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na Itatnak. 

Városi közgyűlés. 
A tan i t óképzö in t éze t építése és az internátus 

megszerzése. 

Ritkán tapasztall érdeklődés előzte meg a 
város képviselőtestületének keddi közgyűlését. 

Valósággal emelkedett ünnepi hangulat vett 
erőt a megjelenteken. Átérezték a városatyák a 
helyzet komolyságát, — megértették, hogy oly 
pillanatot élnek át, melyen minden kishitűsége! 
félre kell tenni és nem a részletek kritizálásában 
kell keresni a megoldást, hanem méltóan azon 
időkhöz, mikor a haladás feltételeit megalapozták. 

Fontos ügy szerepelt a napirenden : a tanító-
képző tető alá hozatala. — A l.wtfői gazdasági 
és pénzügyi bizottsági ülésen néhány tekintélyes 
városatya részérói komoly aggodalmak hangzottak 
cl, melyek szerint a város teherbíró képessegét felül-
múlja az az áldozat, amit a tanítóképző felépítése 
kíván. A nehézségek azonban elsimultak, a köz-
gyűlésen megjelent képviselők egyhangú lelke-
sedéssel megszavazták a tanítóképző költségeit. 
A polgármester meghatva mondott köszönetet 
azért a bizalomért, amellyel a képviselőtestület a 
város vezetőségének kulturprogrammját támogatta. 

Tikkasztó hőségben és zsúfolt közgyűlési 
teremben nyitotta meg kedden délután 3 órakor 
Jambrits Lajos polgármester a város rendkívüli 
közgyűlését a Hiszekeggyel. 

Az 1929: XXX. tc. vonatkozó rendelete értel-
mében a városi rendőri büntetőbirót ezután nem 
a tanács nevezi ki, hanem a képviselőtestület A 
határozat értelmében a rendőri büntető bírásko-
dást ezentúl is vitéz Nagy Miklós dr. tanácsnok 
és Fuchs Endre dr. aljegyző látják el. 

Általános figyelem között kezdte el Jambrits 
Lajos polgármester beszédét, melyben a tanító-
képző építési ügyének historikumát adta. 

A szervezés alatt álló tanítóképző ideigle-
nesen az Eisner-féle sisakgyárban van elhelyezve, 
mig internátusai, illetve externátusai a városban, 
különböző helyeken. A helyzet azonban kezd 
tarthatatlanná válni, mert a már négy évfolyamú 
intézet növendékeit alig lehet externátusokban 
elhelyezni. Mint ismeretes, a város először a her-
cegi várat akarta a tanítóképző céljaira megsze-
rezni, ahol megfelelő átalakításokkal mind az 
iskola, mind pedig az internátus elfért volna. Ezt 
a megoldási tervezetet azonban a kiszállott mi-
niszteriális bizottság nem hagyta jóvá. Közben itt 
járt Kőszegen a kultuszminiszter is, aki előtt fel-
tárta a város kérését a polgármester Ezt meg-
előzőleg egyik közgyűlésen a képviselőtestület a 
tanítóképző céljaira már meg is szavazott 500.0 X) 
pengőt, megfelelő téglát és telket is. A minisz-
térium azonban a város ezen ajánlatát nem tar-
totta kielégítőnek. Ilyen kilátástalan volt a helyzet 
akkor, amikor Mikes János gróf megyéspüspök 

Íött a város segítségére és vételre felajánlotta a 
(elcz-Adelffy árvaházat. Megindultak a tárgyalá-

sok; ismét kiszállt Kőszegre egy miniszteriális 
bizottság, amely a Kelcz-Adelffy árvaház épületét 
a tanítóképző internátusa céljára alkalmasnak 
találta. Értesítette a kultuszminisztérium a várost, 
hogy az emiitett célra az árvaházat megveheti, 
egyben utasította a várost, hogy a tanítóképző 
iskola épületnek milyen és hány termü és helyi-
ségü épületet emeljen. A tanítóképző céljaira a 
minisztérium 250.000 P segélyt ad, amely összeget 
1930. évtől kezdve 3 évi részletben folyósít. 
Eszerint tehát külön épületben lesz az iskola és 
külön épületben a tanítóképző internátusa. 

Szervesen összefügg a tanítóképző építésé-
nek kérdésével a Kelcz-Adelffy árvaház ügye is. 
A megyéspüspök ugyanis uj épületet akar az 
árvaház céljaira emelni, melynek építési tervrajza 

is elkészült már, költsége pedig 430.000 P. Az 
épület a főgimnázium mellett fekvő 6 kat. holdnyi 
telken épülne, melyet a megyéspüspök még a 
háború előtt vásárolt Ebterházy hercegtől. A 
megyéspüspök vételár címén 200.000 P-t kért a 
várostól az árvaházéri, mig az uj épület céljaira 
50.000 P segélyt, azonkívül ugyanilyen értékben 
téglát, homokot stb. kert. 

A hármas javaslat most már összevonva a 
következő : 

— A város megveszi a Kelcz-Adelffy árva-
házat 200.000 P-ért a tanítóképezde internátusá-
nak céljaira. Az uj Kelcz-Adelffy árvaház építési 
költségeinek fedezésére 50 0tX) P készpénzsegélyt 
és 50.000 P értékben épitési anyagot nyújt. A 
város köszönetlel elfogadja a minisztérium 250 
ezer P-ős segélyét, a tanítóképző intézet egyelőre 
az Eisner sisakgyárban nyer elhelyezést, mig a 
város a Luppi-dülőben az intézet iskola céljára 
a minisztérium által aláirt nagyságú épületet emel, 
melynek költségeit hosszúlejáratú kölcsönnel fe- ' 
dezi. Egyben uj segélyért folyamodik a város a 
tanítóképző intézet építési költségeinek hozzá-
járulása céljából a kultuszminisztériumhoz. — 
Egyúttal javasolja a polgármester, hogy Mikes 
János gróf megyéspüspöknek a város köszönetét 
tolmácsolja azon alkalomból, hogy sikeresen el-
járt a kőszegi tanítóképző létesítésének és támo-
gatásának ügyében a minisztériumban. 

Elsőnek Kőszeg i J ó zse f nyug. rendőr-
kapitány, a takarékpénztár igazgatója szólt a kér-
déshez és mint pénzügyi bizottsági tag rámutatott 
arra, hogy a jelenlegi előterjesztés azonos a már 
hónapokkal megelőzőleg megszavazott összeggel j 
és az a körülmény, hogy most az egyházmegyei 
által tervezett uj nagyobbszabásu árvaház építése 
folytán ennek érdeke belekapcsolódott a tanító-
képző eddig eredménytelen maradt megszerzési 
akciónkba, most pedig ezáltal ez a kérdés a 
megyéspüspök pártoló közbenjárásával kedvező 
megoldást nyer, nekünk örömmel és hálával kell 
fogadni; viszont Kőszeg városa semmiféle áldo-
zattól sem riadhat vissza, hogy iskolavárosi 
jellegét ezzel az intézettel úgyszólván megko-
ronázza, mivel külső fogyasztóterületének el-
vesztésével csak a belsőnek fokozásával mentheti 
gazdasági létét. A múltban is csak a polgár-
ság áldozatkészségével lehetett az eddig elért 
eredményeket megszerezni és a hosszúlejáratú 
kölcsönök egyrészt elosztják a teherviselést, más-
részt a számvevőség adatai igazolják, hogy ezen 
uj teher a jelenlegi pótadót nem emeli. Arra kéri 
képviselőtársait, fogadják el a javaslatot egy-
hangúlag. 

V i t é z S z a b a d v á r y F e r e n c gyáros 
lelkes szavakkal köszönti a javaslatot s mivel ez 
a város további fejlődését biztositja, azt elfogadja. 

D ö m ö t ö r Q y u l a ipartestületi elnök 
megindokolja, hogy a tegnapi bizottsági ülésen 
miért volt a javaslat ellen, de kijelenti, hogy 
azóta szerzett információ teljesen meggyőzte, hogy 
nem jelent ujabb terheket, tehát egész szívvel 
hozzájárul és elfogadja. 

Ezek után a polgármester a vitát lezárta és 
szavazásra tette fel a tanítóképző, a Kelcz-Adelffy 
árvaház megvételére és az uj árvaház segélye-
zésének ügyét. 

A megjelent 42 képviselő közül 41 névszerinti 
szavazással elfogadta a polgármester javaslatát. 
Egyúttal megbízta a polgármestert a képviselő-
testület, hogy a megyéspüspök előtt tolmácsolja 
a város köszönetét a tanítóképzőért tanúsított 
partfogásáért. 

Feljegyezzük azokat is névszerint, akik a 
tanítóképző ügyében „igen" szavazatukkal hozzá-
járultak a dicséretes egyhangú eredményhez. Jatoss 

István postafőnök, Schüffer Gusztáv kereskedő, 
Spinyik Emil ny. ezredes, Imre Ferenc főköny-
velő, ifj. Róth Sándor kereskedő. Kirch'<nopf 
Mihály kereskedő. Róth Jenő könyvkereskedő, 
Müller Ferenc épitési vállalkozó, dr. Dreisiker 
Ferenc orvos, Eitner Gusztáv malomtulajdonos, 
Kovács Károly házbirtokos, Szerdahely Károly 
járásbirósági elnök, Perkovits János vendéglős, 
Németh Károly igazgató, Szomor Lajos ig.tanitó. 
Kőszegi József takarékpénztári igazgató, Himmer 
János kéményseprőmester, Pál József kereskedő, 
Dömötör Gyula ipartestületi elnök. Seybo'd Kál-
mán kereskedő, id Kiss Gyula mészárosmester, 
Farkas József gazdálkodó, Abért István gazdál-
kodó, Varga Imre cipészmestei, Laurinjer Ferenc 
lakatosmester, Wurst Kamill gazdálkodó. Premier 
Pál lakatos ne«»er, Prenner Ferenc gazdálkodó, 
Chmell Emil gyárigazgató, vitéz Szabadváry Fe-
renc gyáros, dr. Halik Miksa kir. közjegyző, 
Flamisch Gusztáv háztulajdonos, vitéz dr. Nigy 
Miklós tanácsnok. Jagits Imre városi főjegyző, 
dr. Freyberger Jenő városi t. főügyész, Szeybold 
Rezső v. főmérnök, dr. Fuchs Endre v. aljegyző. 
Mészáros Antal erdőmester, Szoviák Ödön v. 
számvevő, Szmolyán László v. pénztárnok. A sza-
vazástól Szova Ferenc gazdálkodó •artózkodott. 

A szavazás befejezése után a polgármester 
meghatva mondott köszönetet azon bizalomért, 
mely a javaslattal szemben megnyilvánult. 

A polgármester szavait lelkes éljenzés kö-
vette. — Ezután következtek a kisebb ügyek. 

Elhatározta a képviselőtestület, hogy a r. k. 
elemi iskola bővítése céljaira a Rechnitzer-ház 
után most már a Strenn-féle házat is megveszi 
10.600 pengőért. A képviselőtestület felhatalmazta 
a polgármestert a szerződés megkötésére. 

A szabóhegyi parcellázási és házépitési 
akcióval kapcsolatban a telektulajdonos kérvényt 
adott be a városhoz, hogy amennyiben a par-
cellázás és házépítés megkezdődik, a város ren-
des utat építsen ki a Szabóhegyig, és a villany-
világításról is gondoskodjék. A közgyűlés a ké-
retmet helyeslőleg tudomásul vette. 

A szabóhegyi üdülőtelep kérdésével kap-
csolatban Kőszegi József szólalt fel és felhívta 
a város közönségét, hogy a 200 négyszögöles 
parcellákat 280 pengős vételárban jegyezze le, 
mert a helybelieknek erre elsőbbséget biztosítot-
tak e hó végéig. 

Elhatározta a képviselőtestület, hogy Pajthy 
Ödön részére háza előtt 10 négyszögöles terü-
letet 50 pengőért átengedi. 

Tárgyalván Kőszeg—Tömörd autóbuszjárat 
létesítését, megbízta a képviselőtestület a pol-
gármestert, hogy most már hivatalosan is kap-
csolódjék bele az autóbusz-akcióba és az ered-
ményt jelentse. 

Wilfinger Vilmos díjnok részére, ki anyját 
is eltartja, pótlékot utal ki a képviselőtestület. 

Gotthard Dezső gyárost 100 P. Somogyi 
István rendőrségi irodafőtisztet 40 P ellenében 
felvették a város kötelékébe, mig Wirkl?r Ferenc 
illetőséget megtagadta a közgyűlés. 

Fél 5 órát mutatott az óra, amikor a pol-
gármester egyéb tárgy hiián a közgyűlést bezárta. 

H I R D E T M S flTYSK 
8S34-1929. sz. Közhírré teszem, hogy a 

lm. kir. honvédcsapatok folyó hó 23. és 24-én 
.Cák község környékén éleslövészetet tartanak. 
Ezen lövészet alkalmival reggel 6 órától 12 óráig 

lés 2-től 7 óráig a Cák-Kőszeg és Kőszegdo-
roszló közötti utak el lesznek zárva, ugyancsak 

'el lesz zárva a Szabóhegy— Óház—Zsigerberg— 
Roteskreuz—cáki erdő-Cák és' Pogány között i 

asar Egyes szám ára 16 fillér 



Kőazcg éa Vidéke 1929. julius 21. 

terület. Felhívom a közönséget, hogy a jelzett 
időben és a veszélyeztetett területen saját erde-
kében senkisem tartózkodjék és a biztonsági örök 
felhívásának tegyen eleget. 

9( 00—1929. szám. Felhívom az érdt keltek 
figyelme' Budapest székesfőváros autóüzemének 
a kiselejtezett autóbuszok árveréséie vonatkozó 
hirdetményére, amely a polgármesteri hivatalban 
megtekinthető. 

9059—1929. szám. Felhívom az érdekeltek 
lig)elmét a Hunyadi Mátyás m. kir. reáliskolai 
nevelőintézet 1929— 30 tanévi élelmiszer és tüzelő-
anyag szükséglttenek biztosítása targyában kiadott 
versenytárgyalási hndetnunyre, mely a polgár-
n esten hivatalban megtekinthető. Közelebbi fel-
világosítást az intézet gazd hivatalában nyerhető. 

4869-19:29. sz. Felhívom az érdeki Iteket, 
hogy íol)ó évben beoltott gyermekek himlőoltási 
l izony»tvan>at julius líl-étöl a hivatalos órák alatt 
a Vaioshaza 8. sz. szobájában vegyek át. 

8796—1929. szám. Közhírre teszem, hogy 
mindazon adózóknak kérelme, akik az ideiglenes 
házadómentesség iránti kérvényüket az előirt 
haiándőbtn be ntm adták, vagy a beadással el-
lesttk s így ideiglenes házadómentecseget nem 
nyertek, kerelmüket sz«.bal>szetüen felszerelve a 
mulasztás igazoló köiülmenyeket felsorolva f. évi 
fztptember cli-ig r.jujisak be, illetve újítsák meg. 
Különösen figyelmeztetem a földbirtokiendezés 
során házhelyhez jutottakat a fenti kérelem be-
adásara. 

A F. M. 38.900-19Í8. sz. körrendelete értel-
mében a gazdasági idénymunkasok az Országos 
Gazdasági Munkaspenztarba bejelentendők Fel-
hívom az étdekelteket, hogy bejelentéseiket a 
\arosi adószámviteli ügyosztályban azonnal tegyék 
meg felelősseg terhe mellett. 

2568—1929. sz. Közhírré teszem hogy az 
3912 Vili. t.-c. és 1913. XX. t. c. értelmeben 
minden gazdasági geptulajdonos bárminő gazda-

gépe mellett alkalmazott és tényleg dolgozó 
nsszts munkásokat az üiszagos Gazdasági Mun-
kaspenítarnal köteles baleset esetére biztosítani 
akai sajat, akár mas gazdaságában vegeztet gé-
pével munkát. Felhivom tehát az érdekelteket, 
hogy bejeientesűket a városi adószámviteli ügy-
osztályban azonnal tegyek meg felelősség terhe 
mellett. 

8325— 1929. sz. Felhivom a lakosság figyel-
mét a m. kir. Népjóléti és Munkaügyi miniszter 
1*5 843—19*9- IV. számú rendelete alapján azokra 
a kifüggesztett plakátokra, amelyekkel az Orszá-
gos Sitfania Szövetség intenzív propaganda és 
oktató munkájával a nyári magas csecsemő ha-
lálozás ellen küzd. 

8322—1929 sz. A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter 60202—1929 sz. rendelete alapján köz-
hiné teszem, hogy az országos m. kir. gyapju-
mjGÓsitő intézet részéről teljesített szakszerű vizs-
gálatokért felszámitható dijakat: 500 kg. mosott 
gyapjút tartalmazó tétel utan 30 F, Ö01 — 750 kg. 
utan 50 P. 751— 1C00 kg. után 6o P, 1001 —l25u 
kg. utan 70 P, 1250 kg. felül minden teljes 100 
kg. után 6 P A minősített gyapjúból hiteles min-
ták kiadásáért mintánként 2 mintáig 20 fillér. 2 
mintán felül minden mintaért egyenként 15 fillér. 
Egynél több hivatalos bizonylat, vagy másolat 
kiadásért tételenkent 30 fillér fizetendő. 

8613—929. szám. Közhírré teszem, hogy a 
város saját kezeléseben levő szántóföldek zab-
termésének részben való aratása julius hó 21 én 
vasárnap d. e. 10 órakor fog a Városháza tanács-
termében nyilvános árverésen kiadatni. Bővebb 
felvilágositást a városgazda ad. 

8373—1929. sz. Felhivom a közönséget a 
közlekedés biztonságára vonatkozó rendszabá-
lyoknak pontos betartasára. 

77f>9—1929. szám. Közhirré teszem, hogy 
mindazon épületek, m-lyek csupán nyári idő 
szak aiatt vannak bérbo adva, ill. használatban, 
a bázhdó kivetése céljára szolgáló bevallások f. 
évi augusztus 15—31 ig terjedő idö alatt be 
sdand' k a városi Hdoszámviieli ügyosztályban, 
a később bérbe adandó épületeknél pedig a be 
vallás november vécéig lesz beadandó. A?on 
felül a be- és kijelentőlapok is b^adandók lesznek. 

Jambr i ts La jos polgármester. 

H Í R E K 
A polgármeiter Repceszsntgyörgyón. Jamb 

rits Lajos polgarrauet* r a r . r d á ü Németh K á r o l y 
Arvuháii lKazga'ó kíséretében felk°rest* Miket-
J m o s fcrif mi'gyét.püKpoköt Répceszentgyör^yön 
ea ott referált a keddi közgyülé6iől, eg>ber 
megtárgyalták a további lépéseket. A polgár 
mester ugyam zen alkalommal tolmácsolta a köz 
tiy ülési határozatból kifolyólag Kőszeg városá 
nak köszönetét. 

Marton Karoly nyugalmazott tanító, ki 52 
év;g szolgálta a helybeli evangélikus gyülekezet 
;skolaját éa csak néhány éve ment ny ugalomba. 
petiteken este meghalt 73 éves korában. Egy 
ragyon buzgó tanitó és igen lelkes poluárurs 
veszteségét jelenti az ő elmúlása. Nemcsak az 
iskolában teíjpntette félszázadon át kote'f-s^gét, 
hii.em társadalmi téren is mindenütt kivett." 
réczi t, ahol a közérdeket és a kuliurát szolgál-
ták. Közű vékenységének elhő szakában tői g a 
„Co coidia" dalegyesuleí kebeleben fejtett ki 
éiénk tevékenységet, melynek egy ideig kai 
n estere is volt, — második szakában az önkén 
tes tuzoito egyenlet láita szorges munkáját. Az 
»gykor agilis segédtisztből főparancsnok lett é 
miktr mult évben erőinek gyengülésével ecen 
tisztségtől megvált az örökös di»z ff parancsnoki 
eimmel vetlek tőle bucsut. E^en hosszú közte 
vékenysége alatt mint városi képviselő is közre 
működött a varos körügyeiben. Mindig buzgón 

mindig készséges jóakarattal. Holnapi temu 
tésen bizonyara a polgárság szeretetének és tisz-
teletének impozáns megnyilvánulása fogja utolsó 
útjára kísérni és eml*ke nbgyon sokáig fog élni 
polgártársai szivében, sok sofc tanítványa hálás 
visszaemlékezésében, a „Coi.cordis" ós a Tűzoltó 
egyesület történetében. — Temetése hétfőn d.u. 
4 órakor le6z a Király ut 22. sz. gyászházból. 

A kőszegi ipartestület csatlakozott a Revi-
zios Ligahoz. A kőszegi ipartestület elnöke, 
Dömötör Gyula, levelet intézett Herczeg Ferenc 
hez, a Revíziós Liga elnökéhez, amelyben be 
j t n t i a testületnek a Ligához vt»ló csatlakozását. 

Vasvármegye törvényhatósági bizottságán ik 
vir i l is tagjait a három csoportba osztott virili 
sek maguk választják meg. Kőszegről a három 
csoportba soirendben a köverkeztk kerültek 
bele az egyes vnlasztói csoportokba. Az első 
csoportba 87enGyörgyi Czeke Gusztáv, Eisner 
Kamill és Scbáffer Gusztáv, a második csoportba 
Szluha Dénes, vitéz Szabadváry Fert-nc, báró 
Miske József, Borh' János, Dr. Szovják Hugó, 
Müiler Ferenc és Róth Jenő, a harmadik cso 
portba pedig Spsnyik Emil, Dr. Dreiszker Fe 
renc, Vörös Aladár, Eitner Gusztáv, Grof Er 
dődy Tamás, id. Kiss Gyula, Djrn^r Ferenc, 
Waldmayer Karoly, Perkovits Jáuos, Kincs Ist 
ván és Adler Simon kerültek be. 

A Concordia működő ta^iai ezúton kéretnek 
fel, hogy hétfőn délután 3 órakor okvetlen jelen 
jenek meg sapkával ós jelvénnyel az Ipartestület 
helyiségében. 

Vatasitási elnökök. Mint ismeretes Kőszeg 
városa 6 rendes törvényhatósági tagot választ 
és 3 póttagot. Ugyiinc6»k az ősz folyamán lesz 
a városi képviselőtestületi tagválasztás ia. Mind-
kát választásnak az elnöke Czeke Gusztáv kor 
mán j főtanácsos lesz, helyettese pediglen dr. 
Halik Miksa kir. közjegyző. 

Uj Iparosok ill. kereskedők. Özv. Nagy 
Ferenonó sütemény, kenyér, főzelés félék ea 
gyümöloskertskedésre kapott iparengedélyt. Kap 
Dil József gyumölcskereskedesre. Giozi Ldjos 
fagylaltkészítésre. Szeybold Ká lmán mész éa 
oemeatkereskí d- sre. Preiszing Ferenc bádogos 
fióküzlet nyitására. 

A Polgári Kaszinó közgyűlése ma délelőtt 
lesz uj helyiségében, a Strucc szálló emeletén 
át való bejárattal. A számadások ós jelenesek 
előterjesztése után megválasztják az uj elnök 
séget és választmányt. 

Ideges betsgek, továbbá epekőben és vese 
bajban szenvedők jól t-szik, ha a járásnál óvják 
tistüket a rázkódtatastól. A Palma cipősarok 
lökhárítóként működik. Az említett bajban ea 
betegségben szenvedők cipőjéről ne hiányozzék 
a Palma cipősarok. 

Budapesti hölgyfodrász ismét 
megérkezett Schermann Rezső fod-
rászmesterhez a Várkörön. 

Mindenütt kapható! 

Oraa 

Tormái . 

Mrttfy 

T e j M B v e t k e r c í í K S s ^ r / * 

B«<Uy««t, u, U»rtbf Miksai It9 ÍZI. 

— Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés 
kellemetlen szájíz, bomlik fej fájás, láz, szék szo-
rulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már 
ruy pohár természetes Ferenc József keserűvíz 
gyorsan, biztosan ér. kellemeee-i hat. A eyakor-
lati orvostudomány igazolja, hoay a Ferenc Józssf 
viz husznnlnta a sok evés és ivás káro9 követ-
kezményinél itazi jótéteménynek bizonyul. — 
Kapható gyógyszertárakban, drjgéríákban és 
füazerüxletekbfn. 

A hblybeli evang. Nőegylet nyári táncmulat-
sága. A helybeli evai g. Nőegylet nuiíusztus hó 
4 én délután 5 órai kezdettel a Bálház kertben 
i yári mulatságot rendes. Már nagyban folynak 
is BZ előkészületek, m^rt az a cél, hogy min-
denki jól muiasson, mindenki jól ertzze olt 
mugát. Li.isz teseverseny női és gyermek szép-
ségverseny, baiatoni halászat, csodaállatok stb. 
o'csó cukrászda, s végül tánc cigányzene mellett. 
A tekeversei.y dijai a kovetkrzők : I. egy uj ke-
rékpár. I I . egy fali ingaóra. III. egy kínai ezüst 
dohánykészlet. IV. egy félöl tűzifa. A tekever-
seny lefolyása a következő: e hó 27 én délután 
6 tói este 10 óráig. 28-án reggel 9-től 12 ig, 
délután 3 tói este 10 óráig, augusztus 3 án d.u. 
6 tói 10 óráig, 4 én reggel 9 tői 12 ig és d. u. 
3 tói este 10 óráig. Ezután szétdobás következik. 
Egy széria ára 30 fillér. — Kedvezőtlen idő 
esetén a mulatság a teremben lesz megtartva. 
A mulatság tiszta jövedelme nagyszámú sze-
gényeink segélyezésére lesz fordítva, azért 8 
rer.d zőség kéri a nngyérdemü közönség meleg 
pártfogását. Bflléptidij: személvjegy 1 pengő, 
csalndjpgy bárom személyig 2 P. 

Építési enyedelye*. A polgármester a követ-
kező fpiíé.ti engedélyeket adta ki. Borhi János-
nak uj emeletes haz építésére a Király uton f 

Stampf Rudolfnak épület átalakításra, Halasi 
FvreLcnek kőfal építésre, Zsigmond Ernőnek 
toldalék építkezésre. 

Kosz. g egy választó kerületet alkot és hat 
rendes, valamint három póttagot választ a köz-
igazgatási reform törvény rendelkezései értel-
mében Vasvármegye törvényhatósági bizottsá-
gában. 

A r a t á s i b o r ára literenkint 80 fillér. 
Kapható Lagler Fal vendéglőjében Király ut 81^ 

Térzene. A városi fuvós-zenekar f. hó 20 án, 

szombaton este 9 órakor a főtéren térzenét tart. 

A Főiskolások idei Széchenyi bálja, mely 
augusztus hó 10 re van tervezve, már annál az 
oknál fogva is nagyszerűnek Ígérkezik, mert a 
60 tagu szövataég minden egyes tagját foglal-
koztatja, am Oy körülmény bizonyítéka anaak, 
hogy minden erejével axon fáradozik, hogy az 
iden is egy kidves emléket saerezzen szeretett 
városunk közönségének és ezáltal is a szövetség 
hírnevén öregbítsen. Főiskolásaink kiránduláso-
kat is terveznek, amelyeken a szövetség tagjain 
és hozzátartozóin kivül érdeklődőket ie sziveaen 
lát. Ezekre a társaskirándulásokra már itt fel-
hívják főiskolásaink a nyaralóközönség figyelmét. 

U| könyvek Roth Jenő kölcsönkönyvtarában. 
Komáromi, Az elvált feleség. Wodehcuse, Der 
sohüchterne Junggeselle. 

Síremléket legolcsóbban szállít 

Zerthofer Mihály Gyöngyös-ntca 14. 

Zarándoklat Maria Cellbe. A hercegprímás 
1463. sz. engedélyével augusztus 6 án országos 
z irándoklat indul Márhcellbe. — Visszaérkezés 
Budapestre üuk-usztus 13-án. Útlevél ée vizu-n 
nem kell. Részvételi díj II . osztályon 46 P. I I I . 
osztályon 34 P. Jelentkezni lehet levélben is, 
Borsy Istvánnál, a zarándoklat központi irodá-
jának vezetőjénél, Budapest, IX . , Üllői ut 115. 
bt iránv: Budapest, Bieakp, Gvőr, Hegyeshalom, 
Sar ct-Polten, Máriacell. Visszajövet egy napi 
tartózkodás Bécsben. A zarándoklat különvo-
nattal utazik. 
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T. Forrá tkeze lőaég MOHA. 

A Mohai Ágnes-forrás az á l ta lam legszíve-
sebben rendelt ásványvizek közé tartozik, mert 
rendkívül e lőnyös vegyi összetételeinek a leg-
különbözőbb bajoknál, de különösen az emésztö-
•zervek hurutos bán ta lma iná l már regtől fogva 
fe lü lmú lha ta t l an sikereket köszönhetek. Meg va-

Syok győződve, hogy kellemes ize, t i sz tasága 
s mintaszerű kezelése mindig biztosítani fogjak 

szamára azon e lőkelő helyet, melyet a világfor-
galomban máris elfoglalt. 

Dr. Stamborszky Lajos 
MÁV orvosi tanácsadó es kir fogházorvos 

Szombathely. 

Vidéki flófiietöinket tisztelettel felkérjük, 
hogy a most lejárt félév alkaimából esedékessé 
vált előfizetési dijat mielőbb pos'ára adni szives 
kedjeriek. Ugyarcsak kérjük azou olvasóinkat 
is, akik mar több negyedévvel hátralékban 
vannak, hopy ttlje-itsék fizetési kötelezettségei 
ket a kiadf hivaiallal ízemben, nehogy az kény 
telen legyen fi etési me^h tgyA«okat kézbesittetni 
és a iep további küldését bt szüntetni. A lapok 
előállítása nagy költségekkel jAr, mflyeknek 
csuk akkor tudunk ra.egfttieliji, ha «z eiőfi'.etó 
is pontosan fizeti a lap u án járó dijat. 

— Kenyelmes es zavartalan hölgyfodrászat 
nyilott meg a mult hetekben Rnndweg János 
borbély- é6 fodrószmester üzlete mögött Róth 
Jenő köny vkereskf dft házában. Aki a teljesen 
újonnan btrerdeze'.t hölgycsinositóbs. kiváccsi 
szemek megfigyelése nélkül akar bejutni, az 
lépjen be a kapunál rs azután jobbra megta-
lálja a diszkrét bejáratot. 

A képviselőtestület a k-ddi közgyűlésen 
sz uj öntöző gépkocsinak ujabb 14 napi szabad-
ságot szavazott meg, mit az öntözökocsi soffőrje 
hálásan megköszönt. 

Aratási bor ára literenkirit 80 fillér. 

Kapható Lagler Fai vendéglőjében Király ut Öl. 

A Dorner-kertben ma és minden vasárnap 

és ünnepnapokon délután a Struco-szálló cigány 

zenekara ifj. Sarlay Károly prímás vezetésével 

hangversenyez. 

A kőszegi Ipartestület cipeszszakosztilya 
elmúlt héten fontos értekezletet tartott. Akik 
nem tudtak megjelenni, HZ o ! t hozott miudí-u 
helybeli cipészre nagyfuntoseá«u hntározatokhoz 
még hozzájárulhatunk, illetve bekapcsolódhat 
nak, hogyha legkésőbb 23-ig jelentkeznek a 
cipész szakosztály elnökénél, Vártba Imrénél. 
Ezen határidőn iul jelentkezőket nem vehet 
figyelembe a vezetőség. 

Amerre 
a szem ellát, 
vígan hullámzik a sárguló kalász. 
Még néhány nap é» megindul a 
munka, megcsendül a kasza. Az 
Isten bő adományát az ember 
veritékes munkája teszi teljessé. 
Hajnaltól napestig görnyed a 
gazda, a béres a földeken, s 
ember legyen a talpon, aki fá-
radtság nélkül birja a kemény 
robotot. 

Am az okos ember könnyít 
mattan, mert a túlerői tetésnek 
az egészsége látná a kárát I 
Egy üveg valódi 

Diana 
sósborszesz 

minden tarisznyában kell, hogy 
legyen ilyen nehéz napokban. 
Es a kipróbált háziszer arra ké-
pesít egy embert hogy kettőnek 
• munkáját végezze el • még 
mindig friss maradjon. 

Fogadja meg a jó tanácsot 
• otthon ne fetc*' -I 

Diana sósborszesz 
felfrissíti az elbágyadt izmokat, 
gyorsabb mozgásba hozza a vért 
edzi és kitartóvá teszi az egész 
szervezetet, hüsiti a verítékező 
homlokot, megszünteti az itt-otí 
fellépő szédülést, émelygést, szó-
val valóságos újjászületést ie.ent 
a munkában íőrnyedőknek 

Mindenütt k a p h a t ó i 
UtAnmatot ne f ogad jon e l ! 

Az összes volt 76-osokhoz! Értesítjük az 
összes volt 76 osokat, hogy vasárnap, julius hó 
9-én megalakult Sopronban a volt 76. gyslog-
ezred frontharcosainak bajtársi köre. A szét-
hullt bajtársi szeretetet újra összekapcsoltuk és 
az ezredünk kötelékébe tartozott elesett összes 
btijtársak és megszűnt dicső ezredünk emlékére 
hősi emlékmű felállítását tüztük ki célul. Az 
ottlévő bajtársak pedig egy vezetőséget válasz-
tottak meg, melyet az értekezlet a további 
teendőkkel megbízott. Ezen vezetőség felkéri 
mindazokat a volt bajtársakat, akik az alakuló 
összejövetelünk alkalmával bármely okból ott 
nem lehettek, vegyenek részt tervünk keresz-
tülvitelében, mert csak közös erővel tudunk 
egy, BZ ezredünk hősiességét és önfeláldozó 
•azaszeretetét jelképező emlékművet felállítani, 
amely megmutatja a volt 76 gyalogezred hő 
sies hazaszere'etét az utókornak. Tegye köte-
lességévé minden egyes volt 76-os ezen szent 
ügy tamogatasát (s lépjen be a megalakult 
körbe. B. iratkozni lehet Sopronban Eisuer Vil 
mos vegyeskeresk« dőnél, Városháztér 2. és Per-
kcvác Feiix vendéglősné1, Sz.écheny itér. Aki 
szóbelileg nem tudna beiratkozni, az küldje be 
pontos cimét levéhleg: Gárdonyi Károly titkár 
hoz Ujteieki utca 14. sz. aiá, amelyben kijelenti, 
hogy a volt 76. gyalogezred frontharcosainak 
körébe belép. Tagsági dij nincs A bajtársi 
szeretet tartson össze bennünket, hogy célunkat 
a siker koronázza, amely méltó lesz hősi halót 
taink és dicső ezredünk emlékét megörökíteni. 

Különös zenei slvezetst nyújt a Főtéren 
sétálóknak a két cigányprímás esti muzsikája. 
Nem ccfcáro'om képességeiket! De ha, a két 
zenekar egymástól 200 lépésnyire két különféle 
nótát huz, nem hinném, hogy a kinai császáron 
kívül, valakinek ez a zene*bon* tetwzone. A 
kinai császár, bár Kőszeg nyaralóváros, aligha 
fog eijöuni, tehát nagyon kérjük a zenéttartó 
két vállalkozót, hisz elsősorban saját érdekük, 
egyezzenek meg 50% ra. Z néljen 5 percig a 
kávéházi és 5 percig pedig a Struccos cigány. 
Evvel a megegyezéssel egyik sem fog megrövi-
dülni és legalább a közönség fülének is lehe 
tőleg eleget tettek. 

A lábbal és benzinnel haj tott j á r m ü v e k r ő l 
mult héten megjelent megjegyzéscinknek az volt 
a célja, hogy okuljon a figyelmeztetésen a kö 
zönség, a szülök, esetleg a rendőrség is. Utóbbi 
elsősorban a cikkíró kinyomozásán fáradozott, 
pedig biztosabb a siker, ha egy-két élénkebb 
közlekedési helyre helyezi el ügyelő közegeit, 
különösen vasárnapokon és egy kettőre meglesz 
HZ eredmény azon póldás büntetéshez, mely s 
többiek elriasztására szolgáljon. Azt mondják, 
sebességmérő igazolás nélkül nehéz a kihágás 
megállapítása. Szerencsétlenség esetén is tagadni 
fogják a menetsebességet, de majd bizonyít a 
baleset. Hát jól van. Varjuk ezt. 

Kósztg i gazdaközonseg szives ftgyetméfce I 
Értesítjük a tisztelt helybeli gazdaközönséget, 
hogy bsrátságos megegyezés folytán és az ille 
tékes hatóságok hozzájárulásával közös cséplő-
telepet lótesitettüok. A telep a rohonci országút 
mellett sz u. n. „Faragó az Angeren" fekszik, 
ca 3 kat. hold kiterjedésű és két bejárattal bir. 
A telep alsó felén Weöres Aladárba felső részén 
dedig Dóra Lajos üzletfelei kéretnek gabonáju-
kat összehordani. A gssdaközönség szives párt-
fogását kérik Weöres Aladár, Dóra Lajos. 

Mozltllrek. Ma dupla műsora van a moz-
gónak. Az első darab Ferkó a modern Casa-
nova, 5 felvonásos burleszk film. Eddig a ked-
ves kis Ferkót csupa apró burleszkben lathattuk. 
Ez az első hosszabb lélekzetü szerepe. Tehet-
ségesebb, mint sok nagy színész. — Utánna a 
Titokzatos kilenc ujju, egy nemrégi vágású ha-
nem modern telivér detektív film, amelyben 
megint ssak egy tehetséges ts mindenben máris 
tökéletes gyermekszinész, Coghlan játssza a fő-
szerepet. Ágról szakadt kisfiú szerepében egy 
elszánt riporter kíséretében oldja meg az izgal-
mas és érdekfeszítő drámát a főszereplő. 

Kőszeg város ten iszba jnokságáér t a tennisz 
mérkőzéseket augusztus hó második felében 
rendezi meg a KSE. Tervbe van véve mindkét 
nembeli ifjúság részére 15 éves korig egyide-
jűleg külön versenyek megrendezése. A verse-
nyeket megelőzőleg Körmenddel s lehet, hogy 
még egy más várossal is játszik városközi mér-
kőzést Kőszeg. 

Éles lövészet. A m. kir. b. honvéd gyalog-
ezred I I . és I I I . zászlóalja f. hó 23 án és 24 ón 
együttes karhatalmi éles lövészetet tart. Folyó 
hó 28 án kedden 6 órától 12 óráig és 2 órától 
7 óráig a 316 os doroszlói magaslatról Cák 
irányába és a doroszlói ut mellett a kőszegi és 
a szombathelyi zászlóalj géppuskás századai 
éles lövészetet tartanak. Ezen lövészethez a 
Cák, Kőszeg, Doroszló és Kőszeg közötti utak 
a fenti idő tartamára honvéd biztonsági őrökkel 
lesznek lezárva. Ezen kivül a Szabóhegy, ö h á z 
Zeigerberg, Kotheskreutz, cáki erdő, Cák és 
Pogány közötti terület egész a bányáig ugyan-
csak le lesznek zárva. Az érdekelt lakosságot 
a kőszegi honvéd állomás parar ;C6nok6ág ezúton 
is figyelmezttti, hogy a fent jelzett időben és 
a veszélyeztetett területen a saját érdekében 
6enki sem tartózkodjék és a helyenként felállí-
tott biztonsági őrök utasításainak mindenki 
vonakodás nélkül eleget tegyen. A veszélyez-
tetett terület a szokásos módon kilátó pontokra 
tűzött piros fehér zászlókkal is jelezve lesz. 
Fogatolt jármüvekkel a közlekedés f. hó 23 án 
egész nap Szerdahely felől a Doroszló-Kőszeg 
felé vezető szekér ut jön tekintetbe, mig a gép-
kocsi közlekedésre p dig Doroszló Lukácsházai 
kocsi ut. Folyó hó 24 én éles lövészet csak a 
rendes karhatalmi lőtér területén lesz. 

Rejtely. Többször olvassuk a lapokban, 
hogy családok lakásukból hosszabb rövidebb 
időre eltávoznak és amidőn visszatérnek, a gon-
dosan bezárt lakásukat kifosztva találják. Mint 
sok minden más, Kőszegen ez is másként van. 
Ugyan is a tél folyamán egy család Kőszegen, 
egyik legforgalmasabb uccában lévő lakását 
gondosan lezárta, elköltözött és csak mult héten 
tért vissza lakásába. Ekkor legnagyobb meg-
lepetésére egy kitömött szalmazsákot fedezett 
fel a konyhában. Hogy a család távolléte alatt 
hogyan került a szalmazsák a bezárt lakásnak 
konyhájába megállapítható nem volt és a ház-
beliek sem tudnak erre nézve felvilágosítást 
adni. A szalmazsák a jogos tulajdonos által 
bármikor átvehető. 

Nezzs meg a Freyberger cég főtéri kira-
katában azt a teljesen kopott bőrkabátot, amely-
nek egyik fele bőrfestékkel ujjá van vará-
zsolva. Ú j j á teremtheti bőr holmiait bútorjait e 
bőrfestékkel, amely fél kg os dobozokbar igen 
jutányos árban szerezhető be. Ugyanott nagy 
választék mindenféle bőr és cipészeti kellékben. 
Kapható Freudenberg fekete ÉS színes box Cen-
tury fekete ésszines sevró, gépszijeroupun chrom-
kötőszij és spott bőr is. Kézmosó és mosdó-
szappan, valamint egyéb háztartási cikkeket 
legjutánvosabban ott szerezhet be. Kapható 
Diana, Borolin és Brázay sósborszesz, teunisz-
rakett lakk és olaj valamint napnlai is. 

A pengő vá l tóere ;e : 64 beksfll lér. A Szak-
szervezeti Tanács most állította össze a létmi-
nimum juuius havi alakulását. Eszerint junius-
ban alig észrevehető árcsökkenés mutatkozott 
az élelmiszereknél: 0 0 3 % , ezzel szemben a 
tüzelőanyag ismét drágult é6 pedig a nyersáruk 
megfőzéséhez szükséges mennyiség 2.01%-kai. 
Végeredménvben a heti létminimum összege a 
májusvégi 77.13 P r ő l 77.22 P re (966 260 papír-
korona) emelkedett és ezzel a juuius havi drá-
gulás 0 11%-ot tett ki, tehát juniusban drá-
gult az élet. fibbeo az évban tehát élelmisze-
reknél 6.17%-os, átlagban pedig 4 6%-os a drá-
gulás. A háború kezdete óta az élelmiszereknél 
61.67* (23 358 2 szeres), az összszökségletnél 
pedig 56.2% (22.6129 szeres) a drágulás, m ig 
egy pengőért ma már csak annyit lehet vásá-
rolni, mint békében 64 fillérért. 

Egyik éptttö pesti házon a mu l t héten für-
dőruhás lányok jelentek meg és az épitőmun-
kásokksl együtt dolgoztak az épületen. Am in t 
később kitűnt ezek a lányok egy pesti színház 
görljei, akik a nyárra épitőmunkáslányoknak 
szegődtek el. Erről közöl érdekes riportot a 
Színházi élet uj száma, amelynek tartalmából 
kiemeljük a következőket: Hajós Mici négy 
milliárdot költött tiz nap alatt Pesten. Móritz 
Zsigmond önvallomása ötven^ évről. Lengyel 
Menyhért cikke a legjobb darabról. Miss Ame-
rika fényképe. Egyed Zoltán pesti fürdőlevele. 
A Karrier és szerelem oimü regény férfíhőse 
vallomást tesz. U j folytatás a titokzatos szerző 
regényéből. Szenzációs cikkek, gyönyörű mély-
nyomásu képek egészítik ki Inoze Sándor nép-
szerű hetilapját, amelynek ára 1 pengő. 

V 
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Versenytárgyalási hirdetmény. A .Hunyadi 
Mátyás" m. kir. reáliskolai nevelőintézet gazda 
sági hivatala nyilvános versenytárgyalást hirdet 
ai 1929—30. tanévre szükségelt hus, hentesáruk, 
fűszer, szaraz főzelékféle, Ihztnemüek, termé-
nyek (<ab, árpa, tengeri), tej továbbá a SZÜK-
séges szén, koksz és tűzifa szállítására valamint 
a liszt Elsütésére vonatkozólag. Az idevonat 
kozó .Hirdetmény" a városháza hirdetési táb-
láján ezenkívül R^th lonö könyvkereskedő cág 
valainint az E nariorffium kirakatában van köz-
szemlére bocsátva. Érdeklődők az intézet gaz-
dasági hivatalában nyerhetnek bővebb felvilá-
gosítást. Ugyanott az ajánlati minúk^és „S'.álli 
tusi leltélelek füzete" is betekinthetök illetve 
átvehető*. A „Hunyady Mátyás" m. kir. reál-
iskolai nevelőintézet gazdasági hiv. Kőszeg. 

Kőszeg—Fapai Testvériség 2:1 ( 0 ; l ) Páp*, 
bajno«ci. A szombathelyi csoport utolsó mérkő 
zése váitozatns éléuk játékot hozott. Az első 
félid5ben a Testvériség vÍratlanul erős ellen-
félnek bizonyult és e«y 11 bői megszerezték a 
vezetést A második felid^ben teljesen meg 
változott a jiték kép<?, a papaiak szóhoz sem 
jutn ik s a KSK két remek lövéssel megszerezte 

Anyakönyvi kivonat az simult hétről. Szü-
l e t é s e k : Tompeck József—Kuppel Emília 
ág. ev. Neuwirth Flórián—Witzmann Mária 
Imre r. k., Horváth József—Hiuer Ilona Gábor 
r. k. Csáoits J5<:s• • f—Kopfer Katali i Vilin »r. k. 
Kelemen Róbert—Németh Erzsébet Sándor r. k. 
Várnagy Ferenc— Bedi Mária Gizella r. k. 
Witzmann József—Schatzl Joh ionar . k. Kanpel 
Tófor—Schreiner Katalin Karolin ág. ev. Csi-
szár Sándor—M tdarász Karolin Anna r. k. H 'isz 
Lipót—Edier Mária F±reuc r. k. H á z a s s á -
g o k : Mutz Antal —Kopfér Ptu ina, Rindwsa 
József—Witzrrauu Rozina, L + mp János—Scheer 
Mária. H a l á l o z á s o k : Wrthofer Karoly 79 
éves, vége'gyongülós, Bib->raujr R izső 56 évqs, 
szivb^j, Weitz Fenno 60 éves, agyvérzés Né-
meth Ferenc 65 éves, agyvérzés, Z chru ister 
Franciska 54 évei, veeegyulladás, Gyu« Mária 
18 éves, tüdővész, Schőnbauer Enmv 40 éves, 
szívszélhűdés. 

A Várkör 42. sz, ház elárverezese 
ma délelőtt 11 órakor történik meg dr. Szovják 

Hugó ügyvéd irodájában Jurisich tér 14. házsz. 

Ny í l t t é r i 

Nyilatkozat. 

Egy nyilvános helyiségben tett kijelentés 
Schmall Bela dohányárus ellen nem felel meg a 
valóságnak, ezért a szavaimat visszavonon. 

SCHÉER JÓZSEFNÉ. 

•) Az e rovatban közöltekért a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 

Most nyílt meg! 

Hölgyfodrászat. 
Randyeg J, borbélynál ; 
Róth Jenő könyv-

kereskedő házában. 

Külön b e j á r a t a k a p u n á l 

Szakszerű hajvágás, haimosásujondolálás^baby, 
bubi és eton frizurák - Pontos kiszolgálás. 

E L E K T R O U 

Vasárnap, 

B I O S K O P 
ju l ius hó 21-én: 

A TITOKZATOS 

KILENC UJJU 
Detektivdráma 7 felvonásban. 

Főszereplők : 

A kis Coglilan és Harrison Ford. 

FERKÓ, A MODERN 

CASANOVA 
Burleszk 5 felvonásoan, a fő-

szerepben a kis Ferkó. 

H A R S F A V I R A G O T 

( A N Y A R O Z S O T ) 
és mindenfele mas gyógynövényt 

l egmagasabb áron vásáro l 

PANTODROO 
magyar gyógynövény r. t. 

Budapes t , V., Visegrádi-u. 7. sz. 

E l a d ó h á z . 
Kőszeg Várkör 18. sz. emeletes 

üzletház, bérlakásokkal, udvarral, 
nagy konyha és gyümölcsös kerttel 
eladó. Venni szándékozók fordul-
janak Karner Rezsőhöz Pápa, Vö-
rösmarthy-utca 4. sz. 

Augusztus l-re keresek egy 40—50 
év körüli egészséges és gazdálko-

dáshoz értő férfi 

alkalmazottat 
teljes ellátással s fizetés megegye-
zés szerint. Jó magaviselet esetén 
állandó otthont nyerhet. Jelentkezni 

lehet a Kórház irodájában. 

A néhai Irtzing Matild hagyatéki 
tömegébe tartozó lakásberendezési 
tárgyak, 

ruha és fehérnemű 
az 1929. évi julius hó 21-én (va-
sárnap) délután 3 órakor örökhagyó 
lakásán Rajniss-utca 1, első emelet 
önkéntes árverésen a legtöbbet Ígé-
rőnek eladatni fognak. 

Különbejáratu 

bútorozott szoba 
egy, esetleg két személynek 

fürdöhasználattal kiadó. — Cim a 
kiadóhivatalban. 

CSAK..Cternit" V E D S Z Ó V A L JELÖLT PALA is CSŐ VALÓDI. 
ETERNIT MÜVEK H A T S C N E K U U O S . BUDAPEST. AM0RÁSSY-ÚT33;6YAR.HYERGESUJPAIU. 

Elárus í tóhelyek Kőszegen : Franki Lajos épí tési anyagker . Kőszeg-Csepreg , Bauer Anta l , 

Scheer József , Mal tz Ferenc pa la fedőmes terek Kőszegen, Lesslnger M. Arnold Fiai Rum. 
1 

Sjo ^ g 

2 c ö 
c -cd 

A n. é. közönség szíves tudomására adom, hogy j 

p o r o s z és b r e n n b e r g i k ő s z é n , \ 
k o v á c s s z é n , f a s z é n , k o k s z , m é s z , 

c e m e n t , v á g o t t és h a s á b t ű z i f á r a 
azonnal v. későbbi szállításra előjegyezni lehet} 

Seyboid Kálmán vállalkozónál Roth Sándor börkereskedeseben Í 
Király-ut 10. a várkörön. ( 

Pk. 2094/1928. Vh 467 1929. 

Közismert teny, 
hogy Schmidthauer 

keser í t v i ze 
Európa legtartalmasabb 

s mint ilyen 

egyedüli a maga 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Kenyeres Gyula ügyvéd által kép-

viselt Szilárd Béla végrehajtató kérelmere 
és javára 468 P 02 f tőke és járulékai 
erejéie a budapesti közp. kir. járásbíró-
ság 80703 1928 sz. végzése folytán végre-
hajtást szenvedőtől lefoglalt és 4000 P 
becsértékli ingóságokra a kőszegi kir. 
járásbíróság fenti sz. végzésével az ár-
veres elrendeltetvén, annak az 1908 évi 
XL1. t -c. 20. §-a alapján fentirt, valamint 
zálogjogot szerzett más foglaltatók javára 
is a végrehajtást szenvedők lakásán 
Kőszegen, Király-ut leendő megtartá-
sára határidőül 

1929. évi j u l i us hó 27. n a p j á n a k 
dé lu t án i fél 3 ó r á j a 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 
személy-autóbusz, a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében, esetleg becs-
áron alul is el fogom adni. 

Kőszeg, 1929. julus 1. 

Hermann Ferenc kir. bír. kiküldött. 

Pk. 858/1929. Vhsz. 455/1929. 

Gyomor- és béltlsztftó hatása páratlan. — Rendszeres adag éh-

gyomorra fél ivópohár, sok esetben elegendő már néhány evőkanál is. 

Forrás-ismertető es gyogyjavalat minden palackhoz mellekelve. 

F I S K l » X K l 
a l e g -
gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

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

Az Ipartestület tulajdonát képező 

házban, 

egy szobás földszinti 
vagy emeleti lakás 

aug. l-re kiadó. 
Bővebbet a hivatalos órák alatt 

ugyanott. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Horváth lenő és más ügyvédek 

által képviselt Kummer János és társai 

végrehajtatók kérelmére es javara 2000 
P stb tőke és járulékai erejéig a szom-
bathelyi kir. járásbíróságnak P. 5931 '927 13 
sz végzésével végrehajtást szenvedőtől 
lefoglalt és 1005 p- r e becsült ingósá-
gokra a kőszegi kir jbiróság fenti sz. 
végzésevei az elrendeltetvén, annak az 
1908. evi XL1. t.-c. 20 §-a alapján vala-
mint a zálogjogot szerzett más foglalta-
tók javára is a végrehajtást szenvedő 
lakásán. Kőszeg Csepregi-ut leendő 
megtartasára hataridőül 

1929. évi j u l i us hó 30. n ap j á n ak 

dé lu tán i ó r á j á r a 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 
bútorok, képek, kocsi stb. a legtöbbet 
igérónek készpénzfizetés ellenében, eset-
leg becsáron alul is el fogom adni. 

Kőszeg, 1929. julius t. 

Hermann Ferenc kir bír. kiküldött. 

— Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 
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