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Legkisebb hirdetés 1 20 P 

„Lelketlen gazdálkodás" 

vádja hangzott el a megyei közgyűlésen, a kőszegi 
polgármester és helyettese ellen, mire az alispán 
hivatkozott a folyamatban levő fegyelmi eljárásra. 
Aki idegen hillotta, vagy olvassa, az természe-
tcsen azonml kész valami nagy veszedelmet 
elképzelni, ahogyan az lenni szokott A vá-
doló, az alispán, mi is jól tudjuk, hogy ez alap-
talan lenne. Itt nem loptak, nem sikkasztottak, 
nem panamáztak, nem garázdálkodtak. Az a baja 
a városnak, hogy néhány éve sokat létesített, 
sokat áldozott, sokat adományozott, az adórésze-
sedés csökkent, a kölcsönök kamatja drága, pont 
ugyanaz, ami majd minden városé, sőt az állam 
háztartás is e baban szenved; ez meg azzal 
vigasztalhaiji magát, hogy most egész Európában 
ilyen a helyzet. Ha majd lefolytatpk a fegyelmit 
és felülvizsgálják a mostani költségvetést, látni 
fogják, hogy nem a városi gazdálkodók a hibásak, 
hanem a*ok, akik a sok adósságot megszavazták; 
megszavazta pedig kevés kivétellel az egész 
képviselőtestület, — i z . k sem felületességből, 
hárem vároír' érdekek okából. H i ez mind 
tisztázott lesz s nagyon jól tudjuk, hogy 
meglesz, akkor majd meglátják, hogy nem 
halálos betegség a diagnózis, hanem gyenge 
táplálkozásból eredő vérszegénység. H i a hosszú-
lejáratú olcsóbb pénzgyógyszer külföldről meg 
jön, mindjárt joboan lesz a beteg, aki egy kissé 
többet evett a közjóból, mint amennyit mostaná-
ban elbir. K'abálhatnak amennyit akarnak, de 
az i yen betegségből a magangazdaság egyes 
tüdőveszeseinek talán elfogy a szuflajuk, — egy 
község, egy város, egy állam azonban soha. Az 
mindig adós, de sohasem pusztul bele. Vagy 
diétára vagy drasztikus kúrára van szükség, de 
ez nem veszélyes. Sőt, ha kigyógyul a betegségből, 
mindig visszaeső. Nem jó doktor az, aki ilyenkor 
a beteg egész környezetét megijesztő véleményt 
terjeszt. A jó doktor ilyenkor lelki vigasztalást 
nyújt, reményt és kitartást ébreszt, szuggerál, 
ápol, enyhit. A vármegyét pedig ne hivjuk segit-
segül semmihez. Mindig csak — száraz dajkánk 
volt. Nincs is szükség semmiféle dajkára. — 
Megértésre, összefogásra, együttműködésre van 

szükség, de nem diktatúrával, hanem a lekötött forgalomba hozni, csak olyan lezárt burkolatban 

hazafias és lokalpatriota lelkek felszabaditá- (zsákban) szabad, amely az illetékes m. kir Ve-

sávaM tőmagvizsgáló Állomásnak a burkolatba foglalt 

~ ~ ~ vetőmeg aranka mentességét, mirőségét (tulaj-

H i ] r c l © t i n é n y © k , donságaiti tanusitó igazoló jegyével (bárca) és 
• sértetlen ólomzárával van lezárva. Kisebb tételek 

8600-1930. sz. Közhírré'.eszem, hogy Kő- kimérésénél a zár felbontásának elkerülése cél-
,szeg varosát érdeklő 1980. évre szóló csőszber- jából zsáktőr alkalmazható. Aki a hirdetményein 
ről a kivetési lajstrom f. évi november 3—18 ig rendelkezéseit megszegi, vagy kijátsza, amennyi-
közszemlére van kitéve a városi adószámvileli ben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés 
ügyosztályban, hol bárki által betekinthető. alá nem esik, érzékeny pénzbüntetést maga után 

nrnr 1 0 „ n A — . . . . .. .-vonó kihágást követ el. 
«3<>5—1930 A m. kir. kereskedelemügyi1 b 

miniszter 129,805-1930 XV. sz. rendelete alap-1 9046-1930. Kalsberger Ferencné Rohonci 
ián közhírré teszem, ho:y 193 » évi január hó országút 7 szám lakós bejelentette, hogy vörös-
1 ét követő időben már csík előirt méretű szé- tarka szinü, hosszú szőrű, közepes nagyságú 
lesebb talpú kerekekkel felszerelt jármüvek köz- házőrző kutyáji, amelynek bal hátsó lába hiány-
Itkedhetnek közutakon. A miniszter szükséges- zik, zárt udvarábőlf. hó 9 én megszökö't s azóta 
ntk trfitja az erdektlt nagyfuvarosokat és ipa- nyomaveszett. Felhívok mindenkit a saját érde-
rosokíit mar most felhívni arra, hogy mostani kében, hogy amen\i>en fenii ebről felvilágosítást 
beszerzéseik alkaln ával s a 250,000—1929 B. tud adni vagy esetleg azt b-fogta, erről a vá-
M sz rendelet előírásainak megfelelő kerekeket rosházi 1. em. 8. számú szobájában haladékia-
rend.ljenek. Kivanatos a jármüver-nek az idézett lanul jelentest tegyen. 

rendeletnek megfelelően merctezett kerekekkel 
való fokozatos felszen lése a/ért, nehogy az át- 9193 1930. Kozhirre teszem, hogy a Vasvár-
meneti idő lejártával a fuvarozók a rendelet elő megyei Szarvaimarhatenyésető Egyesületnél törz»-
irásától eltérő, egyébkért azonban még hasz- könyvezésre mindezidáig bejelentett teliének állo-
nálható kerekek birtokában ujakat legyenek kény- mány íelvetelét Stettner Walter magy. kir. gaad. 
telenek beszerezni, amit gazdasági szempontból felügyelő és Sperlagh Elemér egyesületi főellenőr 
eí kell keiülni. * f. hó 17-én hétfőn d. e. fogják az egyes gazdák-

nál végrehajtani. Egyben felhivom mindazon gar-
8534 — 1930. Közhirré teszem, hogy az 1929. dákat, akik eddig nem ismerve a törzskönyvezésnek 

év folyamán bejelentett adoiargy és müvelesi különösen a mai nehéz gazdasági viszonyok közötti 
ágvaltozási jegyzek f. évi november hó 3 tói f o n t o s és előuyös voltát, állományuk bejelentését 
november hó 18 ig a városi ad .számviteli ügy- ^mulasztották, hogy ma vasárnap d. u. 5 órakor 
osztályban közszemlére van kileve, hol bárki által a Városháza tanácstermében jelenjenek meg, ahol 
betekinthető. " Stettner Walter gazd. felügyelő fogja rövid előadás 

8242—1930. Közhirré teszem, hogy a kéz-1 keretében ismertetni a törzskönyvezés előnyeit é* 
besités alatt álló az 1931. évre szóló házbérvallo- átveszi az esetleges bejelentéseket 
mási ivek kitöltve f. évi november hó végéig 

birság terhe mellett a városi adószámviteli ügy-

osztályban feltétlenül beadandók. 

8765-1930. A m. kir. földmüvelésügyi mi-
niszternek 77.^00—1980.-ll.-41. számú rendeletére 
közhirré teszem, hogy a lucerna és lóhere vető-
magot közvetlenül termelés céljára iparszerüen 

Miért ünnepelték Európában 1532 után a 
kőszegieket és Jurisich Miklóst ? 

Irta T h i r r l n g G u s z t á v n é , W a l s b e c k e r I rén 

(Folytatás és vége) 

Az a körülmény, hogy Jurisich megsebesü-
lésénél a nők és gyermekek kiabálása a törökök-
ben azt a tévhitet keltette, hogy uj segélycsapatok 
érkeztek, és ezen lárma benyomása alatt ingott 
meg a török csapatok előnyomuló sora, ez a 
körülmény ugyan szerencsés, de nem döntő kö-
rülmény volt ebben a hosszadalmas mérkőzésben. 

Magában véve az a tény, hogy három heti 
ostrom a gyengébb nem idegietet tönkre nem 
tehette, hogy bizakodók és segitő és ápoló társai 
maradtak a küzdő férfiaknak, szép történelmi 
emléke az akkori kőszegi nőknek. 

Bizonyos, hogy Jurisich idegen származású 
ember volt, — a horvát-dalmát Zenggből szár-
mazott és előszeretettel nevezték Nicolizzának, — 
neje azonban előkelő magyar családból szárma-
zott, szerdahelyi Dersffy Potentianának hívták és 
birtokok, majd Jurisich hivatása Kőszeg városához 
kötQtték. Magyar alkapitányai voltak es az őrség-
nek jórésze magyar származású volt. Egyébként a 
Zrinyiéket is épugy ünnepelhetik a horvátok mint 
* magyarok. Az akkori viszonyokban a latin 

1242 — 1930. A kártékony rovarok pusztítá-
sára vonatkozó kormány rendeletek alapján fel-
hivom a közönség figyelmét a vértetü köteles 
irtására. Az irtást mindenki tartozik végezni gyü-
mölcsfáin és amennyiben azt elmulasztja, a ki 
hágási eljáráson felül, a hatóság által végzett 
irtás költségeinek v selésere is kötelezhető. 

nyelv volt az összekötő nyelv a nemzetisegek és 
az őshazából származottak közt, abban az időben 
nemzetiségi kérdés meg nem merült fel. Bizony os 
az is, hogy Ferdinánd király hive volt, ki Ma-
gyarország nyugati részét bírta, de miadenekelőtt 
kiváló, ügyes es nagy ember volt, akinek hősies-
sége sem vonható kétségbe, hiszen kopjától és 
golyótól is elég súlyosan megsebesült. Nagy 
ember volt, mert kitérhetett volna a veszedelmek 
elöl, hiszen már Bécsbe készült és alkapitányára 
akarta hagyni Kőszeg városát, mikor értesült,, 
hogy a török nagy sereggel (300, vagy 500 ezer-1 
ről volt szó) Kőszeg felé vonul, és bár nem hitte, 
nem remélhette, hogy megtarthassa a várost, ő 
csak a nyugati keresztenységnek időt akart adni 
önfeláldozásával, hogy Kőszeg mögött felkészül-
hessenek a döntő mérkőzésre. Ebben rejlik a 
nagysága: az öntudatos önfeldldozási készségben 
hitéért, elvéért, hűségéért, hazaszeretetéért, köteles-
ségéért. Amint ő maga mondja, a becsülete nem 
engedte,hogy elhagyja Kőszeg városát. Az ostromra 
ügyesen felkészült és a csekély és rosszul fel-
fegyverzett lakosságba oly lelkesedést tudott ön-
teni, hogy egytől-egyik kitartottak mellette mind-
halálig, minden halálos veszedelemben. 

Az, hogy furfangos és politikus volt Ibra-
himmal folytatott tárgyalásaiban, az érdemeit csak 
növeli; bátorságáról tanúskodik azonban az a 

ténykedése is, hogy Ibrahim hívására életét nem 
féltve kiment a szultán táborába ; furfangos voli 
abban is, hogy azt a néhány törököt, aki lát-
szatra feltűzhette a török zászlót a kőszegi fa-
lakra, előbb jól leitatta abból a célból, hogy nr 
lássa az összelőtt város szerencsétlen helyzetét 

Kiváló politikus volt, hiszen követségben 
járt a töröknél Ferdinándtól kiküldve, és előbb is 
rendigyiiléseket vezetett és résztvett fonto* 
politikai tanácskozásokban, sokszor döntő súllyal. 

Lehetséges, hogy Ibrahim baráti beszélge-
téseikre emlékezve, amelyeket Konstantinápolyban 
folytattak, mintegy könnyű feladást várt Jurisichtöl 
és azért jött Kőszeg alá, és így részben ez a 
baráti viszony hozta a nagy megpróbáltatást Kő-
szegre, amely azonban egyszersmind a kitartás 
és hőség próbakövévé vált és igy történelmi 
eseménnyé is, amely az akkori Európában álta-
lános feltűnést keltett. Hiszen Szolimán minden-
felé hirdette, hogy evvel a megszállásával, evvel 
a hadjárattal Európa birtokáért akar mérkőzni 
és pedig nyilt csatákban. Az a körülmény azon-
ban, hogy nyilt csatára készült, a kőszegiek elő-
nyére vált, mert ilyképen kevés és rossz vánrivó 
szerszámot hozott magával 

Jurisich szerény is volt, mert amint Jovius-
nak az ostromot Ferdinánd előszobájában el-
mondta. a saját érdemeit alig emiitette. Isten volt 
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Kőszeg és Vidéke november 16. 

9132—1930. A burgonya rák és kolorádó 
bogár behurcolásának megakadályozása tárgyá-
ban már több ízben közzétett hirdetményemmel 
kapcsolatosan a m. kir. földművelésügyi minisz-
ternek 77.740-1630. 11 IV. számú rendtletére 
közzt teszem, hogy az emiilelt betegségek vala-
melyikével \f>ló fertőzés a következő országok-
ban foidult elő es ptd g : Burgonyarákkal: Né-
metország, Lengyelország, Hollandia, Schweiz, 
Dánia, Csehszlovákia, B e l g i u m , Ausztria, Francia-
ország, Anglia, Finnország, Norvégia es Svéd-
ország. Koluradó bogárral: Egyesült Államok, 
Franciaország ezen kívül burgonya moly Dél-
Európában, Algírban, Kíplandban, Kaliforniában, 
Ausztráliában, Azori szigetiken, Tasmániában és 
t ' j Zeeiandban, földi bolha pedig Észak Ameri-
kában fordul elő. 

Jambri ts l ajos polgáiirestu 

H I E E K 
Elismerés a kőszegi iparosoknak. Antal 

Deztő műépítész es egyeiemi tanarseged, aki a 
kőszegi helez Adellfy nevelőintézetet tervezte, 
megjelent városunk polgármesterenel és azon 
kereinut terjesztette elő, hogy toln ácsolja a pol-
gármester a lősztgi iparosoknak az intezet épí-
tésénél teljesiteii kilogastalan n unkálataikért teljes 
elismertsel. A polgaimester ezúton tesz eleget 
a műépítész keieln enek és igy továbbítja a teljes 
elismeiest a kőszegi iparosokmk. 

Névnap megváltás. Dr. Freyberger Jenő 
tiszti ttügyesz ntvr.apjat megváltotta, amennyiben 
a kíszegi Ínségesek reszére 10 F-t' a kőszegi 
En.ericáras főiskolások javára LO P-t, adomá-
nyozott. 

Kélheti tiszti orvosi tarfolyamra ment dr. 
Windisch Aladar járási tiszti oivos. Ezen idő 
alatt dr. Havas Gyula körovos helyettesíti. 

U j ok leve les k ö z g a i d a . Rozgony i \X'enzel 
Ernő a Magyar Távirati Iroda szerkesztőségének 

munkatársa tanulmányait a Budapesti Kir. Magyar 

Tudc mányegyete mi Közgazdaságtudományi Karon 

befejezte és oklevelet nyert. 

A kó tzcg í OblatuR és Obláta Szövetség 
kultúrestje a lencés gimr.ázium dísztermében 
nov. lt-an d u. 5 óiakor lesz. Műsor: 1. a) Beet-
hoven: l e arulc! (Ah! porfido). bj Hauser: Ha 
ket SÍ ív válik... Énekli Vagó szds.-né: muraszom-
tati Keczor Maria. Zcrgorán kíséri kőszegi Re-
ményi bererc ny. ezrtdes. 2. Thirringne Wais-
bccker íren: a) A kolosszeum. bi Sopronban már 
szol a harang c) Temeti ben. d) A sir. Szavalja 
Szovják In ie, rgim.n. Vili o. t. 3. A Vekm-szent-
viűi brtrzöniö telip. Előadja br Miske Kálmán, 
nuzeun i igazgató. A vetitest eszközli Laschober 
ö d t n polg. isk. Unár. 4. S)dney Smiih : Chan-
son Kusse. b) Bcccherini: Célébre Menuet. He-
gedűn játssza Zilles János főtanár. Zongorán kiséri 
Kemeny i F. 5. Waldmayer Károly szövetségi 
elnök iárószava. A Szent Benedek oltár restau-
ralásara adományokat ktszönettel fogadunk. 

Igmándi SCHfllDTHAUER 
U « r m < í s i £ t c s _ l 

keserüvizéból 
I niár*I£lpohár 

#legendö.-HaM/.nálai i UUIMWIS minden palack-
k ö z mel léke lve 

K a t a l i n h á l lesz e hó 23-án este a Mula-

tóban. Bővebbet a falragaszok. 

a segítője es felemlité azt a csodát is, hogy a 
törökök kereszteny hivő rohamcsapatai a legnagy obb 
es dtnio üiközeiben Szent Marton alakját látták 
a lalak lelett lebegni, és így sem fenyegetéssel, 
sem koibacsolassal ujabb rohamra nem voltak 
vihetők, mert Isten ellen lehetetlen volt küzdeniök. 

Különös, hogy ezt a Szent Márion csodát 
sem a kőszegi, sem a szombathelyi templomok-
ban nem örökítettek meg. Szent Márton összes 
külföldi cscdatetelei szerepelnek ott, — de ez a 
helyi vonatkozású nem. 

Csodálatos azonban az is, hogy Jurisich 
mind önn agat, n.ird a víros lakóit zeneve! és 
vidamsiggai kedeiyi frissességben is fenn tud'a 
tartani, mert a harc szüneteiben zenés felvonu-
lásokat rendeztetett, igaz egyszersmind azért is, 
hogy csúggedest ne lathasscn ÓZ ellenség, mert 
a csuggtdes és defaiiizmus lehetetlenne teszi a 
legnagyobb hőst elhatározásokat. 

Valótan csodák történtek Kfsztgen 1532-
ben. Az em.teri eiő felfokozása, a hősiesség, 
a kilaiias, az öiszetattás es önfeláldozás csodái. 

Vadásza i . Igen szép sikerű vadászat volt 
a múlt héten baró Szegedy-Ensch Sándor nagy-
birtokos Acsád melletti erdejében. A vadászaton 
500 nyulat 270 fácánkakast és köiülbelül lödrb . 
szalonkát és egyéb vadat lőttek. A kiváló ren-
dezést maga a házigazda végezte. Résztvetlek: 
Tu ok főszolgabíró, Pataky alezredes, Szirmay 
főszolgabíró, gróf Erdődy, báró Bornemissza 
Thyssen, Képes-Winckler ezredes, grof Walters-
kirchen, gróf Katterburg, ifj. báró Rohonczy és 
az uradalmi erdőmérnök. 

Val lásos est. Mához egy hétre este 0 óra-
kor lesz a téli időszak első vallásos estje az 
evangélikus templomban, mely alkalommal Dr. 
Tirtsch augsburgi in já ró l fog referálni Az est 
offertóriuma a Luther Szövetséget illeti. 

A hercegi vár f t ajándékul kapta a hon-
védelmi miniszter. Valamilyen katonai vagy jóté-
konysági célja van vele Jó kezekbe került. Biz-
tos n varhatjuk, hogy olyképen fogja felhasználni, 
imivel az országnak nagy szolgálatot tesz Nagy-
szabású kor.ceplióját már most is érezteli üdvös 
hatását. Gömbös Gyula honvédelmi miniszter 
mélytn vési be nevét hazája történetébe. Büsz-
kék le hetünk, hogy terveiben figy elemmel van a 
mi régi jóhirii katonavárosunkra. 

Kathol ikus egyházmegyei tanítói köz-
gyűlés Szombathelyen. Leiekemelő ünntpnek 
voltunk részesei e hó 4 én. A szombathelyi egy-
házmegye mintegy G00 tanítója külsőségeiben is 
impozáns mc'don számolt be az év becsületes 
munkásságától. Nem a mindennapi, megszokott 
közgyűlés volt ez. Ünnep volt, amelynek kere-
tében a katholikus magyar tanítóság Szent Imre 
herceg pedagógiai eszméinek követéséről tett be-
csületes hitvallást. Az ünnepi közgyűlést Székely 
László dr, teológiai tanár mélyen szántó nagy-
hatású értekezése vezette be. Értekezésében a 
fiatalság nevelésének, tisztaságának problémáit 
fejtegette. Finta Sándor, az orsz. egyesület el-
nöke nyitotta meg a közgyűlést, meleg tanítói 
lélekkel üdvözölve Mikes gróf megyéspüspököt, 
aki válaszában örömenek adott kifejezést, hogy 
a tanítóság megértette Szent Imre liliomos lel 
kének gazdaságát s az ő nagy szellemeben végzi 
hazaf as és vallásos ^munkásságát. Sok könny et 
csaltak ki a hallgatóság szeméből a püspöki is-
kola tanulói, akik Gergely Ferenc „A három 
Imre" cirnü háromfelvonásos színművéből adiák 
elő teljes precizitással. Majd a kőszegi áll. taní-
tóképző előttünk már ismert énekkara Geyer Bela 
tanár vezetesével Schubert: Vájjon kihez for-
duljak és Beethoven: Himnuszát énekelte. Palkó 
János dr. egyházmegyei főtarfelügyelő gazdag 
előadásával Szent Imre jubileumát állította a ta-
nítóság munkásságának példaképül. Majd Koczor 
Károly országgyűlési képviselő főtitkári beszá-
molója után a kőszegi tanítóképző énekkara több 
kedves dallal aratott bőséges tapsot. Minket, 
kőszegieket ez az ünnepi közgyűlés különöské-
pen érdekel. A vezetőség felismerte a leendő ta-
nító munkájának nagy jelentőségét. Az ünnepi 
közgyűlésre meghívta tanítóképzőnk tanári tes-
tületet és ifjúságát. Zoltán Géza igazgató öröm-
mel ragadta meg az alkalmat és három tanács-
társával s 63 leendő tanítóval lelkileg is bekap-
csolódott abba a munkába, amely megcsonkított 
hazánk újjászületését tűzte ki céljául. Abba a 
munkába, amely erős keresztény hittel, megin-
gathatatlan nemzeti érzülettel vezeti a jövő ge 
nerációit a nagy magyar feltámadáshoz. Es öröm-
mel állapítjuk meg azt is, hogy Zoltán igazgató 
tartalmas felszólalásában lelki szükségnek látta 
a tanítóképzőnek és a tanítóságnak összekapcso-
lódását. Adja Isten, hogy ez a lelki kapocs, amely 
a tanítóképző és a vármegye tanítósága között 
ezen az ünnepen megteremtődött, erősödjék annak 
a nagy munkának a jegyében, amelynek szelleme 
ezt az ünnepi közgyűlést uralta s amelynek fe 
lejthetetlen emléke a lelkünkben él. 

A miikedvelő operaelőadásról irt tudó-
sításunkat illetőleg olyan megjegyzéseket hallot-
tunk, melyek szerint néhány zene-férfiút a régiek 
feWmlitésenek sorából kihagytunk. Mi csak azok-
ról kívántunk megemlékezni, akik a világi zene, 
főleg klasszikus és orkeszteres müveinek nyilvá-
nos előadásával foglalkoztak. Az egyházi zene 
teren érdemeket szerzettekről már a múltban 
cnlektztünk meg, mikor idején volt és a jövő 
ben is megtesszük, ha erre alkalom nyílik. 

Ma S z e n t m á r t o n bucsu van Doroszlóban, 
ahová autoLusz közlekedés van este 7 órakor a 

Stucctól. Fuvardíj 1 2 0 P. 

— A bencésdiákszövetség közgyűlése. 
Szerdán este tartotta a bencésdiakszövetség évi 
rendes közgyűlését, melyen a távollevő Jambrits 
L.ijos polgármester elnök helyett Nagy Balázs 
bencés igazgató elnökölt. Az igazgató beszámolt 
ar elmúlt év eseményeiről. Kegyeletes szavak-
ban emlékezett meg a helybeli bencésszövetség-
nek az elmúlt évben elhalt tagjairól: Auguszt 
János nyűg polgármesterről, dr. Lauringer János 
járásorvosról. Szerdahely Károly járásbirósági 
elnökről. Höffer Adolf nyűg vasúti felügyelőről 
és Herbst Elemér nyűg. ezr. ről. aki ugyancsak 
pártoló tagja volt a kőszegi bencésdiákszövetség-
nek. Németh Bódog dr. bencéstatiár a szövetség 
helybeli titkára számolt ezután be az év esemé-
nyéiről. Az egyletnek jelenleg 3 alapító tagja 
van, 63 rendes és 5 pártoló tagja. A szövetseg 
tagjai meghívást kaptak és résztvettek az intézet 
által rendezett hivatalos miséken, isteni tisztele-
teken, ünnepélyeken, lelkigyakorlatokon stb. Az 
egylet minden hónap első hétfőjén a Kath Kör 
helyiségében összejövetelt tartott, ahol az aktu-
ális dolgokat tárgyalták meg. Az intézet elhalt 
tagjai lelkiüdvéért szentmisét mondatott, melyen 
a tagok is résztvettek. Szerdahely Károly, Höffer 
Adolf és Auguszt János választmányi tagok el-
halálozásával megüresedett három tagságra a 
vezetőség dr. Pallér József városi tiszti főorvost, 
dr. Róka László ügyvédet és Schlamadinger Otmár 
városi mérnököt hozta javaslatba, akiket a köz-
gyűlés egyhangúlag meg is választott választ-
mányi tagoknak. Nagy Balázs indítványára elha-
tározta ezután a közgyűlés, hogy a Kőszegen 
végzett bencés diákokat felhívja a szövetségbe 
való belépésre. Felkérik ő!<et egyben arra, hogy 
támogassák a főiskolán tovább tanuló bencés 
diákokat. Bejelentette ezután az elnök, hogy 
november 27 én lesz Budapesten az összes osz-
tályok közgj ülése, melyen az osztály is képvi-
selteti magát. A közgyűlésen egyúttal a helybeli 
osztály két javaslatát is előterjesztik: dr. Frey-
berger Jenő azt indítványozta, hogy a főiskolán 
tovább tanuló bencés diákokat a szövetség ne 
pénzbeli, hanem természetbeni támogatásban ré-
szesítse, azaz vegye meg a szövetség a szüksé-
ges könyveket, melyeket azután a szövetség év-
tizedeken keresztül használhat. Ezenkívül menza-
segélyben részesítse a szövetség a diákokat Kö-
telezni kell egyúttal a segélyben részesülteket 
arra is, hogy tanulmányaik elvégzése után. ameny-
nyiben módjukban áll, a szövetség által nyujtotl 
támogatást fizessék vissza A javaslat nagy tet-
széssel találkozott, melyet a budapesti közgyű-
lésen való előterjesztésre elfogadtak. Elfogadta 
egyúttal a közgyűlés Jaross István főfelügyelőnek 
azon javaslatát is, melyet egyébként már tár-
gyalt a helybeli osztály, eszerint a bencés diák-
szövetség tagjai közé más vallású volt bencés-
diákokat is felveszik. Imre Ferenc, az osztály 
pénztárosa számolt be ezután az egylet anyagi 
helyzetéről. A szövetségnek a mult évi marad-
ványból és az idei tagságdijakból befolyt pénz-
tári allománya 389 P volt, ebből 300 pengőt 
segélyezésre fordítottak. A tagdijak beszedése 
még folyamatban van. Elhatározta végül az osz-
tály, hogy Ottó király születése napján a hely-
beli többi társadalmi egylettel együtt rendezendő 
ünnepi misen testületileg vesz részt. Ezzel a köz-
gyűlés véget ért: 

SZABADALMAKAT sssl 
ÁRON és MOLNÁR szabada lmi iroda 

Budapest, VIII. Rákóczi-ut 15. Felvi lágosítás díjtalan 

Szabóhegyi vendéglőm 
egesz telen át nyitva van! 

Szobák állandóan kaphatók. Vadász 
és turislavacsorák elkészítését jutá-
nyosán vállalom. Szi/es pártfogást 
ker BETLEHEM ISTVÁN 

vendéglős. 
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1930 november 10. Kőszeg és Vidéke 

Gyengélkedés idején, különöses ha a rosz-
szullétet szorulás fokozza, a természetes Ferenc 
József kesetüviz fájdalommentes székürülést és 
kielégétő emésztést hoz létre. Hires nőorvosok a 
legnagyobb elismerés hangján iinak a valódi 
Ferenc József vízről, mert ez a kritikus kor 
ban is hosszabb időn át alkalmazható, anélkül, 
hogy kitiinő eredménye változnék. A Ferenc 
József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériák-
ban és füszerüzletekben kapható. 

A Zenepár to ló Egyesület hálás köszö-
netet mond ezúton a következő felülfizetésekért: 
Képes Winckler Szilárd 8 P Edenhofferék (Szom-
bathely) 5 P, özv. Terplán Kornélné 1 P, id. 
Wáchter Gyula 1 50 P. 

I f júsági e lőadás a bencésgimnáz iumban. 
A bencésgimnázium f. hó 8-án és 9-én hódolt 
patrónusa előtt, a ragyogó szentségü király fi em-
lékezetére rendezett szinielőadással. Maga a da-
rab, Tordai Ányos Imre királyfija, komoly tar-
talmával, változaios jeleneteivel, a Sz. Imre le-
gendák ügyes beszövésével, a keresztény es po-
gány magyarság ádáz küzdelmeivel mig egy reszt 
messze föléje emelkedik a tiszavirág jellegű al-
kalmi earaboknak, másrészt nem csekély felada-
tok elé álliiotta a szeieplőket. De örömmel lehet 
megállapítani a tényt, hogy mindannyian a leg-
fontosabb szereplőktől a néma szereplőkig fé-
nyesen oldottak meg feiadaiukat. Szinte éreztek 
hogy a színpad most nemcsak arra való, hogy 
ügyességüket bemutassak, hanem mintegy temp-
lommá vállott, amelyben méltón hódoltak védö-
jök emiekének. A legnagyobb dicsérettel kell 
megemlítenünk a címszerepet játszó Rács Ferer.c 
Vili. o. t. játékát, aki kedves természetességgel, 
bájos közvetlenséggel élte bele magát fenseges 
szertpébe. Különösen szépet nyújtotta vegén, 
hol haldokolva megjósolja a sz. korona dicső 
sorsát, az ifjúságnak emlékéhez való ragaszko-
dását. Szép alakítás volt Paár József VIII. o. t. 
Szent Istvánja is. Szépen juttatta kifejezésre aggo-
dalmát hazája sorsa, fájdalmát fta elvesztése fe-
lett. Vigh S. VIII. o. t. Sz. Gellértje jól érvénye-
sítette a ragaszkodást lelki gyermekéhez, az ön-
feláldozó szeretet a keresztenyseggel szemben 
Orel Adám VIII. o. t. két, ellentétes szerepet töl-
tött be átérzéssel. Igen jó volt mint Henrik, 
pannonhalmi apát, de még jobb volt, mint Sz. 
István merénylője, Szalók. A bűnbánatot, a meg-
törtseget nem sikerült merénylete utan egész 
művészettel juttatta kifejezesre. Hatalmas és erős 
volt Kozmán Géza VIII o. t. Vászoly hercege. 
A vad, pogány lélek, a mellőzésért magát sertve 
érző Árpadvér elemi erővel tört ki belőle. Bájos 
két alakot mutattak be Újlaki László VI. o. t. 
(Edvvard) es Mozsolits Endre VIII. o. t. (Edmund) 
a ket, elűzött angol királyfi szerepében. Kivált 
Újlaki jateka mely átérzésevel, ügyes mimikájá-
val es mozdulataival elsőrangút adott. E főbb 
szereplőkön kivül a többi is Gedeon: Löffler 
Iván VIII. o. t. Bór: Bognár Béla VI. o. t. Csak: 
Jaross Zoltán VIII. o. t. Kerecsen táltos: Nemes 
Ödön V. o. t. stb. stb. derekasan megállták he-
lyüket. Nagy tetszéssel találkoztak a bájos kis 
apródok is. Emelték a darab sikerét Kováts Fe-
renc karnagy egyrészt saját szerzeményű, az ifjú-
sági zenekartól megszokott ügyesseggel előadott 
darabjai és Geyer Bela tanítóképző intézeti tanár 
precíz betanításában szinre került énekszámai. 
A kőszegi gimnázium tehát méltóképen hódolt 
glóriás hercegünk emlékének és igy nyugodt ön-
érzettel könyvelheti el a darab erkölcsi sikerét 
is az előzők mellé. Dr. Németh Bódogh tanár-
nak pedig, kinek ez volt az első rendezése, sok 
hasonló fenyes sikert kívánunk. És végül egy 
kedves kötelességnek kell eleget tennünk: kife-
jeznünk intezetünk nevében köszönetünket és 
hálánkat mindazoknak, kik hozzájárultak e lélek-
emelő elvezethez. így elsősorban a Hunyadi Mátyás 
reálnevelőmtezetnek a gyönyörű ruhák átenge-
deseért, Grétnen Ilonka tanárnak és Dr. Horváth 
Detre tanárnak fáradhatatlan segédkezésükért, a 
rtndezes es öltöztetés n^gy munkájában. Isten 
fizesse meg. 

— Szent Márton-bucsut tart ma tűzoltó-
mulatsággal egybekötve Nagypöse a Spielmann-
fcle vendéglőben. A velemi tűzoltóság is tart 
mulatságot Molnár Jenő vendéglőjében, ki már 
6)ógyulian vezeti tovább üzletet. — A bozsoki 
levente-egylet pedig a volt Szanyi, most Piros-
aié vendeglőben tart táncmulatságot. 

Róth Jenő kö lcsönkönyvtár ú j donsága : 
Wallace, A hatalom könyve. 
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H i r d e t m é n y . A tanítóképző-intézettel kap-
csolatos gyakorló-iskolában a tanítások f. hó 17-én 
megkezdődnek. 

K ö z g y ű l é s . A Koszt gi Polgári Lövész 

Egyesület folyó hó 18-án, este- 1 7 órakor a Város-

haza közgyűlési termébe n rendkívüli közgyűlést tart. 

A megye i k isü lésen tárgyalták hétfőn a 
polgármester és más tisztviselők pótilletményét. A 

képviselőtestület többsége- ugyanis törölte. Feleb-

S z i n h á z . Mint ahogy a mult szá-
munkban már megírtuk, minden tekintetben olyan 
társulatot kaptunk városunk falai közé, mely tel-
jes mértékben kielégíti színházlátogató közönsé-
günk kényes ízlését és igényét. Az operett tár-
sulat bemutatkozása után szombaton került szinre 
Lengyel Menyhért nagyhatású drámája a „Taifun-. 
A darabban mint főszereplőt láttuk a társulat 
szimpatikus, agilis igazgatóját Deák Lőrincet. 

( i , c , ° ?v.-"".r,. , " Igazán csak örülhetünk annak, hogy olyan direk-
helvT a 3 y« " T V m e F ! ' i . t'gyliangulag t6ra van a társulatnak, aki több alkalommal, kü-
m i U r V C n n . ' , ? f ! ' e ! t tehat a k»sebbségnek, , ö n b ö z ó alakításokban csillogtatja kiváló tehet-
"ehet ' Ö f f l l ' ? szerzett jogot nem é g é t . u g y , t az eddigi igazgatók A női 

főszerepben mutatkozott be Nagy Klán, ki brrlliáns 
tehetségét megrázóan adta elő szerepében. Sokkal SCHflIOTHAUERI i J.'.MÍMI keserűvíz k'vo-

t e rm^ s z c t c s tULsMUÉMU mor- és béltisz-
ti tó hatása páratlan. Ne fogadjon el helyette mást 

Lassan, de biztosan jön felénk az olcsób-
bodás. Az utóbbi időben az általános és már 
elviselhetetlenné váló gazdasági helyzet által ki-
szipolyozott középosztály lassankint kénytelen 
lemondani még egyes közszükségleti dolgokról is. 
Minden kereskedő és iparos nagy mértékben érzi 
ezt. Néhány héttel ezelőtt felmerült az a kérdés, 
hogyan lehetne ezen segíteni? E lap hasábjain 
jelent meg a mészárosokat és a pékeket ostromló 
felhívás, hogy hu njenek vissza áraikkal, amit. bár 
nem szívesen, meg is teltek. Visszamentünk mi 
is az újság árával, tetemesen leszállította az árakat 
Schvvarcz Izsó áll. vizsg. fogász is, mert belátta, 
hogy ha mindenütt árcsökkenes mutatkozik, ő is 
abbaahelyzetbekerül, hogy eddigi áraiból engedjen, 
annál is inkább, mert az összes fogászati cikkek, 
sőt az arrny ara is lényegesen csökkent. Aki 
erről a több oldalról tapasztalható árcsökkenésről hangjával a 
meg akar győződni, az vegyen hust, kenyeret, ismét" 
újságot és csináltasson aranyhidat, fogtömést 
Schvvarcz Izsónál. 

A KSE Sopronba indul I I órakor autó-
busszal a Strucc elől, ahol utolsó bajnoki mér-
kőzését játssza az ottani főiskola csapatával. 

Van szerencsém a n. é közönségetér 
tesiteni, hogy f. hó 10. vasárnap estétől 

a Stiuccban e s , é f k m t a h i r n e v t s 

szombathelyi Vadas Lajos zenekara 
játszik éttermeimben. 

A n. e. közönség szives pártfogását 
kérve maradtam tisztelettel 

Frenreisz Edit. 

Hirdetmény. Mindazok, kik hosszabb ér-
vényű utiigazolvány váltására 
évre szóló (zöld szinü) határátlépési igazolvá-
nyaik kiadását november 15. december 16. közti 
időben kérelmezzék. A fenti igénylési határidő 
után előterjesztett kérelmeket ugyanis a legindo-
koltabb esetben fogja a rendőrhatóság figyelembe 
venni. Ezen jfivő évre szóló utiigazolvány váltá-
sakor a régi igazolvany felmutatandó s egy da-
rab uj keletű fénykép csatolandó. Az uj uti iga-
zolványokat a rendőrhatóság a régiek egyidejű 
bevonása mellett január l-e után fogja az érde-
kelteknek kézbesíteni. 

Felhivás nz egykori háborús csapattestek, 
intézetek és egyéb alakulatok bajtársi összejö-
veteleit rendező bizottságaihoz. A hősi kultusz-
szal és a háborús veszteségekkel kapcsolatos 
kérdések eredményesebb megoldása erdekében 
a háborús veszteségi és hadisircsoport (Budapest, 
V. Falk Miksa u. í)) felkéri az egykori háborús 
csapattestek, intézetek és egyéb alakulatok baj-
táisi összejöveteleinek rendező bizottságait, hogy 
elnökei és titkárai neveit és pontos cimét mie-
lőbb közölni szíveskedjenek. M. kir. belügyn i-, 
nisztéruni III. osztályának a háborús vesztesége- j 
ket es hadisirokat nyilvántartó csoportja. Bu-
dapest. 

Férfi és női télikabátok, hubertus és boy 
kabátok nagy választékban ZERTHOELR REZSŐ 

utáni rendelések 

jobb drámai színésznőt kaptunk ő benne, mint 
a tavalyi tarsulaté volt. Megemlítjük még a da-
rabból Mikes Béla, Lindner író alakítását, ki te-
helséggel és nagy színészi tapasztalattal oldotta 
meg feladatát. A többi szereplőkről is csak jót 
mondhatunk. 

Vf sárnap délutáni előadásban ment a nálunk 
már eléggé ismert „Mit susog a fehér akác" a 
délutáni gyenge publikum előtt, nagy sikerrel. 
Este félház előtt játszották a „Limonádé ezredest", 
tekintettel arra, hogy ezt a régi darabot a kőszegi 
közönség már sokszor látta. A főszerepben ismét 
láttuk az igazgatót, ki nagyszerű alakításával és 
kedves humorával állandóan megkacagtatta a 
közönséget. Verő Baba bájos, közvetlen volt, 
Eőry Gizi nem nagy szerepében is behízelgő, 
temperamentumos volt Kati szobalány alakításá-
ban, a közönség nagyon szivébe fogadta. Tunyogi 
Péter, a bonviván elegáns megjelenésével, kellemes 

vidám huszárhadnagy szerepében 
nagy sikert aratott, Szabó Ernő táncos-

komikus, mint tisztiszolga nagyszerű tánctehet-
ségével, kitűnő humorával, ötletes mondásaival 
mindig nevetésre ingerelte a közönséget. Kárpáti 
Maya elegáns megjelenésével, kellemes modorával 
vált nagyon szimpatikussá a közönségnek. Fátyol 
Hédy remekelt szerepében. Lenkey és Szalay 
szintén megelégedésre teljesítették feladatukat. 

Hétfőn telt ház előtt adtak elő a Pesten oly 
nagy sikert aratott Fruskát. Gaál Franci szerepé-
ben Eőiy Gizit láttuk remekelni, ki kedves szele-
burdisággal, közvetlen játékával kitűnően adta 
vissza a pesti Fruskát és megérde.nelt sikert 
aratotí. Nagy Klári az antipatikus testvért elnyomni 
akaró nővér szerepében is kiválót nyújtott. Fátyol 
Hédy a férjet dirigálni akaró Harriogtonné ala-
kításában, Mikes Béla eleinte papucshős utazó 
szerepben állandóan humoros élvezetet nyújtott. 
Lenkey Gyula a milliomos alakításban kiváló volt, 
úgyszintén Várady László, a félszeg Tonny sze-

jogosultak, jövő repében. 

Kedden és szerdán ment telt ház előtt a 
Király színház nagysikerű operettje a „Viktória". 
Ebben a darabban mutatkozott be Szilvássy Tusi 
az első primadonna. Fess megjelenésével, gyö-
nyörű hangjával, tehetséges játékával fenyes sikert 
aratott, a közönség feltűnő gyorsan megszerette. 
Kár hogy olyan ritkán játszik. Eőry Gizi a kis 
kinai menyasszony szerepében elragadóan kedves 
megjelenés volt, vele együtt emiitjük meg Szalay 
Gyulát partnerét, ki kiváló tánctehetségével tünt 
fel. Az igazgató finoman kedves volt Webster 
nagykövet alakításában. Tunyogi Péter mint min-
dig, most is meghódította a közönséget Koltay 
főhadnagy alakításával és mágnesként vonzza a 
színházlátogató fiatal hölgyközönséget. Szabó 
László és partnere Kárpáthy Maya kitűnően szó-
rakoztatta a közönséget, több számukat ismétel-
niük kellett. A kar, ugy a férfi, mint a női, jó 
volt. Meg kell említenünk Sugár Jenőt, a kiváló 
buffót, ki mindig sikerült figurája a különböző 
alakításoknak. 

Csütörtökön került színre Herczeg Ferenc 
nagyhatású történelmi színmüve, „Ocskay briga-
déros" elég jó közönség előtt. Az igazgató a 
főszerepben kitiinő volt. Verő Baba es Horváth 
Ica jól adták komoly szerepüket A többiek is 
kifogástalanok voltak. 

Pénteken és szombaton nagy közönség előtt .ruhaáruházában. Mérték utam rendelésen pon-
zosan eszközöltetnek. Gallértisztitás elfogadtatik. mutatták be a Pesten oly nagysikert elért .Tommy 
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és Tárárt* c. operettet, összehasonlítva a jáiékot 
és a kiállítást a budapesti előadással, megállapít-
hatjuk, hogy nincs nagy külömbséga kettő között. 
Eőry Gizi pár tlanul alakította Tommy szerepét, 
kedves v o l t jó kimondásaival, amit nála már meg-
szoktuk, tudása semmi kívánnivalót nem hagy 
maga után, úgyszintén méltó partnere Verő Baba 
sem, aki roppant bájos volt a tudatlan, ízende 
kis Veronika szerepében. Fátyol Hédy az elnöknő 
szerepét közvetlen kedvességgel es előkelően 
játszotta. Tunyogi Péter helyesen alakította a 
nizzai karnevál mulató ifját, elegáns és hódító 
volt, mint mindig. Kárpáti Maya, az ügyvédnő 
szerepében méltó partnere volt Szabó Ernőnek. 

A társulat nivójához, a díszletekhez, a toa-
lettekhez más zenekar való, a jelenlegi gyengének 
bizonyul, sok esetben elhadarja a játékot, ugy 
hogy a színpadi művész alig győz utána jutni. * 

Leszál l í t ják a többgyermekes családok 
adóját . A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, 
melyben módosítja a jövedelmi és vagyonadó 
rendelkezéseit. Ebben a rendeletben kimondta,1 

hogy azoknál az adózóknál akiknek háztartásá-
hoz egynél több gyermek tartozik, a második és 
harmadik gyermek után 100—100 pengővel, a 
negyedik és ötödik, valamint a hatodik gyermek 
után 200—200 pengővel, azonfelül minden to-
vábbi gyermek után még 300 pengővel emelke-
dik az adómentes jövedelem. Ezek szerint két 
gyermeknél az évi 1100 pengő összjövedelem, 
háromnál 1200 P, négynél 1400 P. ötnél 1600 
P, hat gyermeknél pedig évi 2400 P adóköteles 
összjövedelem mentes az adó alól Az alkalma-
zottak jövedelme két gyermeknél az évi 3700 P, 
háromnál 3800 P, négynél 4000 P, ötnél 4200 
P, hat gyermeknél 4400 P szolgálati illetmény 
és szolgálati ellátás nem esik jövedelmiadó alá. 
Az adózók közös háztartásához tartozó gyerme-
kek alatt a közös háztartásban élő, illetőleg ön-
álló keresettel nem biró törvényes, törvényesített 
mostoha, vagy örökbefogadott gyermekeket és 
unokákat kell "érteni. 

— Beleesett a Gyöngyösbe kedden este 
Rafael Antal ny. vasúti őr, amint ittas állapotban 
az alsó Eitner-malom közelében levő lakására 
bandukolt. Csak a véletlennek köszönhető, hogy 

egy arrajáró észrevette, aki rendőrt hívott, hinek 
segítségével kimentették a már eszméletlen em-
bert. A mentők beszállították a kórházba, ahon-
nan harmadnap elbocsátották. 

Murgács Ká lmán uj nótáskönyve. Érté-
kes uj kiadvánnyal gazdagodott a magyar nép-
irodalom. Murgács Kálmán az ismertnevü, kiváló 
zeneszerző IV. nótáskönyve a napokban jelent 
meg. A hazafias dalokat tartalmazó könyv töké-

: letesen jellemzi a népszerű zeneszerző egyéni-
ségét, aki legújabb müvében megszólaltatja a 
hazafias templomi ének áhítatot ebresztő műfaját. 
Az „Isten, ki ur vagy mindenek felett" és „Fel-
támadunk- cimü mely vallásos érzésekkel telitett 
dalok még az orgonán is felcsendülhetnének. 
Murgács Kálmán lelkes irredenta érzését bízó-
nyitják az „Erdély felett,, a „Hej te szegény 
Migyarország" és a „Kassai dómon" cimü meg-
ragadó szerzemények A tizennyolc dalt tartal-
mazó nótáskönyv a Nádor Kálmán zeneműkiadó 
cég kiadásában jelent meg. 

A Sz ínház i Élet e héten öt premierről hoz 
beszámolót. Nagy Endre amerikai konferansz 
estjének egész nézőtere benne van a Szinházi 
Életben, amely közli a legújabb párisi illemtant, 
rengeteg érdekes cikket, riportot és gyönyörű 
mélynyomásu képet. Nagy sikere van a Szinházi 
Élet uj kézimunka-mellekletének, amely hétről 
hétre bővíti a lap háromfelvonásos színdarab, 
32 oldalas Gyermekújság és kottamelléklettel 
gazdagított tartalmát. Egyes szám ára 1 pengő. 
A Szinházi Élet Kőszegen Róth Jenő könyv-
kereskedésében kapható. 

Emlékszeg megvál tása a lka lmábó l a 
következő összegek folytak be a tüzoltó-
egylet pénz tárába . Taucher Gusztáv, Dr. 
Manninger Sándor, Wiedemann Béla, Szagmeister 
József, Dr. Tirtsch Gergely, Kühn János, Schlapfer 
Károly, Karenits Antónia, Wlasits N., özv. Kam-
pits Gvuláné, Weigl Mátyás, Deutsch Artúr, 
Hercz Ödön, Laschober Ödön, Erhardt József, 
Varga Imre, Gaál Gyula, Tőgel Henrik, Asbóth 
Ede, Jámborffy Kálmánné, özv. Skriba Sándorné 
Hoffmann Károly, Borhy Károly, Fried Gyula, 
Nussbaum Ferenc, Unger Károly, Dr. Schneller 
Aurél, Mohr Imre, Dr. Lauringer Jánosne, Kováts 

Kiszedték a méregfogat... 
Erős méreg a nikotin, szívnek, tüdőnek, 

idegrendszernek konok ellensége 

V é d j e e g é s z s é g é t «'>* s z í v j o n 

i i i l c o t i n t ó l m e n t e s í t e t t d o h á n y 
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A N1KOTEX szivar és cigaretta 

minden trafikban kapható. 

János, Szovják Ödön, Kaltenecker Károly, Kajtár 
Sándor, Kiss István Wtisenbeck József. Pusz-
tacsó község, Gyöngyösapáti ÖFE, Prenner 
Ferenc, Bálint János. Gerőly Károly. Bodorkós 
János, Török Jenő, Haramia István, Marton Géza 
Gáspár Mihály, Lengyel Dezső, id. Kiss Gyula, 
N. N. Olvashatatlan aláírás, Gangl János 2 —, 
Braun Ferenc 100, özv. Blazovits Ferencné, 
Piechl István, özv. Benedek Gyuláné 150, Szi-
geti József, Abért János, Farkas József, Kopfer 
Károly, Nagy Lajos, özv. Bun Lipótné, Horváth 
I., Horváth Jenő özv. Höllriegel Györgyné, Szalay 
István, Rossmann Rezső, Bődey Zsigmond, Het-
iinger Jenő, Kopfstein Mór, özv. Németh Sán-
dorné, Bácz Kálmán, Farkas Ferenc, Molnár 
Lajos, Horváth János, Pápai József. Szagmeister 
Károly, Eitner József, Hammer József. Krötzl 
Adolf, Gombás István, özv. Terplán Jenőné, 
Mohr Jenő, Bilisits N , özv. Schwell Ernőné. 
Kopcsándi Sándor, Badics Ádám, Nemescsó 
község, Gerencsér Zsigmond, Tóth Lajos, Steg-
müler Karolin, vitéz Láng József, Krausz József, 
Dr. Róka László, Fröhlich Gusztáv, Kohn Lajos, 
Köles Gyula, Zerthofer Rezső. Sziklay Ferenc, 
Sziklay Artúr, Brader Samu. Weber Antal, Bog-
nár István, N. N., N N., Olvashatatlan aláírás 
1 pengő. 

Porszivógép óránkint 50 fillérért. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Köszönetnyi lvání tás . 

Azon nagyszámú és őszinte 
reszvétmegnyilvánulásért, mely 
lyel szeretett, drága hitvesem 
tragikus elhunyta alkalmával 
okozott mélységes fájdalma-
mat elviselhetőbbé tenni igye-
keztek. úgyszintén azoknak, kik 
koporsóját virágokkal és ko-
szorúkkal halmozták el, nem-
különben a Concordia dalár-
dának a temetési szertartáson 
való szives közreműködéséért 
ezúton mond szívből hálás 
köszönetet 

Kőszeg, 1930. nov. 9. 

Rád l Gyula. 

100 négyszögöles telek 
a gimnáziumhoz közel 

eladó. 
Bővebbet: Kispest, Főtér 11. I. 15. 

Saxl Vilmos. 

Műhely-áthelyezés. 
Értesítem a n. é. közönséget, hogy 

mechanikus műhelyemet 
a Kossuth Lajos utcából Király-ut 
48. 31. a lá (Bútorgyár) helyeztem át. 

Lépőid Géza 
mechanikus mester. 

Meghívás 

a Kőszeg—szombathelyi h. é. vasút r. t. 
a Kőszegi Takarékpénz tár tanácstermében 

1930. évi december hó 1-én délután 3 órakor tartandó 

rendkívüli közgyűlésére. 
NAPIREND: 

1, Üresedésben lévő igazgatósági tagságnak s ebből kifolyólag esetleg 
más tisztsegnek betöltése. 

2. Az alapszabályok 40. és 44 § ainak megváltoztatása. 
3 A tartandó rendkívüli közgyűlés határidejének és tárgysorozatának 

megállapítása. 
4. Folyó ügyek. 

A közgyűlésen az a részvényes bir szavazati joggal, aki részvényeit 
vagy részvényeiről szóló letétjegyét (20., 28. §.) 8 nappal a közgyűlés 
előtt a társaságnál letette. Egy részvényes saját letett részvényei után 
20 nál több szavazattal nem birhat, egynél több meghatalmazást nem 
vállalhat s a meghatalmazást megillető szavazatokkal sem biihat 40-nél 
több szavazattal. 

Keresünk 
a kőszegi piacon és a környék-
bei) falvakban agilis, gazdáknál 

jól bevezetett 

ügynököket, 
kik textilgyártmányaink eladásá 
val komolyan foglalkoznának. Jó 
kereset biztosi va. Választ „Agilis" 
jeligere Blockner J. hirdető iro-
dájába, Budipest, IV. Városház-

u. 10. kérünk. 

Gyümölcsfák 
herceg Eszterházy 

faiskolájából 
szép gyökérzettel 

a Deák Ferenc utcában ismét át- k a p h a t ó k 
vettem és azt saját nevem alatt , t \ t 

továbbvezetem. A n. é. közönség KirálVVÖlffV 4. SZ. 
szives pártfogását kéri * 

Vendéglő-átvétel. 

Értesítem a n.é. közönséget, hogy a 

Skriba-féle vendéglőt 

Skriba Lajos, vendéglős. 

Varrógépet 
megvételre keresnek 

Király-ut 48. sz. alatt. 

Mindennemű 

gyümölcsfák 
kaphatók a Magpergetögyárban. 

Tanonc felvétetik Sass 
József asztalosnál 

Várkör 14. szám alatt. 

Egy jókarban levő ágy 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Bármilyen építkezést, 
épitési és átalakítási 

tervek, vagy ajánlatok 
elkészítését, úgyszintén 

tatarozási munkákat 
elvállal 

űsánits Sándor 
oki. kőművesmester 

Kőszeg. 
i — Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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