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t ^ ÉSl ÁR egynegyed évre: 

Helyben . zhoz szál l í tva 1-50 Pengő 

Vidékre póstón 1-80 Pengő 

Külföldre egy évre 3 do l lár 
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Szerkesz tőség és k iadóhivata l : Kőszeg , Várkör 39 . 

Felelős szerkesztő és k iadó Rána i Frigyes. 

Teleíonsidm 23. 

nvjiltér sora 32 fillér 

Hirdetések milimétersoronkint 6 fillér 

Legkisebb hirdetés 1 20 P 

Városi képviselők választása. 

Egyes szám ara 16 fillér 

A képviselőtestület választásáról targyilagos, 
csak a tényeket megrögzítő riportot közlünk. — 
Ugy akarjuk megírni annak a másfélezer szava-
zónak is, az olvasó közönségnek is, hogy hű kepét 
adjuk az egésznek, hiszen olyan sokan vannak, 
akik ma sem tudják megérteni, hogy miért nem 
tudtak a választást illetőleg egyhangú jelölésben 
megegyezni. Ha ez a kérdés felvetődik, mind-
egyik részről azt hangoztatja* : nem én, a másik 
az oka. 

* 

Hetekkel ezelőtt a polgármester ugy vélte 
helyesen bevezetni a napirendre kerülő válasz-
tás ügyét, hogy a legilletékesebb tényezőket 
együttes tanácskozásra akarta összehozni. Azi 
erre kiszemeltek azonban, - miért, miért nem? ' 
— sohasem kerültek össze — teljes számban. 
Utóbb egyikük azon véleményének ad »tt nyoma-
tékos kifejezést, hogy a „városháza" ne avatkoz-
zék bele a választás ügyébe. Ezt, nagyon helye-
sen, komolyan is vette és ennek meg is feleit. 

A tanácskozás ezek után csakis az iparos 
és gazda érdekek képviselőivel történt. Ezekkel 
a megegyezés meg is történt a^on az alapon, 
hogy ötc csak a maguk jelöltjeivel foglalkoznak, 
ami ezen tul esik, mások fogják eldönteni 

Ezek után olyan jelöltlistáról járt a hír, 
mely főleg az értelmiség körében szült vissza-
tetszést, ami l:ülflnben már a megyebizottsági 
tagválasztás alkalmával is kifejezésre jutott, de 
a tanácskozás erről abban áll ipodott meg, hogy j 
foníosabb a városi képviselet, majd annak ide-
jén inkába ezzel fognak foglalkozni. Ez túlsá-
gosan hirtelen jött. A mar felkészültekkel szem-
ben nehéznek mutatkozott az akcióbalépes Jobb-
nak vélte érintkezést keresni azok érdekében, 
akiket kihagyni terveztek és azokért is, akiket 
közérdekből a városi képviseletre alkalmasabb- j 
nak tart. Számos uj városatya jelöltre nézve meg 
az a vélemény nyilvánult meg, hogy ezek közül 
többen is póttagságon kezdhetnék meg közéleti 
tevékenységüket, és ez esetben minden jogos 
igény kielégíthető. 

Az ekként vélekedők egy héttel a válasz- j 
tás előtt abban állapodtak meg, hogy csütörtök 
este előtt nem határoznak; hátha a fennforgó 
néhány személyi differencia békés megoldással 
simul el és esetleg az is, ami a vásárnapi gazda-
gyülésen felmerült. 

Nem simult el. Csak épen annyival enyhült, j 
hogy az értelmiség két tekintélyes tagját felvet-
ték a jeiöltek sorába. Elhatároztatott tehát olyan! 
ellenlista, mely feltétlenül magába foglalja mind-
azokat, akik érdemeiknél, állásuknál vagy ráter-
mettségüknél fogva erre jogos igényt tarthatnak 
és kik iránt az osztatlan bizalom fennáll. Kimon-
dotta azonban azt is, ha szombaton délig netán 
mégis valamely elfogadható megegyezés lehetsé-
ges, azzal komolyan foglalkozni kell. 

A helyi sajtónak délig megígért két jelölő-
jegyzék meg is érkezett. Ugy amint azt a mult 
számunkban közzétettük. Kitudódott ebből olyan 
névsor, mely az ellentéteket már annyira kifésülte, 
hogy az ellenakció szükségességét a minimumra 
csökkentette. Csakhamar kitudódott azonban az 
is, hogy az egyik lista nem az igazi, — a valódi 
autón Szombathelyre került kinyomatásra. Ekkor 
vitték postára kézbesítés céljából az ellenlistát 
és csak akkor dőlt el, hogy két lista kerül a ( 

választók elé 

Vasárnap lefolyt a választás. Itt-ott nagyobb' 
élénkséggel, de általában elég nyugodtan. Az I. 
és III. kerület eredménye az egyik pártnak már 
előre biztosítottnak volt tekinthető. Az elsőben 

csak nagyon kevés eltérés volt a jelöltekben, — 
a harmadikban Kőszeg és kölönösen Kőszegfalva 

, i gazdapolgárainak egyöntetű súlya adta meg a 
holtbizonyosat. A II. kerületben kétes volt az 
eredmény. Itt volt tehát, különösen a délutáni 

órákban, a megmozdulás a legélénkebb. 

• • 

Más oldalról a városi választások előtörté-
netére vonatkozólag kaptuk a következő sorokat: 
A Kincs István vezetése alatt álló polgárság már 
dece nber elején elhatározta és ezen elhatározását 
nem is titkolta, hogy a városi képviselőtestületi 

• választásoknál csakis a gazdák és iparosság ve-
zetőivel köt megállapodást, de erejének tudatában 
senki mással. s*ím szerverettel. sem egyénekkel 
semmiféle paktumos tárgyalást sem el nem kezd, 

iseni nem köt. Az igazságosság elvéből kiindulva 
! azonban tervbevették néhány olyan egyénnek je-
lölésit is, akik érzelmileg nem tartoznak fenti 
csoporthoz. Ezek jelölésénei kikötés volt. hogy 
ellenlistán nem jelöltethetik magukat. Ezen jelöl-
ték részéről ez nem történ' meg. sőt kezdemé-
nyezői voltak az ellenjvának Miután minden 
kétséget kizárólag megállapittatoU, hogvaze' len-
listát péntek éjjel kinyomták, sőt választási fo 
gásként zűrzavart keltő hamis listák is megszü-
lettek. a választási fogásokat ellensúlyozandó 
röpiratot és a hivatalos löldlistát a helyzetnek 
megfelelően Szombathelyen készitiette el a Kincs-
párt. 

A választás eredménye megmutatta, hogy a 
Kincs-lista helyesen számolt a közhangulattal,i 

| mert listája 100% os győzelmet aratott, ugyany-; 
nyira, hogy az ellenpárt nemcsak rendes, de még 
póttagnak sem tudta egyetlen jelöltjét sem be-
hozni. A Kincs, Szova, Dömötör-párt szavazóinak 
fegyelmezettségét mutatta az a tény, hogy a zöld-
listás választólapok nagy részét minden törlési 
nélkül adták le a választók. Az erőviszonyokra 1 

j jellemző, hogy míg az első kerriletben csak az 
egy zöldlistán szereplő legkevesebb szavazatot 
kapott jelölt is 268 szavazatot kapott, addig az 
ellenlistán a legtöbb szavazatot dr. Halik Miksa, 
csak 124 szavazattal kapta, a következő Seybold | 

[Kálmán pedig már csak 94 szavazatot. Ugy ezen,! 

• valamint a többi kerületekben természetesen azon 
jelöltek kaptak legtöbb szavazatot, akik mindkét 
listán szerepeltek, viszont jellemző adat, hogy az: 
I. kerületben az ellenlistán szereplő azon jelöltek, I 
akik hivatalosan más kerületekben voltak a Kincs j 
párt jelöltjei, és igy az I. kerületben csak az. 
ellenpárt szavazói szavaztak rájuk, nem 124, ha-
nem csak 75, illetve 54 szavazatot kaptak. A 
harmadik kerületben még szembetűnőbb volt a 
helyzet, mert itt a leadott 526 szavazatból az 
ellenpárt legtöbb szavazatot kapó Sulyok Ferenc 
jelöltje csak 96 szavazatot kapott. Komolyabb 
harcra tehát csak a II. kerületben került a sor, 
azonban a Kincs, Szova, Dömötör-lista itt is teljes 
győzelmet aratott, s ezen győzelem megmutatta 
egyúttal a város igazi hangulatát és az erőviszo-
nyokat. 

• * 

Az I. kerületben 779 szavazó közül lesza-
vazott 445, a II. kerületben 742 közül 391, a III. 
kerületben 956 közül 526. A két lista közül a 
zöld betűs listát Kincs István apátplébános, Szova 
Ferenc a gazdakör elnöke és Dömötör Qyula az 
ipartestület elnöke ajánlották a választók figyel-
mébe. A fekete nyomású ellenlistát Waldmayer 
Károly nyug. vezértitkár, dr. Halik Miksa köz-
jegyző, Drach Henrik nyug. alezredes, id. Róth 
Sándor bőrkereskedő, dr. Dreiszker Ferenc sza-
natóriumtulajdonos, Müller Ferenc építési vállal-
kozó, dr. Szovják Hugó ügyvéd valamint Nagy 
Lajos és Sulyok Ferenc kisgazdák ajánlották a 

választóknak. Az első és harmadik kerületben 
hamarosan meg lehetett állapítani, hogy a zöld 
lista hívei óriási túlsúlyba kerülnek. Az ellenpárt 
ekkor minden erejével ráfeküdt a második kerü-
letre. ahol azután folyt a harc a választásoknál 
már megszokott korteskedéssel és fogásokkal. 
Az I. és 111. kerületben az eredmény már 6 óra 
felé közismert volt, a II. kerületben még csak 
9 óra felé vált közismerté, mely itt is a zöld 
lista 100%-os sikerét hozta. (Kincs, Szova és 
Dömötör lista.) — Az ellenlista bukása folytán 
kimaradt néhány a közéletben nagy érdemeket 
szerzet olyan jelölt is, akiknek továbbra is a 
helyén kellett volna maradni. A győztes lista ré-
széről a választás előkészítését és központi irá-
nvitását vitéz Szabadváry Ferenc intézte. Feltűnő 
eseménye a választásnak, hogy először került be 
a képviselőtestületbe Bertalan Erzsébet szemé-
lyében nő is. A 30 megválasztott képviselőtes-
tületi tag között 15 olyan van. akik még ne.n 
voltak tagjai eddig a kép viselőtestületnek és 2 
olyan tagja (Kincs, Szabadváry) kik virilis jogon 
is tagjai a képviselőtestületnek. — A választás 
eredményeként bejutott képviselőtestületi tagok 
névjegyzékét hivatalos közleményünkben hozzuk. 

A választás eredménye a következő: 
Az 1. kerületben leadott 445 szavazatból 

megválasztattak: Szerdahely Károly 394, Kinc* 
István 378, Dömötör Gyula 376, Prenner Pál 367, 
Tangl Adolf 358, Németh Károly 346, dr. Stúr 
Lajos 333, vitéz Szabadváry Ferenc 295, Szelin-
ger Dezső 271, Bertalan Erzsébet 268 szavazat. 

A II. kerületben leedott 393 szavazatból 
megválasztattak: Schreiner János 365, Karner 
Ferenc 365. Kappel Tófor 352, Maitz Gusztáv 
330, vitéz Láng József 284, Prisznyák János 221, 
Schwahofer János 216, Németh Imre 213, Vörös 
Lajos 208, Böröndi Kálmán 186 szavazattal. Sza-
vazatot kaptak még dr. Beyer János 173, Sulyok 
Ferenc 171, Kőszegi József 167, id. Róth Sándor 
165, Marth Károly 129. 

A III. kerületben leadott 526 szavazatból 
megválasztattak : Abért István 504, Tompek Antal 
502, Szova Ferenc 498, Koller István 496, Schatzl 
Ernő 490, Varga Imre 483, Bakos József 4 7 4 , 
Prenner Ferenc 428, Náhrer Mátyás 418, Farkas 
Pál 412 szavazattal. Tehát a képviselőtestület uj 
tagjai a következők lettek: Tangl Adolf, Szelin-
ger Dezső, Schreiner János, Karner Ferenc, Prisz-
jános, Nahrer Mátyás, Schwahofer János, Németh 
Imre, Vörös Lajos, Koller István, Schatzl Ernő. 
Bakos József, Farkas Pál, Bertalan Erzsébet és 
Böröndi Kálmán. 

A városi zenekar hétfőn este mindazon 
ujjonnan megválasztott képviselőtestületi tagok-
nak, akik ezideig nem voltak tagjai a képviselő-
testületnek, szerenádot adott. 

Eredményes és áldásdus munkát várunk a 
nagyközönség közmegelégedésére az uj képviselő-
testülettől. 

Városi közgyűlések, 
i . 

Alakuló fllés. 
A választáson jelentékeny többségbe jutott 

párt együttes felvonulással foglalta el helyét a 
város parlamentjében. Érdekes benyomást keltett 
a középen ülő egyetlen női tagja. A kisebbség 
is szép számmal volt jelen. 

Félháromkor Vidos Árpád vármegyei fő-
jegyző az alispán képviseletében nyitotta meg 
az alakuló ülést, üdvözölte az uj képviselőtes-
tületet, buzdította az uj szellem irányzatára 
amelytől a haza jobb boldogulását várja és az-
után felolvastatta az uj képviselőtestület névso-



rát, melynek megtörténte után a városi képvise-
lőtestületet megalakitottnak jelentette ki. 

Jambrits Lajos polgármester szívélyes sza-
vakkal köszönte meg fáradozását és a város jó-
indulatú támogatását kérte, amire az alispán-
helyettes azzal felelt, hogy más tőle nem is vár-
ható, hiszen ő a város szül tte és itt tartja fenn 
állampolgári jogát. (Lelkes éljenzés.) 

II. 

Rendkívül i közgyűlés. 

Három órakor nyitotta meg a polgármester 
az ülést és lelkes beszeddel emlékezett meg azok-
ról, akik a múltban közreműködtek a város köz-
ügyeiben, ezt kéri az uj testülettől is és remeli, 
hogy együttes erővel mégis csak előbbre visz-
szük a város sorsát. Melegen üdvözölte Bertalan 
Erzsébet tanárnőben az első nőképviselőt, aki 
szociális tevekenysegere bizonyáta itt is meg-
talalja működési körét. 

Következett a napirend. 
A képviselő testület elfogadta azt a javas 

latot, mely szerint igazoló választmányi tagok 
Kincs István és Róth Jenő lettek, mig a jelölő-
bizottságba Kincs István és Szova Ferenc kerül-
tek. Az igazoló választmány és a jelölő bizott-
ság két ket tagját az alispán nevezi ki. Ezen 
funkcióra a polgármester az igazoló választmányba 
Czeke Gusztávot és Szova Ferencet, a jelölő 
bizottságba Czeke Gusztávot és Dömötör Gyu-
lát hozta javaslatba. 

Polgármester bemutatja tudomásvételre azon 
javaslatát, mely a választás alá eső tisztviselői 
allásokat -jllapitja meg, szintúgy azokat, melyek 
kinevezés utján fognak betöltetni. A javaslat szi-
gorúan a törvény es önkormányzati szabályren-
delet alapján készült. 

Kincs István bírálat alá veszi a multat, sok 
kifogást tesz az eddigi gazdálkodás ellen, elitéli 
az eladósodást és a jövőben a gondos takaré-
kosságot akarja érvényesíteni. A javaslatot tu-
domásul nem veszi, hanem bizottság kiküldését 
indítványozza, mely mtg a tisztujitás előtt a 
tisztviselőlétszám csökkentésére fog indítványt 
tenni. 

Kőszegi József azt fejtegeti, hogy a tiszt-
újítást az alispán már kiirta, ez neki törvényes 
joga, melyet kérelemre ugyan megváltoztathat, 
de nem ajánlja az alispánt ilyen kényes helyzetbe 
juttatni, aminek célja sincs, mert ha az önkor-
mányzati szabályrendeleten változtatni akar, 
azt saját hatásköreben is elvégezheti a képviselő-
testület es a takarékosságra irányuló javaslatok 
mindenki részerői szamithatnak tamogatásra. Ami 
a mult megkritizálását illeti, védelembe veszi a 
mult adóssagcsináló képviselőtestületeket és fel-
sorolja mindazon alkotásokat, melyeket mindig 
a képviselőtestületek, legtöbbször egyhangú ál-
dozatkészséggé! szavaztak meg és ha ezekért 
felelni kellene, a tanítóképző kivételével az apát 
ur velünk együtt lenne kénytelen a felelősséget 
vállalni. Nagy alkotásokat vagy beruházásokat 
sohasem lehet egy-két adóévre hárítani, azokat 
generációknak felosztottan kell viselnie. Hiba lett 
volna ez alkotásokat meg nem csinálni, melyek 
ma már nagyrészt ki vannak fizetve, jelentékeny 
vagyonszaporulatot, nagy bevételi forrást is je-
lentének és akkor lehetne a multat vádolni, ha 
elmulasztotta volna ezeket megvalósítani. 

Kincs István válaszaban hivatkozikozik arrra, 
hogy a mult befektetései helyesek voltak, mert 
produktív olyan célokra történtek, amelyekből 
Kőszeg városának közvetlen es arányos haszna 
volt. Könnyű volt az olcsó békebeli kölcsönökkel 
operálni, de a mai 12%-os és valorizálásnak ki 
tett kölcsönökknél már nem lehet arra számítani, 
hogy a város egy pár pengővel tudja kifizetni 
tartozásait, mint ahogy ez a háború alatt volt. 
A város helytelen gazdálkodása révén ma egy 
abnormisan nagy, evi 100.000 P kamatteherrel 
kell számolni, s ha csak ezen összeget lehetett 
volna évente kulturális célokra fordítani, akkor 
már nemcsak a kulturház, de számos más szük-
séges közintézmény is itt állana. Hiába állítják 
be 50%-os alapon a pótadót, ez a kamatteher 
majdnem 150%-osnak felel meg A tisztújítással 
kapcsolatban ellene van a dec. 23-iki terminus-
nak, mert mindjárt az első pontnál kell kezdeni 
a takarékosságot és meg kell állapítani, hogy az 
önkormányzati szabályrendelet alapján nincs-e 
módja a létszámcsökkentésnek és az egyes tiszt 
viselő fizetéseknél a pótilletmények redukálásának. 

Dr. Szovják Hugó a törvény betartására 
figyelmeztet, mert ha ettól letérnek, olyan ne-

hézségek és akadályok merülhetnek fel, melyek 
az egész kérdést hónapokra, sőt évekre is ren-
dezetlen hagyjak. Érdemileg teljesen rrindegy, 
a választás előtt vagy után történnek személy-
változások, az ezekkel járó kötelezettsegekct min-
denképen vállalni kell 

Czeke Gusztáv a tisztujitás elhalasztását 
feleslegesnek találja, rriert mig ennek már kitű-
zött terminusa lejár, a bizottság is elvégezheti 
munkáját. Dömötör Gyula hasonló értelemben 
ki fejti véleményét. 

Jambrits Lajos polgármester hosszasan is-
merteti a törvényt és javaslatát azért tartja fenn, 
mert ez szigorúan a törvényen es szabályrende-
leten alapuló. Felelősséget vállal, hogy soha sen-
kinek sem jutott több, mint amennyi megilleti, i 
Minden terhelése a városnak szabályszerű sza-1 
vazással történt. Sorban ismerteti a város összes 
tartozásait. Hogy ezután nagyobb takarékosság-
gal történjen a gazdálkodás, már a költségvetés 
és zárszámadáskor jelentette be és ezt be is 
fogja tartani. 

Dr. Freyberger Jenő t. főügyész a polgár-
mesteri javaslat törvényességét igazolja, de azért 
ez nem gátolja a bizottsági eljárást, viszont azt 
sem, hogy a tisztújítást megtartsák vagy elha-
lasszák. 

Szova Ferenc a javaslat elleni indítványt 
pártolja, mert a takarékosságot egész erővel meg 
kell valósítani. 

Polgáimester szavazásra bocsátván javas-
latát, a túlnyomó többség Kincs István indítvá-
nyát emelte határozattá. 

Következett a számvevőségi szervezet ja-
vaslata. E szerint a polgármester a főszámvevői 
állás szervezeset mellőzni kéri, mert ujabb terhet 
jelent, mig a meglevő tisztviselők is elégségesek 
e célra. — A képviselőtestület ezt egyhangúlag 
fogadta el. Ezen ügynél vitéz Szabadváry azt 
ajánlja a polgármester figyelmébe, hogy tekin-
tettel a kialakult uj többségre, a jövőben javas-
lataihoz előbb ezen többségnek a hozájárulását 
biztosítsa, miáltal a hosszadalmas viták kiküszö-
bölhetők. Polgármester válaszában kijelenti, hogy 
a többségnek módjában van saját javaslatait elő-
terjeszteni és őt csak törvény és szabályrende-
let irányihatja. 

Gazdasági tanácsnok előterjeszti a vizivám 
váltság kivetését. — Kincs István arra figyel-
meztet, hogy a Betegház nem egész éven át 
volt tulajdonos. Többen ugy vélekednek, hogy 
ez a vám a mindenkori birtokost terheli, tehát 
helytelen a kivetés. A polgármester a különbö-
zet törlését javasolja. A közgyűlés igy határozott. 

Dr. Freyberger Jenő tiszti főügyész bemu-
tatta a Kelcz-Adelffy árvaházi épületnek tanitó-
képzőintezeti cétra való megvételére vonatkozó 
szerződést. 

Kőszegi József azért, mert hiteltérdemlő for-
rásból olyan hirek terjedtek el, mintha a tanító-
képző Kőszegnek még biztosítva nem lenne, a szer-
ződést azzal kívánja megtoldani, hogy az csak 
akkor érvényes, ha a tanítóképző itteni elhelye-
zése véglegesen biztosított. 

A polgármester csodálkozik azon, hogy 
ebben a felszólaló kételkedik és kijelenti, hogy 
ehhez szó sem férhet, amit a minisztériummal 
váltott akták is bizonyítanak. 

Anélkül, hogy a szerződést kiegészítő indít-
ványt szavazásra bocsátotta volna, az előterjesz-
tett szerződést elfogadottnak jelentette ki. 

Ezek után a közgyűlés a szerződést egy-
h a n g ú l a g elfogadta és a közgyűlés véget ért. 

Mindenfitt kaphatói 
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14.6b3" 1929. Az 1929. évi december 8-án 
tartott városi képviselőtestületi tagválasztás alkal 
mával a következők választattak meg. I. ker. 
Rendes tagok: Szerdahelyi Károly, Kincs István, 
Dömötör Gyula, Prenner Pál, ifj Tangl Adolf, 
Nemeth Károly, Dr. Stur Lajos, vitéz Szabadváry 
Ferenc, Szeünger Dezső, Bertalan Erzsébet. Pót-
tagok: Jarosij István, Maitz Andor, Lendvay La-
jos, id. Stiaszny Gyula, Pavetits Ede. II. ker. 
Rendes tagok : ifj. Schreiner János, Karner Ferenc, 
Kappel Tófor, Maitz Gusztáv, vitéz Láng József, 
Piisznyák János, Schwahofer János, Németh Imre, 
Vörös Lajos, Böiöndi Kálmán. Póttagok; Hammer 
János, Bauer Antal, Bauer Alajos, Gombás Ede, 
Ederits Lajos, III. ker. Rendes tagok: Abért^ 
István, Tompeck Antal, Szova Ferenc, Koller* 
István, Schatzl Ernő, Varga Imre, Bakos József, 
Prenner Ferenc, Niihrer Mátyás, Farkas Pal. Pót-
tagok : Takács Sándor, Bauer Antal, Schwahofer 
Lajos, D askovits Ferenc, Halper József. A vá-
lasztási eljárás elleni panaszok, továbbá a meg-
választott képviselő vaiaszthytósága ellen tett 
észrevételek a választástól szamitott 10 nap alatt 
az igazoló választmányhoz nyújtandók be. 

Ad. 14.819—1929. Közhírré teszem, hogy a 
m. kir. államrendőrségnél őrzött talált tárgyak f. 
évi december hó 29-én délután 2 órakor a m. 
kir. allamrendőrségnél nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Hirdetmények. 
9191—1929. sz. Felhívom az adózó közön-

séget, hogy az adótárgy s mivelési ágváltozásokat 
a jogkövetkezmények terhe mellett f. évi december 
hó 80-ig a városi adószámviteli osztályban fel-
tétlenül bejelentsék. 

14.693—1929. Felhívom a hadirokkantakat, 
hadiözvegyeket és hadiárvákat, hogy f. évi de-
cember hó 15-től kikézbesitendő ujabbi eredeti 
igazolványaikat a városi adószámviteli ügyosz-
tályban feltétlen bemutassák 1929. évi december 
hó 30-ig, mert ellenkező esetben az addig él-
vezett rokkantellátási adó aluli mentességben 
tovább már nem részesülhetők. 

12.798—1929. Felhivom azon Kluch Károly 
nevű állítólag Kőszegen lakó egyént, hogy állam-
polgársága ügyében mielőbb jelentkezzék a hi-
vatalos órák alatt városháza 11. sz. szobában. 

Ad. 10.938—1929. Közhirré teszem, hogy 
a hadirokkantak és özvegyek nemzeti szövetsé-
gének vasmegyei csoportja Kőszegen fiókot akar 
létesíteni. Felhivom a hadigondozottakat, hogy a 
megalakulás kérdésében ma vasárnap d. e. 11 
órakor a Városháza közgyűlési termében tartandó 
értekezleten a saját érdekükben minél nagyobb 
számban jelenjenek meg. 

Ad. 14.829—1929. Közhirré teszem, hogy 
a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete Önkor-
mányzati választása 1929. évi december hó 15. 
napjára van kitűzve: a szavazatszedő küldöttség 
működési helye az Ipartestület hivatalos helyi-
sége : részié es hirdetmény a városi hirdető táblán, 

14.049-1929. sz. Közhirré teszem, hogy a 
vagyonváltság földhöz jutattak megváltási árai-
ról szerkesztett törlesztési kivetési lajstrom f. é, 
december hó 5 tői 15 napi közszemlere van ki-
téve a városi adószámviteli ügyosztályban. 

14.293-1929. Felhivom azon tiszteket, al-
tiszteket és legénység állománybeli kőszegi la-
kósokat, akik a volt cs. és kir. 12. huszárezred 
kötelékében teljesítettek szolgálatot, ezen körül-
ményt sürgősen jelentsék be a városháza 11. sz* 
szobájában. 

Jambr i t s Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítjük a testület tagjait, hogy e hó 16-

tól (hétfő) kezdve minden hétfőn este 8 órai 
kezdettel imeretterjesztő előadások fognak az-
ipartestületben tartatni. Az előadások az ipar-
testület tulajdonát kepező legmodernebb vetítő-
gépen fognak szemléltetőleg egyidejűleg kisértetni. 
E hó 23-ától kezdve, amikor is a már megren-
delt lemezek rendelkezésre fognak állni, kizáró-
lag ipari érdekű tárgyak fognak bemutattatni, 
mely tárgysorozatot, az előző vasárnapi számba" 
megjelenő közlemények rovatában fogjuk közzé-
tenni. Sziveskedjenek a tagok e rovatban közöl-
teket figyelemmel kisérni és az érdekes és tanul-
ságos előadásokat minél nagyobb számban lá-
togatni. 

Ipartestületi elnökség. 

Karácsonyra praktikus aján-
dékot vagyon I Cipők, illatszerek, kóz-
mosószappanok, toilet stb. holmik a legprak-
tikusabbak. Legjutáojosabb beszerzési forrás, 
Freyberger oég a Cipésiiparoiok, Főtér 10. számú 
e.óiutitó helye. 
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1929. december 15. és Vidéke 3. 

H I E E K 
Felszenteltek a zárda uj epületet. Impozáns 

ünnepség keretében szentelte fel vasárnap Mikes 
János gróf megyéspüspök asz. Domonkos zárda 
uj iskolaépületét. A megyéspüspök a város temp-
lomai összes harangjainak zúgása közepette 
pontosan délelőtt 10 órakor érkezett meg Kő-
szegre Palkó János dr. egyházmegyei főtanfel-
ügyelő 'kíséretében. A templom bejáratánál a 
papság élén KÍDCS István apátplébános foyadtn. 
A bevonulás alatt a tanitönőkepesde énekkar t 
Griesbacher Ecoe sacerdos át énekelte. Ezután 
a megyéspüspök a zárdatemplomban nagymisét 
pontifikált, mely alatt az énekkar ugyan csak 
Griesbacher misét énekelt. A mise után a pus 
pök kíséretétől követve felszentelte az uj is&oia 
épületet. Legelőször az előcsarnokba ment, mely-
nek falában márványtábla díszlik, rajta e tel 
Írással : A zárdaiskola uj része épült a vallás 
alap és a kultuszkormány hozzájárulásával gróf 
Klebelsberg Kunó minisztersége alatt, Kertész 
K . Róbert és Szabó Gyula tervei szerint, Müiler 
és Havas építési vállalkozók kivitelében 1928— 
29. évben. Az előcsarnok kitűnő helyén Mt.yer 
szobrász által készítve Mikes János ^rot me-
gyéspüspök pompás mellszobra díszeleg, alul e 
felírással: Hálából ezen iskola kibővuőjének 
1929. Innen a menet az tsázes termeken, tan 
szobákon végigvonult, majd utolsónak maradva 
a díszterem azt is felszentelte a megyéspüspök. 
Utána a díszteremben Kőszeg város előkelő-
ségeinek részvételével matiné következeit. A 
matinét Beethoven: Isten dicsőségének elének 
lésével a kar nyitotta meg. E?után a tanuló 
if júság nevében Mayer Paula és Radványi Margit 
I . osztályos elemisták és Sió Anna IV. é. ta 
nitónőjelölt üdvözölték az uj iskolaépületet es 
mondtak köszönetet azok megteremtőinek. Né 
meth Imre zárdaigazgató ismertette ezután az 
58 évvel ezelőtt Kőszegre jött Domonkos apá-
cák iskoláinak fejlődését. Először osak elemi 
iskolájuk volt, majd polgári iskolával bővítették, 
ebhez később tanítónőképző, azután ptdig pol-
gári iskolai tanárnőképző intézet épült. Az apá 
cák a legnagyobb *zer(nységten élve küzdöttek, 
fáradoztak. Munkájuk meg is hozta a megér-
demelt gyümölcsöt, ma már hosszú bosszú báz 
sor dicséri a jó nővérek áldásos munkáját . Vé-
gül az uj épület építésének történetét ismer 
tette, mely építésnek kezdeményezője és az épi 
Us feltételeinek megteremtése legnagyobb rész 
ben Mikes János gróf megyéspüspök névéhez 
fűződik, akit a jelenvoltak hosszantartó tapssal 
és éljenzéssel üdvözöltek. Bemutatta az igaz 
gató a kultuszminiszter üdvözletét is, amelyet 
Schindele M. Rcmigia perjelnőböz küldött s 
mely távirati üdvözlés igy szol: Hivatalos el-
foglaltságon tart vissza attól, hopy személyesen 
résztvehessek szép uj iskolájuk felszentelést 
ünnepén. Isten á dását kérem a műre. Szol-
gáljon hazánk és egyházunk dicsőségére. Gróf 
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi mi 
Dísztér. Ezu*án a legnagyobb figyelem köze-
pette Mikes János gróf megyéspüspök köszön 
tötte az ünneplő zárdát, annak vezetőségét, a 
kedves nővéreket és a tanulóifjúságot. Végül 
köszönetet mondott a megyéspök a kultusz 
miniszternek, aki nagy megértéssel támogatta 
őt munká jában . Ezután Jambrits Lajos polgár 
mester emelkedett szólásra, aki a város nevé 
be n meleg szavakkal köszönte meg a megyés 
püspöknek, hogy a városnak iskolavárossá való 
fejlesztési programmjába a megyéspüspök oly 
pompásan illeszti bele programmját. Megígérte, 
hogy a mostoha viszonyokat szem előtt tartva 
a jövőben is szivén viseli a Domonkos-nővérek 
iskoláinak ügyét. Ezután a kar jól sikerülten 
nagya r népdalokat adott elő, végül P. Ratnik 
Domonkos dr. püspöki biztos az iskolafennt-
ar tó rend nevében a püspöknek mondott me-
leghangú beszédben köszönetet. 
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Halálozás. Szerdán hunyt el Nórák Már-
tonná helybeli tejkereskedő felesége. Temetése 
pénteken délután volt nagy részvét mellett 

A kőszegi bences reálgimnázium Mária-kong-
regaciójának 25 eves |ubil. urna A dec. 8 iki 
ünnepélyt Tr;duum előzte meg. Az első nap 
szónoka dr. B -rta Orbár lelkes szavakkal bi-
zonyította, hogy M^ria tiszteletű mennyire össze-
forrt a rm.gyar nemzet történetével. Dec. 6 án 
Nagy Balázs igazgató a Mária-kongregációk 
történetét fejtegetve rámutatott a Mária-kong-
regációd óriási nevelő hatására. A harmadik 
napon Czin^rrtber Pé er véKigvonultattft a hall-
gatóság előtt ax arHnymiséjét ünneplő X I . Pius 
pápa életének főbb mozzanatait és meggyőző 
szavakkal beszélt Szentséges Atyánk nagy 
munka programmjáról az „Aotió Catholikáról", 
amelynek fontos nevelő iskolái a Mária-kong-
resrációk. Dec 8 án délelőtt Kroller Miksa zala-
fári apát az ünnepélyes apáti mise keretében 
tartalmas beszéd keretében tűzte 33 uj kong-
reganista mellére a Mária-érmet. Délután 5 óra 
kor Czingraber Péter kongr. vezető megrende-
zésével sikerült ünnepély volt az intézet dísz-
termében. Az öreg kongresánisták nevében 
Papay János szombathelyi spirituális mondott 
hatalmas beszédet. Lelkes tapssal honorálta a 
közönség az ifjúság szónokát Fazekas János 
V I I I . o. t. Horváth Gyula V. o. t. és Randwég 
Mihály V I I I . o. t. szavalatát, Turner Ottó ki-
dolgozásában előadott énekszámokat és Kováts 
karnauytói dirigált szép zeneszámokat. Az ön 
kéntes adományokból befolyt 104 P 29 fillér. 
Miután jótevőink legtöbbje névtelsn akart ma-
radni, a csonka névsor közlése helyett általá 
nosságban mondunk köszönetet a legkisebb 
adományért is. 

Jegyzőválasztás volt szerdán Nngycsömöte 
községben. A nyugalomba vonuló Jankó György 
körjegyző helyébe a Szerdahelyen helyettesként 
működő Polgár Gyula körjegyzőt választották 
meg. A nyugalomba vonuló Jankó György tisz-
teletére este díszvacsora volt, mely alkalommal 
jegyzőtársai és többi barátai .meleg szavakkal 
búcsúztatták. 

A reáliskolai v lzvszeték munkálatait kedden 
reggel kezdték meg amerikai tempóval, miáltal, 
ha az idő továbbra is kedvez, pár nsp múlva 
már a város területén kívül lesznek. J ó volna 
ezt az alkalmat arra kihasználni hogy az Inté 
zet utoát, ahol nagy forgalom bonyolódik le, 
végre slaposan helyreállítanák, és megszabadít-
sák a sár tengertől. 

Értesítem a kőszegi hegyhözség tagjait, 
hogy a szőlészeti és borászati főfelügyelő f. hó 
17 én Kőszegre érkezik, hogy az uj hegyköz-
ségi törvényről és egyéb aktuális kérdésekről 
előadásokat tartson. Az előadások f. hó 17 én 
kedden este 8 órakor, 18-án szerdán délelőtt 
7,10 órakor és délután 7,4 órakor továbbá 19 én 
délelőtt 7 , 10 órakor, a városháza tsnácstermé 
ben fognak megtartatni. Felkérem a kőzzegi 
Hegyközség tagjait, hogy ezen előadásokat aa-
át érdekükben minél számosabban látogassák, 
lnök. 

A Levente Egyesület dr. Halik Miksa el-

nöklete alatt ülésen elhatározta, hogy ez évben 

is megrendezi a leventék számára a karácsony-

fa ünnepélyt és megajándékozza a szegény-

sorsú érdemes léventéket, mintegy harmincat. 

E óéiból az idén is gyűjtés utján szerzi meg 

ennek a kiadáaát és felkéri az összes intézmé 

nyeket és jótékonyságot gyakorló emberbaráto 

kat a támogatásra. Mult évben közel 500 pengő 

gyűlt ésszé e oélra, remélhetőleg ez évben is 

szívesen támogatják est a nagy érdeket szolgáló 

in tézményt . 

Gyomor es bélzavaroknal, étvágytalanság-
nál , szorulásnál, felfúvódásnál, gyomorégésnél, 
folböfögésDél, szédülésnél, homlokfájáenál, hány-
ingernél 1—2 pohár természetes Ferenc József 
heserüviz alaposan kitisztítja az emésztőutakat. 
Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a Fe -
renc József vizet még a fekvő betegek h na-
gyon szívesen isszák és általánosan dicsérik. 
A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárukban, 
drogériákban és füsz"rűzletekben kapható. 

A Kath. Jotekony Nőegylet dec. 21-én d. u. 
5 órakor u Mulató nagytermében karácsonyi 
ünnepélyt rendez, melyre a jóttevőket és az 
egyesület tagjait tisztelettel meghívja. Több 
mint ICO gyermek részesül ajándékba, másnap 
pedig 117 felnőtt ós öreg. 

A második kath. Kulturest . Ma december 
15 én vasárnap délután 5 órakor lesz a máso-
dik kalh kulturest a bencés reálgimnázium dísz-
termében a következő műsorral: 1. Magyar 
ének 1919 ben Sajó Sándortól : szavalja Rand-
wég Mihály rrálg. V I I I . o. t. 2. Don Bosco az 
elhagyott gyermekek védője: előadja B?rtalan 
Erzsébet polg. isk. tanárnő. 3. Schubert: Ave 
Mária, Massenet: Elzgia, Szikács A : Ciengő 
bongó kis harang: énekli Holécy Babéi, zon-
gorán kiaéri Nahrer Mári i . 4. A tuberkulózis : 
előadja Dr. Pallér József városi tiszti orvos. 
5. Beriot: 9 Koncert, Moszkovszky : Szerenád; 
negedün játssza Turner Ottó boncés tanár, zon-
gorán kiséri Geyer Béla képzőintézeti tanár. 

A mult vasarnapi val lásos est az evaug. 
tomplomban szépen sikerült. Dr. Tirtsch Gergely 
érdekes német nyelvű munkát olvasott fel, Ha* 
nély Flóra tánárnő egy Schubart költeményre 
irt dalt énekelt Reimann tói „Wiegenlied der 
Hirten an der Krippe". Éneke igen élvezetes 
volt annyival is inkább, mert a kifogástalan 
színezés mellett a szövegkiejtése is elsőrendű. 
Elmer Béla hegedűszólója egészítette ki az estet. 
A fiatal szólista igen precízen játszott Ha i-
deltől és Glucktól egy-egy rövid darabot, játé-
kával a klasszikus művek szépségét kellően ki 
fe jetve . Ha nem csalódunk, Elmernek ez volt 
első nyilvános szereplése. Mindkét magánszá-
mot Frevier Emma tanárnő kisérte az orgonán 
kifogástalan érzékkel. 

£ 

jótókonycólu m. kir. állami 

S O R S J Á T J É K 
Főnyeremények: 

30 .000 
20.000 
15.000 
JO.OOO 

pengő stb. , összesen 17.000 nyeremény 

Húzás 1929. december 27-én. 
A sorsjegyek ára: 

Egész 3 pengi | Fél 1 és fél pengi) 
Kapható minden bank- és sorsjátéküzletben, 

dohánytőisdékben, postahivatalokban. 
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A ZsnepárU ló Egyesület aimfóniVus zene -
kara próbáit ism6t íreirkezdi. E'sö próba piü-
tekeo deojmber hó 20 án est* 7j9 árakor a 
polgári fiúiskolában. A Z »nepártoló Egyesület 
Xéri a eeieknr tfl»jftit, hopy a próbái fe!t4t 
lenül raegjelonje^ek mert január vósfóre van 
tervezve a k vetkezü nyilváaos hungVHriguy* 

Ma vannak a MABI válanztáeok. S z a v a l á s 
ma repRel 8 órától kezdődik és metrónk itás 
nélkül tart este 8 óróia. Körülbelül 150 sza 
varó ván KfJszu'gen. Hazafias ós polgári köte-
lesség, bou j minden szavazásra jogosult éijen 
szavazati jogával. Kót országos lista áll e*v 
mással szeinbsn. YasvÁrme^ye területére a Nem-
zeti blokk jelöltjei tírunkola Tamás, Funtek 
László, Binger Pál és özv. Rupprucht Adolfaé. 
A demokrata párt, illetve szociáldemokrata párt 
jelöltjei Lf»wensóhn Géta és Geröiy Bóia. Sza-
vazati j jga csak anna-c van, aki szavazati iga-
zolványát hivatalos uton & Munkáebiztositótól 
megkapta. 

önnek sok gyermeke van é* kevés fizetése. 
Büut k ivet el saját maga ellen, ha minden 
ketívnzö l ikaimat nem ragad me^, hogy gyer-
mekei jövpcdftj-^t el3koszitse. Kevés befekte-
téssel 10,15. 20, v igy szerencsés esetben 30.000 
pengőt nyerhet és életria áidnni fogja a 

srondoUtot, mely a s<:erenc35s rtt'ethez jutatta. 
Vegyen gyorsan j í tékonycélu Allamáorsjogyet 
s nyereményét a AarácsotiyfA alá teheti, mert 
a húzást már desemb^r 21 én megtartják. 

Segedvizsgák. A kőszegi ipartestületi ta-
noncvizsguló bizottságok előtt f. évi november 
havában a következő tanoncok tettek se;éd 
vizsgát: Sisa Tivadarnó nöisz^bón <k, Letenay 
Anna, Borhy János mészáros honte^nek. R?s 
tonics L&szió né**ü tanoncai kitüuS. Wisdamann 
Ferenc lakatosnak, Starapf Rud j l f nevű tanonc i 
jó, Píjrkovits JenÖ vendógiősacfc, Németh Józstf , j 
Püsky Gyula cipésznek, Sohutzl Sándor, Pajor! 
Miklós cipésznek, Kelemen Ferenc nevű tanoncai 
elét^s'-ffes erpdménnvo!. ' 

" B A D A C S O N Y 
és az egész borvidék kiváló zamatu magasszesz-

tartalmu világhírű borai kaphatók 

CSOPAKTOL—KESZTHELYIG i 
A Badacsonyborvidéki Szőllősgazdák : 

állami ellenőrzés alatt álló i 

P I N C E S Z Ö V E T K E Z E T É N É L ; 
Badacsonylábdi. 

• LMSr .vt. 

sütőporból készült sütemények 
Kérje minden füszerkereskedésben 

A most megjelent 148 receptet tartalmazó, színes 

képekkel illusztrált 

dr. OETKER-fele rsceptkönyvet. 

Mazihirek. A s^inhíz bazárta kapuit és 
megkezdődnek ismét a mo-:i apadások. Jobb-
nál jobb f i lméi le'.tek a téli évadra ie<ö've s 
remélhető, hogy a-? els5r^nd j raisorra! mind'ínUi 
meg lesz eiéaedvj. A téli hónapokban p~ak!i 
ku9 uj'tást valósit meg a mozgó, umuor a dél-
utáni előadások kezdetét G óra helyett már 5 
órára teszi Erre szükség is van n j a i c u l i a kö-
zönség kényelme szempontjából, h i nsm a riss 
ben hoaazabb műsor, valamint a megfelelő s»,»l-
lőztetési lehetőség miatt is. M i vasá rnap az 
elmúlt évad legaagvobb filmjét, az Uf j világ-
hírű magyartáravu darabját a „Magyar rapszó-
diát" játssza. E darabnak most volt a reprize 
a budapesti mozgókban, mégnagyobb siker rael 
lett, mint a bemutató előadásoknál. Es a ma 
^ynrtárgyu dar ib nem csak a magyar föld rap 
szódiája, hanem egyúttal a munka himnusza 
is. Li l i Djgower alakítása mint Marika, világ-
hírű. A magyar rapszódia mai előad isát nem, 
a rendes mozizanekar, hanem cigányzenekar 

fogja kisérni. Szerdán is játszik a mozgó, ami-
kor kettős műsora van. Az egyik d*rab Rinaldó 
Rinaldini legújabb kalandjai, a főszerepben Lu-
cinnó Albertinivel „Az ördög szeretője" iT"tnpó 
tempó) ezt követi egy 8 felvonásos amerikai 
burleszk attrakció „Zigotó a tűzben* ez az ame-
rikai filmgyártás remek háborús filmjének a 
„Nagy parádénak" karikatúrája Muszáj nevetni 
a fantasztikus Zigotó trükkösön és a francia-
német fronton véghez vitt h«jm.:reeztő lehetet-
lenségein. A Szinpártoló Eiyesüiet moziakciója 
változatlanul fennáll, s ez alapon a 20°/0-os ked-
vezményt biztosító bérletszelvények, amelyek 
minden olőidásra korlátlanul érvényesek, az 
egyesületnél és az egyesület pénzbeszedőjénél 
ismét kaphatók. Kedvezményes moziszelvériye-
ket csakis nz egyesület adhat ki. 

Róth Jenő kölcsönkönyvtáránM újdonságai: 
Mauróie, két asszony között, Brod, Leben. 

Az osztalysors jegyek legutóbbi húzásán is-
mét több kisebb nyeremény e»ett Kőszegre. Az 
illetők felvehetik a Kőszegi Takarékpénztárban 
hol a következő dec. 26-iki húzáshoz a sors-
jegyek átvehetők ós vásárolhatók. 

S a s i n h á / , 

Az utolsó előadások a jutalom játékok je-
gyében folytak le. A közönség elhalmozta ked-
venceit ajándékokkal. A két reprizt „Stambul 
rózsája" és „Régi nyár*-t jó előadásban hozta 
ki a Radó— színtársulat. Szerdán Földes Imre 
nagyhatású drámája Komárom tragédiáját tár-
gyaló „Égő város" került bemutatóra. Az elő-
adáson észre lehetett venni, hogy azt még csak 
Kőszegen tanulták be. Csütörtökön jutalom já-
tékként „Végre egy úriasszony" ment jó elő-
adásban, azonban a hasonló zsánerű darabok 
nem nyerik el a kőszegi közönség tetszését. El-
távoztak tehát a színészek s végeredménykép 
mégis csak meg kell állapítani, hogy a prózai 
előadásoknál többet és jobbat adtak, mint ameny-
nyire számíthattunk, ellenben az operett társulat, 
tehát nem csak a műsor, amiről nem tehetnek, 
erős árnyalattal alatta maradt az eddigi Radó 
társulatoknak. Ezt még akkor is meg kell álla-
pítani, ha most az évad véjén már meg is szok-
tuk a társulatot. 

Egy igazán kedves kis ielenet játszódott le 
a kedden előadott „Régi nyár" c. operettben. A 
színházlátogató fiatalság két kedvencét, Körössy 
Röskét és Kertész Sándort neuvárt ajándékokkal 
lepte meg, mely figyelmesség oly örömöt váltott 
ki mindkettőjüknél, ho^y könnyezve csókolták 
meg egymást a színpadon. Erre természetesen 
szűnni nem akaró tapsvihar támadt a közönség 
körében, amit a két művész meg is érdemelt. 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 
Mindazoknak, kik felejthe-

tetlen jó feleségem, illetőleg 
édesányánk és nagyanyánk el-
hunyta alkalmával akár ko-
szorúkkal, vagy a temetésen 
való megjelenésükkel és rész-
vétnyilvánitásukkal mérhetet-
lenfájdalmunkat enyhíteni igye-
keztek, eznton mondunk hálás 
köszönetet. 

N ó v á k M á r t o n 
és c s a l á d j a . 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

Mindazoknak, kik szeretett jó 

kis leánykánk 

Aranka 

elhunyta alkalmával fájdalmunkat 
jóleső részvétükkel enyhíteni igye-
keztek, úgyszintén a koszorúk és 
virágokért és a temetesen való 
megjelenésért ezúton mondunk há-
lás köszönetet 

Kőszeg, 1929. dec 12. 

A gyászo ló 

Polgár-család. 

Í j I J D 

Műsor : Vasárnap , dec. 15-én: 

A teli ideny alatt az elöndások d. u 
5 ós este V»9 órakor kezdődnek 

Cigányzene! Felemelt helyárak ! 

Magyar rapszódia 
Mult idők képe 8 felvonásban. 

A főszerepbep DITA PARLO, 

LIL DAOOWER , W . FR1TSCH 

É s a kisérőműsor. 

SZERDA december 18-án 

T e m p ó . . ! T e m p ó . . ! 
(Az ö rdög szeretője) 

Rinaldó Rinaldi legújabb kalandjai 9 

felv.-ban. Főszereplő Luciano Albertini. 

Z i g o t o t ű z b e n 

(A kis pa r ádé ) 

Amerikai burleszk 8 felvonásban. 

A főszerepben Zigoto. H Í R A D Ó . 

TEJET 
kifogástalan minőségért jótállás mellett minden mennyiségben 

h á z h o z K z á l l i f 
a rendes naptáron. 

Megrendeléseket elfogad Lukács vendeglös, ifj. Kiss Oyula, 

e lap kiadóhivatala és Pintér József tejkereskedő a kocsiknál. 

Figyelmes és pontos kiszolgálás. — Nagyban árengedmény. 

Eladó egy szőlőterület 
a Steiger-dűlőben, a Király-völgy 
mellett 260 Q-ö l kiterjedésben. — 
Bővebbet dr. SZOVjAK H U Q Ó 

ügyvéd irodájában. 

Az Árpád-tér 23. sz. ház 

mely mészáros és hentesüzlet, vagy 
korcsma céljaira igen alkalmas, 
szabadkézből eladó. — Bővebbet 

Dr. SZOVJÁK HUQÓ 
ügyvéd irodájában. 

S a j á t k é s z í t é s ű , 
k i t ű n ő m i n ő s é g ű 

cukorkák, 

csokoládé-tárgyak 
és díszek 

— lego lcsóbban karácsonyra Kleininger József cukrász 
üzletében Városház-utca 

Árverési hirdetmény. rosmajorban a legtöbbet Ígérőknek 

Köztartozás fejében lefoglalt ingók árverés utján el fognak adatni. Az 
és pedig 1 zongora, 1 komplett árverést feltételek a helyszínen meg-

ebédlőberendezés, 1 varrógép és 1 tudhatók. 

tehén f. évi december hó 19-én Schedl Márton 
csütörtök délelőtt 10 órakor a vá- adóvégrehajtó. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvuyomdájAban Kőszegen. — 
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