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fflDEHE 
ELÖF tSI ÁR egynegyed évre: 

Helybe -hoz szállítva 1-50 Pengő 
Vidékre poétán 1-80 Pengő 
Külföldre egy évre 3 dollár 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39 . 

Felelés szerkesztő és k i adó Róna i P r igyes . 

^Telefonnám 23 

nyiitér sori 32 fillér 

Hirdetések raillmttsrsoronldnt 6 már 

Legkisebb hirdetés 1 20 f 

Jókedvű adakozókra 

van szüksége a világnak. A munka és kereset 
nélkül maradt embereket, családokat, főleg a 
gyermekekre való tekintettel kell gyámolítani 
télen át, míg a tavasz ébredésével újra munka-
alkalomhoz juthatnak. Ideális megoldása a munka-
nélküliségnek tulajdonképen az lenne, ha ugy az 
állam, mind a városok, de a magánosok is mun-
kaalkalmat adnának. Csak munka fejében lehessen 
segélyhez jutni azoknak, akik munkabírók. Ilyenkor 
sok olyan munkát kellene elvégeztetni, ami na-
gyobb költséget el nem bír. Ez azután kettős 
szolgálatot tenne. Az elódázott munka is elvégez-
tetnék és a munkanélkülin is lenne segitve. Ná-
lunk például a szabóhegyi utépités lett volna 
alkalmas foglalkoztatásra. Esetleg más is. Magá-
nosok is bejelenthetnének kertásást, fagondozást, 
belső javításokat stb. A segélyezésre minden 
időben volt szükség, de sohasem oly nagy mér-
tékben, mint most. A nagy világgazdasági felfor-
dulás okozta ezt és nekünk jobb viszonyok 
között élőknek kötelességünkké lett a nélkülö-
zésben szenvedőket megsegíteni. Nem könnyű 
probléma. Ilyenkor mindig sokkal több az igénylő, 
mint a jogosult. Ennek az elbírálása nagyon nehéz 
dolog és helytelen, ha akár a kormány, akár a 
hatóság, akár a jótékony egyesületek, akár az 
egész társadalom emiek megoldását egy-egy önfel-
áldozó önkéntes jó emberre bizza. Ugy a teher-
bírás, mind államérdekből ez nagyon gondos 
megszervezést igényel, különben a visszaélések, 
a munkakerülés, a protekciók ütik fel tanyájukat 
és akkor végeredményben súlyos következmé-
nyeknek lehet forrása. Figyelembe kell venni, 
hogy a jövedelmi adókkal terhelteknek 5%-os 
inségadót amúgy is fizetniök kell, — a köztiszt-
viselőknek kormányrendelet bizonyos levonásokat 
eszközöltet a szegénysegélyezés céljára, — nagyon 
sokan vannak, különösen a mi városunkban, 
akiknek megvan az egy, két, sőt több házi sze-
gényük, kiket étellel, ruhával látnak el, — több 
intézetben, hol tömegfőzés van, számos szegény-
sorsú kapja ebédjét, vacsoráját, ünnepi kalácsát, 
— mindezeket nem szabad túlterhelni, sőt, ezeket 
kímélni kell, hogy önként vállalt jóságukat to-
vábbra is szívesen gyakorolják. Mindebből az 
következik, hogy a szükséges inségsegélyezés 
megszerzésében nagy gondossággal kell eljárni, 
nehogy a jókedvű adakozók kedvét elrontsuk. 
Az önkéntes jótékonykodást ne szorítsuk meg 
erkölcsi paragrafusokkal, — ezt nem veszi be a 
szabad elhatározást követelő. Csakhogy e körül 
is van visszaélés, Ilyenkor gavallérosan kell meg-
mérni az adakozás kötelezettségének mérvét. Ne 
forduljon elő az,hogy aki tíz pengőt adhat egy 
pengőre alkudjék meg lelkiismerétével. Másik kö-
vetelménye a nyomorúság enyhítésére szolgáló 
segélyakciónak, hogy a segélyre szorultaknak olyan 
összeírását kell elvégeztetni erre illetékes emberek 
által, akik ezen munka teljesítésével a legnagyobb 
szolgálatot teszik az ügynek, mert alapját vetik 
meg annak, hogy megközelítsük a segélyezésben 
az — igazságot és ezzel a valódi emberszeretet 
gyakorlását. Ezt a munkát utcasorként kell fel-
osztani. Olyanok végezzék, akik alaposan ismerik 
az embereket, keresetüket, vagyonukat, hozzá-
tartozóikat, életmódjukat. A központilag vezetett 
nyilvántartás a városháza illetékes tisztviselőjénél 
legyen. Azt negyedévenkint egyszer az összeirók-
nak felülvizsgálni kell, hogy a változásokat be-
jegyezhessék. Joga legyen bárkinek is betekinteni. 
Ez a nyilvános ellenőrzés egyik garanciája a 
visszaélések meggátlásának. Most a kivételes 
segélyakció ezt amúgy is szükségessé teszi, csinál-
ják meg azonnal és pedig tekintet nélkül az esetleg 

| már létező ilyenre, de ha elkészült az uj kataszter, j már a talaj fertőzött. Kutjaink, úgyszólván kivét e 
•akkor azt is át lehet nézni, miben és miért kü- [ nélkül a város területén csekély talaj vizet szol-
lönbözik attól. Ez az eljárás arra is lesz jó, hogy, gáltatnak. Ezenkívül a Belvárosban félkör ívben 
az adakozni kívánó jobbmóduik megnyugvást átkarolva a déli, keleti és nyugati irányában 
találjanak abban, hogy a célnak felajánlott egy- hosszú évszázadokon át temetkeztek. Igaz, hogy 
szeri vagy havonkinti adományuk tényleg az ezen körülmény közvetlen veszélyt nem jelent, 
ínségesek javát szolgálja. Bizottság működik ezer. 
ügyben. Csak újév után kívánják a város ada-
kozni képes lakosságát igénybe venni. Addig 
megállapodhatnak a segé'yakció oly szervezésébe, 
mely egyébként is kivánatos, hogy meglegyen. 
Nagy szociális érdek szól az ügy fontossága 
mellett. Végezzék el szeretettel, megfontoltan, 
bölcs egyszerűséggel. Segítse őket mindenki. Az 
Isten szeme le?z azokon, akik a nélkülözésben 
szenvedő szegényeket gyámolitják. * * 

Kultúra és közegészségügy! 
Irta : Dr. PALLÉR JÓZSEF tiszti orvos. 

Minden város, minden állam kultúrájának 
fokmérője a közegészségügyi intézményei. Mikor 

j Harmsworlh lord néhány évvel ezelőtt Pesten 
'járt és megmutatták neki Pest nevezetességeit, 
elragadtatásában azt távírat >zta atyjának, Rother-

jmere lordnak: „Qratulálok atyámnak a magyarok 
i kultúrájáért. És mit tekintett meg először is a 
lord Pesten? A kórházakat, klinikákat, vízveze-
téki és szennytisztltó telepet stb stb. Igy van 
ez minden kultur érzékkel biró egyénnel is. Mert 
mi a kultura célja: fejlesztése a jólétnek, szellemi 

de a talaj át és át vm telítve bomlott és át-
alakult szerves anyaggal, mely kitűnő táptalajul 
szolgál az ujabb szennyeződésnek. 

Vízellátásunk, amint láttuk ros»z. Itt tennünk 
kell valamit és pedig sürgősen. Elgondolásom 
szerint két megoldási módozata van a város 
állandó és jó vízellátásának. Egyik: artézi kutak 
fúrása, a másik: vízvezeték létesítés. A i előbbi 
olcsóbb, de tökéletlen, az utóbbi drágább de 
kifogástalan. Én mint adófizető polgár és úgyis, 
mint a város fizikusa az utóbbit tartom szüksé-
gesnek, hogy megvalósittassék. Igaz, hogy a 
vízvezeték sokba kerül, igaz, hogy a város rossz 
anyagi helyzetben van, de ha megvalósul a víz-
vezeték oly intézménnyel ajándékozza meg az 
ezt megszavazó képviselőtestület a város publi-
kumát, amelyért csak elismerés és hála fogja 
jutalmazni fenkölt elhatározásukat. Tekintsük a 
vízvezetéket financiális oldaláról. 

Az erdőmérnök felhvita a figyelmemet Oyőr 
város költségvetésére. Ott azt olvashatjuk, hogy 
ez idei évi jövedelme a városnak vízdíjakból 
400.000 P. horribilis összeg! Majdnem annyi, 
mint Kőszeg város egész évi költségvetése. Ezzel 
szemben a vízvezeték anno dazummal 1 millió 
arany koronába került, Ezenfelül igaz, hogy sok és anyagi téren, szóval ép lelket kiván az ép 

testben. Ennek pedig a közegészségügy az alapja. I kiadása van reá, mert kutakból nyeri a vizet. 
A mi városunkban is sokat beszélnek, a Ehhez víztornyokra, nagy gépüzemre és nagy sze-

kulturáról. Sajnos csak beszélnek, de ha bele- mélyzetre van szüksége. 
! tekintünk a dolgok mélyébe, kulturát nem igen Mennyivel kedvezőbbhelyzetben van Kőszeg, 
találunk, Kőszeg kulturája ugy fest, mint egy vize ingyen adódik. Víztoronyra szükség nem 
szépen megépített palota, fundamentum nélkül, lesz. Oépezetekre nem lesz szükség. Személyzet 
Kőszeg kultúrájának nincsen bázisa: nincs olyan 
közegészségügyi intézményei, melyekre építeni 
lehetne. Nagyon félek, hogy a szépen felépített 
épület összeroppan. Gyönyörű Istenadta vidéke, 
elsőrangú és nagyszámú iskolái, szanatóriumai, 

| aszfaltja - hál isten ezt már kijavították — stb. 
stb. vannak: ezzel szemben nincsen vízvezeték, 
nincsen fürdője, nincsen megfelelő kórháza, nin-
csen járványkórháza, nincsen rendes csatorná-

jzása! Elképzelhető egy u. n. nyaraló város, egy 
'iskolaváros, egy szanatóriumváros ezen hiányok 
pótlása nélkül? Itt sürgősen tennünk kell, itt a 

'12. óra! 

A két legfontosabb kultur-közegészségügyi 
intézmény, amit a városnak feltétlenül meg kell 
valósítania: a járványkórház és a rendes és jó 
vízszolgáltatás. Hogy a járványkórházra szükség 
van, azt legjobban bizonyítja az idei tifusz ese-
tek a missiós intézetben. De ettől eltekintve 
elképzelhető egy iskolaváros hol kb. 2500 isko-
lás gyerek van járványkórház nélkül? Elkép-

nem kell. Csak a kb. 1 millió pengő kell, amibe 
a számitások szerint a csőszerkezet és lefektetést 
munkálatok kerülnek. Evvel szemben Qyőr víz-
díját véve alapul és átszámítva kb. 100.000 P 
jövedelemhez jutna a város. És ezzel egy csa-
pásra, igaz, hogy nem ma, sem holnap, hanem 
10—20 év múlva szanálva lenne Kőszeg városa 
és oly jövedelemhez jutna, ami többet jelent mint 
a többi üzemei villanytelep, erdőgazdaság, tégla-
gyár stb. együttvéve. 

Mint a város tisztiorvosa pedig csak annyit 
mondok, hogy boldognak fogom magamat maj-
dan érezni, ha megérem, hogy tiszti orvosi mű-
ködésem alatt ezen intézmény megvalósul. 

9893—1930. Értesítem a vármegyei nyug-
dijasokat és kegydijasokat, hogy a vasúti ked-
vezményes igazolványoknak 1931. évre való ki-
állítása tárgyában kiadott rendelet a városháza 
11. sz. szobájában betekinthető. 

^ J T S S S S S t e rme ^ ^ e y ^ r r ^ T v i ' ^ mely te e van intézményekkel m t j n á usokkal, m á r k i m é r t ^ , a bóriogyasítási adókar isméteH 
katonasággal járványkórház nélkül? Hova helyez-' f j l m e z t e t é ' d a c á r a s*/m f j é ezúton is 
zem el a szegény járványos betegeket, akiket M é rdeke i teket, hogy a borfogyasztási 

otthon elhelyezni nem lehet, mert nincsen meg- a dA i l j l f a t |.pi,AcAhh f Vvi SírímKar í a o. 
felelő lakásuk, nincsen élelmük és fehérneműik f a j uka t ^legkésőbb f. év. december hó 3l-.g 

stb.? Mi történt volna akkor, ha a missiós in-
tézeti tifusz esetek a városi lakósságra is át-
terjed és a lakósság között 20-50-100 stb. 
tifusz megbetegedés történt volna. Ezt elképzelni 

is borzalmas. 
A kórház üggyel szoros összefüggésben van 

a város vízellátási kérdése is. A jelenlegi helyzet 
az, hogy közkutjaink rosszak, régiek, összedűlő 

fizessék be: a legnyomatékosabban felhívom az 
érdekeltek figyelmét arra, hogy a város érdekei-
nek védelmében kénytelen leszek ezen határ-
idő után nemcsak a végrehajtási eljárást meg-
indítani, ami tetemes költséggel jár, hanem kény-
telen leszek az italmérési jogosultság elvonása 
iránt is előterjesztést tenni. 

9922—1930. Felhivom a háztulajdonosokat, 
félben vannak és egy része fertőzött. Hiába tisz- hogy a városi kéményseprőmester által kiége-
tittatjuk és más óvintézkedéseket is teszünk meg tendő kéményekhez a szükséges szalmát szerez-
előbb-utóbb baj lesz ezekkel a kutakkal, mert zék be a legrövidebb időn belül. 

Egyes szám ára 12 fillér 



2. Kőszeg es Vidéke 
! v-80 december 14. 

H I R E 2 K 
Püspök i l á togatás . Kapi Béla ev. püspök 

* hét folyamán meglátogatta a leányliceumot. 
Résztvett az előadásokon, meggyőződött a tanulok 
előmeneteléről, a tanárok szorgos munkájáról, de 
a bennlakó növendékek ellátásáról is. A megtar-
tott konferencián, mint értesültünk, a látottak és 
tapasztaltak fölött teljes mtgelegedését fejezte ki. 
A látogatás nemcsak az iskolának, hanem a gyü-
lekezetnek is szólott, mert ittartózkodását a diák-
konferenciával kötötte össze. Ezért szeretetétől 
indíttatva vacsorára ült f ssze a g) ülekezet nagy 
része, melyet a .Strucc"-ban tartottak meg. 70 
terítékes vacsora volt. A v á r o s protestáns intelli-
genciája nagy számban jelent meg, a város részé-
ről Jambrits Lajos polgármester és vitéz dr. Nagy 
Miklós tanácsnok. Dr. Beyer János, mint egyházi 
felügyelő a püspökre, Jambrits Lajos polgármester 
az evargelikusságra mondott felköszöntőt. Kapi 
püspök vallási, nemzeti és felekezetek közöiti 
összetartásról beszélt, majd dr. Tirtsch Gergely 
köszöntötte a vendegeket. Szombaton folyt le a 
diákkonferencia. Kezdődött istentisztelettel, foly-
tatódott előadásokkal és bevégződött vallásos 
esttel, melyen Kapi püspök a nála megszokott 
ékesszólással beszelt a diákság keresztyéni életéről. 

Dr. Roxen miniszteri tanácsos és egész-
ségügyi főtanacsos és Dr. Hutirai Andor megyei 
főorvos a n? pókban Kőszegen jártak és a városi 
tisztiorvossal megtekintették a Missiós intézetet 
és Kőszeg város vízellátását tanulmányozták A 
Missiós intézetben tett óvintézkedés felett leg-
nagyobb megelégedésüknek adtak kifejezést. Tisz-
teletüket akarták tenni a polgármesternél is, de 
távol volt. 

Névmagyaros tás . Höfer Adolf kőszegi 
illetőségű nyíregyházai államvasuti segédtiszt es 
4 gyermekinek nevét Hajnal ra magyarosította. 

E l jegyzés. Zimmer Antal Budapestről el-

jegyezte özv. Pajor Feiencne helybeli szülésznő 

kányát , Margitot. 

Gró f Erdcdy T a m á s Pestre utazott, hogy! 

a Prónay Ranzenberger fele perben tanuként ki-j 

hallgassak. 

Ha l á lozás . Mely megdöbbenést keltett a 
város előkelő társadalmában Debreczeny Zoltánné 
Kovats Ha, honvédőrnagy fiatal nejenek váratlan 
elhunyta. A vigasztalhatatlan ferj és három kis 
gyermeke siratja a korán elhalt feleséget, édes 
anyat és az őszinte részvét nyilvánul meg irántuk 
mindtnűtt. Fejhülés okozta a hirtelen fellépett 
betegséget, mely oly gyoisan ragadta ki szerettei 
karjaiból. Tegnap volt temetése a helyőrség és 
előkelő polgaiság négy részvété mellett. Maller 
László református lelkesz végezte a gyászszer-
tartást melyreható gyászbeszéd kiséreteben. 

A kőszeg—szomba the ly i vasút rt igazga-
tóságának egybehívására közgyűlést tartott a tör-
vényszéki cégbíróság által megkívánt alapszabály-
módosítás elhatarozása végett. A közgyűlés egy-
hangúlag hozzájárult és egy megüresedett igaz-
gatósági tagságra ifj. Czeke Gusztáv póttagot 
választolta meg, a felügyelő bizottságba pedig 
dr. Halik Miksa kir. közjegyzőt. 

A Hunyad i Má t y á s neve lő in tézetben 
pénteken este ismét szabadegyetemi előadás volt. 
Ezúttal dr. Visnya Aladár tanár kepvetités mellett 
a „vitorlázó repülésirő l értekezett. Az érdek-
feszítő előadást a megjelent közönség lelkes él-
jenzéssel köszönte meg. 

A Kőszeg—sopron i vasút osztrák keze-
lésbe való átadásának mult szerdán volt az utolsó 
aktusa, amikor is az osztrák bizo tság Kőszegen 
is átvette a vasul kezeléset és megbeszélést foly-
tatott Czeke Gusztáv elnökkel, a kőszegi pálya-
udvaron létesítendő építkezések tárgyában. 

r » • c # • f 

Fejfájás 
szivbántalom, idegesség, rekedtség, álmat-

lanság gyötri a sok dohányzás miatt. 

Szivjon Nikotexet 
és minden baja elmúlik. 

Valamennyi trafikban kapható már 
nikotinmentesitett dohányáru. 

A Kati i . Jótékony Nőegylet minden ne-
mes jótevőt és tagot felkér, hogy a karacsonyi 
ünnepek alkalmából a szegények és árvák fel-
segitése megajándékozása köt ül adományávál 
segítségére legyen. A karácsony az örömnek és 
adakozásnak ünnepe. Ne feledkezzünk meg tehát 
a sziikölködőkről s ki-ki járuljon hozzá tehetsége 
szerint. Minden adományt szívesen fogadunk 
160 gyermeket akarunk felruházni es 140 aggot 
segélyüen részesíteni. Adományokat átvesznek 
Dr. Kovács lstvánné Piiích Károly né és a Mu-
latóban. 

Az evangé l ikus nőegylet e lnöksége ez 
uton keri a jószívű embereket, ne feledkezenek 
meg ez évben sem azon szegenyekről, kiket a 
karácsony alkalmával segélyezni kedves ősi szo-
kás. knyhitsük a szegenyek es gyermekeik súlyos 
sorsát, hogy nekik is boldog alleluját hozzon a 
szent este. Pénzt, íuhát, éUlmit, játékot küldje-
nek, hogy eloszthassuk azoknak, akiknek külön-
ben nem jutna. Ez évben sokkal több ezeknek 
a szama. Segítsenek, hogy mindegyiknek valamit 
adhassunk. Milyen hálásán fognak szegények 
imájukban megemlékezni jótevőikről. Milyen jól 
eső lesz karácsony este saját otthonukban ana 
gondolni, hogy örömöt szereztünk nemcsak a 
mieinknek, hanem sok-sok elhagyatott szegény 
nek, ártatlan gyermekeknek. Szívesen adott kül-
deményeket átveszi az elnök : dr. Lauringer Já-
nosné belvárosi házában. 

A szentgot thárd i közműve l ődés i egylet 
ürntp i köígyülesen leplezte le Apponyi Albert 
gróf arcképét Az ünnepi beszédet Holpert Gyula 
tanar egyleti elnök mondotta. 

SCl i í i iDTHAUfRm n K>TT« f i ^ e r ü v l r sryo- , 
termgs;>ücs^ In miHiin (• mor- ós beltisz-

tjtóhntAsa párat lan Ne forradjon el helye'temást 
A volt 41. honvéd hadosz tá ly emlék-

ünnepé lyén a bajtársak elhatározták, hogy az 
emlekmüre ezüst babérkoszorút helyeznek el és 
évente koszoruszalaggal díszítik fel. Az ünne-
pélyes szent misén Dr. Deák János tábori espe 
tes mondott ünnepi szent beszédet, melynek 
során ismertette a hr.dosztály d!csíséges hadi-' 
tényeit. A helyőrségi Kapisztrán templom hősi 
kápolnájában levő emlékműre helyezték el ez 
utan a megszentelt koszorút. 

— A Sopron Vasmegye i Po lgár i sko la i 
T an á r ok Köre e hó7-en tartotta Nahrer Mátyás 
felügyelő-igazgató elnökletével rendes évi köz-
gyűlését Szombathelyen. Elnöki megnyitójában 
méltatta a polgári iskola es tanáii statusanak 
ügyét érinio összes időszerű kulturális mozza-
natokat es alkotásokat és örömmel ünnepelhette 
státusunk a polgári iskola üO éves fennállását, 
fontos nemzeti hivatottságat. Utana Taucher 
Gusztáv titkár jelentedben a jubiláris év neve-
zetes mozzanataival való kapcsolatban a polgári 
iskola fejlődéstöiténetéi adta és a következő 
indítványt nyújtotta be: „Mondja ki a közgyűlés 
annak szükségét, hogy a mai racionálizálás korá-
ban, amidőn az intenzivebb munkateljesítmény 
eltrésére a gyors és gépírás a hivatalokban fon-
tos szerephez jut, e targyak a gyakorlati irányt 
követő polgári iskolaba is bevezetessenek es 
taníttassanak. Indítványát a közgyűlés egyhan-
gúlag elfogadta es felhatalmazta az elnökséget 
a továbbbi teendők foganatosítására. Ugyancsak 
Taucher Gusztáv igazgató-helyettes: „A magyar 
helyesírás kérdésé, lelektani alapon" cimü pe-
dagógiai tételről ertekezett. A tisztikar mandá-
tuma lejárván, a tisztújítás megejtésével újra el-
nök leit: Nahrer Mátyás felügyelő-igazgató, al-
elnökök: Chriastély Arpádné és Fogl János, 
titkár: Taucher Gusztáv. 

SzQlöi értekezlet . A Széchenyi István áll. 
polgári fiúiskola ma d. u. 3 órakor tartandó szü-
lői értekezleten dr. Pallér József városi tiszti 
orvos: „A tej, mint a legfontosabb táplálék", 
Iván József: »A XX. szazad nevelesi eszméi kül-
földön" cimü tételről tart előadast. A szülőket, 
szállásadókat és a tanügy barátait ez uton is 
tisztelettel meghívja az igazgatóság. 

T u d j a Ön már , hogy az ismert Aspirin-
tabletták lSüóben beható kísérletek és tudo-
mányos kutatasok után kerültek forgalomba és 
immár kb. ev óta az emberiséget a ,.meghü 
lesek" elieni védekezésnél támogatják. Hülések 
minden tűneteinel, influenza, spanyol járvány, 
reuma, csuz, ischiasnál ma már az egész világon 
Aspmn-tablettaköt az eredeti csomagolásban a 
„Bayer kereszttel" szedik. 
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A ha rmad i k kulturest dec. 7-én az eddi-
gieknél is impozánsabb keretek közt zajlott le 
Megszoktuk már a telt hazzal, de most valóban 
zsúfolt ház óhajtotta programmot végigélvezni. 
És méltán. Nagy hálával tartozik a kőszegi kö-
zönség az Oblatus Szövetseg elnökének, Wald-
mayer Karolynak, hogy a szombathelyi tudomá-
nyos és művészi világ ket oszlopos tagját meg-
nyerte kuliurestjeink szamára. Dr. Szekely László 
teológiai tanár a Immaculátát vázolta eredeti, 
művészi felfogassal. Nem rnnyira a Szeplőtelen 
Szűz szépségét fejtette ki, mint inkább avatott 
kézzel végig vezetett azokon a borzalmakon és 
sivárságokon, melyek jellemzik annak a sátánnak 
birodalmát, melynek fejet ő széttiporta. Blazsek 
Elemer a Mav Haladas Dalkör tenoristája pedig 
valóságos frenetikus tapsokat váltott ki művé-
sziesen felépített szólóival, ugy hogy újrázni is 
kelleti. De e két kiváló vendegszereplő mellett a 
kőszegiek is elsőrendűt nyújtottak, Geyer Béla 
tanar vezetése alatt először a gimnázium ének-
kara mutatott be két pompásan betanult eneket 
a tanítóképző zenekara 3 művészi zeneszámot. 
A legnagyobb elismeressel kell végül megemlí-
teni Kocsis Sándor V. é. tanitónövendék szava-
latát. Vajda János Jelenések c. költeményét adta 
elő, igen szepen éreztette a költő mélységes 
képzelődéseit. 

Az 1932. évi ünnepségeket előkészítő 
városi nagy bizottságot, a polgármester a jövő 
hét egyik napján ülésre hivja össze, hogy az 
eddig történtek és a további teendők megbeszé-
léstargyát képezhessék. 

A város i f őmérnök i á l l á s ügyében meg-
hozta első döntését a közigazgatási biróság, mely 
szerint részben lielytad Kincs István és társai fel-
lebbezésének ili. panaszjogának, olyan értelem-
ben, hogy a végleges dCnlést a mérnöki állás-
nak megszervezése tárgyában hozott városi ha-
tározat jogerősségenek megtörténtékor teszi meg 
Érthető a közigazgatási bíróság döntése, hogy a 
végleges döntést majd csak a mérnöki állásnak 
végleges megállapítása esetén hozza meg, mert 
nem lehet ketséges, hogy a közigazgatási bíró-
ság a főméinöki állással szerzett jogokat anya-
giakban feltétlenül honorálni fogja, akkor is, ha 
a városi főmérnök mérnöki állasra változtatnék 
is meg. A valószínű eredmeny tehát az lesz, hogy 
egyelőre lesz a városnak mérnöke, de főmérnöki 
javadalmazással. 

A kőszeg i i nségakc ió ügyében kedden 
tartott értekezletet a városi segitő bizottság, vitéz 
dr. Nagy Miklós elnöklete alatt, mikor is rész-
letkérdéseket tárgyaltak meg és egyben beszá-
molt Bertalan Erzsébet eddigi hatásos tevékeny-
ségéről. Kőszegen az Ínségesek száma kb. 500 
főre rug. Ezeknek természetbeni segélyekkel való 
ellátasa egy hónapban kb. 2400 P-t igényel, mire 
fedezetül szolgál a kivetett inségadó, ami 2400 
P körül mozog, továbbá az eddig begyült kb. 
1000 P önkéntes adomány és ha még 2000 P 
önkentes adakozásból begyül, ugy három hó-
napot véve alapul közel 4000 P hiány mutatko-
zik, amit a város az államtól kér segélyképen 
Az eziránti kérelmet már fel is terjesztették a 
minisztériumba. 

Mindenki ingyen kap 1000 P 
névértékű balesetbiztositási kötvényt a 

Magy ar-Hollandi Biztosító Intézettől, aki a 

Cipészek főtéri üzletében 
30 pengő értékű árut vásárol, 

vagy rendel egy, vagy több tételben. Bővebb 
felvilágosítás az üzletben nyerhető. Ha nem 
ellensége Ön magának és családjának, ugy 
feltetlenül szerezze meg ez óriási kedvezményt 
jelentő biztosítási kötvényt. E páratlan ked-
vezmény mellet mindenből a leg 
Jobbdl hihetetlenül olcsó áron 
szerezhet be, mert a karácsonyi vásárra való 
tekintettel árainkat szenzációsan leépítettük. 
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Epe- és májfcetegségeknél, epekő- és 
s á i g s s a g eseteiben a természetes Ferenc József 
k e s e r ű v í z a hasi szervek rrűködését élénkebb 
tevéktnysegie serkenti. Klinikai tapasztalatok iga-
z o l j a k , hegy ?z otthoni ivókura különösen ha 
tasos , ha a Ferenc József vizet kevés forró 
vízzel keverve, reggel éhgyomorra isszuk. A 
Ferenc József keseiüviz gyógyszertárakban, 
drogénaktan és füszerüzletekben kapható. 

— Jótékonycélu karácsonyi színjátékot 

r e n d e z n e k a záidában ma és holnap a gyakoiló 

iskolai növendekek. 
A kőszegi t i fusz-járványról még a fő-

városi lapok is megemlékeznek elég tévesen, 
meit hiszen Kőszegen nem volt tifusz-járvány 
es n incs is Igaz, hogy a Szent Imre missiós 
hazban történtek megbetegedések, melyek azon-
ban onnan tovább nem terjedtek. Kutatták a 
betegseg okát és első izfcen az volt a feltevés, 
hogy viz okozta a fertőzést és már már hitelt 
is adtak ezen feltevésnek, mikor most kétséget 
kizáróan megállapítást nyert, hogy nem viz oka 
a betegségnek, hanem a missiós ház egyik nö-
v e n d e k e , aki makkegészséges ugyan, de tifusz-
bacilusokat hord magában, melyekkel szemben 
ő maga immúnis, de viszont megfertőzi társait. 
A fiút most levitték a szombathelyi kórházba, 
ahol hosszabb ideig fogják kezelni és igyekez-
nek megszabadítani a bacillusoktól. Ez az igazi 
története a kőszegi megbetegedéseknek, melyek 
tehát nem voltak járványszerüek és a sok hírlapi 
téves közlemény csak ártott a város jó hírne-
vének. 

Az ismeretterjesztő előadások az ipar-
testület újonnan berendezett hivatalos helyiségé-
ben f. hó 15-től (hétfő) kezdve, azontúl minden 
hétfőn este 8 órai kezdettel fognak megtartatni, 
melyre a testület összes tagjai meghivatnak. Az 
előadásokon iparossegédek is megjelenhetnek, 
azonkívül vendégeket is szívesen látnak. 

Kamarazene est. F. hó 8 án mutatkozott 
be a szombathelyi Kultúregyesület tagjaiból ala-
kult Gratzl-Vinkovits Lomoschitz-Tóth vonós-
négyes Mohr Jenő zenetanár és zongoraművész 
közreműködésével egy olyan nagyszabású kama-
razene műsorral, amilyent itten, még nem is 
hallottunk s amelynek előadása még régi hirne 
v.s négyesek becsületére is vált volna. Két klasz-
szikus szólalt meg : Beethoven és Mozart, továbbá 
két romantikus, a dán Gade és Schumann Akár 
melyiket vesszük: Beethoven op. 16 c dur zon-
goranégyesét, Mozart 4. számú b-dur vonós-
négyesét, Gade op. 21. d moll zongora-hegedű 
szonátáját, avagy Schumann op. 44. esz dur 
zongoraötösét, valamennyi mestermü a maga ne-
mében, tele invencióval, melódikus szépségekkel, 
bonyolult szólamvezetéssel és oly ritmikus ne-
hezségekkel — még a Mozart négyes is — hogy 
ugyancsak próbára tette a közreműködőknek 
egyéni zenei képességét, valamint az együttesnek 
összeforrottságát és zenei fegyelmezeitséget. E 
nehéz követelményeknek a fiatal művészek, kik 
közül Lomoschitz a brácsás és Tóth a csellista 
Szombathelyről, Vinkovits pedig a 2-od hegedűs 
és az egyetlen nőtagja a negyesnek Körmendről 
jött fel, fenyesen feleltek meg és bizonyították, 
hogy „aki mer, az nyer". Élveztük ugy a két 
klasszikus, mint Gadenak igen érdekes, nálunk 
kevéssé ismert szonátáját. De a legtöbb hatást 
talán Schumannak monumentális kvintettje vál-
totta ki a gyors tételek erélyes, lüktető ritmiká-
jával, mesteri felépítésével, valamint a 2. tétel 
gyanánt szereplő gyászzene komoran ünnepélyes 
hangulatával. A vezetés Gratzl Gyulának, a mi 
mind örvendetesebb haladást felmutató fiatal 
hegedűművészünk kezében volt, valamint Mohr 
Jenő tanáréban, aki művészi érzékkel és biztos 
technikával szólaltatta meg a felette nehéz zon-
goraszólamokat. Kár, hogy a leányliceum dísz-
termének rendes zeneértő közönsége oly csekély 
számban lelent meg. De e kevesek egy élvezetes 
est emlékével távoztak, miután lelkes tapssal 
honorálták azt a nagy munkát és zenei tudást, 
melyet az 5 művész előadásába fektetett. 

A felsőpatyi kör jegyző sokat vitatott 
székhelye megmarad felsőpatyon Házépítéséhez 
a többi község hozzájárulni köteles. 

Képeslevelezőlapok, bármikor kerülnek 
azok feladásra, ha legfeljebb öt szóból álló üd-
vözletet, illetve más udvariassági kifejezést tar-
talmaznak, a nyomtatványok díjszabása ala es-
nek. Belföldön tehát 2 filléres bélyeggel külföldre 
Pedig 4. illetőleg 0 filléres bélyeggel küldhetők 

Házvétel. özv. Szerdahelyi Károlyné meg-
vette 21.000 P-ért Kőszegen a Kert utca 7. sz. 
emeletes házat, mely özv. Opánszky Gyulánénak 
volt a tulajdona. 

Fakitermelés a városi erdőkben. A kő-
szegi erdőkben teljes erővel megindult a fakiter-
melés és közel 2C0 favágó munkás végzi a mun-
kát Érdekes feljegyezni, hogy a tölgyműfára 
külföldiöi is élénk érdeklődes mutatkozik. Így 
Grázból, Bécsből és Pozsonyból is tettek aján-
latot tölgyrönkökre a városnak. 

Megál lapodás jött létre, most már vég-
legesen, a tiszti üdülőtelep tégla ^fuvarozásá-
nak szállítása körül. Eredetileg Plechl István, 
Farkas József és Horváth Viktor vállalták az 
anyagok fuvarozását. A polgármester a napok-
ban ujabb megállapodást létesített nevezett vál-
lalkozókkal, kikhez bevonta Sulyok Ferenc fuva-
rozó vállalkozót is mirdazok képviseletében, kik 
egyáltalán fuvaiozni akainak. A fuvarozást válla-
lók tehát fent nevezett fővállalkozóknál jelent-
kezzenek. 

TRETOR 
HÓCIPŐ 

világhírű 

N a g y H Ő - é s S á r - I 

cipővásár 
Fried-nél I 

Divatcipők és gummicsizmák 

nagy választékban! 

Mélyen leszállított áron 

Tretorn hó- és sárcipök! 

A nagygencsi kath. hitközség megvá-
lasztotta világi elnökké dr. Szerdahelyi Elek kör-
orvost, gondnok lett Gáspár Ferenc, jegyzője 
Pekovits Ferenc igazg. tanitó, pénztáros Gáspár 
Mihály. A tanács 30 tagból áll. 

Segédvizsgák. A kőszegi ipartestüleii ta-
noncvizsgálóbizottságOK előtt f. évi november 
havában a következő tanoncok tettek segéd-
vizsgát: Takács Sándor szabónak Major Ferenc 
nevű tanonca kitűnő, id. Kiss Gyula mészáros 
és hentesnek, Horváth István, Nemeth cipésznek 
Milos János, Pöszt Kálmán cipésznek Németh 
János, Varga Imre cipésznek Horváth Ede, Sán-
dor Gyula seregelyházi asztalosnak Bokor Jenő 
nevű tanoncai jó-jó, Weöres Aladár géplakatos-
nak Hochecker János nevű tanonca elégséges 
eredménnyel. 

Beszüntetett vonatjáratok. A Szombat 
hely-győri délelőtti és Győr—szombathelyi dél-
utáni vonatot újév után megszüntetik. 

Legprímább ponfy marhahús-
nál olcsóbban előjegyezhetők Rónai ujságüzle-
tében. 

A karácsonyi vásárlások alkalmából arra 
figyelmeztetjük a helyi és vidéki közönséget, 
hogy szükségletük beszerzésénél részesítsék el-
sőbbségben a helybeli kereskedőket és iparosokat. 
Egymásnak tartozunk ezzel a lokálpatriotizmussal. 
A mi kereskedőink is jelentékeny árleszállítást 
eszközöltek és olyan kedvezményeket is nyúj-
tanak, amit másutt el sem érhetnek Részletfize-
tést, kicserélést és ami egyébb kivánság meg 
nyilvánul. Azt is figyelembe kell venni, hogy a 
mi kereskedőink mind minőségileg igen jó árut 
tartanak. 

Megkezdődött a karácsonyi vásár ZERT-
HOFER REZSŐ ruhaáruházában Az előrehala-
dott idényre való tekintettel, hosszú és rövid 
télikabátok, női kabátok, hubertu* és boy ka-
bátok olcsó kiárusítása. Mérték utáni rendelések 
nagy szövetválasztékból pontosan eszközöltetnek. 
Gallér tiszti t.^s elfogadtatik. 

Hasznos tudnivalók karácsonyra. Az 
ünnepek kö;eledtével mindenkinek a legfőbb 
gondja, mivel szerezhetne örömet szeretteinek. 
Kedves kötelességünknek tartjuk ft Ihivni olvasó-
ink szíves figyelmét, hogy mielőtt teli szükség-
letét bárhol is beszerezné, feltétlenül tekintse 
meg a világhírű SEMLER cég Bud'pest, Bécsi 
u. 7. ní-gy karácsonyi kiállítását. Különösen fel-
hívjuk olvasóink figyelmét a cégnél most folya-
matban lévő maradékvásárra, mely kiváló alkal-
mat nyújt a legjobb minőségű valódi angol szö-
veteknek igen jutányos áron való beszerzésére. 

öngyi lkosság. Pénteken reggel 0 és Tóra 
közötti időben eltávozott lakásáról özv Konrád 
Józsefné szül. Gratzl Anna nagycsömötu ven-
déglősné. Elmaradása gyanút keltett a há/beliek-
ben és keresésére indultak. Egy a Gyöngyös 
melletti fára akasztóit kendő elárulta hollétét. A 
ludadi határban, ott ahol a folyó eleg mély, 
belevetette magát a hideg Gyöngyösbe, melybe 
bele is fulladt. Holttestét a viz egy jó kilométer-
nyire elsodorta. A kiszállt járási hatóság meg-
adta az engedélyt a temetésre. 

Herényi mümr lom Szombathely értesiti 
a nagyérdemű fogyasztó közönséget, hogy a ka-
rácsonyi ünnepekre tiszavideki búzából őrölt 
Ogg darás lisztet hoz forgalomba. Dacára, 
hogy a tiszavidéki buza mázsánként 5 pengővel 
drágább az itteni búzánál, mégis a lisztet olcsó 
napi áron hozom forgalomba, hogy ezzel is vi-
szonozzam a kőszegi közönségnek cégemmel 
szemben már 25 éves hü ragaszkodását. Ha szép 
kalácsot és könnyen nyúló tésztát kiván okvetlen 
kérjen Holczer-féle Herényi lisztet. 
Kőszegen a következő' üzletekben kapható : 
A köztisztviselők fogyasztási szövetkezete. 
fldl^r S i m o n 
B e n e d e k G y u l á n ^ 
F r ö h l i c h G u s z t á v 
H a Q k e r S a m u 
R c i m h o l Q z H ^ r m a n n é 

W l a s i t s G y u l a 

fldler T e s t v é r e k 
Z o t t e r F e r e n c 
G o m b á s E d e 
R u s z n y á k F e r e n c 

S Q h w a r t z ttártonn* 

SCHfflDTHAUERI 
uerrneszetes.l Igmándi keserüvizéból ' 

ruái*félpohAr 
elegendő.- Használati utasítás minden palack-
hoz mellékelve 

Bárd Ferenc és Fia zeneműkereskedőcég 
kiadásában már megjelent az lí»30—31. évi Ka-
rácsonyi Album, mely mint mindig a legjobb 
tartalmú és a legszebb kiállítású gyűjtemény, 
mely már hosszú évtizedek óta a karácsonyi 
könyvpiac szenzációja. Az idei Albumban is olyan 
nevek szerepelnek, mint Eisemann. Hetényi, Lajtai, 
Márkus, dr. Sándor, Szántó, Zerkovitz stb. A 
magyar dalokat Dócy, Diiner, Fráter, Radics, 
Berkes, Várady, Teghze, Káipát képviselik leg-
szebb dalaikkal. Az Album ára fi P és minden-
kinek a legmelegebben ajánljuk, mint ktdves 
karácsonyi ajándékot. Megrendelhető Bárd Fe-
renc és Fia zenemiikereskedésében, Budapest 
IV. Kossuth Lajos u. 4. 

N y i l t t é r . 
Értesítem m. t üzletfeleimet, liogv Németh József 

alkalmazottamat nevtmben elkövetett többszöri viasza-
elesek miatt elbocsátottam i s ezentul szemílvesen vegzem 
üzletfeleim me«rendeleseit, ami elég garancia arra, hogy 
tökéletes munkát kapnak kevés ptnzcrt. 

Kőszeg, 1930. dec. 12. 
HEUFFEL REZSÓ, kályhásmester. 

Az uj angol 

ROYALENFIELD 

motorkerékpárok megérkeztek 

az uj vezérképviselethez 

J O H N F O W L E R & C o m p . 
Budapest, I. Budaőrsi-ut 101. 



Színház. 
Hát nem lett igazunk? Annyira hozzászok-

tatták a színészeket a málnához, sziruphoz, méz-
hez, sacharinhoz, hogy egy csepp keserűtől, mely 
pedig gyomorjavitóhatásu, majd felfordul az amúgy 
is nem sokat jelentő lapkritika. Hogyan? Csak 
émelygős dicsériádákat várnak ? S ez lenne a 
kritika ? Azt sem szabad követelnünk, hogy aki 
húszéveset alakit, az húszéves maszkot öl tsön? 
A legnagyobb művészt is érte oly baleset, hogy 
a kritika nem értett vele egyet. Ez nem sértő, 
csak jogos kritika. Akár ugy, mint Sugár az egyik 
előadáson a lapkritikát kritizálta. Az igazgató 
engedélyével megtehette. S ha tette, sebaj, az is 
jó. Talán igaza is volt. Ezt már nem mi bíráljuk, 
de nem is haragszunk érte. 

Mi Deák Lőrinc színtársulatával teljesen meg 
vagyunk elégedve. Igazságot szerzett nekünk, akik 
elődjével semmikor sem voltunk megelégedve s 
ezt nyilvánosan szóváfettük. Deák Lőrinc veze-
tése, szinpadrendezése, fegyelemtartása, társula-
tának szereptudása, színpadi buzgósága a lehető 
legjobbat nyújtotta nekünk Szívesen látnók, ha a 
mienk maradhatna. Személyes tulajdonságai, 
állandó közreműködése, erélyessége és gondos-
sága őszinte elismerését vivta ki az egész színház-
látogató közönségnek. 

Tagjai is és elsősorban Fátyol Hédy kiforrott 
művészete, Eőry Gizi temperamentumos játéka, 
Szilvássy Tusi éneke és bájossága, Nagy Klári 
komoly tudása, Horváth Ica és Kárpáti Maya 
élénk tánca, Verő Baba mindenbenügyessége, — a 
férfiak közül Sugár Jenő élethű alakításai, Szabó 
Ernő kifogyhatatlan humora, Szalay Gyula tánc-
bravurja, Kishonti szép éneke, Tunyogí Péter 
délceg megjelenése, Váradi László rátermettsége 

Vh 1245 I930~ 

nagyszerű összjátékot produkált a többiekkel 
együtt és ha a repertoár csalódásokat hozott, azt 
nem írhatjuk a direktor rovására. A közönség jó 
ízlését kificamította a legújabb operettirodalom, 
ha egyáltalában ezen elnevezésre érdemes. Szín-
művek mind igen jó előadásban mentek; kár, 
hogy a közönség nagy része nem az igazi szín-
művészeiben találja meg kedves szórakozását. A 
drámai előadások sokkal jobbak voltak. Bátran 
l'.-mondhatnánk a Kamara s egyéb csak szinmű-
vészetet bemutató más társaságok idejövetelétől, 
miáltal Deáknak tudnánk hosszabb szezont biz-
tosítani. Ne vesztegessük a szót, úgyis hiába. A 
tömegizléssel szembeszállni nehéz. 

Multheti referádánkban „A kis hős" dísz-
előadásáról megírtuk, hogy nincs helyünk minden-
kiről megemlékezni. Csak a szerzőről emlékez-
tünk meg. Most pótoljuk azzal, hogy Eőry Gizi 
művészetét kiemeljük, aki a fiu-cimszerepet bájos 
kedvesseggel ruházta fel. Ugyancsak dicséret illeti 
meg a 3 tagu tót család pompás alakítása : Fátyol 
Hédy, Sugár Jenő, Szabó Ernő. Még Ptkár Gyu-
lának is tetszettek, kinek meséjében elő sem for-
dulnak. Deák Lőrinc, Tunyogí, Kárpáti Maya, 
Nagy Klára. Mikes, Bogár, Kiss, Lenkey, Váradi, 
Jeney és a többiek is mind fényes sikerű elő-
adást nyújtottak; ez egy felejthetetlen, művészi 
nívón állott színházi est volt. 

Azóta szinre került: „Hajdúk hadnagya" 
Szabó Ernő táncos komikus jutalmául. Nagyon 
jó előadás volt. nagyobb közönséget érdemelt 
volna. — „Viktória* vasárnap délután telt há^at 
hozott, este „Fekete szem éjszakája-, — hétfőn 
délután ^Lehullott a rezgő nyárfa" táncos operette 
és este „Halvány sárga rózsa" szintén táncos 
operette telt házak előtt. 

Kedden Eőry Gizi szubrettprimadonna jutal-
mául zsúfolásig telt házzal „Katica" táncosoperett 
került szinre, nagyon jó előadásban és annyi 
kedves ajándékot, virágot, sőt még cukrot és 
tortát is hozott az ünnepeltnek ; alig győzte át-
venni az édes a sok édességet. 

Szerdán egy valóságos újdonságot kaptunk, 
az itt még nem látott „Első tavasz" operettet. 
Nagy közönsége volt, jól mulatott, sőt közre-
müködtette a közönséget, a primadonna nótájaba 
kapcsolódott be az egész színház, ami a jó han-
gulatot még fokozta. Csütörtökön másodszor is 
adták ugyanoly jó sikerrel. Szílvásy Tusi ebben 
a darabban éreztette meg velünk, hogy miért 
volt ő oly dédelgetett tagja a pécsi és szombat-
helyi színháznak. Nagy tetszést arattak még 
Eőry Gizi, Sugár, Szabó, Tunyogi. 

Pénteken a „Dreyfus-ügy" csak fél házat 
vonzott. Kitűnő előadás volt, melyen az igazdató 
emelkedett ki előnyösen. 

A jövő heti műsorral fejezi be a színtársulat 
itteni működését. Ma délután „Az első tavasz" 
operette harmadszori előadásban is nagy közön-
séget várhat, este „Katica" táncos operette má-
sodszor, holnap hétfőn Sugár Jenő jutalmául a 
régi operettek egyik legmulatságosabbja: „Mágnás 
Miska", melyben majd mindenkinek kitűnő szerep 
jut, kedden és szerdán Lehár-operette lesz, a vi-
lágot bejárta „Friderika", csütörtökön az utolsó 
előadás „Az elcserélt ember", az igazgató juta-
lomjátéka. Szép befejezése lesz ez, mert e híressé 
lett színműben alkalmuk lesz művészetüket ki-
fejteni és emléküket még mélyebbre bevésni. 

Az igazgató szinlapi búcsújára az a vála-
szunk: szives örömmel a viszontlátásra! — J ö v ő 
számunkban még referálunk az utolsó hétről. 

Pótolhatatlan veszte-

ségem alkalmából kifeje-

zett jóleső részvétért hálás 

köszönetet mondok. 

Kőszeg, Túblaház-utca 9. 

özv. báró Miske Józsefm 

Halló! 
A várpincében ki-

tűnő uradalmi borok 

kaphatók 70—80 f. 

árban zárt palackokban. 

Önkéntes árverés. 
Egy emeletes ház üzlethelyiséggel, 

egy földszintes gazdasági ház, egy 
gyümölcsös a szabóhegyi dűlőben, 
tgy szántó a téglagyár mellett, egy 
8600 n-öles szántó a Szvetics-dü-
lőben ügyvédi irodámban, Várkör 
53. sz. alatt eladók önkéntes árve-
résen, amelynek feltételei irodámban 
betekinthetök. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX t.-c. l(J2 §-a értelmében e^nne l 
közhírré teszi, hogy a kőszegi kir. járás-
bíróságnak 1930. Pk. 2215. sz. végzése 
következtében dr. Freyberger Jenó ügy-
véd által képviselt Kőszegi Hitelszövet-
kezet Kőszeg javára 343 F s erejéig 1930. 
évi október hó 11-én foganatoiitott kl-
kielégitesi végrehajtás utján le- és felül-
foglalt és 600 P-re becsült kővetkező 
ingóságok, u. m. : lovak, nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a kőszegi kir járás-
bíróság 1930. évi Pk. 2215. sz. végzésé 
folytán 343 P tőkekövetelés, ennek 1930 
aug hó 10. napjától járó 1923. XXXIX. tc 
kamatai 1

 s«/0 váltódij és eddig összesen 
43 P 50 fillérben bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig Kőszegen, Király-ut 
81 leendő megtartására 

1930. december hó 12. nap j ának 
d. e. '/.IS ó r á j a 

határidőül kitúzetik es ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. f-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett a leg-
többet ígérőnek, szükség eseten becsáron 
alul is eladom 

Amennyiben az elárverezendő ingó-
ságokat mások is le- és felülfoglaltatták 
es azokra kielégítést jogot nyertek volna, 
ezen árvere* az 18S1 évi LX. t.-c. 102. 
§-a értelmében ezek javára is elrendeltetik 

Kőszeg, 1930. december 4. 

Bódy Lász ló kir. bir. végrehajtó. 

KARACSOHYRA 
iaJAi készltésU, kltUnő m l n ö s é g U 

cukorkák, díszek 
és csokoládé-tárgyak legolcsóbban 

Kleininger I. cukrász 
Üzletében Kőszegen, Városház utca. 

Mielőtt bármilyen fehérnemű, 
ágynemű, vagy menyasszonyi 

kelengye szükségletét fedezné 

kérjen tájékoztatót 
vagy tekintse meg raktárát 

T r i s z n y a i , S z a b ó , T ö r ö k 
vászonKereskedóknél Budapest , IV. 
Petőfi Sándor-utca 3 Telefon 897-17. 

Elsőrendű minőségek. 
Jelentős árengedmény. 

A híres Fót-Ujfalu! sz ínpompás ház i 
szőttesek és festett magyar bútorok 

raktára 

Köazőnetny i lván l t áa . 

Mindazoknak, kik szeretett 
jó anyánk, anyós, nagyanyánk, 
testvér és rokon 

özv. Milos Istvánné 
szül. Horvá th Anna 

elhunyta alkalmával részvétü-

ket nyilvánították, temetésén 

megjelentek, valaminta koszorú 

adományokért hálás köszöne-

tet mondunk. 

J l gyászoló hátramaradottak. 

a város m. t. 

a holnapi országosvásár alkalmával budapesti 

nagyáruházunk a Főtéren felállított nagy sátorban 

női télikabátokat 
fog árusítani az elképzelhető legnagyobb 
választékban és legolcsóbb árak mellett. 

Tekintse meg sátrunkat vételkényszer nélkül. 

Értesítem a n. é. közönséget, 
hog> kályhajavitási 

munkálatokat 
a l e g j u t á nyosabb á r b an e lvá l la lok . 

N é m e t h J ó z s e f 
Kőszeg , T áb l a h á z-u t c a 5. 

Ismeri ön már az uf 
1 1 MEUTE 

cipőpasztát? 
Ha nem, akkor kérjen kereskedőjétől 

ilyent. Ha egyszer használja, mindig 

ezt fogja kérni, mert ez a legjobb 

magyar gyártmány. 

Gyártja: 

F e r e n c z M á r t o n K ő s z e g e n . 

Jucker virág Prima zsirsertés eladó 
kétméteres, másodszor viráqzó, eladó Ferencz Mártonnál Deák Ferenc-u 

Cim a kiadóhivatalban. 13. szám alatt. 

— Nyomatott Rónai_Frigyes könyvnyomdájában K ő s z e g e n — 
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