeg helyett majd sokan + 

Lékára mennek. Kethely— Pulya felé ellenben fel-
tétlen előnyös volna az autóbuszjáratokba való 
kapcsolódás Kőszeg szempontjából. A város ez-
irányu kérvényé valamelyik minisztérium poros 
asztalán álmodik Kőszeg szebb jövőjéről. 

Nagyban fogja a turista forgalmat ismét 
fejleszteni, hogyha a város folytatni tudja az 
erdőkben útépítési és javítási politikáját. Talán 
ínég az idén megvalósítják, hogy a Hétforrásnál 
is létesítenek egy erdészlakot. Ugy ezen erdész-
nek, mint a Stájerházak erdészeinek, ha megszo-
rításokkal is, de lehetővé kellene tenni vasárna-
pokon át italok és ételek kiszolgálását. 

Nagyban emeli Kőszeg idegenforgalmát a 
sok kongresszus és vándorgyűlés, amelyek Kő-
szegen lesznek megrendezve. Ezeknek jelentősé-
gét nem is lehet eléggé felbecsülni A kitűnően 
megiendezeti Magyar Földrajzi Társaság vándor 
gyűlését követni fogják juniusban a Vasmegyei 
Orvosszövetség kőszegi vándorgyűlése és a Ven-
déglősök és Szállodások országos gyűlése Kő-
szegen. 

Vettünk egy autóöntözőt. Elég drága. 24 
ezer pengőbe került. De ha már á-t mondtunk, 
b-t is kell mondani, annál is inkább, mert itt van 
a szép és modetn tűzoltó laktanya. Meg kell 
tehát venni a 28 ezer pengős motorfecskendőt is. 
Oltania úgyis lesz mit, hisz a jelenlegi viszonyok 
között „ég az egész város". 

Kőszeget mindig többen és többen ismerik 
meg, csinálnak nekünk jószántukból reklámot. 
Állítsunk be minden erőt, amely szolgálja a 
nyaraló, turista és iskola város fejlődésének lehe-
tőségét. Mindenre azt mondjuk, csinálja meg a 
város. A város mi magunk vagyunk. Tehát tudjuk, 
hogy szegények vagyunk. De azért vannak dolgok, 
amit meg lehet és meg is kell valósítani s ezért 
ne nehezteljenek ránk, ha mi a fiatalabb gene-
ráció, korunknak megfelelő temperamentummal és 
akarással nem szeretnénk mindenben csak a 
tervek mellett maradni, hanem nagyobb tempó-
ban folytatni azt a munkát a város fejlődése és 
jövője érdekében, amelynek alapjait apáink és 
az idősebb generáció oly helyesen előkészítették. 
Ne lássák tehát bennünk csak a „megnyilatko-
zásokat", hanem azt is, h^gy mi komoly mun-
kát akarunk és fogunk is végezni Kőszeg városáért. 

Még valamit. Ha nem is sokat, de azért 
igért újításokat az uj közigazgatási javaslat. Mire 
végrehajtásra került a sor legalább is a váro-
sunkat érdeklő javaslatokból az ujitasok mind 
elsikkadtak. Megszűnik a tanács, de nem jön 
helyébe semmi. A polgármester egyedül kapja a 
tanács hatáskörét. Nem lesz választott virilista, 
megyei városokban marad a nyers virilizmus és 
lesz Kőszegen 80 választott képviselő mellett 30 
virilista, ugyanakkor, amikor Szombathelyen a 
képviselőtestületnek összesen szintén 70 tagja 
lesz. Mi előny származik Kőszeg városára az uj 
reformból, azt én igazán nem látom ! örülnünk 
kell még, hogy kiveteles kegyként a megyei város 
hivatalos elnevezés mellett megtarthatjuk szabad 
kir. város címünket is. 

vitéz Szabadváry Ferenc. 

H I B D E T M É H Y E K 
Az ország mai nehéz gazdasági helyzetében 

a mezőgazdasági terményeknek tűzveszélytől való 
megóvása, különös tekintettel a gabonának nem 
zeti vagyont képviselő értékére, egyenesen orszá-
gos érdek. Ezen messze kiható érdekeknek biz-
tosítása céljából tehát a tűzvédelmi szabályoknak 
szigorú betartása szükséges. Ebből kifolyólag 
az érvényben levő kormányrendeletek értelmében 
a gazdasági üzemnek sorrendje szerint a követ-
kezőket rendelem el: 

I. Az aratásra vonatkozólag: A vaspálya 
mentén az aratást a vasúthoz legközelebb eső 
részen kell megkezdeni, és a learatott terményeket 
a sínektől legalább 1C0 m. távolságra összerakni. 
Ahol az, helyszűke miatt nem lehetséges, onnan 
a learatott terményeket a legrövidebb idő alatt 
kell elhordani. Vasutmentén a tarlót, futó tűz 
megakadályozása végett, legalább 100 m. széles-
ségben haladéktalanul fel kell gereblyézni az 
aratók nyomában, azonkívül 5-10 m. távolságban 
a sínektől, legalább 3 méter szélességű védő-
szántást kell végezni, ugy, hogy az egyes birtok 
részletek védőszántásai mindegy vonalba essenek, 
mert a lépcsőzetes védőszántások a futó tűz ellen 
védelmet nem nyújtanak. Mindezen intézkedéseim 
a mezőgazdasági üzemet nem zavarják, ésszerűek, 
tehát akadálytalanul betarthatók. 

II. A behordásra vonatkozólag: Mindazon 
gazdálkodókat, akik gabonájukat, szénájukat, 
szalmájukat a saját udvarukba, tehát a város 
belterületére akarják behordani és ugyanott a 
cséplést is végezni, felhívom, hogy ezen szán-
dékukat jelen hirdetményemnek közzétételét kö-
vető 14 napon belül nálam jelentsék be annál 
is inkább, mert ezen határidő letelte után történő 
bejelentéseket figyelembe nem veszem. Tekin-
tettel a város zsúfoltan összeépitett házsoraira, 
a fennálló szigorú tüzrendeszeti szabályokhoz, 
valamint a múltban megejtett helyszíni vizsgá-
latok eredményéhez képest, tájékozásul már most 
kijelentem, hogy a mezőgazdasági terményeknek 
a belterületre történő behordásra csak kivétele-
sen adok engedélyt és csaK olyan helyen, ahol 
kevés termény behordásáról van szó, alkalmas, 
tűzbiztosan fedett pajta áll rendelkezésre és 
mindazokon felül az előirt tüztávlatok megvannak. 

III. A cséplésre vonatkozólag : Cséplésre és 
cséplés céljából való behordásra engedélyt csak 
a város külterületén fekvő belsőségekre adok. 
A házsorokba eső udvarokon, nemcsak a gaz-
dálkodó vagyonának, hanem az egész szomszéd 
ság vagyonának tűzbiztonsága miatt, tilos géppel 
csépelni. Már a múltban tapasztaltam, hogy ezen 
rendelkezések azok, amelyek iránt a gazdálkodók 
mindig a legnagyobb ellenszenvvel viseltettek, 
pedig végre is be kell látniok azt, hogy a tűz 
rendészeti érvek nyomatékosabbak és helytál-
lóbbak ; éppen azért a hatóságnak, ezen érvek-
nek érvényesüléséről gondoskodni kell minden 
körülmények között, még a gazdálkodóknak némi 
kényelmetlensége árán is. Felhívom azon cséplő-
géptulajdonosokat, akik bércséplést vállalnak, 
valamint azon gazdálkodókat, akik a külső ha 
tárban levő valamilyen alkalmas ingatlanon akar-
nak cséD^ni, hogy ezt a helyet már most, a 
fentebb kitett 14 nap alatt, szintén jelentsék be 
nálam, hogy felebbezés esetén a felebbviteli 
hatóság döntése is birtokába jusson még az 
aratás megkezdése előtt. A magam részéről csak 
azt jegyzem még meg, hogy a múltban szerzett 
tapasztalatok alapján a helyiviszonyok ismerete 
mellett a behordásnak és cséplésnek azt a mód-
ját találom legmegfelelőbbnek, hogy különösen 
a csekély terméssel biró gazdálkodó gabonáját 
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csak akkor hordja a mezőről, valamelyik- tarló 
földön felállított cséplőgéphez, amikor az nyom-
ban cséplésre kerül, a kévéket a szekérről egye-
nesen a gépbe rakja és a kicsépelt szalmát is 
azonnal elhordja a gép mellől. Tűzbiztonsági 
szempontból a behordás, illetőleg cséplésnek ez 
a módja a legelőnyösebb, mert a gabona csak 
addig van kitéve a veszedelemnek, amig a csép-
lőgépen keresztül megy. 

6316—1929 sz. A Felsődunántuli Mezőgaz-
dasági Kamara igazgatóságának 10. 213—1923. 
S/E. V. Ili. számú megkeresésére felhívom a 
gazdálkodókat, hogy ugy a maguk, mint a nem-
zeti vagyon megmentése érdekében vetésüket 
jégkár ellen haladéktalanul biztosítsák. Masenki-
sem olyan tehetős, hogy a jégkárral járó koc-
kázatot vállalhassa, viszont az ország nehéz pénz-
ügyi helyzete miatt a kormány segélyt nem adhat. 

Ad. 5977—1929. sz. Felhívom a közönség 
figyelmét arra, hogy a vadászterületekre ebet vagy 
macskát kivinni vagy kiereszteni tilos és a va-
dászbérlő jogosult a területén talált kóbor ebet 
vagy macskát kiirtani, a tulajdonosa ellen pedig 
a kihágási eljárást megindítani, a vadászbérlőket 
felhívom, hogy a kóbor ebeket és macskákat, 
valamint a hasznos vadra kártékony vadat állan-
dóan és hatékonyan irtsák. 

Ad, 6411—1929. sz. Közhírré teszem, hogy 
a Mexikó dűlőben fekvő visszaadott néhány 
városi föld f. évi május hó 26-án vasárnap dél-
előtt 10 órakor fog a számvevőség helyiségeiben 
nyilvános árverésen bérbe adatni. 

Ad. 6491—1929. sz. Közhírré teszem, hogy 
a magy. kir. vámigazgatóság engedélyt adott 
arra. hogy a város közönsége Burgenlandból az 
1929. év folyamán addig, mig a lékai ut elké-
szül a stájerházi mellékuton is hozhasson be 
tűzifát: a szállítás egy nappal előbb esetről esetre 
bejelentendő. 

Ad. 6499—1929. sz. Közhírré teszem, hogy 
miután a városban a sertésorbánc ismét nagy 
mértékben lépett fel és a sertéslegelő is fertőzött, 
a jövőben a legelőre csak oly sertések hajthatók 
ki, amelyek sertésorbánc ellen be vannak oltva: 
ezen rendelkezés betartását, amely a tulajdonosok 
és az egész város érdekeit szolgálja, kimutatás 
alapján a legszigorúbban fogom ellenőriztetni. 

vitéz dr. Nagy M ik lós , polgármesterh. 

O L C S O C I P Ó K 
FRIED -né l , K Ő S Z E G E N 
Divatcipők P 18—21-ig 
Vászoncipők P 8*— 
(drap, {ebér, szürke és fekete színekben) 

Gummitalpu vászoncipő P 3-70 

Szandá l , szando le t t és ten iszc ipők 

nagy v á l a s z t ékban ! 

Mozihirek. Vasárnap egy igen nuízy sikert 
elért filmet mutat be a mozgó „Az utca angya-
lát". E darab valóságos hymnusza a szerelem-
nek. A darab témája, a nagyszerű felvételek és 
kitűnő főszereplők, különösen Charles Farell, 
evytornián hozzájárultak a na#y sikeréhez. Ur-
n á j á n Harry Lidtkevel és Dolly Greyel a oim-
szerepben két életvidám fickó mulatságos kaland-
jait láthatjuk a „Párosan szép az élef-ben. 
Mindkét nap pompás kiegészítő müaor kiaéri 
a fődarabokat. 

Jókai Mór l iremlekének felavatása. Jókai 
Mór sireiuluko elkészült és a kultuszmiuiszté-
riuco, amely államköltségen illetve fővárosi tá-
mogatással készítette el az iró emlékművét iun. 
2-ára tűzte ki a síremlék felavatási ünnepségét-
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Az Urnapi körmenet alkalmával mindazok a 
níífc, akik a Kath. Nőegyesület, az Oltáregye-1 
eület, vagy a Kaih . Nőszövetség csoportjában, 
testületileg akarnak résztvenni, hozzók el, illetve 
tűzzék fel a körmenethez jelvényeiket, mert a i 
jelvénynélküli nőközönség osak a Kath Nőegylet,; 
Oltáregylet, illetve Nőszövetség után sorakoz-
hatik szintén 8-as sorokban. Aki jelvényét el-
vesztette, az az Emericanumban beszerezheti 10 
fillérért. Kath. Nőegylet kék, Oltáregylet fehér, 
a Nőszövetség jelvénye pedig fehér—sárga szalag. 

Lakásváltoztatás. Chemez Jenő járási m. 
kir. állatorvos lakását Király-ut 4. sz. alól át-
helyezte Rohonci országút 5. sz. alá (Honvéd-
laktanya mellett az utbiztos lakásával szemben.) 

Földrajz i és történelmi kiállítás. A Magyar 
Földrajzi Társaság ma vasárnap rendezi vándor 
gyűlését városunkban és ezzel kapcsolatosan 
földrajzi és történelmi kiállítást rendez. A mai 
nap programmja a következfi : reggel 7 j8 órakor 
istentiszteletek, — d. o. 9 órakor a földrajzi 
kiállítás megnyitása alreáliskolábsn, Délelőtt 
11 órakor gyűlés az uireaüskolában, melynek 
műsora: 1. dr. Varga György elnöki megnyitója. 
2. Jambrits Lajos polgármester üdvözlése. 8. | 
báró Miske Ká lmán : Kőszeg és vidékének prae-
historikuma. 4. dr. Horváth Detre tanár: Kőszeg 
településtörténete. 5. dr. Kari János tanár: Az 
állampolgári nevelés és a földrajz. 6. Tauoner 
Gusztáv tanár: Kőszeg ipara és kereskedelme 
Trianon előtt és után. D . u. 7,2 órakor társas 
ebéd a Mulatóban. Ebéd után a városházán a 
történelmi kiállítás megnyitása. D. u. 6 órakor 
a gyűlés folytatása az alreáliskolában : 1. Thold 
Dezső ig. tanár: Kőszeg környékének tájlpirása. 
2. Népszerű vetitett képes előadás. Bodnár Lajos: 
Szibériai élményeim. Este 7j9 órakor közös va-
csora a Strucc szállodában. — A gyűléseken, 
valamint a kiállításokon belépődíj nincsen. — 
Mind az alreáliskolában, mind a városházán 
rendezett kiállítás 8 napig ingyen megtekinthető, 
még pedig naponkint d. e. 9 órától d. u. 6 óráig. 
Tekin tettel a kőszegi vonatkozású tanulmányoa, 
látványos és érdekes kiállítási anyagra, ajánljuk 
a kiállítások megtekintését. 

Halálozás E hó 17-én hunyt el életének 
81. évében hosszú szenvedés után Horváth Béla 
nyug. igazgató főtanitó, aki hosszabb időn át 
varosunkban élvezte nyugalmát. Temetése pün-
kösdvasárnap volt nagy részvét mellett, özve-
gyén és öt nagykorú gyermekein kivül nagy-
számú rokonság gyászolja. 

Halálozás. Suiyos veszteség érte a Biritz 
családot. Üav. Birit* Jakabné szül. Mersi'.s Ce-
cilia kedden délelőtt 10 urakor hosszabb bete-
geskedés után mindig munkás és áldásos életé 
nek 70. évében úgyszólván váratlanul elhunyt. 
52 esztendőn át volt vendéglősné és lankadatlan 
szorgalmával, jólelküségóvel és türelmével álta-
Knos rokonszenvet szerzett magának, melynek 
mértébe R csütörtökön délután végbement teme-
tése el&almával jólesően megnyilvánult. Gyula, 
István és Ferenc fiain kivül nagyszámú rokonság 
gyászolja a pótolhatailan családfőt. 

Csathó Beia főgimnáziumi tornatanár a pün 
kösdi ünnepnk alatt részt vett a Magyar Főiskolák 
tornászbajnokságán, ahol a gyürün és nyújtón 
megnyerve a bajnokságot, az összbtjnokság 
második helyezettje lett. 

Az autóbusz járatok ügyében folytatólagos 
értekezletet tartottak a városházán vitéz Dr. 
Nagy Miklós elnökieta alatt, amelyen a már 
előbbi értekezleten is résztvett Kőszegi József, 
Róth Jenő, Dömötör Gyula, Dr. Szovják Hugó 
és vitéz Szabadvárv Ferencen kivül résztvettek 
Kincs István és Dr. Stur Lajos is. Hosszas 
eszmecsere után határozatként kimondotta aa 
értekezlet, hogy már a legközelebbi napokban 
érintkezésbe lépnek az érdekelt községek veze-
tőivel, autóbusszal meggyőződnek, mily mér-
tékben használhatók az utak és informálódnak, 
mennyibe jönnek és kaphatók e azonnal jelen-
leg Magyarországon autóbuszok. Az értekezlet 
a nyaralási akcióval is foglalkozott- A várós 
tanácsa Kirchknopf Jenő tűzoltóparancsnokot 
tizza meg egy fontos és megbízható lakáski 
mutatás felfektetésével, illetve megfelelő nyári 
lakások felhajtásával. Gondoskodás történik a 
városházán, hogy a bármikor érkező érdeklődők 
biztos információkat és útmutatásokat nyerjenek. 

Bonco cipőt Desz ö nyárra 
^ifiért ncí&y az értéke es kicsi az ara • 

jOorcayóít/eg(j ra van verve a talpára. 

Ui erre nem ücfyc/ natjlf íeaxen a hárct. 

A hősök emlékünnepet a mai napon Kőszeg 
város közönsége is megüli, mely alkalommal 
ma vasárnap délelőtt 6 órakor mindkét feleke 
zet templomában istentisztelet van, déiután 5 
órakor pedig a temetőben a hősi siroknál lesz 
Ünnepély, melyet a Concordia dalárda a Hiszek-
egy énekével nyit mecr, utánna ünnepi besző 
det mond Bujdos Balázs lelkésztanár, majd a 
hősi sírok megkoszorúzása után a Szózat el-
éneklésével nyer befejezést az ünnepély. 

A Concordia dalárda összes működő tagjai 
ma délután 7, 5 órakor okvetlenül jelenjenek 
meg a hivatalos helyiségben próba és együttes 
kivonulás végett. 

Újból megszólal a cigányzene a Strucc-
szálló éttermében a mai naptól kezdve. Ezen-
kívül minden vasárnap és ünnepnap délután 4 
órától kezdve kerti hangverseny a Mulató kelle-
mes kertjében. 

Tudja ö n már, hogy az Államsorsjáték nye-
reményeinek számát és összegét lényegesen fel-
emelték ? Itt az alkalom, hogy On is kipróbálja 
szerencséjét. Ha államsorsjegyet vesz nemcsak 
nyer, hanem jótékonyságot is gyakorol, mert az 
Allamsorsjáték jövedelmét közhasznú és jótékony 
célra fordítják. Egy sorsjegy ára 3 P. Kapható 
minden bank, sorsjátéküzletben, dohánytőzsdé 
ben, postahivatalban, vagy közvetlenül a Szé-
kesfővárosi m. kir. PénzügyigazgatóaágnAl, Bu-
dapest, V. Szalay u. 10. 

Hal ló ! Diana-társaság és baráta i ! A bal-
parti vadásztársaság által tervezett majális ki-
rándulás junius l én délután lesz megtartva. 
Indulás délután 2 órakor a városmajorból autó 
buszai, autókkal és koosikkal. Finom falatokról 
és kitűnő italról gondoskedva van. Egészséges 
és jó humorral való megjelenést kór Jambrits 
Lajos elnök. 

Az autóbuszjáratokkal kapcsolatban legutolsó 
számunkban felemiitettük, hogy a bozsok-kő-
szegi autóbuszjáratnál a vállalkozó ép most 
emelte a viteldijat. Módunkban volt most ezen 
hírünkkel kapcsolatban megállapítani, hogy a 
vállalkozó csak azou dijakat szedi, amelyeketa 
minisztérium jóváhagyott. A személjegy válto-
zatlanul most is 80 fillér. Olyan csomagokért 
azonban, amelyek az autóban belül el nem he-
lyezhetők, a szabályrendelet alapján 20 fillér 
fizetendő. Ez a 20 fillér a próbajáratok alatt 
még nem volt rendszeresítve és innen származott 
a bozsokiak azon véleménye, hogy most többet 
fizetnek. 

Autóbusszal megy a K S E ma Szombat-
helyre a Ferencváros mérkőzésre. Űrnapján 1 
órakor a Strucc szálló előtt indulva, Zalaeger-
szegre a ZSE elleni bajnoki mérkőzésre és jövő 
vasárnap délután 2 órakor burátságos mérkő-
zésre Felsőőrre. Szombathelyre ma az autóbusz 
74 5 órakor indul a sport telepről. Kz az autó-
busz osak lefelé megy. A K S E leviszi azon já-
tékosait, akik a mai mérkőzésen szerepelnek, 
Szombathelyre. 15 kísérő részére is van hely. 
Elsősorban vezetőségi tagok jönnek tekintetbe. 
A ZTE a mérkőzés után szintén lerándul Szom-
bathelyre. Az autóbusz Szombathelyre 3 órakor 
külön is indul. Ide oda az ut 2 pengő. A ZSE 
és felsőőri autókirándulásra kísérőket a KSE 
szívesen lát. Jelentkezni az egyesületnél lehet. 

U| könyvek Róth Jenő kölcsönkönyvtárában: 
Zilahy : Két fogoly, Zane Grey : Dem Regen-

bogen nach. 

A Trios egy oly magyarorszáai vállalat, 
amely meg akarja mutatni a fogyasztónak, hogy 
nemcsak a külföldi jó, hanem a magyar gyárt-
mány jobb. A Trios gyártmányok egészen ki-
vételes minőségűek s igy minden magyar ember 
támogathatja. Aki Trios gyártmányt vesz, nem-
csak a magyar ipart, hanem a magyar munkást 
is támogatja. Trios bőrfestékkel bármilyen szí-
nűre festheti cipőit, foltos cipője uj lesz. Hasz-
nálhatja a Trios bőrfestéket retikülök, aktatás-
kák, bőrkabátok, bőrbutorok és bőrtárgyak ujjá-
festésére. Trios bőrfesték és a többi Trios gyárt-
mányok egyedárusitója Kőszegen a F r e y -
berger Sándor cég. A cég főtéri detail-
üzletében szerezhetők be legjutányosabban az 
összes cipőkellékek, valamint mindennemű tal-
pak és bőrök. Ezek közül mai hirdetésünkben 
külön kiemeljük az amerikai és német gyárt-
mányú színes és fekete sevró, valamint a belföldi 
gyártmányú szines és fekete lósevrót. Minden 
belföldi gyár garantáltan legprímább áruját hos-
zuk forgalomba. Ma felsorolunk egynéhány ház-
tartási cikket, amelyeket ugyanott szerezhet ba. 
Kályhapaszta, arany-, ezüst- és alpacoa-tisztító-
szer, Sidol, fém, ablak és márványtisztitásra, 
Schmoll és Kakas fekete ós színes cipőpaszták, 
bútor és parkettpaszta, Fernolendt oipőfénymáz, 
vazelin, légyfoeók, gummi félcipőfüző, fókazsir, 
folttisztitó, varrógépolaj, kékítő, súroló és kés-
mosó porok. Ugyanott kapható tenniszrakett, 
lakk és olaj, napolaj stb. SUDORÁN, amely bár-
milyen izzadást garantáltan megszüntetés min-
denféle szappan és kézmosószappanok bámula-
tosan olcsó árban kaphatók. 

Ma bajnoki mérkőzést já'szik a K S E a 
Zalaegerszegi Torna Egylettel. A ZTE minden-
kor egyike volt a legkeményebb ellenfeleknek. 
Ha Kőszeg jói tud felállani és lelkesedéssel 
játszik, megnyorhetia mérkőzést,umelynek bírója 
Bartos Szombathelyről. A levente csapatok elö-
mérkőzést játszanak. A K S E összeállítása még 
bizonytalan, mert ha a K I S O K pótolja pgy for-
mai mulasztását, akkor az uj játékosok is játsz-
hatnak már a mai bajnoki mérkőzésen. 

Bárminő könnyebb munkát kér a jószívű 
emberektől Scheer Katalin külső gyámoldai 
szegény, hogy gyermekéve! együtt ne kelljen 
éheznie. Síives adományokat elfogad részére a 
kiadóhivatal. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetekről . S z ü -
l e t é s e k : Schatzl János—Kis Abért V i lma : 
Lisz ló r. k., Bácsi Nándor— Kappel A n n a : 
Irma ásr. ev., Ratz Antal—St&hl Karolin : Autal 
r. k., Zartl Ferenc—Schreiner A n n a : Ferenc 
ág. ev., \Vur6t Anta l—Randweg Már ia : Anta l 
r. k., Konrád Lajos—Orbán Ilona : Alajos r. k., 
Mayer István—Schreiner Teréz : I lona ág. ev., 
Koczor Samu—Schreiner Janka : József ág. ev., 
Köves Ká lmán—Németh Ida : Ida ág. ev., — 
H á z a s s á g o k : Tóth Gyu la—Gyuk Margit, 
Schliíffer Ignác—Kasper Mária, Schwarcz János 
—Neumann Margit, Zerthofer Tivadar—Fran-
kenberger Karolin. — H a l á l o z á s o k : Hor-
váth Béla 81 éves, végelgyengülés, Sohlapfor 
Ar t j l 76 éve?, szivs7élhüdés, Geröly István 4 
hó, életgyengesétf, özv. Biritz Jakabnó 70 éves, 
vesegyulladás, Raffol Antalné 62 éves, a g y -
vérzés. Schatzl Aaoston 74 éves tüdővósz, özv. 
Rezner Mátyásáé 85 éves, végelgyengülés, Kál-
mán Irén 9 hó, tüdővész, Tangl Károly 61 éves, 
tüdővósz, Türk Franciska 59 éves, méhrák, Zartl 
Ferenc 11 napos, tüdőgyulladás. 
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Vállaljunk munkát. Az ország mezőgazda-
sága már rég volt oly megpróbáltatásnak kitéve, 
mint ebben az esztendőben. A bosszú tél rideg 
ölelése alatt ogész vidékeken tönkrement az 
őszi vetés és elfagyott sok szöllO és gyümölcsös. 
Kései tavaszunkban az áldott magyar fold meg-
szokott zöld szőnyegtakarója helyett az ország 
nagyobb részében cs ík fekete pusztaságot látunk 
és a föld színpompás bokrétáiban, a virágzó 
fákban som gyönyörködhetünk majd mindenütt. 
A kifagyott őszi vetések helyébe nagy szorga-
lommal ugyan kapásokatültettüuk, de ezzel 
még nem szabadítottuk meg magunkat a na 
gyobb bajoktól. Küzdelemteljes év ez ugy a 
gazdára, mint a gazdasági munkásra. Ezért min-
den alkalmat meg kell ragadni, hogy az aratási 
részjövedelemtől elesett munkások, — amely 
pedig egy egész évi megélhetést jelent — ke 
resethez jussanak. » r e meg is van a mód, ha 
A közterületeken álló eperfák használata mellett 
minél többen selyemtenyésztéssel foglalkoznak, 
melyhez semmi befektetés sem kell és mellyel 
rövid 4—5 heti könnyű munkával 100—200 P 
bevételhez lehet jutni. Az állam által kiadott 
selyemhernyóikért a községi selyemtenyésztési 
felvigyázóknál lehet jelentkezni. 

— Lezárta l ikasát és a Salzburg melletti 
Schwarzachba költözött ÖÍV . Baumgartner La-
josné lakóinak örömére. 

KSE—Szombathe ly i Tisztviselők 2 2 (0:2) 
Az első félidő egyenlő ellenfelek változatos 
harcát hozta. A szombathelyiek két 11-el meg-
szerezték a vezetést. A második félidőn a KSE 
erős fölénybe jutott és ki is egyenlített. A győ 
zelmet is megérdemelte vjlna. A szombathelyiek 
a mérkőzésen feltűntek sportszerűtlen maga-
tartásukkal. 

Uj találmányok a newyorki kiállításon Olyan 
villamos kemencét mutattak be a newvorki ipari 
kiállításon, amely az acélt 500-tól 2500 fokra 
hevíti fel, a kemencébe azonban bárki bemehet 
anélkül, hogy a legcsekélyebb mele«et érezné. 
Bemutattak továbbá egy olyan kis vasúti villamos 
kocsit, amely a telefon bemondásra előre vagy 
hátra tolatott. Bemutattak továbbá oly un mes ( 

tersÓKes anyagból készült uj szövetet, amely! 
feleslegessé teszi a mosást, továbbá olyan ter ; 
mészetü gázt, amely az éretlen gyümölcsöt 2j 
óra alatt megérleli, ezenkívül élesztőből készült; 
müvajat és újfajta világitó gázt. 

Táncmulatsággal egybekötött szentháromság 

bucsut tart ma délutáu a ludadi önkéntes tüz 

oltópurylet. 

Uj menetrend. 

Félház eladás 
A Várkör 22. sz. ház felerésze szabad kézből 

eladó. Bővebb felvilágosítást Kert-utca 2. sz. alatt. 

Érvényes 1929. m á j u s 15-töl ok t óbe r 5-ig. 

Kőszegről indu l : 5 20 7.00 9 35 12.00 15 34 20.20 22.27 

Szombath. érk.: 5 5<i 7 36 10.11 1236 16.10 20 56 23 03 

Szomba t he l y r ő l i ndu l : 

Györ-Bpest felé: 7.45 10.19 13 20 16.30 21.40 3-qo 
Győrbe érkezik: 9-50 13.23 16.36 19.21 0 00 
Győrből ind. Bpestre : 10.01 13.3á 14 15 16-40 19 28 605 
Bpestre erkezik : 12'37 16.00 18.45 19.15 21.50 9.00 

Sopron felé: 7.50 13 40 16.27 18 43 

Nagykanizsa felé: 5 10 6.05 7.42 11-40 1454 21 29 

Körmend-Graz „ 5.30 7.4U 12 46 14 10 18.34 21 24 23 08 

Bucsu-Pinkafő felé : 13.25 18.35 

Rum felé: 7.50 10 25 13.24 18 40 

Kőszeg fe l é : 

Szombathely ind.: 6.10 7.55 10.30 13 31 18 36 21.43 23-15 

Kőszegre érkezik: 6.50 8.43 11.10 14.19 19.24 22 23 23 55 

Kőszeg rő l I n d u l : 

Sopronba: 14 50 17 00 
Locsmándra: 11.15 21-00 
Wienbe : 430 855 14.05 

| Újdonság! N. Soussa Fréres Újdonság! 

nevü kiválóan finom egyptomi cigaretta. 

Kapható: vidékre levelezőlap rendelésre is, tiz darabot tar-
talmazó párnázott dobozokban. 

Kállay Tamás Budapest IV., Türr István-u. 4. külf. doh. kül. áruda. 
(Tel. Aut. 816-58.) Kapható továbbá speciális trafikokban, jobb szállodákban, kávéházakban, 

éttermekben, mulatóhelyeken, pályaudvarokon az IBUSz. árusító helyein. 

Köszönetny i lván í tás . 

Mindazoknak, kik szeretett jó 
férjem ill édesapank 

Horváth Béla 
nyug. ig. főtanitó 

váratlan elhunyta által okozott sú-
lyos veszteségünk feletti fájdal-
munkat jóleső részvétükké!,koszorú 
és vlrágadományokkal, valamint a 
végtisztesség megadásával enyhi-
teni igyekeztek, ezúton mond hálás 
köszönetet 

Kőszeg, 1929 május 22-én. 

özv . Horvá th Bé l áné 

és gye rmeke i . 

E L E K T R O 
B I O S K O P 

Köszöne tny i l v án í t á s . 

Mindazoknak, kik felejthetetlen 
édesanyánk, anyós, nagyanya, déd-
anya és rokon 

özv. Biritz Jakabné 
temetésén résztvettek, valamint 
koszorú- és virágadománnyal, úgy-
szintén részvétnyilvánitással vagy 
bármi más módon igyekeztek fáj-
dalmunkat enyhíteni, különösen a 
Vendéglősök Szakusztalyának ez-
utcii mondunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1929. május 24. 

A g y á s z o l ó B i r i t z . c s a l á d . 

V a s á r n a p , m á j u s hó 26-án: 

UCCA 
A N G Y A L A 

Himnusz a szerelemről 10 felvonásban. 

A főszerepben JANET GAYNOR 

és CHARLES FARRELL. 

Csü t ö r t ök , m á j u s hó 30-án 

Párosan szép az élet! 
(PÉTER és PÁL) 

Két életvidám fickó mulatságos kaland-
jai 10 fejezetben Főszerepifik HARRY 

LIEDKE és DOLLY GREY . 

M ű t előadáshoz külöa feares kusrir jo?, 

PISKC0RDP1TETJ 
Citroen, Ford, Chevrolet 

alkatrészek, 

autófelszerelések 

NAGY JÓZSEF BUDAPEST 
VI. , Andrássy-ut 34. —Telefonszám 

221-97. 286 - 63 

Felhívom a 

Csánits Sándor 
épí tőmester 

Kőszeg, Király-ut 17 szám 

Raktáron tart különféle szinü 

| c e m e n t l a p o k a t 
l és c s ö v e k e t P 

a legolcsóbb árban. j 

H á z e l a d á s . 
A Chernel-utca 9 b számú ház 

(2 szoba, konyha) eladó. 

Dr. KOPFSTEIN, ügyvéd. 

Egy fél hold elsőrendű 

lucernás eladó. 
Meskó-utca G. 

ad. 19-1927. h. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a néhai 

Schreiner Lajos örököseinek és öz-
vegyének tulaj< _nát képező a kő-
szegi 507 sz. t.Kvben 913, 914 hrsz. 
a. irt Sáncárok 18 házszámu két 
szoba, egy konyha, 3 kamara, is-
tálló és pajtából álló ház, udvar és 
kert, továbbá a 2985 hrsz. Hosszú-
gubahegy dűlőben 900 négyszögöl 
kiterjedésű szántó, az általam Kő-
szegen 1929 évi hó 9-én (vasárnap) 
d. u. 3 órakor hiv. helyiségemben 
megtartandó önkéntes árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek eladatni fog. 

Kőszeg, 1929. május 23. 

Dr. HALIK MIKSA s. k. 
kir. közjegyző. 

Árverési hirdetmény. 
Köztartozás fejében lefoglalt kü-

lönböző hordok, bortölcsér, sajtár, 
elárusító asztalok, husládák, zsir-
hordók, üvegszekrény, lefont üveg, 
f. évi május 29-én délután 3 óra-
kor a városmajorban árverés utján 
a legtöbbet Ígérőknek el fognak 
adatni. Árverési feltételek a hely-
színen megtudhatók. 

Schedl Márton adóvégrehajtó. 

ad. Kjő. 22 1928. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a néhai 

Mahn Jánosné sz. Grossmann Mária 
hagy. tömegébe tartozó, a kőszegi 
2863 és 3281 sz. tjkvben 741, 742, 
743, 744. hrsz. a. irt Intézet-utca 
32 házsz. kilenc egyszoba konyhá-
ból álló lakással biró ház (a Stip-
kovits-malom mellett), az általam 
Kőszegen 1929. junius 9. napjának 
(vasárnap) délelőtt 11 órakor hiv. 
helyiségemben megtartandó önkén-
tes árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
eladatni fog. 

Kőszeg, 1929. május 22. 

Dr. HALIK MIKSA s. k. 
kir. közjegyző. 

| Mindenes 
leány 

aki a főzéshez is 
ért, felvétetik. 

Cim a 
kiadóhivatalban. 

Újságkihordó 
mindeneste 7—8-ig 

az/is/-hezfelvétetik 
a 

RÓNAI 

UJSAGÜZLETBEN I 

Porszivógép 
nagytakarításhoz órán-
k i n t ' í O f i l l C i m a k iadó-K I 111 vJVJ 1111. h i v a ( a l b a n < 

' h t omsá r l ók ! 
szíves figyelmét butorüzememben 

k é s z ü " hálószoba s b e \ r ^ y 
n e m 

komplett 

480-500 
hanem 
320 

pengőért szerezhetők be. 

Tang l A d o l f 
iparművész, 

épület- és b u t o r ű zem t u l a j d o n o s 
Kirá ly-ut 25. 

i 
! 

Szabomuhely-athelyazes, 
A n. é. rendelő közönség 

szíves tudomására hozom, 
hogy műhelyem Király-ut 
16 sz. alól Várkör 31 alá 
hrlyeztem át. Dus választék 
mintakártyákban. Ruhaké-
szités 16 pengőtől felfelé. 

Szíves pártfogást kér továbbra is 

Janzsó Mihály szabómester 

Házárverés. 
A Kayszrá l utca 5 b számú 

házat 1929. má j u s hó 26-án d. e. 

11 órakor irodámban önkéntes ár-
verésen eladom. Az árverési felté-
telek irodámban megtudhatók. 

Dr. SZOVJÁK HUGÓ, ügyvéd. 

F I S K P t f E U 
a l e g -
gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

Autófelszerelesi B. T. 
Budapest,IV. Aranykéz-u 2 

Te! -Aut 812—41 

Nyoon'ott Rónai Frigyes könyvnyo^dá j tban Kőszegen. — 
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