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ssánür'nak 

Száz államközi szerződés. 
A világtörténelem kezdetleges korszakában 

az egyéni, törzsi és nemzetiségi erőtényezök ural-
kodtak s a népvándorlás alatti és utáni időkben, 
aszerint állapodhatott meg egy nép egy helyen, 
amint vezérei, törzsei és nemzetiségei arra valók 
voltak, hogy a megszállt területeket az ellenség-
től megtisztítsák s az elfoglalt területeket meg-
tarthassák. Csak a későbbi idők folyamán alakult 
ki az a helyzet, hogy a szomszédnépek közös 
ellenség ellen egyesültek s egyesült erővel védel-
mezték, ősi szesszió jogán szerzett, vagy fegy-
veres erővel elfoglalt földterületeiket és hozzá-
tartozó javaikat. A századokon át megszállva 
tartott földterületeken lassanként országok ala-
kultak és az országok határai között élő népek, 
— vagy önmaguk emberségéből békés körülmé-
nyek között fejlődtek, vagy szövetséges társaikkal 
együtt igyekeztek a békés fejlődés feltételeit egy-
más számára biztosítani. A népek és nemzetek 
életében alig is volt hasonló példa ahhoz, hogy 
mint a hét vezér magyarhonban, vérük hullásával 
kössenek szerződést s saját vérük árán biztosít-
sák a szövetségi hűséget. A magyar nemzet tör-
ténelmén ennek a vérszerződésnek emléke vezér-
fonálként húzódik végig s ezeréves történelmünk-
ben nem volt példa arra, hogy ősi szokásaink 
és törvényeink védelme alatt kötött szerződésein-
ket megtörtük volna. 

Az ujabbkori történelem ismeri az orszá-
goknak országokkal kötött szerződéseit és ismeri 
azt is, amikor több ország lépett egymással szer-
ződéses viszonyba, s legujabbkorunk tanúsága 
szerint a szerződések hosszú ideig kötötték egy-
máshoz a szerződő feleket s például az Európá-
ban kötött és a háború előtti időkben érvényben 
volt szerződések számát, a kétkezünk ujjain meg 
tudtuk számlálni. Voltak még kereskedelmi és 
egyéb tárgvu szerződéseink, de a legújabb kor 
rendezett politikai és gazdasági viszonyai, ezek 
számát is felette korlátozták. 

Gyötrődés. 

A háborúnak s az azt követő békének kelleti 
jönnie, hogy az európai nemzetközi életben egy 
áradat induljon meg. amely áradat mindent szer-
ződésbe kivánt fogl ilni s igy a békekötést követő 
10 esztendő alatt 100-ra emelkedett azon szerző-
dések száma, amelyekkel az európai államok 
államközi helyzetüket szabályozni akarták. Ha 
még azokat a szerződéseket is jegyzékbe vesszük, 
amelyek titkosan köttettek s amelyek nemegyszer 
egymással homlokegyenest ellenkező jogviszo-
nyokat szabályoztak és szabályozni akarnak, akkor 
talán félezerre kell tennünk az igy létrejött szer-
ződések számát. 

A magyar ember szava kontraktus volt s az 
ma is. Magyar szempontból tehát nemcsak azért 
tűnik fel viszás szinben a százakra menő szer-
ződés tudomásvétele, mert a magyar ember, 
szerződés nélkül is, adott szavával kontraktusban 
levőnek érzi magát, hanem azért kell szörnyű-
ködve megállanunk a szerződésáradat mellett, 
mert mindenegyes ujabb és ujabb szerződés kiáltó 
bizonyíték amellett, egy a békeszerződések poli-
tikailag és gazdaságilag nem rendezték Európát, 
ellenkezőleg: fenekestől felforgatták az európai 
politikai és gazdasági rendet. 

Előre látjuk az eljövendő időt, amikor Európa 
egy nagy hekatombát csinál s a bűnök kiengesz-
téséül, azon égeti el az európai békét akadályozó 

! szerződéseket. Ha nem csinálná meg ezt a heka-
jtombát, hol az ártalmas szerződések lángnyelve 
fog az ég felé csapkodni, akkor uj hekatombák 
születnek, amelyek vérgőzösök lesznek s azokon 

'a maradék európai kultura fog lángra lobbanni! 

Rendkiviili városi közgyűlés. 
i 

Kőszeg város képviselőtestülete rendkívüli 
j közgyűlést tartott kedden délután Jambrits Lajos 
:polgármester elnöklete alatt. A közgyűlésen folyó 
ügyek szerepeltek, de nagyobb jelentőséget adott 
a gyűlésnek az, hogy a polgármester elnöki be-
jelentései során beszámolt néhány aktuális városi 

Szabad-e sirni esten? 
Párnás estén? 
Remegő kézzel fogni szivet, 
Hogy ne dobogjon oly vadul? 
És lesni nyitott szemmel 
Magunk elé 
Mikor a sötét lassan ránkborul? 
Képmutató Élet, 
Mi ate nappalod az éjhez képest. 
Mikor felszab.idul az Én 
És nyűgös, szenvedt anyagából 
Felélni kiván oly sok szenvedést 
Gyöngyöző pezsgő kell az 

agynak, 

Mesterkélt narkotikum, 
Uogv mosolyogni tudjon 
Hofdantei pokol, [ott, 
Lerombolt Szépség, 
Felpuffadt Barátság, 
Lárvás szeretet 
Jár büntetlenül, öntelten. 

És szabadíts meg minket 
Uram a gonosztól 
Mert szenvedünk 
Nagyon szenvedünk 
És csordultig megtelt 
A pohár. 

Wcinberger Gusztáv. 

És bocsásd meg a ml v é t k e i n k e t . . , 
A kegyelmes asszony, ahogy a reggeli 

újságokat átfutotta, önkénytelenül a nyitott 
ablakhoz á l l t ; kikönyökölt. A harmatot szárító 
májusi reggeli nnpfóny üditően cirógitta meg a 
kegyelmes asszony itt ott már barázdás arcát. 
A szőkőkutból magasra emelkedő vi/sugarak, 
csillogva ritmikus csörgedezéssel hullottak alá. 

A k ig je imes arszony, amint tekinletével 
a levegőben csillogó vi/gy^ngyökbe mélyedt: 
egyik fenyőbokor mögül suttogássíorüt hallott. 

Eddig szinte szándékosan mély lélegzettel 
szívta a májusi reggel tüdőtágitó, friss, k ellemes 
illatát, a beszélgetés hallatáról azonban vissza-
fojtott lélegzettel figyelt: 

— Rég ismerem magát, Demeter, — hang-
zott a suttogás. — s bevallom, hocv minden 

ügyről. Így bejelentette, hogy az Isteni Igéről el-
nevezett Missziós Társulat megkezdte a missziós 
ház felépítését a város által ajándékozott területen, 
mely területhez még szomszédos területeket is 
vásárolt a társaság A Missziósok háza közel 
300.000 pengőbe kerül és méreteivel is nagy-
arányú épülettel gazdagodik a város. Jelenti to-
vábbá, hogy ezen építkezéssel kapcsolatosan az 
ottani terület szabályozása is folyamatban van. 
Az épület a jövő nyárra elkészül és a missziós 
növendékek a jövő iskolai évben az uj épületben 
nyernek elhelyezést. 

Bejelentette a polgármester azt is, hogy leg-
utóbbi budapesti utja alkalmaból érintkezésbe 
lépett a Póstaigazgatóság jóléti osztályával, hogy 
a póstásárvaház építését megsürgesse. Ismeretes, 
hogy a póstások Kőszegen egy nagyszabású árva-
házat építenek a póstástársadalom részére. A 
város állal adományozott telken már két épület 
áll is és be is van kerítve a terület, de az elmúlt 
évben az építkezést nem folytatták, miután nem 
állott elegendő pénz rendelkezésükre. A polgár-
mester Ígéretet nyert, hogy az építkezést a jövő 
évben folytatni fogják, hogy azt program szerint 
1932-ig befejezhessék. 

Ezután közölte azt is, hogy a népjóléti 
minisztérium tervbe vette Kőszegen egy 150 
gyermek befogadására alkalmas gyógypedagógiai 
intézet létesítését. A minisztérium kiküldötteivel 
ismételten folytatott tárgyalásokat és minden 
remény megvan arra, hogy a kérdés kedvező el-
intézést nyer, s hogy rövid időn belül megteheti 
előterjesztését a képviselőtestületnek. Az iskola 
részére telket kérnek a várostól. 

Majd a tanitóképző-intézet ügyéről adott 
részletes információt a polgármester. Előadta, ill. 
ismertette, hogy a kultuszkormány nem fogadta 
el a város közgyűlésének azon határozatát, mely-
ben 500 000 pengőt ajánlott fel a tanítóképző 
céljaira, bár hajlandónak nyilatkozott a város arra 
is, hogy felépiti a tanítóképzőt és az államra eső 
összeget előlegezi. A kultuszkormány keveseli a 

i: 

lépését figyeltem, de nem találok arra okot, hogy 
. igent" ne mondjak. ígérem, Demeter, hogy 
igent fogok mondani, houy nem leszek a más 
felesége, dehá t . . . mégis . . . várjunk még, vár-
nunk kell még valamennyi időt. Mindketten ké 
szület'enül vagyunk arra, hogy ilyen hamar 

jösszeházasodjunk. 
— De talán még a kegyelmes asszony is 

rossz néven venné, — hangzott tovább a nő 
fcutiogása, — ha igy, ilyen váratlanul itt hagy-
nánk őt, aki mindig olyan nagyon jó volt hozzánk. 

A suttogás most egy rövid ideig elállt. A 
j kegyeimen asszony azonban mozdulatlanul tovább 
! figyelt. Észrevette, hogy róla is szó esett; fo | 
' kozottabb érdeklődéssel figyelt. Kevés idő multán 
férfihang törte meg a csendet: 

A kegyelmes* asszony jószívűségére gon 
dolva, csak bátorságot nyerhetünk arra, hogy 
neki is bejelentsük szándékunkat, — hangzott 
a férfi hangja, — hiszen jól tudjuk, hogy őt a 
jótékonysága tette ismertté, remélnünk kell tehát, 
hogy minket sem vetne ki kegyeiből. 

— Ez igaz, — higyta jóvá a leány, — 
do én . . . mégsem merem, nem merem még; 
mégis csak készületlenül vagyunk egyelőre. 

A kegyelmes asszony mindent megértett s 
mintegy belefáradva eme lélek mélyén rejlő 
titok felderítésében, jólesően ereszkedett vissza 
karosszékébe. 

— Szegény Deme t e r ! . . . Marianna 1 — 
sóhajtott a kegyelmes asszony és apró szürke i 
szemei most két szerető szív Pffgyé olvasztásának 

terveit tükröztette vissza. Felállt, egy ideig mo-
solyra derülten merengett s mintegy akaratlan, 
mozdulattal a csengő felé nyú l t : csengetett. 

— Parancsoljon, kegyelmes asszonyom, — 
nyitott be Demeter félénken, alázatosan. 

— Mariannával együtt jöjjenek be, — volt 
a kegyelmes asszony rövid parancsa. Demeter 
sarkonfordult és rövid idő múlva Mariannával 
együtt tért vissza. 

— Az imént lefolyt beszélgetésüket hallot-
tam, — kezdte a kegyelmes asszony, — mindent 
megértettem. Legyenek tehát egymáséi, ha ugy 
akarják. Semmi kifogásom ellene. Mindkettőjüket 
ismerem és hiszem, hogy boldogok lesznek 
Amire szükségük van, azt nz én költségemre 
szerezzék be. Aztán pedig, ha ugy akarják, 
Demetert szívesen alkalmazom továbbra is bük-
köshalmi birtokomon. Bicsületes, ügyes ember, 
mindenre alkalmas. Pár nap múlva határozott 
választ várok, — fejezte be a kegyelmes asszony. 
Elmehetnek. 

Dv'meier és Marianna kipirult forró arcc tl 
távoztak. Valami esetlen, dadogó szavakkal kö-
szönetet mondtak ugyan, ámbár többet szerettek 
volna mondani. Szerették volna szivüknek öröm-
től lángoló tüzévol belekiáltani a nagy termé-
szetbe kegyelmes asszonyuk iránt érzett hálá-
jukat, ugy, hogy a föld hátán minden halandó 
megértse, megtudja a kegyelmes asszony nagy-
lelkűségét, hogy most minden halandó által di-
csőítessék kegyelmes asszonyuk neve. 

(F .lytatjuk.) 
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város hozzájárulását, mert egy uj tanítóképző 
felállítása több mint 1 millió pengőbe kerül. A 
város vezetősége, tekintettel a város anyagi hely-
zetére is, más megoldási módott kéréséit, mellyel 
jelentékenyen olcsóbban lehet a tanítóképző ügyét 
dűlőre vinni. Tárgyalást kezdett a polgármester 
a hercegi vár megvétele tárgyában, melyet fel-
ajánlottak a városnak. Felmerült tehát a kérdés, 
nem lehetne-e a várat felhasználni megfelelő át-
alakításokkal a tanítóképző céljaira. A városi 
mérnöki hivatal elkészítette a helyszíni rajzot es 
felvette a vár épületeit és mikor a tervek készen 
voltak, az derült ki, hogy igen is alkalmassá lehet 
tenni a várat a tanítóképző befogadására és arány-
tag olcsón vihető keresztül a kérdés megoldása. 
A vár vételára 120 000 pengő. A megfelelő át-
alakítás költsége kb. 160.000 pengő és igy az 
előre nem látott kiádásokkal együtt összesen 
800.000 pengőből meg lehet oldani a tanítóképző 
ügyét, mihez ha a kormány jelentősebb összeggel 
hozzájárul, a városra is elviselhető teher hárul. 
Polgármester a vár tervrajzát személyesen vitte 
fel a kultuszminisztériumba, ahol a kérdést meg-
tárgyaltak es ezen tárgyalás eredménye az, hogy 
a tegnapi nap folyamán a miniszteri bizottság 
már ki is szállt Kőszegre és a helyszínen tekin 
tették meg a vár épületét, hogy a további lépé-
seket megtehessék A miniszteri bizottságnak igen 
tetszett a vár épülete és előreláthatólag nem is 
lesz nagyobb akadálya a terv keresztülvitelének. 
A tervezési munkálatokat a kultuszminisztérium 
műszaki osztalya fogja elkészíteni es igy még a 
tél folyamán dűlőre juthat a kérdés vegleges 
megoldása. 

A polgármester bejelentéseit egyhangúan 
vette tudomásul a képviselőtestület és ezután rá-
tértek a napirend letárgyalására. 

Mészáros Antal erdőmester előlépett VIII. f. 
o. 3. fokozatába, Fekete Károly számtiszt X. f. o. 
3. fokozatába, Schedl Márton X. f. o. 2. fokoza-
tába. Kőszegi József elismerő szavakkal köszön 
tötte ez alkalomból Mészáros Antal erdőmestert, 
arra kérve őt. hogy értékes munkáját továbbra is 
folytassa a város érdekében. A város 1929. évi 
költségvetésére vonatkozó észrevételeket targyalta 
le azután a közgyűlés, elfogadva vitéz dr. Nagy 
Miklós tanácsnok eléterjesztéseit a kifogásokra, 
melyek igazán lényegtelenek voltak, ami csak 
dicséretére válik a költségvetés szerkesztőjének. 
Egyébként a költségvetést minden lényegesebb 
kifogás nélkül hagyta jóvá a felsőbb hatóság. 

Megállapította a képviselőtestület a jövő évi 
virilisták névjegyzékét, valamint az idei vizivám-
váltságot is. — Szaurer István illetőségét meg-
tagadták, Babek Antóniának a város kötelékébe 
való ftlvetelt kilátásba helyezték és ezzel a köz-
gyűlés véget is ért. 

H I B D E T M É N Y E E 
Közhírré teszem, hocy a m. kir. fővám-

h'v,itali kirendeltség engedélyt adott arra, hotfy 
Burgenlandból Burgenlandba szánt trnnzitó áru-
kul fuvarozó ftir*ro*ok a városban etetés ós 
itatás céljaira legfeljebb másfél órát tartézkod 
hatnak. 

Ad. 14.412—1928. Felhívom a munka, 
ad igat, hogy az alkalmazott gazdasági cselé-
drket (külön cseléd: szngöraényes ipuos stb) 
l>> jelentését a városi adóezámvit'íli osztályban 
15 napon belül feltét Jenül megtegyék. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

A budapesti .Excelsior" szálloda 20 darab 
u'alványt b» csátott az Ipartestület rendelkezé-
sire. Az utalvány felmutatója a hatóságilag m^g 
allapitott áraiból 20 százalékos kedvezm^nvben 
részesül. A lebélyegzett utalványokat az Ipar-
testületnél lehet igényelni. 

Az iskolánkivüli ismeretterjesztő előadások 

ezidei tárgysorozatának megállapítása, stb. vé 
urett december hó 3 án, hétfőn este 8 órakor az 
Ipartestületben értekezlet fog tartatni, melyre a 
testület összes tagjai maghivatnak. 

Az Ipartestületek Országos Szövetsége a 
jövő év tavaszán megtartaudó külföldi tanul 
mányutat szándékozik szervezni. A tanulmány 
ut összköltségét, mely 16 napot venne igénybe, 
a III. osztályon 400 P, a II. osztályon 600 P re 
szamitják. Á tanulmányut keretén btlül felke-
resni szándékoznak H német, holland, b?ltfa, 
angol, francia és az olasz kisipari és kézmüves-
ipiri központokat. A tanulmányutak felhasználni 
szándékoznak arra is, hogy szolgálatot tegyenek 
a területi integritás szent ügyének s a számos 
kisiparos alkotni tudása, fejlett Ízlése, ügyes 
keze valamelyik remeket eljuttatja lord R <ther 
merehez. — Felkéretnek ennélfogva a testület 
tagjai, jelentsék be 1929. jaLUár hó végéig az 
Ipartestületnél, kik szándékoznak a tanulmány 
uton résztvenni, s kik lesznek hajiandok lord 
Rothermere részére remekművet készíteni. 

Ipartestületi elnökseg. 

H l H K k 
Miniszteri bizottság szállt ki Budapestről 

Kőszegre, hogy a hercegi várat a tanítóképző 
mtézet céljaira tanulmány tárgyává tegye. A 
bizottság tagjai Greiszler Janő miniszteri tauá-
csos, Kató Gyula műszaki tanácsos és dr. Horn 
István a minisztériumhoz beosztott tanár voltak. 
A bizottság egész délelőtt a várat j\rta be és 
nlaposan megszemlélte. Véleményes javaslatát 
rövid időn belül leküldi a varosnak. 

E s k ü v ő . Nov. 20-án, kedden délután 5 órakor 
vezette oltár elé Tompek KfzsŐ városunk építési 
vállalkozója Holly Antal leányát, Ilonkát Oros-
házáról. Mint tanuk jelen voltak grcf Erdódy 
Tamás és Somló Bertalan százados. 

Súlyos csapas érte Hdiner L4szló nagy-
kroncsi kántortanítót, kinek 26 éves fiatal fele-
sége szül. Zanathy Erzsébet a szombathelyi köz-
korházban vak béi«yuladas következtében no». 
28 án meghalt. Hu.lájdt átszállították Na/y-
gödcsre, hol nagy részvét mellett temették el az 
ottani temetőben. 

Az elsó kath. kulturest ez évban a mult 
vasárnap volt a reálgimnázium dísztermében. A 
difcztermet zsúfolásig megtöltő közönséget Cser-
nek Szaoiszló h. igazgató köszöntötte s a kul-
iúresték sorozatát megnyitó előadásában ismer 
tette a kullúresték célját; majd pedig az Egy-
háznak a tudománnyal, művészettel s általában 
a kultúrestékkel való állandó szoros kapcsolatát 
mutitta ki. Az előadás újszerűségével, szép 
stílusával teljesen lekötötte a h-tllgatóság ér-
deklődését. Ezután a reálgimnázium ifjúsági 
zenekara szerepelt Kováts Ferenc karnagy veze 
tésével. A közönség mindig szívesen hallgatja 
Kováts karnagy zenekarát, de az első kullúrest 
meglepetést is hozott. Itt mutatta be a kiváló 
és népszerű karnagy ket uj kompozícióját, me 
lyekkel lelkes tipsr i és őszinte gratulációkra 
késztette a közön&égat. Dr. B rta Orbánunk, az 
oblátusok igazgutt'jánal , rníly vallásosságtól es 
tüzts hazaszeretettől atfuzoti felolvasása teljes 
mértékben macával ragadta a hallgatóságot. A 
gimnázium énekkara néhány szép éneket rnuta 
tott be. A neh^z dirabokat teljes precizitással, 
kidolgozott n űvészettel adták elő. Minden e<ia 
mérés megilleti ÍSolym »s tanár urat, akinek f ánd 
hatatlan munkakedve, tökéletes elökészitese teszi 
lehetővé az énekkar fényes szereplését. A ren-
dezés érdume dr. B-rta Orbáné, akinek aaililasa 
biztosítéka a további kullure^ten sikerének is. 
A legközelebbi ku!tú-ost drtc. 16 án este 6 óra-
kor lesz változatos programmal. 

Karácsonyi ünnepet rend«?zaka'h N ogylot 
a Mulatóban. Az ünnepélyről legközelebb bő-
vebb tudósítást hozunk. 

i» 

Vallásos est. A ma vasárnap délután 6 
órakor az evangélikus templomban tartandó vai-
lá'os est műsora igen élvezetesnek Ígérkezik. 
Hógeni Öleim Hutfó énekel és előadja Löwe: 
Az élet órája* cimü balladáját és Kienzl : 
Boldogok, akiku kezdetű áriáját. A templomi 

énekkar két darabbal lép fel, hozza ugyanis 
Z'hrfeld „Advent" cimü nagy karra irt motet-
tejét és Kárpáti „Két kezemet összetéve lebo-
rulok jó Atyám" kozd-Mü ünnepi énekét. A fel-
olvasást dr. Tirtsch Gergely tartja. Az cfifirto-
rium a Diakonissza E.'yletet illeti. 

Városi tanácsülés. A mult heti tanács-
ülésén igcm érdekes ügyet referált be J igits 
Imre városi főjegyző. A kőszegi jég^yárral volt 
baj a nyarou át. A szomszédok emeltek panaszt 
a városnál a j *ggyar éjjeli üzeme elbn. A vá-
rosi tanács végre ugy határozott, hogy éjjel is 
tarthat üzemet a syár. Ezt a határozatot a 
szomszédok megfelebb >4ték és most jött m<>g 
a másodfokú hatóság döntése ez ügyben, mely 
s'.eriit a jéggyár üzeme nem korlátozható és 
éjj^l nappal tarthit üzemet, H ha valakinek ez 
ell n panasza van, azzal a rendes bírósághoz 
fordulhat. Tudomásul vitte n tanács, hogy Weigl 
Mátyasoé sza'ócs üzletét beszüntette. Géczy 
Ferenc hadirokkantnak tix' i l aruk e'ödasára 
adott engedélyt heti és országos vásárokra. 

Kőszeg város virilisei 1929 ben. Rendes 
tagok ; hg. Esterházy 3456 Czene Gusztáv 2123, 
Eisner Kamill gyáros 1860, dr. Dreiszker Ferenc 
orvos 1851, Róth Jenó könyvkereskedő 1828, 
Scbáff T Gusztáv kereskedő 1692, özv. dr. Kovács 
Istvanné háztulajdonos 1446, Kőszegi TaKarék-
pénztár 1423, özv. Kirehknopf Mihályné ház-
tula doi os 1296, Miiller Ferenc építési vállalkozó 
1168, Küttei DÖZSŐ gyógyszerész 1113, Kincs 
István apátplébános 1110, Kőszegi Hiteiszovet-
kezet 1110, dr. Szovják Hugó ügyvéd 1105, 
Borhi Janoá mészárus 1054, Woöres Aladár gép-
lakutos 979, id. Kiss G\ula mészáros 954, dr. 
L uringur János orvos 939, özv. Mileiits lstvánné 
háztulajdouos 900, Első Magyar Nemez-, Posztó-
és Fezi/yur R . T. 868, Wddmayer Károly, az 
Omb. ny. vezé'titkára 844, Dorrer Farer.c ven-
déglős 841, Eitner Gusztáv molnár 841, özv. 
Pollák Öandorné háztulajdonos 777, Perkovits 
János vendéglős 735, dr. Htl ik Miksa kir. köz-
Jegyző 673, br. Miske József háziulojdouos 669, 
Ev. gyülekezet 667, Spánvik Emil ny. ezrides, 
haztu.ajdonos 662, Adler Simon kereskedő 643, 
ifj. Róth Sándor Kereskedő 642, Jesztl József 
szűcsmester 638, Mayer János veud^glős 634, 
vitéz Szabadváry Ferenc gyáros 617. Póttagok : 
Nus6bnum Ferenc kereskedő 616, id. Róth Sán-
dor borkereskedő 604, özv. Simon Antalné ház-
tulajdonos 590, Biritz István vendéglős 582, dr. 
Stúr L jos ügyvéd 576, Weisz Engelbert mészá-
ros 573, dr. Schneller Aurái ügyvéd 571, Köles 
Gyula háztulajdonos 565. 

A bencss diákszövetség dec. 3-án, a hónap 
első hétfőjén tartja havi összejövetelét a kath. 
Körben. Gyülekezés este 9-kor. 

Bajtarsi összejövetel. \ vi lágháborúban 
résztvbtt m. kir. budapesti 41. honvéd gyalog-
hadosztály elesett hős bajtársai iránti kegyelet 
krovására, valamint a hadosztálynak Í918. 
d- cemberebeo történi hZerenosSs hazatérése 
emléki re 1928 decembor 2-ára tervbe vett, de 
1928. dece.u ber 16 án Budapesten a Nádor-
JaKiHiiyabau tartandó css*.ejevcielre a hudosztály 
törzseneiv, valamennyi fegyvernemben csapatai-
nak, intézeteinek tiszti, altiszti karát és legóny-
tég<U szívesen látjuk. Az összejövetelen részt-
veoLi kívánók szíveskedjenek levelezőlapon rend-
for.ozatub, voit beosztásuk és jelenlegi cimük 
megjelölése meileli iegk-isőbben december 7 ig 
közölni, hogy a fmt i összejövetel mely prog-
r a m p o n t j á n kívánnak résztvenni. C í m : Volt 
m. kir. 41. honvéd gyaloghadosztály, Budapest, 
VII I . , Mari i Terezi4 téri 82. sz. póstahivati'l, 
fiókbéri t. 

A terméssetes keserűvíz 
g y o m o r és b é l t i s z t i t ő liatása paratlan! 
Igmandit ne tevessze össze masfajta keserüvizzel! Kapható mindenütt kis es nagy üvegben Schmiüthauer kutvallalat Komárom 
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K ő s z e g „ z á r t v á r o s " . Már elődeink is rá-
jöttek arra, hogy legitim kereskedelem és ipar 
megvédése nemcsak fontos államérdek, de helyi* 
érdek, sőt a lakosság létérdeke is. Ezért Kőszeg 
szab. kir. város saját területére már annak idején 
eltiltotta a házaló kereskedést, amit a kereske 
delmi minisztérium az 1856 ból származó császári 
nyilt parancs alapján, zárt várossá nyilvánítás 
mellett jóvá is hagyott. Azóta azonban errftl 
megfeledkeztünk és tanácstalanul néztük, hogy 
a bőbeszédű és többször erőszakos házalók ho 
gy*n adják rendszerint selejtes áruikat itt el 
a* kor, amikor megbízható kereskedő és iparos 
gárdánk küzd a megélhetésért és városunk fej 
löd^séért. Ahogy egy ország érdeke az, hogy 
„ne vigyük pénzünket a külföldre" épu?y érdeke 
egy városnak az, hogy „lakói támogassák a 
helyi ipart és kereskedelmet". Vásároljunk és 
dolgoztassunk i t thon! Ezáltal elérjük, hogy 
helyben is nagyobb választékot és olcsobb árakat 
foguuk találni. Legyünk lokálpatrióták is! Vé 
dekezzünk a házalók ellen és ha házaló keres-
kedőt látunk, jelentsük az első reudörnek. Kőszeg 
érdike megkivá j ja ezt! 

Körmendy Árpád hangversenye. RSgi isme-
rfcsünk tertja hangversenyét e hó 7 én pénteken 
este fél 7 órai kezdettel a leánygimnázium disz 
termében. Körmendy Árpád a m. kir. Operaház 
volt tagja, már ismételten nagy sikereket ara-
tott Kőszegen hangversenyeivel. Mostani ária-
magyar nóta és zongora estjét Zitta Emmy ope 
raénekesnő és Schubert Maria zongoraművésznő 
közreműködésével tartja. A műsor különös 
gonddal van ezúttal összeállítva, amely igazán 
kiolégitheti a legkényesebb Ízlést is. Körmendy 
Árpád mostanában tartotta Budapesten a Zene 
művészeti Főiskola nagytermében igen nagy 
bikewel hangverseuyét. Álljon itt és hangver 
sennyel kapcsolatban néhány szelvény a lapok 
Kritikájáról. Magyarság: Körmendy Árpád az 
Operaház volt tagja igazi tehetség, hangja érces 
basszusbaritop, amellyel hatásosan bánik. Elő-
adása gondos, kidolgozott drámai. Megérdemelte 
a hallgatóság lelkes tapsait. Nemzeti Ujsag: 
Körmendy ma esti dalestjén nagy sikert aratott 
szépen szárnyaló meleg tónusu és kulturált 
basszus hangjával. Festi Hír lap: Körmendy 
Árpád, aki az operának volt tagja és baszbari-
tonjával már akkor feltűnt, innen vuló távozása 
után külföldre ment, hogy itt tökélesitse azt 
az értékes hanganyagot, amellyel a természet 
megajándékozta. Azóta hogy elment, nagyot 
fejlődött. A bangja csiszolódott, kifejezésmódja 
jelentékenyen kivőbült és hozzáférhetővé tette 
számára az énekművészet legértékesebb fokát. 
Megérdemelt nagy sikert aratott. Körmendy, aki 
most tért hazajjolaszországi hangverseny-körút-
járól, Magyarországon ezúttal csak néhány 
hangversenyt ad a vidéken, mert még a télen 
délamerikai hangtersery-körútra indul. Biztos, 
hogy ezen hangversenyét zsúfolt ház élvezi 
végig Kőszegen. 

K a r á c s o n y i segélyt szavazott meg Vasvár-
megye a tényleges és nyugdíjas alkalmazottai 
reszöre a hétfői megyegyűlésen. A segély egy 
havi járandóság összege. Ugy értesülünk, hogy 
a többi vármegyék és városok is megadják ez 
évben is a karácsonyi segélyt alkalmazottaiknak. 

Haromtagu csalad 5 éves fia mellé, magya 
rul keveset szélő, németajkú 14—16 év kerüli 
intelligensebb leányt 8 üres azonnalra Budapestre. 
Fényképpel eiiá'ott teljes leirást a kiadóhivatal 
továbbit. 

É r t e s í t e m 
a n. é. közönséget és mélyen tisztelt rende-
lőimet, hogy eddig Várkör 29. sz. a. volt 

fogászati rendelőmet 

december 1-től kezdve Ko s su th Lajos 
utca 21. sz. Franki-féle házba helyeztem át, 
hol fogászati praxisomat naponkint reggel 
9 órától déli 12 óráig és délután 3 órától 
5 óiáig továbbfolytatom. 

Kiváló tisztelettel 

SCHWARZ IZSÓ 
áll. v.zsg fogász. 

A posztógyár összes munkásait elboosátva, 
végleg bezarta üzemét. Keserves dolog ez ép 
most a tél küszöbén a munkások százaira. Ugy 
értesültünk, hogy a munkások a varosnál kap-
hatnak munkát, amennyiben fakitermelésre vál-
lalkoznak. Hisszük és reméljük, hogy az üzem 
szünetelése esik átmeneti s valamilyen formá-
ban rövideseu ismét megindul. 

A Körmendy hangversenyre a Szinpártoló 
Egyesület tawjai 2ő0/0-os kedvezményes jegyeket 
kaphatnak. Jegyek az Egyesületnél igénylendók. 

A multheti műsoros teadelután szereplői 
névsorából tevedés folytán kimaradt Ágoston 
György, kinek pompás csendőr kabinet alakítási* 
nyíltszíni tapsra ragadtatta a közönséget. — A 
Nő és Ifjúsági Egyesület ehelyütt mond kö 
szönetet a leánygimnázium önképzőkörének, a 
Kath. Legényegyesületnek a függönyök kölcsön 
zóséért, továbbá mindazoknak, kik süteménnyel 
vagy bárminemű más adománnyal elősegítették 
az est sikerét. 

Az uj emeletes iskola Nagygencsen elkészült 
és ücnepelyes keretek között adták át rendel 
tetésének. Nagygencs ezzel ismét egy szép, 
modern épülettel gyarapodott. 

Aion haztartasi alkalmazottak, kik legalább 
is 25 éves hűséges szolgálatot tudnuk beigazolni 
egy gazdánál, miniszteri rendelet szerint fel-
terjeszthotök a belügyminiszterhez megdicsérés 
esetleg meffjutalmazás céljából. 

K E R J E A f U S Z E R K E R E S K E D E S B C N 
A MOS! Ml OJI LENT, 

l ' t t t m u r i n i -w ia ima/o . 
SZ ÍNES KEPt KKEl ILLltóZTRAll 

D? O E T K E R - f é u 
u r c m k ö n y v i i 

A R A 3 0 N U I R 

M a délután 4 órától zá ró rá i g és minden este 

női zeneüar 
hangversenyez a Sörkert ben. 

A moziról. Legutóbbi számunkban részié 
tesen megemlékeztünk a kőszeei mozinak és a 
Szinpártoló Egyesületnek szorosabb écdekkö 
zösségbe lépéséről. A Szinpirto'ó a kedvezmé-
nyes joajyek kiadását megkezdte. Saját érdeke 
ellen vét az, aki ezeket igénybe nem veszi, mert 
nem tagok is megkaphatják minden formaság 
nélkül. Egyetlen feltétel, hogy legalább 4 jegy 
veendő át legyszerre. A kedvezmény 20% os" 
A kedvezményes jfgyek 3 hóm pra érvényesek. 
Bárki, bármilyen előadásra, akármennyit be 
válthat. Aki állandó helyre reflektál, annak a 
helyét a mozipénztár délután 5 órAig fenntartja. 
A műsor állandóan és fokozatosan jobb lesz és 
ezért hihető, hogy uj rétegek Is belekapcsolód 
nak ezen akcióba. Az egyesület a műsor össze 
állításának jogát biztosította magának. Hogy a 
kőszegi közönség a legjobb filmekhez is hozzá 
jusson, néhány különösen drág i újdonság (az 
egész idény alatt talán 3) felemelt hely árak kai 
kerül bemutatásra. A kedvezmény ilyenkor is 
érvényben marad, mert míg a rendes belépő 
jegy ezen előadásokon P 1.20-ba jön, a 80 
filléres szelvényekre, csak 20 fillért ke!l ráfi 
zetni. Az első felemelt helyáru film 8 án kerül 
bemutatóra, amikor is Cüaplin világhírű, az 
évad egyik legszenzációsabb fimje a „Cirkusz" 
kerül bemutatóra. Ma vasárnap éa 5 én szerdán 
szintén két igen nagy 6ikert elért film kerül 
bemutatóra, az egyik az irodalmi értékű „Gond 
anyóu , a másik pedig a „Csákó és kalap" teat-
vérfilmje a „Kis garnizon". Kedvezményes je 
gyeket csak az egyesülőt adhat ki. 

öngylkos«ágot akartak közOaeo elkövetni 
Bősz .János 28 éves gazdálkodó és fiatal fele-
sége szül. Horváth Mária tegnap reggel intézet 
u.cai lakásukon és vörösborban feloldott ként 
ittak. Mi íor a lakóknak feltűnt, hogy a fiatal 
pár még zart ajtók között van, lakatost hívtak 
és behatolva a lakásba látták a bajt, azonnal 
mentőkért siettek, kik a két életuntat beszállí-
tották a kórházba, hogy gyomor mosást alkal-
mazzanak. Az ezelőtt hat héttel egybekelt fittal 
párnak ailapota súlyos, de nem életveszélyes. 
TettÜKnek oka eddig ismeretlen. 

Statisztika az ország lakossagarol A most 

megjelent statisztikai evk.öoyv szerint az '.r«zág 

lakosságának szám* 1926 végén 8,407 862 volt. 

A lakosság 80.8 s z á z a d a magyar anyanje. vu, 

06.8 szái i léka beazéi magyarul é- 84 8 szá.* 

» t u d irni olvasni Ez r f'rfi-e 1062 nő 

100 e*nél m a g a o a b b kor'. 103 e m ,-rt ér. el. A 

Lkcház ik ezá^a 1026 ba:, hu-.zonkihnc«err;i 

e m e l k e d e t t . 

HA A 
fÜSZERESNEC 

NINCS,fORDUlJON 

M I I E N HOZZAM 

DsOETKERAW/whq? 
BUDAPEST VIII. CONÍIU 1 5 

Ingyen lakás a S/epesi Diákotthonban. A 
Szép si Szövets'jg Budapssten IX., IJ lói ut 
Mar i * Valéria telepen fonutartott SztpeM l>i vk-
otthonban f évi december 15 én 20 inuyeu 
hely kerül betöltésre. Siepeanégi vagy f ilvidiSki 
származási ifjak, akik fttokolai, vagy Ijöjíép-
iskolai tanulmányaik a Budapuateu folyVMjiK, 
nyújtsák be a S'.epewi Szövetlég elnökhégéU'iZ 
címzett bályegtelea folyamodványaikul liuda 
pest, V I I I . . Vas utca 9 — 11. szám Takar ítóért 
és világításért havonta és személyükin i 3.50 l ' 
fizetendő-

A KSE óvására a S K A C mérkőzést meg-
semmisítették. Az egyesület felebbez^ie s áp ján 
a Felebbezési BizoUuug m foglalkozott u/.ou 
üggyel és helybonh igyta az IitézőbizottMág 
ítéletét, arnely szerint a mérkőzés újra játszandó. 
Miután az ügyben két ugyanolyan itilet. van, 
további fqlebbezósnek helye nincs. A mérkőzá* 
terminusa december Ifi volt, de a K S E bead-
ványára a rnér kOzéit, amuly a S K A C koiuéi/éry 
keiül lejáUzawrn, tavaszra haka/.tották el I«y 
azután a K S E derék futballistái végérvényesén 
téli pihenésre tértek. 

Külföldi furcsaságok Magyarorszagrol. Mit 
tanítanak rólunk a külföldi Iskolakban. Irta : D -z iő 
Lipót, Vasvármegye kir. tanfelügyelője. M»g 
jelent Szombathelyen a Dunántuli Nyorndi-
vállalat rt. kiadásában A szefző hosszna tanul-
mányozás alapján rmpy gondoah.igg.il Osnze-
gyüjtötte u könyvében a külföldi középi-^oiai 
tankönyvekben lévő a nemzeti mivol u na iaér tő 
SOK téves adatod, fjlTjíf-iH* é* vélenénvt. Eu-
rópa minden müveit ál lamának, va amint m n 
kontinens földrajzi tankönyveiből no* o'y er-
dekes és meglepő aditok kozul, uniely i ro i-
gyar bajtcbirj eddiír napvilágot még nem lat ,?t. 
Ét a sok érték-;s adat haUrozo t k^-p;' nyújt 
Hrról a téves közszellemröl, amely az lukon* 
tanitása révén ha/ánkról a külföld >ü e! v-iri 
terjedve s arnely t agy szerep t ját-/.ott ar nak-
idején or^xá./unk teiúarnb nálánál is. A í»a/y 
f^radiággai m g i r t s o i g y előta .ul ná .y; w nyl'i 
mu megérd mli, bogy azt mind m'el ige •» 
rnag>ar emb r megum^rj". \ mu ik » á r » : 2 I* 
40 fi 'ér. M íi/r-nde i ; ő kö<?et en J t *t '//,•, • 
(a vé'.eiár előz*-t«H be*uldc*';v v\;y bórn-. y 
icóriyvk«r ekedét u'ján. 

P«nzt tikarit meg, ha Sai^rmi-mái » \ 
/íGr'jü ondoláltutjj h^ j í t , mert o* . ' 1 p őt 
fizet é h fnvura t-ir"* m i f a l 
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ás Vidíitc , 1928. december 2. 

H a B u d a p s s t r s u t a z i k 
keresse fel 

l ö t e T J ó z s e f f ő h e r c e g s z ü l " 

! 

BUDAPEST. VIII., BAROSS-TÉR 2 
a Keleti pá lyaudvar közvetlen közelében. 

Család ias szolid ot thont t a l á l ! 

Garantált tiszta szobák, hideg-melegvíz, fürdők a 
házban, kózponti futos, lift, v i l lamos megá l l ó a 

haz előtt. Figyelmes kiszolgálás. 
Teljesen pótol ja az otthont ! 

SZOBÁK MÁR 4 PENGŐTŐL K E Z D V E ! 
H >sszab tartózkodásnál engedmeny 

Kiadóhivatal: Budapost VII. Erzsébet-körút 29 

A nyul, a motor szenzációs kabarétróf* kapható 

a Színházi É et szindarabosztályánál Erzsébet 

körút 29. 

Nagytakarításhoz, szőnyegek, fü«-

Ig^nv^k stb. pirment^sitéséhez kölcsön adom 

vil lamos porszívó g é p e m e t csekély 

használati díj mellett. C i n a kiadóhivatalban. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt horol S z ü-

Í
l e t é s e k : Öchatzl Adolf— F^reszte^i Mária: 
Adolf r. k., Pipics Li jos—Tuba I rma: L i jos r.k., 
Schwihofer József—Guttnunn Anna : Jenő ág. 

Nemes István—Gics Franciska: L i jos ág. 
Umuier János—Kolarich Erzsébet : Tivadar 

Csánits József—Eoker Irma: Irén r. k., 
iHjrváth Imre—Koczor Vlária: ErzHébH r. k , 

t ocaw i 
1 ,ev., N 
l ev., H 

r ^ J r. k , 

Kit küld ki Magvarország az amerikai vihg-
szepsegversenyre ? Ez a kérdés izgatja ino9t 
országszerte « lányokwt. A verseny megindult, 
s a Színházi Élet hétről hétre beszámol a „Miss 
Magy>trors7ág" választás eseményeiről. Inez j 

Sándor népszerű hetilapjának leguj ibb száma 
az újságírás szenzációja A szépségverseny részt-
vevőinek gyönyörű mélvnyomásu képein kiviil 
számtalan riport, cikk és novella disziti alapot 
Karinthy Frigyes, Laka1o« Lísz'.ó, Szász Zoltán, 
Bus Fekete László és rnásofc tollából. Rengeteg 
kép, pompás rádiő és divat rovat, külön nyo c 
oldalas kottamelléklet, regénymelléklet, négy-
oldalas szenzációs vicclap. D irabmelléklet: a 
Belvárosi Színház nagysikerű újdonsága, Zigon 
István „S'.egény leányt nem leh*t elvenni" cimü 
rendkivul mulatsácos viyjátéka. E/yes szám ára 

Farkas Pál—Ecker Anna : Erzsébet r. k., S íhw j rz 
József—Schwihofer Migdolna: Magdolna ág. ev. 
Biros Ferenc—Preiczer Ju' ianna : Olga r. k., 
Ritter József—Kollár Ann\: Gizella r. k. — 
H á f a 8 s á g : Mészáros István—Hamr Johanna, 
Sshwahtfar Antal—Varga Margit, Fuchs Antal 
—Gintner Mária, Tóth Liszló—Szabó Róza, 
Tompuck Rizsö—Hol i Ilona, Wurst Ferenc— 
R tn iweg Franciska, Tangí Ferenc—Kogler Fran-
ciska, Tub i Mihi ly—Takács Ma rg i t , Nyul Sándor 
—Toup^ck Paula, Preiszinger Ferenc—Krötzl 
Márii , Tóth Jáno3—Bruekner Karolin, Ragasits 
Gyula—Wagner Mária, Schwarz J jzsef—Sahwa 
hofer Magdolna. — H a l á l o z á s : özv. Bruckner 
Pálné 80 éves, szivizomelfajulás. özv. S-par 
Jánosné 76 éves. agyszélhüdés, B rger Isfnác 
90 éves. aggkor, Garai József 44 éves, szívbaj, 

MEGHÍVÓ 

díjmentes himzö- és varrótanfolyamunk 
látogatásara, melyet 

Kőszegen, Sörkert vendég l ő e lkülöní tet t 
uj helyiségében 1928. dec. 5-től 22-lg 

rendezünk. 
Ezen alkalommal mélyen tisztelt vevőinket alapos 

d í j m e n t e s oktatásban 
részesítjük, a SINGEK varrógépek és a hozzávaló 

készülékek használatában 
Tanitjuk továbbá díjmentesen : fehernemü- * és 
harisnyatömést a SINGER varrógépen, fehér és 
szines hímzést a SINGER varrógépen, a modern 
mühimzés összes fajtáit: mint madeira-, ajour-, 

monogramm- és smyrna-munkákat. 
Részvételi bejelentéseket a tanfolyam részire felvesz : 

képv ise lőnk , KOHN LAJOS ny . p t . KŐSZEG, Rohoocl országút . 

SINGER VARRÓGÉP RT. 

1 pengő, negyedévi előfizetési díj 10 p^ntíő K*rn Nindor 70 éves, aggkori uryensteség. 

Nyilttér.* 

— Alulírott nyilvánosan bocsánatot kérek 
Zwaller Samu hegyőrtől, amiért mult vasárnapon 
egyik kapáskorcsmában becsületsértést követtem 
el ellene. ifj. Heisz József. 

További téves híresztelések és pletykák el-
kerülése végett közöljük az érdeklődőkkel, hogy 
a Rónai-nyomda nem eladó. 

Róna i Testvérek. 

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

Egy j ókarban levő fekete 

téli kabát és egy 
kék öltöny eladó 
Strenn János férfiszabónál 
Kőszeg, Kossuth Lajos-ucca 3. 

Vh. 110*928 

Árverési hirdetmény. 
Dr FreybergerJenő ügyvéd által kép-

viselt Kőszegi Hitelszövetkezet kérelmére 
és javára 100O P, 100 P, 199 P f>0 f, 400 
P, 200 P, 200 P követelés és jarulékai 
erejéig a kőszegi kir járásbíróság Pk. 
1501, 1502, 1503, 1505, 1506, '524 928. sz. 
alatti végzésévet elrendelt kielegitési vég-
rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 
lefoglalt 1430 F becsértéku ingóságokra 
a kőszegi kir. járásbíróság fenti szamu 
végzésével az árveres elrendeltetvén, 
annak az 190%. évi XLI. t. c. 20. §-a alapján 
fentirt, valamint zálogjogot szerzett más 
foglaltatok javára is a végrehajtást szen-
vedő lakásán, Kőszegen, Rajn iss ucca 
5. sz I. emeleten leendő megtartasara 
hataridőül 

1928. évi december hó 17. nap j ának 
délelőtt i 11 órá ja 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bú-
torok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfize-
tés ellenében, esetleg becsáron alul is el 
fogom adni. 

Kőszeg, 19*8. nov. 20 

Tötóssy Endre kir bir. végrehajtó. 

E L E K T R O - B I O S K O P 
KŐSZEGEN. A „MULUOBAN" 

M ű s o r : Vasárnap , dec. 2-án: 

GOND ANYÓ 
(FRAU SORGE) 

Sudermann világhírű regénye 10 fel-
vonásban. Főszereplők: 

Mary Carr, Fritz Kortner, Grete 
Mosheim és Wi lhe lm Dieterle. 

Köszönetny i lván í tás . 

Mindazok, kik drága jó atyánk, 
ill. após, nagyapa es testvér 

Paár István 
kőművesmester 

gyászos elhunyta alkalmával hoz-
zánk juttatott részvétért, koszoru-
és virágadomanyokért, úgyszintén 
mindazoknak, kik drága halottunkat 
utolsó útjára elkísértek, ezúton 
mond hálás köszönetet 

Kőszeg. 1928 nov. 29-én. 

a gyászoló család. 

MázhelyeK 
eladók a régi honvédlaktanya mellett 
a Rohonci-uton. 

Dr. Szovják Hugó. ügyvéd. 

Szép uccai szoba 
bútor nélkül azonnal kiadó. 

Cím a kiadóhivatalban. 

A gyöngyös-uccai kiürített 

SCHWARZ-féle HÁZAK: 
1. egyikben üzlethelyiség és raktárak, 

2. másikban 3 szobás lakás és 
kereskedelmi üzemhez alkalmas 

tágas pince 

eladó vagy bérbe vehető. 
Feltételek a Kőszegi Takarékp.-nál. 

Cserszeg-Tomaji sző lő te lepemen 
Keszthely v a s ú t á l l omás s a l 

4 0 0 hl. idei kituno rizlingbor 
12 malligános, literenkint 65 fillérért, 

vendéglősöknek részletekben is, eladó 
Előzetes értes í tésre vasú tná l kocsival v á r om . 

Cimem: Waverberg Károly , szőlő-
birtokos, B'.idapest, V., Hold-ucca 21. 

Szőlő és gyümölcsös 
az Ursprung dűlőben f. évi decem-
ber hó íi-ik napián d. e. 10 órakor 
a Rohonci-ucca 2. sz. alatti ügyvédi 
irodában nyilvános 
mayanarveresen 

!! 
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Műsor 

kisérömüsor. 

Szerdán, dec. 5-én 

A kis garnizon 
Katonai bohózat 7 felvonásban 

Főszerepben: HARRY LIEDTKE 

É s a kisérömüsor. 

A B D U L L A a világ legkeresettebb szivarkái 
RÖZSALEVÉLVÉGÜ (Török) ára 20 drb. P 5-20 

ABDULLA 11 szam (Török) ára 25 drb. P 4.^5 

ABDULLA 16. szám (Egyptian) ára 25 drb. P 3 50 

a Hungária szállódával szemben levő, kü l fö ld i dohánykülön legességeket 

e lárusí tó üzletben : BUDAPEST, IV.,TÜRR ISTVÁN-U 4. Tel.: Aut.Slö-5S. 

KAPHATÓK az összes különlegességi dohányárudákban. előkelőbb szállo-

dákban, ettermekben, kávehazakban, mulatóhelyeken és nagyobb pálya-

udvarokon. — Vidékre szá l l í tás lev.-Iap rendelésre utánvétte l . 

Minden egyéb fajta ABDULLA-s/ivarka megrendelhető: 

madar i KREYBIG RUDOLF kül fö ld i dohányáru behozata l i i r odá j ában 

Budapest, V., Sas-u. 29 I 52. Tel.: Lipót 963-83. (A Nemzeti Bankkal szemben.) 

KÉRJEN ÁRJEGYZÉKET! 
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WMKCU 

A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy 

* < * i m I Ü I i ü k k l i a N á b r a 

azonna l i vagy későbbi szá l l í tásra előjegyezni lehet 

R Ó T H S Á N D O R b ö r k e r e s k e d é s ó b e n . 

Seybold Kálmán, Király-ut 10. 

— Nyoma'ott Rónai Frigyes könyvnyomdájában KCiszeaen. — 

Vh. 1066 1928. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Kenyeres Gvula ügyvéd altal kép-

viselt Szilárd Béla kerelmére és javara 
468 P 02 f követelés és járulékai erejéig 
a bpesti közp. kir járásbíróság 80703 928 
számú végzésevei elrendelt kielégitesi 
végrehajtás folytán végrehajtást szenve-
dőktől lefoglalt 4000 P becsértékü ingó-
ságokra az árverés a kőszegi kir járás-
bíróság fenti sz. végzésével elrendeltet-
vén, annak az 1908. evi XLI. t. c. 20. §-a 
alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett 
más foglaltatók javára is a végrehajtást 
szenvedők garageaban Kőszegen, Király-
ut 81. szám alatt leendő megtartására 
határidőül 

I92S. évi december hó 7. nap i ának 
délelőtt i 9 ó r á j a 

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

Kőszeg, 1928 nov 9. 

Tőtössv Endre kir bir. végrehajtó. 

Tüzőnő-tanuló 
felvétetik 

Deutsch Dáv id börkereskedésében 

Kifőzdémet 
:-n.'«T. Mwvi w R a m B a i 

K i r á l y - u t I szám alatt 
megnyitottam tlőjegvzése-
ket már is elfogadok ésj kérem a m. 
tisztelt közönség szives párifogását. 

Tisztelettel EDER1TS JÁNOSNÉ. 

Vh 1018 1928. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Kopfstein Lipót ügyvéd által kep-

viselt dr. Esso ándor kérelmere és h 
vára 1150 P - f követelés és járulékai 

* szombathelyi kir. törvényszék 
2916 1927 sz. végzésével elrendelt kielé-
gitesi végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől lefoglalt 2946 P becsértékü 
ingóságokra a kőszegi kir. járásbíróság 
fenti szamu végzésével az árverés el-
rendeltetvén, annak az 1908 évi XLI t c 
20. §-a alapján fentirt, valamint zálog-
jogot szerzett más foglaltatók javára is 
a végrehajtást szenvedő lakasán Kősze-
gen, Kossuth Lajos-ucca 3. sz. alatt 
leendő megtartására határidőül 

1928. évi december hó 20. nap i ának 
délelőtt 9 ó r á j a 1 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bú-
torok, zongora, képek stb. a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset-
leg bccsáron alul is el fogom adni 

Kőszeg, 1928. nov. 22. 

Tötössy Endre kir. bir. végrehajtó. 
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