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Az 1532. évi török ostrom 400 éves évforduló-
jának megünneplése. 

Az 1532 évi 400 éves ünnepség tárgyában 
Jambrits Lajos polgármester f. hó 18-ára hivta 
egybe a városháza tanácstermében — az első 
értekezletet. 

Jambrits Lajos polgármester ismertette az 
ünnepség célját és nagy keretek között a meg-
valósítás lehetőségeit. Kiemeli, hogy jelen érte-
kezlet csak előkészítő jelleggel bir s igy főtárgya 
az ünnepséggel kapcsolatos szakbizottságok meg-
választása. Felkéri Thold Dezső ig. tanárt, ki már 
eddig is fáradozott az ünnepség népszerűsítése 
körül, s ezért neki itt is köszönetét fejezi ki, — 
tegyen javaslatot a bizottságok megalakítására 
nézve. 

Thold Dezső ig. tanár javaslatát azon ke-
retek közölt teszi meg, melyeket már javasolt a 
város polgármesteréhez iniezett emlékiratában s 
olyan maradandóértéküalkotásokragondol, melyek 
amúgy is a közhangulatban gyökereznek és igy 
legbiztosabban megvalósíthatók Ezek volnának 
pedig: az Óház felépítése, a honismertető muzeum 
felállítása, a hősi emlék és Jurisich szobor le-
leplezése. Eztk alapján javasolja, hogy a nagy-
bizottság elnökévé válassza meg az értekezlet 
Jambrits Lajos polgármestert, mert személye leg 
inkább kapcsolja össze a városi a társadalmi 
érdekeket. 

I. Muzeum bizottság: elnök: báró Miske 
Kálmán, alelnök: Németh Imre igazgató, titkár: 
dr. Horváth Detre bencéstanár. 

II. Jurisich emlékmű bizottság: elnök: Wald-
mayer Karoly ny. vezértitkár, alelnök : Róth Jenő 
könyvkereskedő, titkár: ifj. Müller Ferenc építő-
mester. 

III. Óház bizottság: eln k: Kincs István apát-
plébános, alelnök: Kőszegi József takarékpénztári 
igazgató, titkár: Mészáros Antal erdőmérnök. 

IV. Hősi emlékmű bizottság: elnök: Czeke 
Gusztáv kormányfőtanácsos, alelnök: Hajek Károly 
ny. tábornok, titkár: dr. Stűr Lajos ügyvéd. 

A bizottságok szükség szerint 9—9 tagra 
kiegészíthetik magukat. A bizottságok feladata 

Bús ének a vizbedobott kőről: j 
(avagy tavaszi kaland a versíró val: Calibana tükör elé ti.) 
—; mert a gyermekek íohse láthatnak követ és vizet anélkül, ho$y a I 
követ b«le ne dobják a vízbe Miért? Bizonyosan megvan ennek it a 

maga titokzatoa oka. 'StrindberK: Egyedül.) 

Hová bús sorsom térdepelni késztet: 
Patakparti vén Feszület ala: 
Hová lábam bús enmagától lépked 
Sok űzött-hajtott esti délután: 
Hol ezüst ár kígyózik esti fényben : 
Hol a vizeknek halk zenéje kél: 
Ott jártam egykor imbolyogva: halkan: 
Oda száll e tavaszemiékezes 

Estbehalódó tavaszvasárnapban 
Zajos-fecsegve csobogott a viz: 
Száz selló bukott a csacsogó habba 
S a Nap utánok fénypalástot vitt. 
E szép zenébe drága gyermekhangok 
Vidám csengese aranyként csendült, 
S feltűnt két édes kicsi gyermek arca 
•Mint a hidszélén játékba merült 

Parányi apró kisleány-kacsójuk 
A patakba súlyos követ vetett, 
S egy karcsú lány: testvér vigyázott rájuk : 
Vizcsobbanásán vigan nevetett. 
S csengett a viz és jajongtak a sellők : 
Holtan buktak vlzgyűrükbe körül 
S eloszlottak siető tarajokba. 
Miken sok gyöngyszem csillogva röpül . . . 

S a karcsú lány is: most kavicsot vett fel 
(Oh, hogv nézte a két kicsi mohón 1) 

konkrét javaslatokat tenni pénzügyi és elvi kér-
désekben a megvalósítás módozataira nézve, s 
ezen javaslatokat az ősszel egybehívandó nagy-
bizottsági gyűlés elé terjeszteni. 

Az ünnepséggel kapcsolatos kérdések végre-
hajtására a bizottságok közti szoros összeköttetés 
és kapcsolat fenntartására, — továbbá az ünnep-
ség rendezésével összefüggő adminisztratív 
ügyek vezetésére pedig egy „Vegrehajtó bizottság" 
alakuljon, melynek tagjaiként javasolja: vitéz dr. 
Nagy Miklós városi tanacsost, dr Freyberger Jenő 
ügyvédet, vitéz Szabadváry Ferenc gyárost, dr. 
Fuchs Endre aljegyzőt, Thold Dezső ig. tanárt 
és az előbb említett bizottságok titkárjait. 

Az értekezlet Kincs István apátplébános fel-
szólalása után a javaslatot elfogadja, mire tlnök 
az értekezletet bezárja. — 

Az ünnepséggel kapcsolatban megtörtént 
tehát a második lépés. Érdeklődéssel nézünk a 
harmadik lépés — az őszi nagygyűlés elé, mely 
ezen tervek keresztülvitele felett lesz hivatva 
dönteni és módozatait konkrét formában meg-
beszélni. 

A belváros egykori kapuinak örei. 
Irta: Dr HORVÁTH DETRE. 

(Folytatas) 

Nep. Szt. János sirjit az isteni gondviselés 
megóvta a feldulástól, kőszegi szobra azonban 
nem menekült meg az egykor átellenben lévő 
kávéház látogatóinak durva csonkító kezétől. 

Szobra a város legszembeötlőbb helyén 
szemleltt ti a könyörülő isteni szeretettől sugal-
mazott gyónás szentségének vértanuját kanonoki 
díszruhában, feszülettel és a vértanúság pálmá-
jával. 

2. A jobbkéz felől a skót származású Szt. 
Vendel szobra áll. A falusiak és pásztorok védő-
szentje 554—617. okt. 20-ig élt. Vándorbottal 
kezében elhagyja királyi házát és Trier vidékén 
erdei magányba vonul. Midőn egy nemes meg-
tagadja tőle az alamizsnát, hogy azt másoktól 
el ne vegye, beáll hozzája eleinte sertések, szarvas-
marhák, később juhok őrzésére. Itt számos cso-
dát mivel. 

És irányozta büszke tekintettel: 
(Oh, mint kacagott a ket kis bohó!) 
Vonalba iveit karja messze dobta 
A vizlrevágyó lapos kis követ 
S az tompán suhogva szállt a mélyre; 
S kacajba fúlt a lánykák öröme . . 

. . . És megindultak : lassan tovakéltek : 
Kacajos hangjuk még csendült felém . . 
De én ott álltam: szinte megigézve: 
Mintha csoda hullott volna belém ! . . 
Tudom : az arcom tükrözött a vizben : 
Szomorú volt és könnyes is talán ! . . . 
És felkaptam egy kavicsot riadtan 
S ivelve dobtam : mint a karcsú lány . . . 

S arcomba hullt a kö: a vizi arcba 
És hullámokba törve tovaszállt: 
És lecsillapult lelkemnek bósz harca : 
Nem óhajtottam most már a Halált . . . 
. . . Oh tudom már, hogy gyermeknek kell lenni; 
Ha kö az uton: vizbe csak vele! 
Nem szabad béna-balgan elbotolni, 
Csak dobni kell I a vizbe hát! bele ! . . . 

AJÁNLÁS: 

E vers már rép kibuggyant tört szivemből . . . 
Ajánlást most ir remegve kezem : 
Fogadja az, ki tudja, hogy megértett 
S bús szívem már vigasztalast veszen. 
Fogadja az, kit versbe sirt a lelkem: 
Az ismeretlen sohsem látott lány, 
Kit az életből Álmaimba vettem — 

Vagy álom volt csak ? — magam sem tudom tán ! . 
Zsohár István. 

i Majd újra magányba vonul és egy bencés 
•apáttól remete ruhát kap. Szt. Benedek rend-
szabályait annyira magáévá teszi, hogy az egyik 
bencés kolostor megválasztja apátjának. Életében 
keresztvetésével, halála után meg segítségül hí-
vására azonnal megszűnt a marhavész (pl. 1920. 
ban Trlerben). Ezért az Egyház hatalmas védő-
ként tiszteli a pestis, főkép a marhavész idején. 
Sírja bucsujáróhely lett. Tisztelete Németország-
ban és Ausztriában általános. 

A pásztorbotról és a juhásztáskáról, a há tá ra 
vetett kalapról és a vállán lévő, vizmeritésre 
szolgáló kagylóról felismerhető szobra ott ál l , 
ahol egykor a városi legelőről a Csorda, most 
Jenő főherceg utcán keresztül kolompolva tér 
haza a belváros lakóinak csordája. 

3. A Rajnis-utca végén balkéz felől Szt. 
Lénárdnak emelt szobrot a hála és kegyelet. A 
francia származású hitvallót, mint a foglyok m e g -
szabaditóját ábrázolja a szobor. A szentet I. 
Klodvig francia király, akinek udvarában m a g a s 
tisztséget töltöttek be szülei, nagyon megszerette 
és előkelő udvari méltósággal kecsegtette. Á m d e 
a földi király helyett Krisztusnak, az örök király-
nak a szolgálatára vállalkozott. Pappá lesz, m a j d 
kolostorba vonul és szerzetesi fogadalmat tesz. 
Innen indul préd kálni a vidékre, ahol ledönti a 
bálványok szobrait. Midőn imádságára testi és 
lelki betegek egyre gyógyulnak, Aquitánia királya 
nagy területet ad neki kolostor-épitésre. T e m p -
lomát Szűz Máriának, az Isten anyjának tiszte-
letére szenteli. (A Szt. Lénárd-kápolna oltárképe 
ugy mutatja be a szentet, amint állatoktól körül-
véve hódol a szent Szűznek. Ruhája és az apáti 
bot, melyet egy angyalka visz neki az égből, 
ugyanolyan, mint amelyet az emiitett fogadalmi 
kepen és a kőszegi szobron látunk.) Ekkor kez-
dődik életének legeredményesebb korszaka. Lá-
togatja a börtönöket, vigasztalja és tériti ezek 
lakóit. Soknak a szabadságot is visszaszerzi ré-
szint a királynál va ló közbenjárása, részint imá ja 
által. A megszabadult rabok hozzája viszik a 
csodálatosan lehullott bilincseket, majd atyai kéré-
sére és tanácsaira megtérnek és a tökéletesség; 
utján követői lesznek. Tgy a szent nemcsak fö ld i 
büntetésük bilincseitől szabadította meg őket, 
hanem a bűnök kötelékétől is, hogy a kárhozat 
örök fogságába ne jussanak. 

Igy már érthető hogy a városházi képen l evő 
Szt. Lénárd kezében, ép úgy mint a szóban forgó 
szobor kezében, miért vannak bilincsek. (A képeken 
lófejet is szoktak rajzolni melléje Azonkívül, hogy 
az állatveszedelmek idején hozzája fordultak 
közbenjárásért, az emberi szenvedelyek tüzes 
vérű lovának a megfékezését is tőle várták és 
ugy a bűnök láncai való szabadulást is az 
ő pártfogásától kérték. Igy kapcsolódott össze 
városunk hivő népe Szt. Vendellel és Szt. L é -
nárddal, a csapások sorozata a mélységes bűn-
tudattal. A szobor bilincsei a bűntől és ezek 
büntetésétől való megszabadulast jelentik. K á p o l -
nája a regi vasártéren van. 

Szt. Lénárd, kinek tisztelete Nemetország-
ban terjedt el leginkább, a fogságban sinylődők 
védőszentje, 559. nove nber 6 án halt meg. 

4. A Rajnis-utca másik szobra Szt. Donát 
római vértanút ábrázolja. Kr. után a II. század 
végén élt. Emléknapját jun. 30-án üli az Egyház. 
Alakja: igazi katona, aki Marcus Aurélius római 
császár egyik hadtestének, a Legio Fulminatrix-
nak i mennyköves légió) a tagja. Ez a hadtest, 
mely a hagyományok szerint csupa keresztények-
ből állott, a markománnok ellen vezetett had-
járatban vízhiány miatt közel állott a végpusztu-
láshoz. Szt. Donát imádságára azonban erős 
mennydörgések között megeredt az eső, amely-
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b e n a római hadsereg felüdült, az ellenséget 
ellenben a folytatódó zivatar tönkretette Szent 
Donátot életenek ezen eseménye miatt az Egyház 
a zivatar, villámcsapás és jégeső ellen szokta 
segítségül hivni. Tisztelete Nemetorszagból jutott 
el hozzánk. 

Ha megfigyeljük szobrát észrevesszük, hogy 
szép férfi tekintetét a szólóhegyekre szegezi, ép-
pen abban az irányban, ahonnan a viharos sötét 
felhók szoktak gomolyogni. Ruhaja a római vi-
tézé. Kezebtn a kard és a véitanúság pálmája, 
fején a halhatatlanság babérkoszorúja. (Ugyan-
úgy ábrázolja a szentet a Szt. Donát kapolna 
oitáikepe és a Szt. Imre-templomban lévő hatal-
mas egyházi zászló Szt. Donát képe is.) 

Szt. Donát u. i. vértanú lett. Vértanuságá-
nak szenvedesei uián Szt. Ágnes római katakom-
bájában (földalatti temető) pihent meg. Innen 
vittek a jezsuiták a münstcreifeli rendházuk temp-
lomába lt»54 ben. 

Mind a négy szobor stilusa barokk, kiálli-
tasa művészi. Lcgkevesbbé sikerült Szt. Lénárd 
szobra. Ha varosunk polgármestere a szobrok 
alatt lévő medaillonokba a s z e n t e k életére vonat-
kozó szentírási idézetet is bevéseti, a jól sikerült 
restaurálás befejezést nyer. A kegyeletsértés, me-
lyet a mult e szobrokkal szemben elkövetett 
megnyerte a bocsánatot. 

Ha a város e szentek szobrai előtt már 
nem is gyújt mécseseket, mint ezt a múltban 
tette, a szentek halálának napjain (máj. 16 Nep. 
Szt. János, jun. 30. Szt. Donát, okt. 20 Szt. 
Vendel, nov. ti Szt. Lénárd) es nyolcadait, lel-
künknek mégis jól esik e napokon elmaradozni 
a múlton, amelynek sokkal több poézise volt, 
mint rohanó-rcboíoió napjainknak, de amely az 
Istennek tartózó halát es az égiektől való függést 
jobban ismerte, mint a mai nemzedék. 

H i r d e t m é n y e k . 
40Ő3—1030. Kószeg szab. kir. megyei vá-

rosban 1V30. évi junius hó 2-ára hirdetett or-
szágos kirakodó- és állatvásár, az izraelita ün-
nepikre való tekintettel, f. évi május hó ií6-án 
lesz megtartva. 

3132—1930. sz. Közhírré teszem, hogy f hó 

18-án, vasárnap délután 3 órakor a városmajor 
tuzoltóőrhelyisegében himlő elleni oltások eszkö-
zöltetnek. Beoltasra kerülnek a csecsemők 3 hótól 
kezdődőleg. Felhívom a szülőket, hogy gyerme-
keiket hozzák el az oltáshoz, mert az oltástól 
való elmaradás megindokolandó; ellenkező eset-| 
ten kihágást képez és büntettetik. 

4 M ) - 1930. sz. Közhírré teszem, hogy a 
kőszegi róm. kath. hitközségi tagokra kivetett 
1930. evi hitközségi adókivetesi lajstroma május 
19-tól 15 napi közszemlére van kitéve a városi 
adóügyosztályban. 

4163-1930. sz. Közhírré teszem, hogy az 
1930. évi nem rögzített ált. ker. adótételekről a 
kivetési lajstrom május 19-től junius 5-ig a városi 
adoszamviteli ügyosztályban közszemlere kitétetik. 

4116-1930. sz. 

FÁLYAZATI HIRDETMÉNY. 

Kőszeg szab. kir. megyei várt. s képviselő-
testületének tisztújító közgyűlésén az 19J9. evi 
XXX. t.-c. értelmeben megejtendő részleges tiszt-
újítás alkalmával betöltendő a X fiz. osztályba 
sorozott ellenőri állásra és az ezen állás betölté-
sevei esetleg megüresedő egyéb választás alá eső 
allat-okra palyázatot hirdetek. A betöltendő állá-
sokká! az 19-29. évi XXX t.-c. 71. § a által, va-
lómint az önkormányzati szabályrendeletben meg-
állapított ille menyek és járandóságok vannak 
egybekötve A betöltendő állások minősítési kelle-
keit az 1883. XXII. t.-c. 74. § a ts az 1929. 
XXX. t. c. 95 t>7. § ai irják elő. Akik a hirdetett 
aliasckra pályázni óhajtanak pályázati kérvényüket 
a megfelelő okmányokkal es eddigi közszolgála-
tukat igazoló bizonyítványokkal fdszerelve Vas-
varmegye alispánjához címezve május hó 24. nap-
janak deli 12 órájáig Kőszeg szab. kir. megyei 
város polgármesteri hivatala iktatójában tartoznak 
benyújtani, mert a megállapított határidőn tul be-
érkező pályázati kérvények nem fognak figye-
lembe vetetni. A város szolgálatában álló pályázók 
a megjelölt okiratokat pályazati kérvényükhöz 
nem tartoznak mellékelni. 

vitéz dr. Nagy Miklós polgármesterh. 

m K E K 
Ki tün te te tek A kormányzó március 12 én 

kelt magas elhatárolásával a nevelés terén elért 
kiválóan eridmínv** és különösen buszos tel-
jesítményekért T e f f e r János reáliskolai főtnes 
temek a magyar érdemkereszt V. osztályát, 
vités PoUnr József reáliskolai főmosternek a 
magyar bronz érdemérmet a zöld szalagon ado-
mányozta. A kitüntetések átadása májua 11 én 
délelőtt 10 órakor ünnepélye keretek között 
megtörtént. 

Nyolc napi szabadságra ment Pogány A p'.d 
•árost állatorvos s e hó 26 ig Chemez Jeuö m. 
kir. járási állatorvos helyettesíti. 

A r a n y l a k o d a l m a t ü te meg vasárnap dél 
előtt DreisziKHr Ferenc szabomes'.er és neje 
szül* Kováts Matild h'iznsságuk 50. évfordulója 
alkuiméból. Délelőtt 11 órakor a Jézus Szive 
templomban a legszűkebb családi kör jelenléte 
mellett Kincs István apátplébános áldotta meg 
őket, majd délután egy kedélyes uzsonna köré-
ben számosan üdvözöltek a köztiszteletben álló 
jubiláló családot. 

A TESz nagyszab.su revíziós naggyülese 
Kőszegen a Széni Imre ünnepségek eltolása 
miatt szintén pünkösd hétfőn lesz megtartva. 
A résztvevő vendégek névsorát valamint a nagy-
gyűlés programmját a legközelebbi számunkban 
hozzuk. A naggyülts e«yis fontos poutját ké-
pezi majd a kőszegi ellenforradalmi emlékünne-
pély, amelyet ez évben a szokásosnál nagyobb 
fennyel szintén e nnggyülés programmjába illeszt 
bele a recdozőaég. 

A vasvár i Szent Imre ünnepségek május hó 
25 én {lesznek, amelyre kőszegről is elmegy 
egy csoport. Jelentkezni a hitközség elnökénél 
vagy az Emericanumban lehet. 

Jarasi v i téz i e r tekez le t volt Kőszegen pón 
teken, amelyen a járást összes vitézei részt vettek 
vitéz d r . Nagy Miklós városi hadnagy vezetése 
alatt. Poiyondi Béla szds. vármegyét ezáktartó 
ismertette a vitézeket érintő különböző rende 
leieket. Az értekezlet után a mulatóban jöttek 
öfesze vitézi áldomásra a járás vitézei. Itt em 
injük m^g, hogy az idei vitéz avatás a nyílva 
nossáu kizárásával a királyi várb ;n e hó 25 én 
lesz. Ezen az avatáson mar csak vármanyosok 
kerülnek felavatásra és az a néhiuy behivo'.t, 
akiknek bár jogcímük megvolt, de a luvaiyi 
avatásig kérvényüket elintézni nem lehetett. A 
ritézavatás lezáratott, ezentúl évenként csak a 
várományosok kerülnek avatásra. A vitézi rend 
vegleges állománya 11007, akik közül 2963 tiszt. 
Vitézi telket ezideig 3298 kapott. 

N é v m a g y a r o s i t a i . Atyim Dénes helybeli 
törzsőrmester, valamint Irén nevü kiskorú gyer-
meke családi nevüket a belügyminiszter enge-
délyével „Sóváradi" névre változtatták át. 

Eljegyzes. Norczen Győző eljegyezte Nagy 
Gizuss&t, Nagy István sörgyári gépész leányát. 
(Mitdbn külön értesítés helyett.) 

A Szent Imre ünnepély végrehajtó bizott-
ságáriak sikerűit tíeredi hercegprímás lejövetelét 
is biztosítani. Reávaló tekintettel az egész ünne-
pély egy héttel későbbre tolódott el s igy a 
kőszegi Szent Imre ünnepély végleges napja 
pünkösd hétfőn azaz 9-ébeu van megállapítva. 
Az ünnepségnek minden részlete már ki van 
dolgozva s így legközelebbi számunkban mó 
duukban lesz mar a részletekkei is foglalkozni. 
A hercegprímás lejövetele a többi magas veu 
dég melleit a kőszegi Szent Imre ünnepségeket 
most mar nem helyi jelentőségű, hanem orszá-
gos ünnepéllyé avalta. 

C s i z m á t , jót olcsót és szépet legelő-
nyösebben i» Cipesíip irobok Főtér 10. számú 
t«áru5ítuheiyén rtnduihet meg. 

A MÁJUSI M ^ T 450 /0 z s i r t a r t a , m u 

HORTOBÁGYI 
juhturó 

viszonteladói ára 

20%-al olcsóbbodott. 
TEJSZÖVETKEZETI KÖZPONT 

Budapest 4. postafiók 20. 

Az uvany. templomtorony < pitese teljes be-
fejezést nyert. Opaterm tervpi eze-int épült torony 
díszére válik varosunknak. Stílusával pompásan 
beleilleszkedik a város építési miliőjébe. A to-
ronyban ^velőre két haratg nyer elhelyezést, 
melyek közül az eaji«et 6zentgyör«yi Czeke 
Gusztáv korraAnyfőtanácsos és családja udomá-
nyozta, rr.ig a n:á«-ik harang költségeit az ev. 
egyház* özte? tagjai adták ö-isze. A harangokat 
a közeli papokban feihu*zák már a 35 méter 
maffes toronyba, ahonnan pünkösd vasárnapján 
hivják először az evang. híveket a templomba. 

„A szóké cifiany", Hozonits Sándor helybeli 
tanitó 4 felvonát-o* népszínművét ma vanárnap 
d. u. 4 és este Vj^ .'rakor hozza szinre a Kath. 
Legőnjewylet közkedvelt műkedvelő gárdája a 
Mulatóban, a szerző sajat rei dezéséban. 

A Közt isztv iselők Szöve tkeze tének kikül-
döttjei tanulmányos és kellemes szórakozást 
nyújtottak mu t vasárnap délután a Bálházban 
megjelent nagyszámú közönségnek. Az érte-
kezletet Haimos Péter taniteképezdei tanár nyi-
totta meg, beszédébon rámutatva a szövetkeze-
tek közhtsinot n ju j tó i.ltruisztikus tevékeny-
ségükre, mely főleg a f srvasztó közönség ki-
használása ellen irányul. Utána Pagáti Frigyes 
aligazgató emelkedett szóra, üdvözölte a meg-
jelenteket, s meljg szavakkai köszönte meg 
Haimos Péter b szédét. E után következtek a 
vetített k^pek, melyek viiagosm szemléltették 
egész Európa KözlisEtvir.eiő Szövetkezeteinek 
évroi évre való roha.nos fejlődődet. M*jd Pagáni 
Ulga cpern^nekesnŐ adott elő néhány ének-
szamot, mit a közönség erős tapsviharral hono-
rált. Vé ül a7. aligazgató megköszönte a helyi 
cs( port tagjainak működ-sét, valamint a helyi 
áruda vezetőjének példisau rendes tevékenysé-
gét. Ezzel az értekezlet délután fél hatkor be-
fejeződött. 

A helybel i t isztv iselők hétfőn d^iu'.áu 5 óra-
kor a poltfftri fiúiskola dísztermében gyűlést ta r -
tanak, mei.vro a gyűlési r^nd^ző* K ő s z e g összes 
közalkalmazottéit és nyugdíjasait ezúton m e g -
hívják. 

Ballagss. A bencés főgimnázium VII I . osz-
tálya mult szombaton délben fejezte be az elő-
adásokat. Az utoUó óra utan az érni készülő 
ifjak köuy veiket hónuk alá csapva végig vonul-
tak a városon, m r<sj/i diák nótát énekelve : Ballag 
mar n vén d'nk . . . 

Roth Jenő kölcsonkfinyvtárána* újdonságai: 
Búrén, Kitépett sarjak, C »urtbs, UJI Diaman-
•an und Perl'M. 

Ipartestületi közlemények. 

Értesíttetnek az éidekeltek, hogy a f. hó 
utolsó vasai napjára eső^tanonc szegódes es sza 
baditasok junius 1-en a szokásos időben fognak 
eszközöltetni. 

A szombathelyi Ipartestület, kereskedők és 
gazdák ma vasárnap d. e. 10 órai kezdettel a 
Kultúrházban nagygyűlést tart. — Felkéretnek a 
testület tagjai, hugy ezen demonstráló nagygyű-
lésen minél nagyobb számban jelenjenek meg s 
ezzel is dokumentáljak együttérzésükét. 

Az uj angol 

R O Y í i L E n F I E L D 

motorkerékpárok megérkeztek 
az uj vezérképviselethez 

JOHN FOWLER & Comp. 

Budapest, Andrássy-ut 28. Fel. 183-20. 
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S z á m o t női b a j n á l a természetes F e r e n c 
József keserűm használata végtelen nagy meg-
könnyebbülést szerez. A nőorvosi klinikák bi-
zonyítványai taDusitják, hogy a rendkívül enyhe 
hatású F e r e n c Józse f vizet különösen H szülé-
szeti osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzék. 
A F e r e n c Józse f keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fűszerüzletekben kapható. 

T ü z o l t o k ö z g y ü l e s . Mult vasárnap tartotta a 
Kőszegi Önkéntes Tüzoltóegylet évi rendes köz-
gyűlését Jambrits Lajos polnármester elnöklete 
i.latt. Az elnöki megnyitó utón Kirchknopf Jenő 
tüzoltéparsncsnok évi jelentésének ismertetése 
következett. A parancsnok kegyeletes szavakban 
rmlékezett meg az egylet főparancsnokának, 
Marton Károlynak érdemeiről. A tűzoltók száma 
1928. évben az idősebb évfolyambeli tűzoltók 18 
főre apadt, mely létszám l\)29 ben a tűzoltók 
sikeres toborzásával 48 ra emelkedett, kik már 
fogadalmat is tettek és Dagyszerüen állják he 
lyüket. A tüzoltóegylet az őrtanyán alkalmas 
helyiséget kapott, melyet körhelyiségnek fognak 
berendelni. A tűzoltók szórakoztatására Erdődy 
Tam'is gróf rádiót ajándékozott. Az elmúlt óv 
alaposan próbára tette a tűzoltókat, amennyiben 
fennállása óta stm volt oiy sok esetben tűzhöz 
való kivonulás, mint az elmu.t évben, amikor 
is 22 esetben vonult ki a tűzoltóság. Első segélyt 
nyújtott a tűzoltóság 11 esetbeL, betegszállítása 
volt 75 esetben. — Unger Károly pénztárnok 
jelentése szerint az egyletnek jelenleg 1500 P 
készpénzvagyota van. — A tisztikar: elnök 
Jambrits Lajos, titkár dr. Fuchs Endre, pénz-
táros Unger Károly, ellenőr Dömötör Gyula, 
orvos dr. Pallér József, üpyéez dr. Stur Lajos; 
választmányi tbgok : vitéz dr. Nagy Miklós, 
Kőszegi József, Kincs István, Mayer János, id. 
Wáahter Gyula, Temmel Menyhért, Szelinger 
I)ez.6Ö, vitéz Szabadváry Ferenc, Hammer János 
és Sulyok Ferenc; számvizsgáló bizottság: ifj. 
Róth Sándor, Fiancsics József és Kappei Mihály. 
A tisztújítás után Jambrits Lajos köszönte meg 
a közgyűlés bizalmát, majd hosszasabban jro-
grammot az egylet jövő kiképzését illetőleg. — 
A TESz-be Kirchknopf Jenő parancsnok és 
Németh Mihály segédtiszt delegáltatott. A köz 
gyűlés elhatározásából kifolyólag megkereste a 
város képviseletét aziránt, hogy a tűzoltóság 
könnyebb és Hathatósabb támogatására vessen 
ki tűzvédelmi járulékot, amely járulék kivetéséi 
a törvény is megengedi és amely járulók kivetése 
a legalkalmasabb hozzájárulás a tűzoltóság fenn-
tartásához. Eszerint a tűzvédelmi jaruiék a ház 
tulajdonosokra volna kivetve, házuk nagysághoz 
illetőleg lakrészekhez képest különböző nagy-
ságban, mégis ugy, hogy a háztulajdonosnak 
jogában áll a tűzvédelmi járulékot a lakókon 
beszedni. Ezzel a közgyűlés véget is ért. 

Tornaünnepaég az áll. tanítóképzőben. Az 
áll. tanítóképző tornaunnepsége iránt az idén 
is nagy bz érdeklődés. Az üunepséget május hó 
25 én (vasárnap) d. u. Vj* órai kezdettel ren-
dezi meg az intézet a aportegylet, területén ; 
kedvezőtlen idő esetében az ünnepséget május 
hó 29 ére (csütörtök) halasztják ugyanazon he-
lyen és időben. Beiépődij nincs, de önkéntes 
adományokat az intézeti eportkör feiszereléae 
javára köszönettel fogad a rendezőség. Az ünnep 
b(g sorrendje a köveikező: I. Felvonulás osz-
lopokba. Hiszekegy. 2. Tags*.abadgyakorlatok. 
Bemutatja uz intézet valamennyi tanulója. 3 
Szertoinn magas korláton. 4. Támfagyakorlatok 
zenére. Bemutatja az I—I I . oszt. kombinált 
csapata. 5. 100 méteres síkfutás. Az intézeti 
házi verseny dóniője. 6. Faboigyakorlatok ze-
nére. Bemutatja a IV. osztály. 7. Szertorna 
magas nyujtou. 8. Ktrikagyakorlatok zenére. 
Bemutatja az I—I I . osztáiy kombinált csapat t 
9. Kosárlbbd »juték. Az int zeti kormérkőzés 
cöntőjének I I . felideje. 10. Buzogány gyakor-
latok zenére. Bemutat ja a I I I . osztály. 11. 4x:00 
meteres siafétafutás tü M l I I I IV. osvtalv csa-
patai közölt az intézeti Dfjuokságért. 12 Toroa-
^uliik. Alafeiijak az intézeti „Ciaba" sportkör 
lorni.bzai. J3. Oszlopokbhálias. Diji.k kiosztása. 
Himnusz. 

— Újságkihordóimnál több ízben tapasztalt 

inefcbizhhlatittus.ig folyian kérem m. t. előfLe 

tőimet, loleg pildányookiuti vevőimet, hogy 

Imrmiiyeu előforduló és észlelt hunyai/sácot 

vagy ramnézve karos tevékenysegükU ezek 

Kiküszöbölése céljából a kiadóhivatalbun beje 

Unteni bzivtskedji nok. A ki;dó. 
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H I N T A N N Y I M f t l I O P I A G Y / U S : ! 

hordjon ön is 

otco-Cipőt 

Kaoható szürke, fehér ós fekete s z í n b e , 
vörös gumita lppa l . «í<imikér«f*gel 

öyjnnekehnek 

Ezek az olcsó árak, a csinos külső, a szolid kivitel, a tartós anyag ies*lk 
olyan nép- uT > amely házi , kerti, uccai és sportviseletnek 
sxerüvé a (Z/oírz-J-CipOl, egyformán k é n y e l m e s és e g é s z s é g e s . 

Csak védjeggyel a talpán oalódi! 

A Z e n e p á r t o l ó Egyesüle t Haydn oratóriu-
mának főpróbája a legnagyobb siker jegyében 
pénteken este folyt le. Az előadásról magáról 
legközelebbi számunkban emlékesünk meg rész 
letesen. 

A „ N y u k o s z " itteni főcsoportja rendes é v i 
közgyűlését május hó 22-én (csütörtök) d. u. 
7j4 órakor a városháza nagytermében tartja 
meg. Esetleges indítványok 3 nappal előbb le 
adandók az elnökségnél. A tisztelt tagok fel 
kéretnek teljes számban megjelenni. Elnökség. 

A s t r a n d f ü r d ó r ó l már megemlékeztünk leg-
utóbbi számunkban s ha egyszerű formában is, 
de meglesz: az úgynevezett Gratzl szigeten, 
ahol a kórházegyesület igazgatósága alkalmas 
fürdőmedenoét építtetett ki, mely a maga homok-
mezejével és egyéb felszerelésével már eddig is 
biztosítja a fürdő modem továbbfejlődése lehető 
ségét. Most már osak a közönségen múlik a 
strand további kialakulása. S mivel a közönség 
kényelme szempontjából nagyon fontrs a kabi-
noknak a szükséglet arányban való megépítése, 
azért a kórház igazgatósába jelen sorok u l j ta 
hivja föl a város társadalma szíves figyelmét 
as irányban, hogy amennyiben az osztrák min-
tára tervezett közös kabinok nem elégítenék ki 
legtöbb fürdőző igényét, az Igazgatóság módot 
nyújt bárkinek m*r moat, hogy 10 P lefizetése 
ellenében az egész fürdőévad tartamára előnyt 
biztositsou magának soronkivüli kabinhaszna-
latra, mert a jelentkezések száma lesz mérvadó 
az igazgatóságnak arra vonatkozólag hány ka-
bint állítson a közönség rendelkezésére, illetve 
hányst építsen föl. Ezzel akarja a vezetőség 
elhárítani magáról a kritikát, ha netán torlódás 
esetén nem tudná kielégíteni az utólag felme 
rült igényeket. A strandfürdő egyik oldalán 
már most épülnek a vasbeton alapon kiképzett 
kabinok az igazgatóság egyöntetű ízléses tervei 
alapján. A fürdőhasználatra vonatkozó jegyek, 
illetve bérletekre vonatkozólag legközelebb nyer 
tájékoztatást a kösönség. A kabinok ügyét 
azért kellett már most szóvá tenni, mert azok 
megépitéso hosssab időt igényel. Jelentkezni 
lehet vitéz Szabadváry Ferencnél vagy az Eme-
rikanumban. 

— Megszűnt a vízumkényszer e hó 15 vei 
Ausztria, Németország és Olaszországgal szem-
ben. Tévedések elkerülése végett közöljük, hogy 
ugy az útlevél, mint a határszéli uliigazolvány 
továbbra is szükséges okmány marad, csupán 
a fentnevezett birodalmok követségeinél besz.er 
zett vizűin szűnt meg. 

Májbajoktól és sárgaságtól 
szabadul, ha a hazai 

MOHAI ÁGNES 
forrásvizet használja 

(Dr. Glass, Jöorvos) 
Vezérképviselet: Ásvánvviz Keres-
kedelmi rt. Budapest VI. Király-u. 12. 

A Concordia közgyűlésé. Vasárnap délelőtt 
tartotta a Conoordia dalárda évi rendes köz-
gyűlését Dömötör Gyula elnök vezetése alatt. 
Az elnöki megnyitó és a titkári beszámoló után 
az alapszabályok értelmében a tisztújítást ej-
tették me? a megüresedett állásokra. Pénztá-
rosnak újból Karner Ferencet, ellenőrnek Meyer 
Istvánt választották meg. A számvizsgáló bizott-
ság tagjai lettek dr. Fuoha Endre éa Pahr, 
háznagy Zatsik József. A működő tagok száma 
44, alapítók száma 12, mig a pártoló tagok 
száma 208. Az egyesület pénztára az elmúlt 
évben 861 P bevételt és 621 P kiadást mutat 
fel. Az egylet bevétele tagsági dijakból városi 
segélyből és egyéb adományokból áll. A dalárda 
jelenlegi vaeyona 500 P. 

I n t e r n á t u s fiunevelőintézet mindenféle is -
kolabeli bentlakó és bejáró tanulók részére. 
Prospektust kü ld : Dr. Pásztorné internátusa, 
Budapest, Délibáb ucca 25. Telefon: 191-48 
Balatoni gyermeküdülőről külön ismertető. 

A Czája c i r k u s z Kőszegen. Hétfőn, kedden 
és szerdán Czája János cirkuszát látogatta mag 
városunk apraja és nagyja. Ilyen elsőrangú és 
gyönyörű, igazán fővárosi műsort amit itt lát-
tunk, Kőszegen még cirkusz nem produkált. A 
gazdag műsor minden egyes száma a legnagyobb 
mértékben k ö t ö t t e le s nézők figyelmet és b á -
mulatát. A tulajdonos meg is érezhetta kiváló 
műsorának hatását, mert mind az öt előadáson 
mondhatni majdnem telt ház volt. Az iskolai 
intézetek összes ifjúsága is részt vett az elő-
adásokon. Hátborzongatóan szép látványosságot 
képezett az az öt példány szép oroszlán, ami-
lyeneket sem a béosí, sem a pesti állatkertben 
nem láthatni. A kedd esti előadáson, sajnos 
majdnem végzetessé válható baleset történt. A 
három magasban tornászó akrobaták tornáké 
szülékének feszítő sodronyai valahogy megla-
zultak, a készülék a szép tornamatatványok 
közben megingott, a művészek elvesztették biz 
tonságukat és tt lasaau meggörbülő készülékről 
leestek. A két férfin k az ijedtségen kívül más 
btfjs nem lett, csak a nő szenvedett bal karján 
erőaebb rándulást, azonnal beszállítottak a kór-
házba, honnan azonban az első orvosi segély 
nyújtás után el is távozott. Állapota nem ve-
szélyen. 

G i m n a z i s t á k n a k tornanadrág prím* vászon-
ból, mérték után elkészítve 6 50 P Z e r t h o f e r 
Rezsó ruhaáruházban. Gallértisztitás ugyanott 

aifoghdtatik. 
Az orszagosvassr, mely hivatslosan junius 

2 án lett volna ro«'g;artardf, a zsidó ünnepek 
miatt egy héttel előbb, uzaz május 26 án lesz 
megtartva. A V Vsvár;upgye közleményében álló 
móju» 16-a tévi'S. 

I smét panaszok v a n n a k n temető rendje 
ellen. Az elhervadt koszorúkban megbotlik a 
járókelő. Ajánl ilos volna, a megkezdett rend-
tartást továbbra is folytatni. 

Sporteredmenyek. Szombathelyi Tisztvitso 
l ők—KSE 7 : 5 Sz^p fair élvezetes" játék, gól-
özönnel. Éremmérkőzésok : Törekvés—I. ker. 1:0, 
II. ker.— Ifjúság 5:0. 
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Concordia dalotok kedden megjelen|enek. 
A tavaszi svad legerdeketebb futbdllmerkő-

zese ma kerül lejátszásra Kőszegen, mert H 
KSE vendégül látja a szombathelyi VIAY I-ső 
csapatat. A legjobb és legerősebb ft-lalhtás külön 
van kikötve. A MÁV többszörös I ső osztályú 
bajnok, jelenleg podig dur.á-itui let/jobb formá-
ban levő amatőr c-apata. Kzt bizonyítják leg-
utolsó eredményei, mert muít vasárnap bajnoki 
küzdelemben Tata^áuyától otthonában is elvett 
egy pontot. A MÁV különben a Sibáriának is 
állandó tréning partnere. Ezen tréningmérkő 
zések 1—2 góiós k ülőinbsétftzel dőlnek el vala-
melyik fel javára. A MÁV már évek hosszú 
sora óta nem volt Kőezeg> n. Mostani szerep-
lése elé annál ;R inkább na#y érdeklődéssel 
tekinthet a közönség, mert bár a KSE-nek 
győzelmi esélye természetesen nincs semmi, de 
az elmúlt vasárnap muUtott nagyon szép já-
téka után legalább is méltó ellenfél lehet s nnm 
fogja adni tul könnyen a győzelmet. A mér 
kőzés kezdete háromaegyedötkor van. Elő-
mérkőzések : 1 órakor I. ker.—II. ker, 3 kor 
Ifjúság— Törekvés éremmérkőzósjk. 

Baleset tör tént csütörtökön az evang. temp-
lom torony körüli állványok lebontásánál. Kö 
rülbelül 12 méter magasságból leesett egy két 
és fél méteres p-illó, mely a lent dolgozó J * 
godits Mihalv napszámosnak a vállára esett, 
ugy boay annak bal kulcscsontját eltörte és 
testén több zuzódást szenvedett. A mentők el-
szállítottak a szombathelyi közkórházba. A!la 
pota nem súlyos. 

A gépjármüvek anadá'vtalan forgalmának 
biztosítása tárgvában szigorú rende et jelent 
meg. Nagyon gyakran előfordul, hogy főként 
neveletlen gyermekek és éretlen suhancok az 
országutakon és egyes kozséeeken áthaladó gép 
jármüveket kővel és egyéb tárgyakkal meg-
dobálják. Ez a közrerdészeti szabályokba üt 
köző és eléggé meg nem bélyegazhető éretlen 
magatartás, mely a személy ós vagyonbizton 
sávot veszélyezteti és sok esetben súlyos, sőt 

A kószeRi kir. járásbiróság, mint telek-
könyvi hatóság 621 1H3«»._Tk. sz. 

végzetessé válható baleseteket idézhet elő, ide-
genforgalmunkat is rendkívül károsan befolyá-
solja és országunkat, illetőleg annak lakóaságát 
a külföld előtt nem kívánatos színben tünteti 
fel. Ennek a tarthatatlan állapotnak gyökeres 
megszüntetését elérendő rendelet jelent meg, 
hogy a gépjármüvek veszélytelen közlekedését 
a közforgalom céljára szolgáló utaknak az eddi 
ginéi is fokozottabb ellenőrzésével biztosítsák. 
Az ellenőrzést főként vasár és ünnepnapokon 
és az ezeket meaelőző hétköznapokon sürübb 
őrjáratokkal fosja uuy a csendőrség mint a 
rendőrség hatályosabbá tenni. Azok, kik az 
ilyeu durva cselekedeten tetten érettek, a leg-
szigorúbban megbüntetendők, mert a lakóaság 
et?y részének a gépjármüvekkel szemben tanú 
sitott otromba viselkedése miatt az egész or-
szág ra a műveletlenség bélyegét ülni meg nem 
engedhető. Intézkedés történt az irányban is, 
hovy a tanköteles gyermekeket az emiitett cse-
lekmény káros következményeiről a tanári és 
tanítói kar is kioktassa és a rendelkezések be-
tartásáról az iskolai fegyelem eszközeivel is 
gondoskodjanak. 

Dolly Jtncsi t i tkár jsnak naplója A Színházi 
Elet legújabb számában közli Dolly Jancsi ma 
gyar titkárjának naplóját, aaielv a leuhüsége-
sebben számol be a világhírű táncosnő Pesten 
töltött minden napjának a törtenetéről. A leg-
érdekesebb ez a napló, szi ite korképe a mai 
Bud ipestnnk. A Miss M-igyaronzát* pótválasz-
tás jelöltjeinek fényképet hozza Inc^e S mdor 
népszerű hetilapjának uj száma, ntn'ily résvl»-
tesen számol be rengeteg kAppal é- érd'.'k*»8 
cikkekkel a magyar olasz fuib/ilimérközésről. 
Rengeteg kép, cikR, érdekes rovatok, novellád, 
Kálmán Jenő hadifogoly regényének az „Omszki 
randevú* nak uj érdekes folytatása van mé< a 
Színházi Élet uj számában, mely Kőszegen Róth 
Janő könyvkereskedésében kaph itó 

Erdős Jjzsef áthelyezte hirdetési irodáját 
Budapest, VI., Toréz-körut 35. számú házba. 
E Í az országszerte előnyösen ismert hirdetési 
iroda eredeti kiadóhivatali árban v^sz fii hir-
detéseket az összes bel- és külföldi napi, — b^ti 
és szaklapok részére. Az átköltözés alkalmával 
megváltozott a telefon szám is: Automata: 
125-58. 

Sternit 
cső 

e s ő - , s z e n n y v í z - 4 s 
t r á g y á i é l e v e z e t é s é i * * , 
s z e l l ő z t e t é s r e , csator-
n á z á s r a s t b . 

n ^ m r o z s d á s o d i k , k ö n n y ű , v i z e t n e m eresz t i á t , o l c só 

ETHRNlV ML7EK HATSCHEK LAJOS, Budapest, Andráwy-nt 33. 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazoknak, kik szeretett 
testvérünk, ill. nagynénénk 

Osztermann Rozália 
elhunyta alkalmával fájdalmun-
kat jóleső részvétükké! enyhí-
teni igyekeztek, úgyszintén a 
koszorúk és virágokért esa te-
metésen való megjelenésért ez 
uton mondunk hálás köszönetet 

Kőszeg, 1030. május 17. 
a gyászoló hátramaradottak. 

Utóajánlat 
tehető a Strucc-szállóra 

május hó 27-ig. 

Intézet-u. 1 . számú 
emeletes ház 
kerttel eladó. 

Pammer-utca 6. számú 

családi ház 
szabadkézből eladó. Beköltözhetö 
augusztus 1-en. Bővebbet 

Jesrtl József szücsmesternél 
Szombathely, Szentháromságtér 9. 

Jókarban levő 

jégszekrény 
jutányos áron eladó PRÉSING 

bádogosnál, Király-ut I. sz. alatt. 

Ügyes tanulólány 
felvétetik Jurisich-tér 4. szám alatti 

kézimunka üzletben. 

Elárusítóhely: Franki Lajos, Kőszeg, 

Herzka, Halász«Berger 
vas- és rézbutorgyár 
Bpest V., Lipót-körut 10. 

Telefon 234 - 9H 
Alapítva 1886-ban. 

Gyárt: 

vas és rézbutort, 
sodronyágybetéte-

ket, Kerti bútort, 
gyermekkocsikat. 
Elsőrendű gyártmány. 

Teljes szállodai, pensióés 

kávéházi berendezések. 
Árjegyzék ingyen es bérmentve. 

Ia minőségű 

BŰKKHASÁB 
" • • • • • • H B I H 

rögtöni vagy későbbi 

szállítását 
a legkedvezőbb árakon bármely 

mennyiségben erdei ölekben 
elvállal 

Adler Testvérek 
Sziget-utca. 

Földetadás 
Az Ursprungés Szabóhegy-dűlőben 
telek parcellázva eladó. Bővebbet 
Zwaller Samunál, a Szabóhegyen. 

• • 

Otszobás emeleti 
l o L - á o Várkör 110. szám 
i a t s . a a a l a t t k J a d ó 

Bővebbet a földszinten. 

A betegségek legnagyobb része ellen ma már 

a természet által nyújtott gyógytényezőkkel 

küzdünk a legeredményesebben I 

Napfény 
Fürdő 

k e s e r ű v í z . 
Az Igmándi keserűvíz kapható mind.n gyógyszertárban, drogueriában 

és jobb füszerüzlelben. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kfiszeaan. — 

ürveresi hirdetmény-kivonat. 
Stadler Izidor végrehajtatónak 

Matafán Kálmán (József fia) végre-
hajtást szenvedő ellen indított végre-
hajtási ügyében a telekkönyvi ható-
ság a végrehajtási árverést 491 P 62 
f. tőkekövetelés és járulékai behaj-
tása végett a kőszegi kir. járásbíróság 
területen levő. Tömörd községben 
s a tömördi 172. sz. tk. betétben 
felvett A 1. 1—2 sor és 174 és 175 
hrsz. Matafán Kálmán (József fia) 
nevén álló ház s a hozzátartozó 
gazdasági épületek, udvar és keit 
ingatlanokra, a C 1 sorszám alatt 
özv. Matafán Józsefné szül. Kauf-
mann Karolina javára bekebelezett 
holtigtartó eltartásból álló kikötmény 
fenntartása nélkül 2243 P kikiáltási 
árban elrendelte. Az árverést 

1030. junius 2-án délelőtt 10 órakor 

Tömörd községházánál fogják meg-
tartani Az árverés alá kerülő ingatla-
nok kikiáltási ár kétharmadánál ala-
csonyabb áron nem adhatók el. Az 
árverelni szándékozók kötelesek bá-
natpénzül a kikiáltási ár 10 %-át 
készpénzben vagy az 1881. LX. t. 
c. 42. §-ában meghatározott árfo-
lyammal számított óvadékképes ér-
tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
hogy a bánatpénznek előleges birói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni 
es az árveiési feltételeket aláírni 
(1881. LX.t.c. 147., 150 , 170. § ai, 
1908. XL. t. c. 21. §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet tett, ha 
többet igérni senki sem akar, köte-
lesnyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 
általa igert ár ugyanannyi százalé-
káig kiegészíteni. (1908 XL1. 25. § ) 

Kőszeg, 1930. március 18. 
Dr. Riedl Zoltán s. k. kir. jdrdsbiró. 
fl kiadmány hiteléül: 

Heim Mátyás telekkönywezetö. 
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