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ssáarttotaak. 

A Magyar Földrajzi Társaság vándorgyűlése. 
Földrajzi és történelmi kiállítás városunkban. 

A Magyar Földrajzi Társaság didaktikai 
szakosztálya az idei évben Kőszegen tartotta 
vándorgyűlését. 

Városunk tanintézetei szeretettel, hozzáértés-
sel es alapos munkával készítették elö a vándor-, 
gyűlést és a kiállításokat. — Sajnos a Földrajzi 
Társaság részéről az érdeklődés nem volt nagy. 
Ugyanakkor Szentgotthárdon is rendeztek tanár-
gyűlést, igy még a közeli városok tanársága is 
nagyon megoszlott. Akik azonban a két szép 
májusi napot Kőszegen töltötték, élvezték e város 
kies vidékének gyönyörűségeit, a tiszta csinos 
várost, résztvettek az alreáliskola pompás disz-! 
termében megtartott vándorgyűlésen, megtekin-
tették az alreáliskolában szakszerűség szempont-
jából páratlanul megrendezett földrajzi kiállítást 
és a városházán megrendezett történelmi kiállítást, 
melynek igazi keretet nyújtott a belváros a maga 
történelmével, akik látták ennek a városnak sok 
sok örökbecsű és régi hírét hirdető emiekét, akik 
azután résztvettek az ugyanazon napon tartott 
hősök emlékünnepén és azt látták, hogy ott van 
a temetőben a város egész közönsége és Bujdos 
Balázs tanár beszédének hatása alatt a sok száz 
és száz kőszegi embernek szemében a honsze-
retet könnye fénylik és csillog és akik másnap 
résztvettek a várost környező hegyekben a kirán-
duláson, azok előtt bizonyára feledhetetlenek lesz-
nek a kőszegi napok. 

Május 25-én, szombaton az esti vonattal 
érkeztek városunkba a Magyar Földrajzi Társaság 
didaktikai szakosztályának tagjai. — Soraikban 
a szakosztály elnöke: Vargha György, dr. Réthly 
egyetemi m.-tanár, dr. Kari János piarista tanár 
és mások. 

A vendégeket az állomáson Jambrits Lajos 
polgármester üdvözölte, majd a fogadásra kivo-
nult tanárok és polgári fiúiskola szolgálatkész 
cserkészei kalauzolták a vendégeket szállásukra. 

Este 9 órakor jólsikerült ismerkedési estély 
volt a Mulatóban. 

Vasárnap reggel fél 8 órakor a bencéstemp-
lomban szentmise volt. 

Délelőtt 9 órakor az alreáliskolában Németh 
Imre pápai kamarás, a zárda intézeteinek igaz-
gatója üdvözölte a vendégeket, majd Vargha 
György elnök megnyitotta a kiállítást. A vendégek 
csakhamar megállapították, hogy e kiállítás az 
eddig rendezett kiállításokat, minden tekintetben 
felülmúlja. 

A kiállítás egyébként egyrészt általánosság-
ban Kőszeg földrajzi viszonyait ábrázolja és mu-
tatja be, másrészt pedig a kiállításon résztvett 
Iskolák a földrajz tanításának módszerét mutat-
ják be. 

Thold Dezső igazgató tanár ismertette a 
kiállítás anyagát általánosságban, majd az egyes 
iskolák mutatták be a feldolgozott és kiállított 
anyagot. A kiállításban résztvettek a róm. kath. 
elemi fiu és leányiskola, a kőszegfalvi róm. kath. 
elemi iskola, az ág. ev. elemi iskola, az iparos 
tanonciskola, a polgári fiu és leányiskola, a tanitó 
és tanítónőképző intézetek, az alreáliskola és az 
ev. leánygimnázium. 

A leánygimnázium tanárai közül különösen 
dr. Visnya A., Puschnikné, Kissné, dr. Kovács M. 
és Harsányi tanár munkásságát, a fiutanitóképezde 
tanárai közül: Zoltán igazgató, Pécs és dr. Kastyák 
munkásságát kell kiemelnünk. Az alreáliskolai 
tanárok közül a kiállítás rendezésében Thold 
Dezső ig. tanáron kivül, dr. Andor, Bechtold, dr. 
Deák, Kresadló és Toegel tanárok vették ki kü-
lönösen részüket. Somló Jenő reálgimnáziumi 

rajztanár működését külön kell megemlítenünk. 
A polgári fiúiskola tanárai: elsősorban Pavetits 
Ede, azonkívül Taucher és Laschober tanárok 
ugyancsak sokat fáradtak a kiállítás érdekében. 
Németh Imre igazgató mellett Grémen Hona és 
Bertalan Erzsébet és Maitz Andorné polgári 
iskolai tanárnők munkássága emelkedik ki a 
nagy kiállítási anyagban. — Kiss Károly iparos 
tanonciskolái igazgató, Szélessy és Karner elemi 
isk. igazgatók tanítását és munkáját számos ki-
állított rajz stb. dicséri. — Értékes adatoknak 
összeállításával ugyancsak fontos anyagot szol-
gáltattak a kiállításnak az egyházak, a pósta és 
vasút vezetősége, Kőszegi József takarékpénztári 
igazgató, Róth Jenő, a Kereskedelmi Kör elnöke, 
a szombathelyi muzeum vezetősége élén báró 
Miske Kálmán igazgatóval, azonkivül Geyer Gyula 
és ifj. Benda László, az állami térképészeti intézet, 
végül a Kókat-cég történelmi és földrajzi térképek 
rendelkezésre bocsátásával. 

A kiállított anyag már az első tekintetre is 
világosan tárja a szemlélő elé azon gyakorlatias 
irányelveket, melyek a földrajztanításban érvénye-
sülnek. A honismertetés anyagát különösen igen 
szépen dolgozták fel az egyes iskolák. 

Mégis külön is ki kell emelnünk a fiutanitó 
kép2Ő intézetet, amely a város történelmi neve-
zetességű épületeit, régi templomait, a Kálváriát, 
Óház, Irottkő, Hétforrás, vár stb. agyagból meg-
mintázta és kifestette. — A zárdának különösen 
alsófoku iskolái mutattak sok érdekességet a ki-
vágott papirrajzokkal, nagyon szémléltetően mu-
tatják be a környék népviseletét. — A fiúpolgári 
iskola kiállítása gazdag a térképszemléltetésével. 
— Nagyon tanulságosak a leánygimnázium óra-
vázlatai és lecketerve, míg az alreáliskola a hon-
ismertetés módszeres feldolgozásával, dombormű 
vázlatok segítségével hívják fel a figyelmet. 

A kiállításról mind a tanárok, mind pedig 
a nagyközönség legnagyobb megelégedéssel tá-
vozott és sietett ugyancsak az alreáliskolába, 
annak dísztermében lezajló vándorgyűlésre. 

Az alreáliskola hatalmas dísztermét előkelő 
közönség töltötte be, amelyelőtt dr. Vargha György 
elnök a vándorgyűlést 11 órakor megnyitotta. 

Megnyitójában üdvözölte a várost, amely a 
vándorgyűlésnek helyet adott és megértéssel tá-
mogatta az előkészítő bizottságot, köszöntötte 
Németh Józsefet, az alreáliskola igazgatóját, ki 
készséggel bocsátotta rendelkezésére a társaság-
nak és a kiállításnak az alreáliskola helyiségeit. 

Ezután Jambrits Lajos polgármester meleg 
szavakkal köszöntötte a földrajzi társaságot, mely 
Kőszeget felkereste. A polgármester üdvözlése 
után báró Miske Kálmán tartott igen érdekes 
előadást Kőszeg és vidékének praehistorikuma 
cimmel, kitérvén Velem és Szt. Vid település-
történetére. 

A sok tapssal fogadott előadás után dr. 
Horváth Detre bencéstanár tartott adatokban 
nagyon gazdag előadást Kőszeg településtörténe-
téről. A nagy felkészültségre és alapos tudásra 
valló előadást ugyancsak élénk elismerés kisérte. 
Pompás és élvezetes előadást nyújtott dr. Kari 
János piarista tanár, aki az állampolgári nevelést 
a földrajztanítással hozza kapcsolatba, ügyesen 
mutatván rá arra, hogy hazafiúi nevelés szem-
pontjából mennyire szükséges a földrajztanítás. — 
Végül Taucher Gusztáv tartott nagyszerű előadást, 
amelyben számszerű adatokkal is élénken tárta 
a hallgatóság elé Kőszeg iparának és kereske-
delmének helyzetét Trianon előtt és azóta. 

Az előadások 1 óra után nyertek befejezést, 
amikor is a vándorgyűlés tagjainak jórésze a 
Mulatóba vonult, ahol jólsikerült társasebéd kö-
vetkezett. — A banketten az első felköszöntőt 

Jambrits Lajos polgármester mondotta a kormány-
zóra, majd Németh Imre zárdaigazgató köszön-
tötte a vendégeket. — A vendégek nevében 
Korpás igazgató mondott köszönetet és a város 
közönségét éltette. Jambrits Lajos polgármester 
ujabb felköszöntöjében a kiállítás rendezőinek két 
főmunkatársára, Thold Dezsőre és Horváth Detre 
dr.-ra emelte poharát, az üdvözlésért Thold Dezső 
mondott köszönetet. — Horváth Detre Németh 
Imre igazgatóra, mint a kiállítást előkészítő bi-
zottság vezető tagjára ürítette poharát, majd Thold 
Dezső báró Miske Kálmánt éltette felköszöntő-
jében, mig Zoltán Géza igazgató a sok-sok név-
telen kis munkatársról, a diákokról emlékezett meg. 

A bankett a legvidámabb hangulatban ért 
véget 3 órakor, amikor is a vendégek megtekin-
tették a város nevezetesebb épületeit, templomait 
majd a városházára vonultak, ahol megnyitották 
a történelmi kiállítást. 

A történelmi kiállításra a rendezők nagyon 
értékes és sok-sok érdekes tárgyat hoztak össze. 
Előkerültek a titkos levéltárból az összes okmá-
nyok, királyi kiváltságlevelek, a szombathelyi 
muzeumban őrzött és a középkor világára élénk 
fényt vető emlékek, képek, pecsétek, festmények, 
azonkivül az egyházaknál örzött régi kincsek, 
feszület, kelyhek, monstrancia stb. láthatók szak-
értői elrendezésben. 

Maga a nagyközönség is minden felhívás 
nélkül szívesen állította a kiállításba sok-sok ér-
tékes régiségét. Velemi és szt. Vid-i ásatások 
eredményeként őrzött és K. e. korból való vas-
ércek és más évezredes maradványok ejtik bá-
mulatba a szemlélőt. Ezen anyagot báró Miske 
Kálmán juttatta a kiállításba. Heidenreich Lajos 
is sok-sok értékes anyagot állított ki. 

A kiállításra hozott anyagról egyébként leg-
közelebb külön emlékezünk meg. 

Jelen beszámolónkban a kiállítás rendezőiről 
kell említést tennünk. — Elsősorban báró Miske 
Kálmán muzeumi igazgatót emiitjük, ki szakér-
telemmel irányította a történelmi kiállítás rende-
zését. Mellette értékes munkát fejtett ki Horváth 
Detre és Thold Dezső. 

A kiállításra került anyag mindenesetre na-
gyon értékes és történelmi értékű és alapja lehet 
a régóta tervezett városi muzeumnak. 

5 órakor a vendégek a temetőbe vonultak 
és ott résztvettek a hősök emlékére rendezett 
ünnepélyen. 

6 órakor folytatódott az alreáliskolában a 
gyűlés, amelyen Thold Dezső igen érdekes elő-
adásban Kőszeg környékének tájleirását adta. 
Ezt követőleg vetített képes előadásban Bodnár 
Lajos szibériai élményeit olvasta fel. 

Este 8 órakor közös vacsora volt a Strucc 
szállodában. 

Hétfőn reggel kőszegiek kíséretében a ven-
dégtanárok kirándulást tettek. Az első csoport 
már reggel 5 órakor indult az Irottkőre, mig a 
második csoport 7 órakor rándult ki. A Stájer-
házaknál a város látta vendégül a földrajzi tár-
saságot, ahonnan már a déli órákban visszatértek 
mert a 3 órai vonattal már ismét elutaztak a 
vándorgyűlés résztvevői. Dr. F. E. 

H I R D E T M É N 7 B S 
6950-1929. sz. Közhírré teszem, hogy a 

város tulajdonát képező és saját kezelésben levő 
rétek főkaszálása f. évi junius hó 9-én, vasárnap 
d. e. 10 órakor a Városház tanácstermében tar-
tandó nyilvános árverésen fog a szokásos módon, 
de nem részben, hanem készpénzfizetésért kiadatni. 
Bővebb felvilágosítás a városgazdánál nyerhető. 

6776—1929. sz. Közhírré teszem, hogy a 
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JR földhitelbank 31. J . Jomjód-íBélatelepi telek- és birtokparcellázása. 

Mint budapesti tudósítónk jelenti: A Föld-
hitelbank r. t. megvette néhai Zichy Béla öOOO 
hold kiterjedt sü birtokát, amelynek parcellázását 
most junius hóban kezdi meg. A bank uj birtoka 
Fonyód Bélatelepnél kezdődik és majdnem Len-
gyeltóti-ig húzódik. A nagykiterjedésű gyönyörű 
birtok bélatelepi részén a legszebb, évszázados 
tölgyekkel íásitott villatelkek lesznek kaphatók, 
amelyek a legelőkelőbb közönségnek kedvenc 
nyaralóhelye. A szántóföldekből már 2 magyar 
holdtól kezdve lehet épületekkel, va^y azok nél-
kül is, birtokot vásárolni. A Bélateltpi birtok a 
Fonyód—Belatelepi, feketebézsenyi, szentgyörg>i 
es mogyorósi pusztákból áll. Ez utóbbi 3 puszta 
a Kaposvar— Fonyód vasulvonal mentén terül el 
es vasúti megállóhelye Fekeiebezseny. A parcel 
la7asi irodát a bank Szentgyörgypusztán rendezte 
be, ahol az érdeklődőknek egyszerű levelbtli 
vagy szemelyes erdeklődesre minden néven ne-
vezendő felvilágosítást készséggel megadnak. A 
birtok termőkepesség szempontjából minden igény 
Melegítésére alkalmas, földjeben minden kultúr-
növény kitűnően megterem es nemcsak földjének 

termőképessége, de fekvésénelfogva is alkalmas 
arra, hogy nemcsak búzát, de ami a mai gazda-
sagi viszonyok között különösen fontos, kerti 
veteményeket is termelhessenek benne és tehát 
belterjes kerti gazdaságot üzenek rajta. A birtok 
fekvésénei fogva is különösen alkalmas erre. mert 
mig a Fonyód—Bányatelep-i rész egészen a Ba-
laton mellett fekszik, a többi is mindössze 3 
km. távolságra van tőle, ugy hogy a kerti ter-
ményeket épen olyan k nnyen lehet értékesíteni, 
mint a nagyvárosok piacán. Valamennyi birtok-
resz villanyvilágítással van berendezve, kitűnően 
felszerelve, a szentgyörgyi pusztán még egy vil 
lanyerőre berendezett, napi 2 vaggon te^esitő-
képességü, modern vámőrlő malom is van, mely 
szinten eladásra kerül. A Földhitelbank r. t. par-
cellázási sikereihez, amelyek az egésa országban 
közismertek, méltán járul még hozzá ez a meg-
induló uj parcellázás, amelyre különös nyoma-
tékkal hívjuk fel gazdáink figyelmét. Felvilágosí-
tásért forduljanak a földhitelbank r. t. Budapest, 
V. Hold-utca 1 sz. székházban levő parcellázási 
osztályhoz vagy a szentgyörgypusztai irodához. 

szabó, cipész, nyerges, szíjgyártó és kovácsmes-
terembereknek, nemkülönben zenészeknek a m. 
kir. honvédség kötelekebe való felvétele ismét 
megkezdődött Érdeklődők bővebb felvilágosítást 
a Városháza 11. sz. szobájaban nyelhetnek. 

Ad 6G60—1929. sz Közhírré teszem, hogy 
a mezőnegyesi rr. kir. állami menesbirtok f. évi 
junius hó 9-én d. e. 9 órakor lóarverést tart, 
amelyen kancak és csikók kerülnek eladásra. 

vitéz dr. Nagy Miklós, polgármesterit. 

Nagyjelentőségű nyilatkozat. 
Az egyik nagy budapesti napilap pünkösdi 

számaban a miniszterelnöknek fontos nyilatkozata 
jelent meg, amely uj fényt vet Magyarország kül-
politikai törekvéseire. A nyilatkozat leglenyege-
sebb resze Magyarország és Franciaorszag viszo-
nyára vonatkozik, a másik fontos resz pedig a 
kiralykerdes mai állásáról ad pontos képet. Mivel 
erre vonatkozólag a miniszterelnök kijelenti, hogy 
ma teijesseggel nem aktuális s a nemzet egésze 
megvan elegedve az életfogytiglan választott kor-
mányzó bölcs kormányzásával, a súlypont tehát 
a magyar-francia viszony vizsgálatára tolódik át. 

A miniszterelnök a legelénkebb óhajának 
adott kifejezést abban az irányban, hogy a magyar-
francia joviszony s a ket otszág közötti barátság 
uj lendületet vegyen, hisztn Magyarországnak 
Franctaorszaggal semmifele konfliktusa nem lehet, 
sót semmifele súrlódási pontja sem. Azok a be 
szelgetesek pedig, amelyeket a miniszterelnök 
Briand külügyminiszterrel folytatott, meggyőzhet-
tek Európának ezt a kétségtelenül egyik legzse-
niálisabb politikusát arról, hogy Magyarország 
szándékai a legbekésebbek es azokat a nagy 
kerdeseket, amelyek külpolitikájának termeszet-
szerüleg vitális pontjai maradnak, egyaitalán nem 
puccsszeruleg akarja megoldani, hanem a békés 
meggyőzes fegyvereive!. 

bzuksegtelen részletesebben kifejteni, hogy 
a békerevizto kerdesehez Franciaorszag jóindula-
tán at vezet az ut. Ketségtelen, hogy szigorú 
bekcfelteteleket kaptunk, de hogy a mai magyar 
határok ilyen szerencsétlenül allapittattak meg, 
az nem tisztán egyik vagy másik győíles állam 
szigorúságán múlott, hanem Magyarország kül-
politikai helyzetének nemismerésén s a hallatlan 
ugyesseggel es szívóssággal folytatott kisantant 
propagandán. 

Nos ez ellen a propaganda ellen nekünk is 
megfelelő propagandat kell szögeznünk s ahogy 
a kisantantnak sikerült meggyőzni Európa vezető 
államait arról az „igazságról", ami lulajdonképen 
nem Í9 igazság, nekünk is kell, ho^y sikerüljön 
meggyőzni ugyanezeket az államokat, elsősorban 
pedig Franciaországot a mi igazságunkról, amely 
viszont a napnál is fenyesebb igazság. 

Az erettebb magyar politikai közvélemeny 
idegenkedhetik a Franciaországhoz való közeledes 
goudola'ától, amelyet íme Magyarország minisz-
terelnöke is szüktegesnek tart s ezt nyíltan be is 
vallja a világnak. Kívánjuk, hogy e miniszterelnöki 
gondolat elősegítse minden magyarok legszebb 
es legszentebb álmát: a világ nagyhatalmainak 
beleegyezesével és támogatásával végrehajtott 
bekereviziót. 

Mindenütt kopható! Termeli 
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H Í R E K 
Az istentisztelet rendje vasárnap, jun. 2-án 

a btncestemplomban : 6 óraitor szentmisa. 8 órakor 
szentmise, szentségkitétellel ; utána szentbeszéd. 
Szentbeszéd után nagymise. Nagymise „után 
körmenet. 10 órakor csetdes mise. 3 órakor 
litánia. — A körmenetre a Bencés DUkszövet 
sétf és Ültárevyesület tagjait, valamint az oblá-
tusokat és oblátákat ezúton hívja meg az elnökség. 

Kath. tanitogyüles Kószegpatyon. A kőszegi 
esperesi kerület tanítói köre május 28 áti Kőszeg* 
patyon tartotta tavaszi gyűlését. A gyűlést 
megelózO szentmisén a kör most alakult taní-
tói dalárdája szerepelt szép sikerrel H^ttlinger 
Jenő karnagy vezetése mellett. Majd Szélessy 
István kórelnök üdvözlő megnyitója után, mely 
ben a kör ragaszkodó hálájával emlékezett meg 
az egyházmegyei főtanfelügyelői székbői távozó 
Boda János dr. pápai protonótáriusröl és meleg 
szeretettel köszöntötte a kath. tanítóság uj vezé 
ret Palkó János dr. főtanfelügyelőt. Boross 
Nándor kőszegpatyi tanitó tartotta meg az I—II . 
o. növendékeivi-1 a beszéd és értelemgyakorlat 
kóréból vett tanítását. „A három arany-halacska" 
című mesét tárgvalta, amellyel a kör elisméré-
sét váitotta ki. Utána Kocsis Béla bozsoki tanitó 
értekezett „A hitközségek és tanítóinak kataszt-
rófális helyzete" cimen. Többiek hozzászólása 

iután különösen Konczöl Antal esperes dombo 
ritotta ki a különféle visszásságokat. Az elnöki 
jelentés és töblféle életképes indítvány elhang 
zása után, a jegyzői tisztjéről betegsége miatt 
lemondott Bendii János vasburányi tanitó he-
lyett, kinek agilis munkálkodását az egyházi 
és világi elnök köszönő szavakkal méltatta, 
vezető jegyzőül Napy Gyula kőszegi, helyette 
séül pedig lliás Géza nagypösei tanítót válasz-
totta meif a kor egyhangú elhatározással. Ez-
után a Himi usz eléneklés-ével végződő gyűlés 
vendégei és tngjai a kö?ség vendéglőiébe közös 
ebedre gyűltek essze, ahol több felkös/öntő el-
hangzása mellett a délutáni órákig maradt együtt 
a kedélyes társaság. 

Hósök ernleknapja vasárnap délután 5 ért-
kor volt a temetőben, amely alkalommal nagy 
számú közönség jelent meg sz ünnepélyen, ame-
lyen az Ö6szes hatósáeok, intézetek, katonasáar, 
egyesületek stb. megjelentek. Az ünnepi beszé 
det Bujdos Balázs alreáliskolai lelkésztanár 
mondotta, aki beszédében megemlékezett hőse 
inkről és a megtépázott ország fiainak nagy 
gyászáról. Az ünnepélyen a Concordia dalárda 
énekelt. 

14-napi szabadságra ment dr. Havas Gyula 
körorvos, mely időre dr. Lauringer János v. t. 
oryos helyettesíti. 

Eijegyzes Jagits Vilma és Heppes Miklós 
jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) 

Városi tanacsüles. Szerdán délben Kőszeg 
város tanácsa vitéz Nagy Miklós dr. polgár-
mesterhelyettes elnöklete alatt tanácsülést tar 
tott, amelyen a tanács folyó ügyeket tárgyalt. 
A tanács Szuklicz Géza városi ellenőrnek 4 
heti betegszabadságot adott. Helyettese Szuklioz 
András 92ámtiszt lesz. 

Pünkösdi eljegyzesek. Németh Sándor el-

jesry«zte Takács Sándor szabómester polgár-
társunk leAnját Juliskát. — Rádl Gyula szíj-
gyártó és nyerges eljegyezte Gráf Elvirát Kő-
szegen. 

Gyuratz Ferenc emlakünnep. Az ev. leány-
nevelő intézet f. hó 9 ón délelőtt l/t 12 órakor 
a dunántuii ev. egyházkerület egykori nagyuevü 
főp^sztorának és az intézet alapítójának emlé-
kére ünnepélyt rendez. Ez alkalommal Gyurátz 
Ferenoről Arató István igazgató fog ünnepi 
beszüd keretéb?n megemlékezni. A műsor többi 
részét a »iövei dékek számai szolgáltatjuk. Az 
üu^pélyre az intézet a város közönségét szí-
vesen látja. (Külön meghívók nem lesznek.) 

Bence&diákósszejövetel lesz holnap hétfőn 
este 9 órakor a Katb. Körben, amelyre a veze* 
tősóg a szövetség tagjait ezúton is meghívja. 

Torna- es sportvlzsga. A Széchenyi István 
m. kir. áll. po'gári fiúiskola tn » délután 4 órakor 
a sporttelepeu tartja szo';ásos évvégi torna- és 
sportvizseáját, amelyre a város közönségét ezen-
nel tisztelettel meghív ja az igazgatóság. Belépő-
díj nincs, de önkéntes adományokat köszönettel 
fogadunk. 

VIzsgahangversany. M >hr Jenő oki. zene-
tanár maaránnöverdékeinek ezévi vizsgahang-
versenye jun. 15 én este 6 órakor lesz a leány-
gimnázium dísztermében, Gratzl Gyula a zene-
művészeti akadémiát most végzett hegedűtanár 
5 növendékének közreműködésivel. Az eddigi 
vizsgakoncertek raacasnivója, amit a kvalitásos 
növendékek szakszerű, komoly kiképzése biztosit, 
eddig mindig szépszámú előkelő közönséget 
vonzott, ami az idén meggyőződésünk szerint 
még haiványozódni fog. Tekintettel a nagy ér-
deklődésre jegyek előrrválthatók Rólh Jc»nő 
könyvkereskedésben 80 és 50 filléres árban. 

Síremléket legolcsóbban szállít 

Zerthofer Mihály Gyöngyös-utca 14. 

2 0 eves barátsagos összejövete l céljából 
felkérem összes osztálytársaimat, akik az 1908-
1909. tanévben a kőszegi áll. polgári fiúiskolába 
jártak, hogy cimüket „Gager Alajos (Konrád 
András aercegi várgondaok) Kiisze^" cinre be 
küldeni sziveskf djenek. 

U| közsegbiro. Gyöngyösapátiban Vinkó 
Sándor birói tisztségéről lemondott helyébe 
Balaton Gyulát választoltak meg. 

— El en for rada lmi emlékünnepely Kőszegen. 
Kőszeg város közönsége az idei évben fokozot-
tabb módou és nagyobb keretek közt kivan 
megemlékezni Kőszeg ellenforradalmának 10 
éves évfordulójáról. Az ünnepélyt az idei évben 
is a varosháza előtti téren tartják, ahol az ellen 
forradalom lulajdonképen lezajlott. A város ve 
zetőségének terve szerint az ünnepélyre meg-
hívják a várost környező falvak közönségét is, 
melyek Uftyancsak hazafias érzésükről tettek 
tanúbizonyságot a nehéz időkben, g amely mtga-
tartásuk aldczatot is kivánt Hersics György 
v< lemi polg-r személyében. Bár az ollenforrada 
lom junius 5 én zajlott le, az emléknapját juniue 
9 én tartják meg. Az emléknapoa az üunepi 
beszédet Freyberger Jenő dr. városi tiszti fő-
ügyész mondja. 

Orvoagyüles Kőszegen. A vasmegyei orvoa-
szövétség estidéi vándorgyűlését Kőszegen tartja. 
A szövetség elnöksége a gyűlés idejét junius 
23 ára, vasárnapra tűzte ki. 

A turhtaegylet kát turista-útra fog legkö-
zelebb felhívást kibocsátani. Az egyiket a kö-
zeli Lánzsér-ra, a másikat a gyönyörű kilátást 
nyújtó Rjzáliéra. Dr. Stur Lajos és Kőszegi 
József a két titkár vállalkoztak a vezetésre. 
Mindkét ut vasút, autóbusz segítségével nem 
sok gyaloglást igényel és egy-egy nap alatt 
megtehető. Az egyesület vezetősége kíváncsian 
várj», ugyan hányan jelentkeznek részvételre. 
De okvetlen megrendezik, még ha kevesen is 
lesznek. 



M é g * m a 
s i e s s e : a . é s v e g y e n 

az 52-ik jubileumi jótékonycélu 
m. kir. Állami sorsjátékhoz sorsjegyet. 

H ú z á s o k v e t l e n j u n i u u 8 - á n 

nyereményeinek szdmdt és összegét lényegesen felemelték. 

1 7 . 0 0 0 n y e r e m é n y 
flz összes nyeremények készpénzben fizettetnek ki. 

Főnyeremény 

3 0 . 0 ( I M ) p e i í j f ő 

nyeremények ezenhivül: 20.0C0 P. 15 000 P, 10000 P, 

2x5000 P. *lx2500 P, 5x2000 P, lOxlOOo P stb. stb 

Egy sorsjegyr; két nyeremény is eshet: 

E g y s o r s j e g y á ra i) p e n g ő 
Kapható minden bank- és sorsjdtékiizletben, dűhúnyíozs-
dében, postahivatalban stb. Posta i rendeléseket a 

pénz előzetes beküldése utdn azonnal teljesít a 
Székesfővárosi ni. kir. p én zügy i ga zga t ó s ág : 

Budapest V., Szalay-u 10. és az összes főárus i tók 

T ű z v é s z A lso lasz lon . Kedden késő este a 
vasúti állomástól értesültek H tűzoltóink, hogy 
a szomszédos Alsólászló községben tűz pusztit. 
*/* 11 órakor érkezett a hir, 11 órakor indult 
egy fecskendő, de mire kiértek, már semmi 
dolguk s.Mn akadt, mert a környékbeli falvak 
összes autóf-cskendőJ jeleavoltak és máris be-
fejezték oltási munkájukat. — Addig ameddig 
a kisebb falvak mind?n tűzesetnél autófecsken-
dőjükkel minden esetOen lefőzik a kőszegi tüz-

; oltóságot, sokkal jobb volna, ha tűzoltóink nem 
is mutatkoznának ott. mert bizony csak szé-
gyent vallunk jelenlegi felszerelésünkkel, mely 
mint az a közelmúltban bebizonyult még répa 
öntözésre sem alkalmas. A tuz mindössze hat 
üres pajtát hamvasztott el,más baj nem történt. 

L ő c s e i g e n e r á l i t d i á k t a l á l k o z ó . A volt lőcsei 
kir. kath. főgimnázium, .1 volt m. kir. áll. fő-
reáliskola és a volt m. kir. áll. felsőbb leány-
iskola összes volt növendékei közös diáktalál-
kozót terveznek Budi pasten megtartani. Fel-
kérjük a volt lőcsei dhkokat , közöljek nevüket 
(asszonyok a leányr.evot is) a foglalkozás ós 
lakcím pontom megjelölésével (eso:ilei? a volt 
diáktársakét is) mielőbb a L'csei Diáktalálkozó 
H 'nderő Bizottsá^val Budapest, V I Í I . Vas utca 
9-11 . I I I . 34. 

M i n t k ö z t u d o m á s ú a Színházi Élet az idén 
n«m rendezte meg a püakösdi király>.ő válasz-
tást és a d i jat : az ériékas kelengyét, u Nyug-
díjas Katonatisztek Országos Szövetséginek 
njónlotta fel a legmegfelelőbb szétosztás™. Báró 
Luchacbich Géza sltáborragy olvasta fel a „Nyu-
kosz" ünnepélyes ülésén az e'nökség döntését, 
ho»y kik kapják a pünkösdi Királynő kobn-
^yéjét. Erről az ünnepélyről részletes baszá-
molót és képekel közöl a Színházi Élet uj szó ma. 
D.»rabrneliék!et : A libavásár. K^t koU«sláger. 
Ezénkivül szenzációs novellák, cikket, gyönyörű 
mélynyomásu képek egéazitik ki Ineze Sándor 
n.'pszeru hetilapjának, a Sziuházi Ée tnek uj 
szamát, amelynek á r i 1 pengő, n é g y é v i elő-
fizetési dij 10 pengő. Kiadóhivatal : Budapest, 
VI., Aradi utca 10. Uj színdarab árjegyzéket 
minden érdeklődőnokdijtalanul küld a Színházi 
É'et színdarab osztálya Budapest VI I . Erzsébet 
k. 2. Kőszegen kapható Róth Jenő könyvkeres-
kedésében. 

öngyikossagi különlegesség. Csütörtökön es-
te Doroszlóban Bogdány Sándor cigánylesrény 
Czügödi J . gazdájának padlásán egy szekér-
lánccal felakasztotta magát. Miután a lánc hiá-
nyát rövidesen észrevették, azt és a lecényt 
keresni kezdték. Az egyik gazdasági cseléd fel-
nézett a padlásra is és olt látta lógni Bogdáayt 
a láncon. Gyorsan kiemelték a legényt a hu-
rokból f s mesterséges légzéssel magáhoztéri-
tették. így megkerült a lánc is meg a legény is. 

Ma a KSE délután 2 órakor a Strucc elől 
indulva Felsőőrre rándul barátságos mérkőzésre 
a kővetkező összeállításban Spiudlbauer — Nó-
vák, Kappel — Riegler I, Csalhó, Maitz I I — 
Scbrfdl, Háui , Seper, Riegler I I , Wehoffer. A 
kísérők határátkelési igazolványról gondoskod-
janak. 

Forráskeze lőség 

M o h a . 
Midőn a Mohai Agnes-forrás vizéről, mint 

kitünö gyógy- és asztali víznek, különösen hurutos 
bántalmak, székrekeaés, vérszegénység és étvágy-
talanságnál észlelt nagymérvű gyógyhatású s kelle-
mesen élvezhető ize nu'atti teljes megelégedésemnek 
k.fejezest adnék, egyúttal nyilvánítom, hogy ezen 
iiditő s egészséges gyógyhatású hazai ásványvizet 
fogyasztásra mindenütt, hol tehgtségemben áll, 
melegen ajánlom. 

Dr. AKASTISZ JUSZTIN 
városi Jőorvos, 

EGER. 

Hal ló ! Rádió tu la jdonosok es a m a t ö r ö k I A 
vilárbirü Tilofunken gyar budapesti képvís lője 
a „Nostrum"-cég a kőszegi vételi viszonyok 
közelebbi tanulmányozása céljából eayik vezető 
mérnökét küldte ki, aki jen)enle« városunkban 
tartózkodik. Akinek vevőkészülékében hiba van, 
vagy valamilyen tanácsra van szüksége és a 
kiküldött szakértőt igét.ybe agerjt venni, az 
jelentse be cimét azonnal e lap kindóhivatalaban. 

A b a r c e l o n a i k i á l l í t áson r^sztveit magyar 
küldöttség sorában v >lt Mauvuért Miklós ip tr-
müvész fö lünk is, ki az ott tapas<uuitaK.ról itt 
hon a szakisko'ában fog előadást tartani. 

Az Elité kávéház előtti teraszt virágos kertté 
varázsolta Wiedemann jó ízlése és most ehhez 
előnyősen kapcsolódik a takarékj énztár előtti 
városi virágágyas purk és akác és uesztenye 
fasor, az egész együttvéve nagyon kedves be 
nyomást kelt. Al i* van valahol váro3, ahol ily 
szépen vaa kávéház elhelyezve. Az idegenfor-
galom érdekében tottp, dp megérderreln*, hosry 
a helyi közönség is élénkebb pártolással íámo 
gatná üzemét. A mi közönségünk nem sajnálja 
az egy két pengőt kávém, f..gjlaltr»i, ha Szom-
bathelyre vaí?y máshova megy. Néhanapján 
tegye me*: itt is. 

A D o r n e r k e r t e t mir dig nagy előszeretettel 
keresiék fel a szombathelyi és más vidéki ki-
rándulók seregei mint utolsó pihenőstációt az 
elutazás előtt. Mos', ho^y ez n kert az építke-
zés által és uj berendezésével, valamint az ujo-
tan épült fedett tekepáljával méz kellemesebbé 
és barátságosabb* vált, bizonyára t^'j^s a^é 
szében megnyeri a Hráudulo- s- impatiájat, anoál 
is inkább, mer: az utolsó von.j.» 22 27- kor ir dal 
Szombat elyre a ny íri h n pokon át és a magát 
jólércző kirár duió njuged1®/! ffl 'het ott nébáDy 
kellemes órát méír a'-kor i;, ha esetleg egy 
hirtelen zivatar láait-dta mer; .tt« ' is m*. óvja 
MZ újonnan érült terras/. Mint értesülünk, a 
zenés kertmpt/- j i tá? jöv< vnsárn *pr,:'-an tervezve. 

Nagypencsan t r. o - - U!H;$-: pot tart a tüzo'tó 
ecyltt Király J/inos ve- ó' g)<jébec ma vasárnap 
délután. 

> 
Kőszeg és Vidéke 1929. junius 2. 

Kérje minden füszerkereskedesben 
A most megjelent 148 receptet tartalmazó, szines 

képekkel iUnsztrált 

dr. OETKER-tele receptkönyvet. X f 
Ha a fűszeresnél nincs, forduljon közvetlen 

hozzánk dr. Oetker A. gyárhoz Budapest, 

VIII. Conti-u. 25. 

n i a d c ó d á g b a n , 

í z b e n éó clcó faágban 

D t ) E T M E R f é l e 

VANILUNCUKCMCLtmmm 

Vegtelenül sajnálom, hogy ma junius 2 án, 
vasárnap nem tarthatok veled, de én a kőszegi 
tűzoltók juniáliaára megyek az olmódi uti erdőbe. 
Gyere el te is, hisz ott lesz a város egész kö-
zönsége. Délután 4 órakor már ugy járjuk a 
táncot a városi zenekar nagyszerű muzsikájára, 
hogy mindenki jól érzi majd magát. Belépődíj 
csak 50 fillér és ha kis szerencsém van, ingyen 
értékes ajándékot is kapok — igy szólt a na-
pokban egy jóbarát a másikhoz, mira ez a kö-
vetkezőket felelte : Igazad van, én sem hiányoz-
hatok a mulatságról. Ott leszünk mindnyájan. 
A viszontlátásra. 

A Kath. Kör kirándulása. A Kath. Kör ve-
zetősége elhatározta, hogy télen teadélutánok 
ós estélyek tartásával kivánja tagjait szórakoz-
tatni, a nyár folyamán pedig kirándulásokat 
rendpz. Az első ilyen kirándulás junius 8-án, 
szombaton lesz a Hétforráshoz. Ezen kirándu-
lásra a Kör vezetősége a Kör tagjait, hozzá-
tartozóit, vendégeit ezennel tisztelettel meghívja. 
Pontos iudulaei idő a Kath. Kűrben tudható meg. 

Autóbusz p r ó b a u t a t tesz meg a napokban 
az autóbuszforgalom létesítése érdekében taLács-
kozó bizottság. Kipróbálja az utat, a menet 
tartamát és meghallgatni kivánja az érinteni 
tervbe vett községek elöljáróit es más érdek-
lődőket. A sok tanácskozás után még próba-
út is lesz? — Micsoda szédületes lendület! 
Isten ucscse megérjük, hogy m^g meg is való 
sitják 1 

Emlekszoörot fognak fel állítani Győrött a 
volt 11 es vadászok elesett hőssinek emlékére, 
melyre a 11-es vadászok Bajtársi Szövetsége 
megkezdte a gyűjtési akciót s miután városunk 
ban is él több 11 es vadász, ők is gyűjtenek a 
szép és nemes cél előmozdításához adományo-
kat. Mint értesülünk, augusztus hó elején Sop-1 
ronban az ottani bajtársák erre a célra nagy-
^abásu ünnepséget rendeznek tombolaval egy- i 
bekötve. 

Az u r n a p i k ö r m e n e t . Kaptuk a következő 
sorokat: Tiszteit Szerkesztő Ur 1 Minden évben 
meghat azon mélységes hitben gyökerező rend 
és fegyelem, ami Kőszegen a körmeneteken 
tapasztalható. A hódolatnak és tiszteletnek jele 
az is, hocry a körmere* vonalán az ablakosban 
virág díszeleg és gyertya ég. Még másvallásuuk 
is megteszik. Aki ezt n-'m teszi, lehúzza üzlete 
rídőnyét. becsukja az ablakokat és igy adja jelét 
at,n.ih, bogj a vallásos érzületével a körmereiek 
fe!ségi.ssége és kjmo!)sága összeegyeztethető. 
Annái inkább megbotránkoztam azoa, hogy né-
melyik ház ablakából kíváncsi hölgyek nem is 
a füg«öny mögül, hHnem Dyitott ablaknál néxték 
v^g i j a kormenete, és zavarták az áj^toskodókat. 
Katolikus íeifotfás szerint az utca akkor, amikor 
az oltári szentséget viszik, templom. Templom-
ban pedig r.em illik bámészkodni, kíváncsiskodni, 
feltűnő, kihívó viselkedéssel másokat zavarni, 
stt m gLoíráukoztatci. Soraim közléséért fogadja 
l.öszönatpm. (Aláírás). 

A N e m z e t k ö z i r. t. foglalj > magá-
' in a három legnagyobb bőrgyárat. (Wo'f ier, 
YhiUtner, Machlup). E^en gyárék legelsőrendu 
ercupon, f r:ete és szines box, blanch •, buzóbőr, 
valamint gépszij gyártmányait a legnagyobb 
választékban és a lei jutányosabb árukon sierez-
h^ti be a F r e i b e r g e r S á n d o r cég 
Fű*éri detaii üzletében. Ugyanott kapuatók az 
összes cipőkel.lekek, valamint miud?rnemü tal-
pak és fcőrök, amely utóbbiak közül kü l ín is 
kiemeljük mai hirdetésünkben a tehén és pitt- j 
ling bőröket, valamint a ntfi cipőknek való divat-1 
sevró bőröket 10 féle színben. A T r i o s bőr-
festék, amellyel bámulatos eredménnyel festheti 
bármilyen szinüre cipőit, reíikült, bőrbutort vagy 
bármilyen bőrtárgyat, ugyanott kapható. A 
Freyberger cég szappangyártmányait kicsiben 
bámulatosan olcsó árban szerezheti be. Mosó-
szappant már F 1 ért kg-ját, kézmosó szappant 
10 fillérért, a legnagyobb mandula s z s p p s n t 
40 fillérért, borotvaszappant 25 fillérért. Ugyan-
ott lux, radion és egyéb háztartási és p i p e r e 
cikkek. Minta doboz sudorán, unf»ly mindenféle 
izzadást garantáltan megszüntet, 30 filléres rek-1 
lám árban-

A gözképkezelők és gőzkaz^nfntők legkóze-1 
lebbi képesítői vizsgái junius 7-én fognak meg-
tartatni. A kellően felszerelt kérvények a ker. 
Iparfelügyelő8éghez cimzendők (Sopron, Lakner 

I Kristóf-utca). 
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KSE-ZTE 4:1 (3:1) bajnoki KÖSZPK). Naay 
melegben Németh bíráskodás* mellett állott fel 
a két csapat. A ZTE váratlanul gyönge ellen-
félnek bizonyult is a.: rgész mérkőzés foly-iuian 
csak védekezésre szorult a Ur'alékosan felálló 
KSE-vt'l st.'T ben. Már *z első öt percben két 
gólt rúgtak a kfts^^gi csdtárok, umalyet a mér-
kőzés 30 ik perc^b'm követett egy harmadik 
is. A ZTE egyik l*fu'>»sánAl n biró egy erősen 
vit-vh.ito 11 est itélt meg Kőa/eg ellen, amely 
böl a ZTL elérte egyetlen gólját. A második 
félidőben a KSE szép tamudásokkal teljesen 
le«7oritotta a ZTE et kupuj.íboz, azonban a tömö 
rulő védelem és a nagy szerei csévél védő kapus 
folytán nagy fölényét csak egy gólban tudta 
kifejezni. A második főidőben a ZTE csak 
háromszor jutott tul lefutásokkal a fólvonalon. 
A KSÉ szép játékot mutatott, de a kapu előtt 
csatáraik még mit dig nagyon bizonytalanok 
voltak. 

ZSE—KSE 3.1 (Zalaegerszeg, bajnoki). Biró 
Sze.bc. A ZSE-v?ii bajnoki mérkőzésekkel nincs 

KSE nek. Valami botránynak 
mindig kell lenni*. Lehetetlenebb bíróval a KSE 
még n-m kiniódott vécK' *gy mérkőzést. Min 
den ité>tn helytelen volt. Az mégcsak hagyján, 
hogy a KSE ellen itélt 11 est, viszont a KSE 
két jogts 11 sét . pm adr>5 m»ir, de amikor az 
első f. lidl végi-fel* Schrődl e*y ideális gólját 
minden további nélkül megadta, a tacssbiró rek-
lamálásán, visszavont*, a játékosok reklamá-

ftöaseg es V ldáie 

lására megint megadta, majd amikor már az 
egész körönség, majd hogy bele nom avatkozott, 
megint meg nem adta a a gól után a félidőben 
meszeitetie ki u-lyeörn a pályát a biró, mar 
több volt a soknál; a fiuk sportszeretetét jellemzi, 
hogy OBDQ maradtak meg első tervüknél a levő 
nulásnál. Természetes, hogy ez a mérkőzés min 
dent hozott, c<ak nem nivós mérkőzést, óvásra 
minden ok meg volna, de Egerszegen még eey 
mérkőzést játszani, akkor amikor en^ek befő 
lyása sincs a bajnokság kialakulását i, nincs 
ertelme, ezért a KSE ovás helyott csak a birót 
jelentette fel. 

A MLSz leigazolta a KSE hez Seper Imrét 
Jászai Lászlót és Kiegier Gézát. Velük a KSE 
nagyon megerősödik. Ideje is. A hátralévő mér-
kőzéseket arra kell felhasználni, hogy a csapat 
összeszokjon ós tróningeijen és őszre egy oly 
csapattal indulhasson a bajnoki küzdelmekben, 
ameilyel ki is vivja az elsőséget. 

Mozihirek. Feltünü üres házak előtt játszik 
a mozi, pedig a L Í V Ő S filmek megérdemelnék 
a nagyobb támogatást. Ma különösen oly film 
van műsoron, amelynek megtekintését senkinek 
sem szabadna elmulasztani. Hazatérés. Joe May 
mestermüve. Ufa világattrakció. Háborús film, 
de nem a dübörgő csaták, hanem három egy 
szerű ember története pereg le előttünk a világ 
háború és a hadifogság minden nyomoruságával. 
A hazatérés két német katona, Richárd a fele 
sége után sóhajtozó ifjú házas, Lnrs Hanson és 

1929. junius 2. 

Kari a bohókás vidám legény drámája. Joe May 
finom és hatásos rendezésiben rripgelevcneduek 
előttünk a szibériai hadifogság borzalmai, majd 
araikor sikerül a szöké« a háború végével az 
ólombányákból, kezdődik a tulajdon képeni 
dráma a két férfi ós Dita P írló az asszony között, 
akik mesterien megjátszott ielkivivódások között 
külön külön szenvednek. Hans >n a filmjátszás 
egyik legnagyobb tehetsége. A szibériai hadi-
fogoly ós a csalódott férj szomotu figurájában 
mély és emberi alakítást nyújt. Meglep at s Gus-
táv Fröhlicb akinek, kedélye, frisseságe és őszin-
tesége magával ragadó. Az egyetlen női fősze-
replő Dita Parló, aki már a magyar rapszódi-
ában is feltűnt. 

Kőműves es ácsmesteri tanfolyam. Dr. Ugrón 
Gábor nyug. miniszter elnöklete alatt működő 
Országos Iparos Szövetség felvételt hirdet Bu-
dapesten évről évre megnyíló államilag engedé-
lyezett kőműves ós ácsmesteri tanfolyamaira. 
A tanfolyam iránti érdeklődőknek az Országos 
Iparos Szövetség alelnöke Rob»lly Aladár igaz-
gató nyuit (Budapest, X Füzér utca 24) teljes 
és részletes táiékoztalást. 

Ounlop tenn i t z lapdak kedvezményes árban 

beszerezhetők, illetve előjegyezh^tők a Kőszegi 

Sport Egyletnél. Az egyesület a teonisz sport 

fejlődését kívánta szolgá'ni amikor a Dunlop 

céggel e tekintetben közvetlen megállapodást 

létesített. 

E L E K T R O 

Vasárnap, junius hó 2-án: 

Joe May meste rmüve : 
f v 

(HÁROM IGAZ EMBER) 

Leonhard Frank „Ka I és Anna* 
cimü novellája után filmre átírva. 
Főszereplők Dita Parlo, Lars 
Hanson és Gustav Froelich. — 

És a k i s é römüsor . 

C S A K „ £ t e m Í t " V E D S Z Ó V A L J E L Ö L T P A L A É S C S Ő V A L Ó D I . 
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Elárusítóhelyek Kőszegen : Franki L a j o s építési anyagker . Xőszeg-Csepreg , Bauer Antal , 

Scheer József, Maltz Ferenc pa la fedőmesterek Kőszegen, Lesslnger M. Arnold Fial Rum. 

Ogyes 14-18 éves 

leányok 
könnyű munkára 

(elvetetnek a 
NEMEZGYÁRBAN. 

Jelentkezni 
ugyanott lehet. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik szeretett jó 

kisfiunk 

Csiza Lajos 

váratlan elhunyta által okozott sú-
lyos veszteségünk feletti fájdal-
munkat jóleső részvétükkel,koszorú 
és virágadományokkal, valamint a 
végtisztesség megadásával enyhí-
teni igyekeztek, különösen a kereszt-
szüleinek kegyeletéért ezúton mond 
hálás köszönetet 

Kőszeg, 1929 junius 2-án. 

a gyászoló család. 

KCozönetnyilvánltás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen 
halottunk 

Jákl i Józsefné 
temetésén résztvettek, valamint 
koszorú- és virágadománnyal, úgy-
szintén részvétnyilvánitással vagy 
bármi más módon igyekeztek fáj-
dalmunkat enyhíteni, ezúton mon-
dunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1929. május 30. 

A gyászo ló család. 

f i s k i ' \ i ; i 
a l e g -
gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

Autófelszerelesi R. T. 
Budapest,IV. Aranykéz-u 2 
M Tel -Aut 812—41 

Csán i t s S á n d o r 
építőmester 

Kőszeg, Király-ut 17 szám 

Raktáron tart különféle színű * 

cementlapokat | 

és csöveket 2 
a legolcsóbb árban. 

Házeladás. 
Pammer-utca 8 sz. ház junius 

9-én délután 2 órakor szabad kéz-
ből el lesz adva. — Ugyanott egy 

disznóól eladó. 

Intelligens, jóravaló fiu 

p i n c é r t a n o n c n a k 
felvétetik ERHARDT JÓZSEF 

vendéglős és szállodásnál Kőszeg. 

Torda Mihály örökösei az alsó ré-
teken levő 

fűtermését 
junius 9-én, vasárnap délután 2 

órakor elárverezik. 

Haszonbérlet 
A volt Myga-féle kaszáló idei 

széna- és sarjutermését magán 
uton bérbeadom. 

Dr. Schneller ügyvéd. 

ad. 19-1927. h. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a néhai 

Schreiner Lajos örököseinek és öz-
vegyének tulajdonát képező a kő-
szegi 507 sz. tjkvben 913, 911 hrsz. 
a. irt Sáncárok 18 házszámu két 
szoba, egy konyha, 3 kamara, is-
tálló és pajtából álló ház, udvar és 
épitő teleknek alkalmas 81 négy-
szögöles kert, továbbá a 2985 hrsz. 
Hosszugubahegy dűlőben 900 négy-
szögöl kiterjedésű szántó, az általam 
Kőszegen 1929. junius 9-én (vasár-
nap) d. u. 3 órakor hiv. helyiségem-
ben megtartandó önkéntes árverésen 
a legtöbbet ígérőnek eladatni fog. 

Kőszeg, 1929, május 23. 

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

ad. Kjő. 22/1928. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a néhai 

Mahn Jánosné sz. Qrossmann 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. 

FISKCOUDPUEU 
Citroen, Ford, Chevrolet 

alkatrészek, 

au t ó f e l s ze re l é sek 

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

221 - 97. 285 -63 . 

Becsületes, jóravaló fiu 

pincértanoncnak 
felvétetik SEPER IMRÉNÉ 

kávéházában Kőszegen. 

Különálló, azonnal elfoglalható egy 
si0bás lakás kiadó. 
Bővebbet a Hangya Szövetkezetben. 

• • 

Önkéntes árverés. 
Ma, vasárnap délután 2 órakor 

Chernel-utca 7 sz. házban különféle 

bútorok és egyéb tárgyak 
önkéntes árverés utján eladatnak. 

Árverés folytatása hétfőn d. e. 
9 órakor. 

Részért való 
szénakaszálás. 

12 hold az alsó réten és 4 hold 
hegyi széna kaszálását részért a leg-
kedvezőbb ajánlatot tevőnek junii'.s 
9-én délelőtt 11 órakor a Kórház 
irodájában kiadatik. 

— Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 
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