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A párizsi sakkjáték kockái. 
/ A párizsi konferencia asztala, amint az most 

kiderül, ugyanaz a sakktábla, amelyen nemcsak 
a győztesek és legyőzöttek. hanem a győztesek 
is egymás ellen játszanak. A háború utáni francia-
angol mérkőzés néha olyan ragyogó mester-
lépésekeí produkált, hogy egész Euiópa oda-
figyelt a hangos „sakk" kiáltásoknak, amelyeket 
a két mérkőző egymáshoz intézett. A hires Young 
terv megszüntette a győztesek ellenségeskedését, 
de korai dolog lenne azt hinni, hogy a győzte-
sek, a volt szövetségesek már kibékültek egy-
mással. Nem. 

Franciaország óvatos előkészítő játékba 
fogott és egy kis húzással most leleplezte terveit. 
A francia lapok azt irják. hogy amennyiben 
Magyarország es Bulgária vonakodnék nagyobb 
jóvátételi terheket vállalni, ebben az esetben 
Olaszország igényeit nem tudnák kielégíteni. 

Ezzel az egyszerű mondattal a francia poli-
tika leleplezte azt a teivét, hogy a jóvátétel kon-
ferenciáját is kihasználja régi diplomáciai tervei-
nek megvalósítására. A terv egyszerűen az. 
Magyarországot konfliktusba kell hozni Olasz-
országgal, illetve meg kell szüntetni azt a jó-
viszonyt, amely Olaszország és Magyarország 
kőzött fennáll. Ez a barátságos diplomáciai vi-
szony ugyanis a legnagyobb gondot okozza ugy 
Franciaországnak, mini Csehszlovákiának és Jugo-
szávi na*. A Csehszlovákia és Jugoszlávia közé 
ékelt kis Magyarország ugyanis, különösen ha 
Ausztriára támaszkodnék, a keleteurópai helyzet-
nek mindaddig fontos kulcsa marad, amig Olasz-
ország barátságos érzelmeket tanúsít vele szem-
ben. Nemcsak Tardieu, hanem Benes külügy-
miniszter keze is benne van tehát ebben az ügyes 
kis húzásban. Elsősorban Csehország az, amely 
támadó külpolitikát folytat az egész keleíeurópai 
politikában. Ennek a támadó külpolitikának egyik 
fegyverténye az a rágalomhadjárat, amelyet a 
Benesékkel összeköttetésben álló szerb, sőt osz-
trák lapok is indítottak. Ujabban azt híresztelik, 
hogy horvát, szlovén, tói, osztrák, lengyel, magyar, 
olasz katolikus blokk van kialakulóban, ez a 
blokk pedig politikáját elsősorban Franciaország 
ellen irányítaná. Ez a zseniális rágalom megkapta 
elintézését az olasz félhivatalos sajtótól, Benesék 
azonban nem is akartak mást, mint különböző 
híresztelésekkel befolyásolni a francia barátságra 
hajlamos semleges államokat. 

A sakkjáték m ndenesetre nagyon ügyes, el 

kell ismernünk, ugy a franciákról, mint a csehek-

ről, hogy kitűnő sakkozók. Olaszország azonban 

bizonyára észrevette a neki vetett cselt és véde-

kezni is fog ellene. Részünkről a védekezés leg-

egyszerűbb módja, ha csak egyszerű materiális 

igazságokat válaszolunk erre a húzásra. A magyar-

ság álláspontja ebben a kérdésben nem lehet 

más minthogy Franciaország nem teheti a saját 

kérdésévé a jóvátételt még olyan formában sem, 

hogy Magyarország pártfogásának ürügye alatt 

összeveszítene bennünket egyik barátunkkal. 

Benesék pedig le kell, hogy számitolják ennek a 

lépésnek az eredményét akkor is, ha kudarccal 

fog végződni. Ez azt jelenti majd, hogy Cseh-

ország rossz irányban befolyásolta a francia kül-

politikát, Olaszországtól akart engedményeket 

presszionálni, hogy a saját függő tartozásainak 

fizetése alól mentesüljön és ezt az egyszerű fizetni 

nem akarást olyan sikerrel képviselte, hogy ezért 

képes lenne uj hábjrut is előidézni. 

Kőszeg idegen szemüvegen. 
A vendéglős-kongresszussal kapcsolatban 

sok-sok vidéki lap megemlékezett hosszú hasábos 
cikkben Kőszegről, mint kulturvárosról, mint 
iskolavárosról. 

Nagyon szép gyűjtemény és érdekes olvas-
mány, mely idegen szemüvegen keresztül nézi 
csinos városunkat, annak gyöny rü vidékét es a 
régi patinás falak között meghúzódó őskulturát. 

A napokban került kezünkbe a „Tapolcai 
Újság." A 6 oldalas nivós és élénk újság 2-ik 
oldalán olvasunk ismét városunkról egy kedves 
közleményt, melyet alábbiakban közlünk is: 

„Sok értékes eszme vetődik fel, ölt testet 
és hoz gyiimö csöt egy egy barátságos össze 
jövetei s megbeszélés folyamán. Ily célkitűzések-
kel üit vonatra e sorok irója vármegyénk agilis 
és kiváló vezető kir. tanfelügyelőjével, vitéz dr. 
Barnabás Istvánnal, hogy látogatást Ugyenek 
Zala- és Somogyvármegyék polgári iskoláinak 
közszeretetben álló felügyelőjénél, Náhrer Mátyás 
po!g. isk. igazgatónál Kőszegen. 

Húszesztendős tanügyi munkásságból hat 
esztendőt töltöttem Vasvármegyében, amelynek 
kulturával telitett légkörét Kőszegen is nyomban 
megéreztem. Maga a város egy nagy darab tör-
ténelem. A német városi szellem, a mélyen szántó 
német alaposság ölelkezik itt Jurisich magyarjai-
nak honszerefetével. Lépten-nyomon a kultura 
alkotásaival találkozik itt az ember, amelyek 
mélyen \ annak beágyazva a hit, a bensőséges 
vallasosság boldogságot termő talajába. A szives 
vendéglátás, az emberek közvetlen és meleg 
barátsaga egy csapásra meghódítja itt az idegent. 
Bennünket — tanügyi emberei et — természeteden 
a kulturális élet, az iskola érdekelt leginkább. 

Jólesett hallanunk, hogy a város vezetősége 
és előkelősége mennyire dédelgetik a kultura 
magvető műhelyeit és mindenben a legnagyobb 
szeretettel támogatják. Polgári iskolája valósággal 
kedvence a város magas kulturáju s amellett 
munkás és sztrényigényü gazda , iparos- és 
kereskedőtársadalmának. Tárháza ez az intézet 
a modern pedagógia alkotó művészetének és a 
produktív termelő munkára való nevelés igazi 
mintaiskolája. Büszke örömmel já*om helyiségeit 
és hallom kir. tanfelügyelőnk elismerését s nagy 
szeretettel tekintek tapasztalatokban gazdag fel-
ügyelőnkre, aki a nemzeti célok munkaterén a 
haladás, a teljes erőkifejtés lehetőségeit s ered-
ményeit a gyakorlatban is bemutatta. 

Szerencsések voltunk betekinteni a város 
vallásos életébe is. A Kath. Egyházközségnek — 
amely több iskolát tart fenn — saját zene- és 
énekkara van, amely időnkint a hiveket benső, 
meghitt összejövetelekre buzdítja és szoktatja, 
ami nevelési szempontból igen számottevő. Alkal-
munk volt végighallgatni egy ily nivós h ing-
versenyt, amely után kedves házigazdánk vendég-
szeretetét élveztük s a vacsorán a város érdemes 
polgármestere, Jambrits Lajos és az egyházi élet 
vezetője, Kincs István apátplébános — a kiváló 
jr6 — is megjelent. A kedves hangulatban sok 
életrevaló kérdésnek megtárgyalása megerősítette 
ama meggyőződésemet, hogy tanügyi embereknek 
lehetővé kellene tenni, hogy egymás gondolatait 
időnkint kicserélhessék és szerzett tapasztalatai-
kat a saját munkakörükben érvényesíthessék. 
Azonkívül csonka hazánk beteg társadalmi életé-
ben a csüggedő szívnek, fásult magyar léleknek 
hitet, életet adó őszinte barátságnak ápolása és 
erősítése még nemzeti szempontból sem utolsó 
gondolat. 

(—B—) 

Hirdetmények. 
18278-1929. sz. Felhívom a házbirtokosokat 

hogy nov. 4-én kezdődőleg kikézbesitendő 19;JO. 
évre szóló házbérvallomási iveket kitöltve bírság 
terhe mellett 1929. nov. 30 ig a városi adószátn-
viteli ügyosztályban feltétlenül beadják. 

12623—1929. sz. Közhírré teszem, hogy a 
P. M. rendelet értelmében az 1930. évre szóló 

! adóalanyok és tárgyak összeirási f. évi november 
hó 5-én veszi kezdetét. Felhívom Kőszeg város 
közönségét, hogy a náluk megjelenő összeíró 
közegeknek a kellő felvilágosítást büntetés terhe 
mellett megadni el ne mulasszák. 

9191 — 1929. sz. Felhívom az adózó közön-
séget, hogy az adótárgy s mivelési ágváltozásokat 
a jogkövetkezmények terhe mellett f. évi december 
hó 30-ig a városi adószámviteli osztályban fel-
tétlenül bejelentsék. 

13 8:tl —1929. Közhírré teszem, hogy f. évi 
július 26 án Kőszeg város területén pusztított 
jégverés folytán leirt földadóról a leirási jegyzék 
november 25-től december 10-ig a városi adó-
számviteli osztályban közszemlére van kitéve. 

18.779—1929. sz. Közhírré teszem, hogy 
Kőszeg szab. kir megyei város erdőgazdasága 
f. évi november hó 25-én, hétfőn d. e. 10 órai 
kezdettel árverést tart az olmódi erdei ut mellett 
fekvő l-es és 2-es tagokban gyéritett 202 rakás 
fenyő és tölgy vastag ágfára. Amennyiben hétfőn 
az ág el nem fogyna és kellő számú érdeklődő 
jelentkezik, vagy hétfőn rossz időjárás miatt az 
árverés megtartható nem volna, 26 án, kedden 
az árverést folytatjuk. Találkozás a Klastrom— 
olmódi útkereszteződésnél álló vámőrbodé előtt. 

14.057—1929. sz. Közhírré teszem, hogy a 
ím. kir. honvédség kötelékébe való felvétel ismét 
j megindult. Aki tehát a katonaélet iránt hivatást 
érez, jelentkezzék felvétel céljából f. hó 25-én, 

'hétfőn d. e. 8 órakor a Városházán U . számú 
szobában. Csak olyan magyar állampolgár jelent-
kezhetik, aki 20. életévét betöltötte és 27. élet-

: évét még nem haladta tul. 

10639 — 1929. sz. Felhívom az alant felso-
rolt ifjakat, azok szülőit, vagy munkaadóit, hogy 
büntetés terhe mellett sürgősen jelentkezzenek a 
leventeegyesőlet irodájában (Tűzoltólaktanya) a 
hivatalos órák alatt (d. e. 12—1 és d. u. 6 - 7 ) : 
Rusznyák Sándor 1917 évben született, anyja R. 
Mária kőszegi lakós; Simon János 1916. évben 
született, atyja Simon János kőszegi lakós; Bog-
nár József 1916. évben született, atyja B. János, 
kőszegi lakós, Weszelovits József 1912. évben 
született, anyja Weszelovits Józsefné kőszegi lakós; 
Horváth József 1916. évben született, apja Hor-
váth Jenő kőszegi lakós; Mészáros Ede 1912. 
évben született, anyja özv. Mészáros Ferencné 
kőszegi lakós; Farkas Oszkár 1911. évben szü-

! letett, anyja özv. Farkas Oszkárné, kőszegi lakós. 

14.047—1929. sz. Közhírré teszem, hogy 
Kőszeg szab. kir. város erdőgazdaságának 1929. 
évi stájerházi vágásában a városi erdőhivatal a 
pénztár utján elad circa 300 rakás rakás bükk és 
tölgyágfát. Szám szerint válthatók ki a rakások a 
város pénztárában. Eladási ár rakásonként 4 P. 
Váltható az ágfa délelőtt 8—12 óráig. 

Jambr i ts Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesíttetnek az érdekeltek, hogy a legkö-

zelebbi tanoncszegődtetés és szabadulások dec. 
1-én, a szokott órákban fognak eszközöltetni. 
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Azelőtti években mindig majd ugyanazon 
összetételű színtársulatot láttuk Radóéktól Az 
idén sok az uj tag s ezéit elfbb meg kellett 
szokni az uj társulatot. Ma a második hétben 
már megvan kevés kivétellel a harmónia a közön-
ség és a színtársulat között. Ma már nemcsak 
megszoktuk, hanem nagy részben meg is szeret-
tük őkeí. S ez igy van rendjen, mert csakis igy 
lehet minden tekintetben sikeres az öszi évad 
Egyet azonban őszintén meg kell állapitant. A 
prózai társulat előadásaival 1( 0%-ra meg vagyunk 
elégedve. Az operett társulattal nem teljesen. Az 
az érzésünk a második hét után is meg van, 
hogy az elmúlt évi Radó-társulat operett elő-
adásaival valahogy jobban meg tudtak fogni 
bennünket, mint az ideiek. Kívánatos, hogy a 
diiektoi legalabb is a ha ralevő időre kárpótolja 
közönségünket állandó vendégjátékos vagy játé-
kosok szerepeltetésével. 

Péntek, szombat, vasárnap három esten át 
ment a „Mit susog a fehér akác". Ezt se lehetett. 
volna még csak rövid pár évvel ezelőtt csak 
megkísérelni sem a színigazgatónak. Három estén 
át közönség ugyanazon darabra, ez mutatja egy-
úttal azt is, hogy teljes joggal támaszthatunk 
fokozott igénytket a mindenkori társulattal szem-
ben. A rMit susog a feher akác" egyebként nem 
érdemelt meg haro.n estét. Az első felvonás 
nagyon hangulatos és kedves, kellemes zenével, 
a második felvonás azonban már se zenében, se 
egyébként nem hozza azt, amit várunk. A har-
madik felvonásnak már egyáltalán nincs zenéje, 
s csak a karzati közönségnek való sületlenségből 
áll. Tipikus nyáti operett. Igaz viszont, hogy 
erről sem a színigazgató, sem pedig a színészek 
ne.ii tehetnek, hagy manapság jobb operetteket 
nem »jdnak a fővárosokban kihozni. Vagy talán 
ott ép az ilyesmi tetszik, lehet, nekünk nem! 
Viszont az előadástól magáról meg kell állapítani, 
ho^y mindenki tudása javát adta. Az előadás 
kifogástalan volt. 

Meg mindig vannak Kőszegen, ha nem is 
sokan, akik csak .nem megyünk Kőszegen szín-
házba" jelszóval otthon maradnak. Szó se róla. 
A Nemzeti Színházban kétségtelenül kellemesebb 
es nagyobb élmény végig elvezni egy előadást. 
Dehat kinek van arra lehetősége, hogy minden 
újdonságot Budapesten nézhessen meg. Itt meg 
módunkban van az irodalmi értékű újdonságokat 
is majdnem mozihelyarak mellett megismerni. 

Az eddigi gyengébb operett részben mű-
sorért, részbtn előadásokért nagyszerű kárpótlást 
kapott a kőszegi közönség ez évben az igazán 
jól összeválogatott prózai műsorért. A „Szegény 
leányt nem lehet elvenni", kellemes, mulatságos, 
fordulatos, szellemes vígjáték, amelyet igen jó 
előadásban hozott ki a Radó-társulat. Bájos, 
kedves cselekmény kitűnő figurákkal, ragyogó 
helyzetekkel. Igazi remekbe szabott vígjáték. A 
hálás főszerepben Szokolay Eta csillogtatta kivé-
teles tehetséget. Radó László, mint minden sze-
repeben, ezúttal a fejedelem hálás szerepében volt 
kitűnő. Kertész Sándor, mint Misi diák, nagyon 
keveset túlzott, de meg kell hagyni, egészseges 
humorral. Kurucz Ernő is jó volt, mint Tassy 
László. Vértes Károly mást, mint tökéletes, nagy-
szerű alakítást nem is tud nyújtani. Korándy Stefi 
nagyon helyes volt, mint Magduska. Epstein há-
zasságközvetitő kitűnő alakításával feltűnt Med-
gyessy. A többiek a nem nekik való szerepűkben 
kdán egy árnyalattal gyengébbek voltak, de ez 
már nem befolyásolta a jól sikerült előadást, a 
melyen a szépszámú közönség mindkét napon 
kitűnően elszórakozott. 

A közönség kiszámíthatatlan! Nemcsak Kő-
szegen, hanem mindenhol! Szerdán, csütörtökön 
„Párisi divat" ment nagyon gyenge házak előtt. 
Viszont ez a darab volt egyike az eddigi legjobb 
operettelőadásoknak. Igaz, a szerepeket mintha 
csak reáöntötték volna a széreplókre. Ernőd Irén, 
mint minden szerepében kedves, bájos volt. 
Szalay ezúttal nemcsak hangiával, hanem kitűnő 
játékaval is nagy sikert aratott. Ilyen jól játszani 
még nem láttuk. Kőrössy Böske rendkívül hálás 
szerepben aratott sikert. Kertész minden jelenését 
nevetés kisérte, mint „vizes nyolcasu Meggyesi, 
legyen bármilyen kis szerepe, kitűnően sikerült 
alakításaival mindig feltűnik. — Kuruc Ernő na-
gyobb operett és énekes szerepben igen kedves 
volt. Kár, hogy Katona Terust, akit pedig szeret 
a kőszegi közönség, oly ritkán látjuk. — Vajda 
karmester kis zenekarából kihozza a maximumot. 

Az .Agglegény apát" (modern angol vig-
jéték) játszotta a társulat pénteken telt ház előtt. 
Alapötlete kétségtelenül erdekes, szellemes, fel 
dolgozása kissé' hosszura nyulí, erkölcsössége 
frivolitás. Nevetni azonban sokat lehet. Nem tet-
szett a darabban az a tónus, ahogy a „gyerme-
kek" apiukat aposztrofálják és viszont. „Anya-
királynő", „csorda", ^csirkefogó" stb. ezekkel a 
kifejezésekkel tulment az író azokon a határokon, 
amelyekhez hozzá vagyunk szokva. Kétségtelenül 
eredeti az a humor, amikor pl. először állanak a 

1 gyerekek az apjukkal szemben. Nézni e- képtt 
nem lehet megállni nevetés nélkül, de a feldol-
gozás több, mint nyers. Az előadás egyes. A kii» 
színpadon meglepőt produkált a rendezés is, kü-
lönösen azoknál az eredeti jeleneteknél, amikor 
?.z iparkodó fiafal ügyvéd a világ különböző 
tájairól összegyűjti „az -gen tiszti lt kedves gytr-
mekeket". — Vertes, Szokolay. Rado, Korándy, 
Kurucz egyformán részesei a jó előadásnak. De 
kisebb szerepekben Katona Terus, Gyulay, Vér- | 
tesné és Medgyessy (szolgája remekbe sikerült 
alakítás) épugy hozzájárultak a kitűnő előadáshoz1 

Az e heti műsora a szinháznak p o t p á s . 
Jobbat már nehezen lehetne összeállítani. Hétfő, 
kedden kedves hangulatu Nedermayer- operett, 
a „Muskátli hercegnő" megy. Hasonló darabok 
nyerik meg leginkább a kőszegi közönség Ízlését. 
Szerda, csütörtökön a Nemzeti Színház legna-
gyobb sikert elért háborús újdonságát a „Tá-
b o r n o k o t játssza a színtársulat. Darab, amelyet 
megnézni senkinek sem szabadna elmulasztani. 
Péntek, szombat, vasárnap .Szökik az asszony" 
operett újdonság megy, amelyik nem jutott többi 
társának szomorú sorsára, hanem még ma is 
táblás házakat vonz Budapesten. Azon ritka ope-
rettek közé tartozik, amelyeknek kivételes nagy, 
döntő sikere volt. — Ma vasárnap este nem lesz 
előadás, de délután 2 előadást tart a színtársulat. 
Fél 3 órai kezdettel „Mit susog a fehér akác", 
délután 5 órakor pedig a „Párisi divatu-ot adják. 

v. Sz. 

Vasvármegye hetföl közgyűlésére K 
r>)l h vá! - ztoitaic ^s az érdekképviselet rév', 

bejutottak teljes s.-ámbau fV-lvooultak. Neuf -
a virili*ek. It rium haazui-li a választás 
Maradt a nemtörődömség. Fele som jött 
virüifiéknek. P< dig, hogy mit tesz a ta^okn •• 
joionése és agilitása, azt ép ez « közgyűlés mu-
id'ita juHji. uj törvény alapján a vármet * 
egyik Jetff;)nto*abo szerve a kö/'/yülós. A l -
vatalos listára rendes tagnak Kőszegről CBH/: 
azentgyö gyi Cze^re Gusztávot jelöltéit. A kő 
acegiek tetjps joggal kifogásolták, hogy Kincs 
U tv te l csak póttagnak j J ö l t ék a hivatalos kö. 
iö«. A kíisroyi megyegyűlési tagok csszefjgtak 

ngitációjukkul mindjárt meg is csinálták a 
közgyűlés első meglep«nénót és a hivatalos lista 
<-'»ie»ra b^hozt^k Ki ;e« Istvánt ktsg.vülé-i ren-
des tagnak M^zsolitf, I«tvúa hely ébe/Póttaguak 
S .ova Ftruno került bu' 

I s k o l a l á t o g a t á s . Dr. Sctw5dc-r Ervin kui-
tuezministteri ál.'j rntitfcár múlt vesárnap »z alá. 
polgári fiúiskola tornai 'szerelésének feíűivizs 
«á!ására és a még B7űi£ségí's toruae^zközök ki 
i-gészitPsére várot-uakbt érkezett. E* alkalom-
ból a többi iskola s/íik^ésrle'ei iránt is tájé 
kozédott. 

Díszok leve le t nyuj'otlak át szerdán este 
ogy kedélyes vacsora K« retében J inibrits Lajos 
polgármesterünknek azon alkalomból hogy az 
országos vendéglősök és korcsmárosok *gyesü 
lete az itt lafolyt k o n g r e ^ u s kitűnő sikerének 
elismeréseid, az egyesület disztiigjává válasz-
tották meg. Kóbzöi ő leiratot intézett az orszú-
cos elnökség városu ik lakosságához is, a sze-
retetteljes és szíves vendéglátásért, mit jegyző 
könyvbe Í8 foglaltuk. Külön 'köszönetet in-
téztek Mayir János, a halyb.<!i vendéglős sz :k 
Osztály elnökének sikeres és önzetlen közre-
működéséért. 

Esküvő. Sáphütl Ferenc hajózási tisztviselő 
f. hó 18 án vezette oltárhoz Stiaszny Annust, 
Stiaszny Gyula helvbeii kereskedő leányát. Az 
ifjú párhoz Kincs Ittván apátplébános mondott 
mafcasszámyalásu beszédet. Tanuk voltak Seréuyi 
Károly hajóskapitány ás ifj. Stiuszny G j u l a . 

E l j e g y z t s . Tauoer József a szombathelyi 
Martineum-nyomda Rt . gépszedője eljegyozt) 
Szabó Bibuskát K^sz^gről. 

El jegyzes . Tóth József eljegyezte Grüuwa l i 

Paulát Bozsokon. 

Szülő i é r t e k e z l e t . A Széchenyi István m. 
kir. áll. polgári fiúiskola noveTib^r hö 2 4 é n d. 
u. 3 órakor nagytermében szülői értekeiletet 
tart és erre a szülőket, sz^llásidóVat és a tan 
ügy barátait ez uton is tisztelettel meghívja. 
Ez alkalommal Iván József tanár a tanulóifjú-
ság énekszámainak, szavalatainak keretében a 
nemzeti zászló tiszteletéről fog értekezni. 

Megytgyülét. Hétfőn V.10 órai kezdette! 
ismét megyogyülés van. Ezúttal évnegyedes 
rendes közgyűlését tartja meg Vasvármsgye 
törvényhatósági bizottsága. A tárgysorozaton 
szerepel többek között Lauringer István főszol 
gttbiró nyugdíjazás iránti kárelme is. Az álta-
lános tisztújító közgyűlést december hó 19-re 
hivja össze a főispán. 
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Az első k&th. kulturest a reálgimnáziumban. 
Az időző években már megszokott érdeklődés 
mellett nyitotta meg az idfi iskolai év kuitur-
jetéiyíinek sorozatát n uit va&á-r'hp Nagy Balázs 
rt áigímnáziumi igazgató. Széiesvonalu m^gnyi-
.ójáoun visszavitt bonnünket a keresztény ki-
•ályság megalapitásAnak száz tdába, ahonnan 
Siant Imre szüztisz'aságának ós mély hitének 
-oha nem szűnő varázsát üUette hallgatóságának 
a leikébe. Majd ismertette a S^ent Imro jubi-
leumi óv fontosságát és az országos ünrepsé-
;eKb3 beilleszkedő helyi ünn;pélyex vázlatos 
orogrammját. A gimnázium ifjúsági z^rekura 
Kováts Ferenc karnagy razf nylése m Ilett a 
-zende báj pzüztiszta áriájáv:>.l és iá»y fuval-
maival méltó befejezést Rdott a szentimrós meg-
nyi ónak. Dr. Berta Orháa oblátus-igazgató 
ügyesen összeállított foloiva3Ísab-»n ki7ezeteít 
bennünket az I^ten szépsAgí t és nagyságát éneklői 
természet ölébe és a különböző évszakom szivet 
lág j i tó és lelket gyönyörködtető jelenségeinek 
vizst.ála*H után hódolatra vitte gyarló mivoltua-
kat az isteni Erő és H italom trónusához. Turr.er 
Ottó beijed tanár ezalkalommal lépett fel elő-
ször a nyilvánosság előtt jól iskolázott énekes 
fiaival. Díhgyvelegeibnn folytatta H felolvasás 
lelket lenyűgöző daliamait, majd temperamen-
tumos vezénylése egyre jobb »n átterelte ín i t ós 
a lelkesedő közönsége a szinte pajzánkodó nép-
daloknak mindtin elmélyedést folo dó, bravúros 
hanfculntábi. Mindnyájan ugy éreztük, hogy az 
ünnepélv igen gvor^an lepergett és nehezen 
várjuk folytatását dac. 15 ig. (d) 

I s k o l a f e l a v a i a s . Ma d. e. avatják fe l és 
adják át rendeltetésének az uj emeletes iskola-
épületet Nagyteresen. Részletes lefolyását az 
ünnepélynek IÖVS számunkban közöljük. 

O l t á r n a p d >c. 1 én lesz dec. 8-a helyett 
melyről ezúton is ónesíti az Oltáregyesület tag-
jait a vezetőség. 

A c s m e s t e r i o k l e v e l e t nyert Brazovits Pál 
horvátzsidányi l a k ó s a b u d a p e s t i kőműves, kő-
faragó és ácsmpsteri vizsgálóbizottság előtt. 

CONTINENTAL SZÁLLODA 
BUDAPEST 

Y-'L l ).?hlnv; l l t<;;' 4r'44- Távi rátok C on t in en tal o t e I. 

A vidéki 

uri közönség igazi 

otthona. 
Tisztaság. Előzékenység. Kényelem. 

Minden szobában hideg-meleg folyóvíz, 

k zponti fűtés. 

Egyágyas szobák árai 5, 6, 7, 8, 9, 10 P. 

Két n , 8 ,9 ,10,1214,15,16. 

Szobák telefonnal. Szobák fürdőszobával. 
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10^9. povember 24. 

Epekő, vesekő és hólyagköbetegek, valamint 
,zok, akik hupysavas sók tulszaporodásában és 
kökényben szenvednek, a természetes F e r e n c 
.(jzsef keserűvíz használata mellett állapotuk 
•ayhülését érhetik e>. Az orvosi gyakorlat szá-
nos kiváló férfia hosszú megfigyelés alapján 
megállapította, hogy a F e i v n c József viz biztos 
H rendkívül kellemesen h .tó hashajtó s ezért 
, rflbajóknál és prostabetegségekn^l is ajánlják. 

Ferenc J ó z s e f keserűvíz gyógyszertárakban, 
)géri4kban és füszerüzletesbeu kapható. 

Díszelőadás a K o r m á n y z ó Ur tiszteletere. 
• cember 6-án, a kormányzó Őí'emóli ósága 
k.magfisabb nővünn?pélye alkalmából a Vitézi 
t ék a helybeli színtársulat bevonásával ünnepi 

zelőadést tart. Miiaor a következő '. 1. Ünnepi 
tány, játsza a kibővített zenekar. 2. Alkaimi 
temény, elmondja Szokolay Eta. 3. Ünnepi 

j.izédot mond, vitéz Zitás Bertalan. Utána 

• crekerü), a „János vité?.a (Kibővített én6k 
é zetekar, uj diszletnk, uj ruhatár). A János 
s éz azért is aktuális, mert most huszonöt éve 
a aak, hogy K csoh Pongrác ízig vérit: magyár 
m e k m ú v e elindult díadalutjára. Az előadást 
b rletszünetben tuiiji.k. HHyárak >\z általános 

eklCdésra v iló tekintettel, mérsékeltebbek, j 
ÍJ yekről tar.áesoa idejében gondoskodni u szin-
h í pénztárnál. 

— E l s ő r e n d ű h ö l g y f o d r á s z a t 
I i n d w e g n é l , V á r k ö r ^9 . (Róth Jenő 
k yvkereskedő házában. Bejárat a kapunál.) 

Tüz, tüz es megint tüz 1 Derék tűzoltóink- ! 

l most már igazán uam is szabad letenni 
i ikről a csákót, oly gyors egymásutánban 

fo. luinak elő a tüzesetek. Kedden este félhét 
Kor megszólalt a sziréna és jaleztr, hogy 

» izély van. Adier Simon várköri kereskedő 
..c/arában álló mindenféle lim lomot tartalmazó 

tárának egyik sarkában támadt a tüz meg 

magyarázható okból. Az egyik polcnak 
•jö volt a tűzfészek, ahonnan a lángok már 

í g is támadták az eternittel fedett tető faszer 
ietét, azonban a tűzoltóság gyors közbelépése 
motorficskendő erős vizsugara hamar meg- I 

tolta a tűz kicsapását s igy nagyobb kárt| 

okozhatott. Itt mogemlitjuk egyesek meg-
.yzósere vonatkozólag, hogy a motorfecskeodő 
$rt késett néhány percig, mert a hideg ga-1 

j obban álló hidec motort nem lehet egy pilla-1 
n.it aiait riiüktdéhro kényszeríteni, mert nem 
ijlandó mindjárt begyújtani. Azt hisszük, hogy 

• it a tényt a mai autóvilágban már mindenki 
pasztaíhatta. Ezt a kis keséét azonban ala- j 
isan behozta erős vizsugarávnl. — Másnap 

i sz szerdán délután 4 órakor ismét megs '.ólait 
t sziréna haugja, de ezalkalommal szaggatott 
f ingon jelezte a veszélyt, ami azt jelentette, 
-'gy vidéken van a tüz. A siomszédos Rőtfal 
váröl jelentették a vasúti állomásra, hogy tüz 
an. Az állomásról felteLfonállak a tüzőrségre, 

•honnan rövid néhány perc alatt elindult a 
motorfecskendő, Kirchknopf Jenő parancsnok-
b a alatt. Kissé később ulána ment iné',' két 
szerkocsi. Mire azonban a rőti állomáshoz értek, 
azt az értesiiést kapták, ho?y felesleges a hely-
szinre meuni, mert a tűzet mar eloltották. Erre 
megfordultak és hazajöttek. Egy ház ós egy 
pajta a község felső végében lett a tüz marta 
lóka. — Még nem múlott el féióra, hogy tűz-
oltóink hazaérkestek, máris megszólalt a sziréna 
hátborzongató hangja. Ismét tüz van az Adler 
Simonnál, volt a vész hir. Piilanoíok alatt óriási 
néptömeg lepte el a Várkört, amely most már 
világos kezdett lenni Adler Simon udvarából 
felcsapó lángoktól. Derék tűzoltóink és a motor-
lecekendö Kirchknopf Jenő és gróf Erdődy pa 
rancsnoksága aiatti gyors megjelenésének és ala-
pos muukájuk érdeme, hogy a tüz tizpercen belül 
teljesen elaludt. Ezalkalommal Adler Simon ke-
resKedő ugyancsak udvarában álló megtöltött 
fakamrájának eternittel födött teteje gyulladt 
j i belülről. Már a felraktarozott aprított tűzifa 
felső része is lángokban állott, amikor a tüzet 
észrevették. Ugy a keddi mint a szerdai eset 
azt a látszatot kelti, hogy a tüzet nem véletlen, 
hanem bűnös kezek okozták. Adler házát há 
rom oldulról tűzfalak, elől pedig állandóan zárt 
kapu őrzi. A vizsgálatot a hatóság azonnal meg 
indította, de alapos gyanú hiányában a tűz kót 
ezeri keletkezési okát megállapítani nem tudt*. 
A tüzesetek körülményei és helyszíni szemléje 
azonban kétségtelenül gyujtogatésra va l l a nak 

Köszetr és V-chke 

MÁR MEGHÓDÍTOTTA A 

S l \ < a \ < » F O O I j 
A VILÁGHIRÜ BESZÉLÖFILM. 

HA PESTRE MEGY - NE MULASSZA EL MEGTEKINTENI ji FORUMBAN. 
. r r — T -

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik a 
nálam f. hó 19 en és 20 án keletkezett tüz ol 
tásánál önfeláld. zó munkájukkal segédkeztek, 
nevezetesen a hívatásos és önkéntes tűzoltóság, 
a m. hir. államrendőrség, a m. kir. honvédség 
tiíej tinak, valamint ezen 'PstülBtek vezetőinek 
ezúton mondok őszinte köszönetet. Adler Simon. 

A TESz (Társadu'mi Egyesületek Szövet 
s*ge) nagygyűlését dec3tnber hó 7 és 11 -iíc3 
közölt tartji meg Budapesten D jcomber hó 
7 én ünnepi előadás a Nemzeti Színházban 8-án 
délelőtt 10 órakor ragygyülés a pesti vigadó-
ban, délután tisztelgés a Kormányzónál, este 
9 órakor ünnepi vs csoru. December hó 9 en 
tisztelgés József és J hm f Ferer c főhercegek-
nél, 9 és 11 ike között az elnöki tanács, szak-
osztályok ós vidéki kerületi elnökök ülés i. A 
nagygyűlésen résztvevők fél vasúti kedvez 
ménnyel utazhatnak Budapestre. Akik erre Kő-
szegről igényt tartanai, legkéhőbb 26-ig jelent 
sék be a TESz ketületi elnökénél, vitéz SZÍ 
badváry Ferencnél. 

A Szinpártolo Egyesület nyomatékoban fi-
gyelmébe ajánlja tagjainak, hogy járják le szel 
vényeiket, mert alapszabályai alapján le nem 
járt szelvényeket vissza nem válthat. A szintAr 
sulat összesen 35 előadást tart és ezután feltét 
lenül befejezi a kőszegi szini évadot. Utolsó 
előadás december 12-én lesz. Kedvezményes 
pótjegyeket az egyesület tagjai részére bármi-
kor kiad. 

Hamis tanuzásra való rábírásért nyolc havi 
börtön. Egy három esztendős ügybon ítélkezett 
a napokban a szombathelyi kir. törvényszék. 
Még 1926. évben történt,' hogy Baungartner 
Lajos kőszegi fogműves ellen tömeges feljelen 
tések érkeztek a kftszegi rendőrkapitányságra, 
mert meg nem felelő, egészségra ártalmas raa-
dolf fogakat helyezett be arany helyett a nála 
megjoient fogbelegek száj üregébe. Emiatt Baum-
gartner ellen csalás büntytte miatt bűnvádi el 
járás indult mes s a törvényszék 2 és H évi 
börtönre iiélte. Baumgartcer az itóiot ellen fe-
lebbezést jelentett be a győri kir. •áblához, de 
egyben gondoskodott róla, hogy a bíróságnál 
kihallgatott tanuk vallomásukat a másodfokra 
megváltoztassák. E célból Guary Miklóst ó i 
Steigerwald Gyulát Konrád RÜZSŐ és Sohneider 
Anna tanuk és sértettekhez küldött-?, hos?y ír-
janak alá egyértelmű nyilatkozatot, hogy Baura-
gartner fogmunkájával meg vanouk elpgedv^, 
magukat károtitva nem érzik. G ú n y és Siei 
gerwald ^Ü8égesen teljesítették megbizatásu-at 
és a tanus.Dak még pénzt is ígértek vallomásuk 
megváltoztatásáért. Bauragartner ezért nem fe-
lelhetett már a földi igazságszolgáltatás előtt, 
mert közben meghalt, Steigerwild pedig, mikor 
megneszelte, hogy baj van, ismeretlep helyre 
megszökött. Iay most csak Guary Miklós került 
a birófág elé, kit a főtáraryalásr\ szuronyos 
csendőr állított elő. Guary Miklós tagadta bü 
nös*égét, a tanú valiamások azonban megcá-
folták védekezését és a bíróság 2 rendbeli ha-
mis tanuzásra való rábírás bünteito miatt 8 
hónapi börtönre és hivatalvesztésre itólte. A 
kir. ügyész megnyugodott Guary azonban fe 
lebbezett. 

Csak nyolcvan fillér a legszebben on-
dolált frizura, hajvágás 60 fillér Scherman-
nál a Strucc szállóval szemben. 

Kir. udvari- «s kamarai fényképéai 

u t 6 d a K O S S A K K O M A R O M I 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 12. 
ElAkelO materem. Modern mflvéazi <a u)aierü siioea-
felvételek, minlatürOk éa mflvéazi levelezőlapok. 

R é g i f é n y k é p e k é l e t h t n a g y í t á s a . 
J u t á a y o a i r a k i 

Kata inb&l lesz rna eaie 8 ÓMttor \ Mulató 
t rmeiben. 

Hanóly-fele olajfestmány 260 éa 160 cm. 

nagyságú, moly havasodat, erdőr- ázlettt, t«ngar-
szemet ós v^d^szlakot ábrázol é i az 1885. évi 
bu^ ipesti kif.lliiáson dij^t nyer*, e«y 20 cm. 
sz'-'.es aranyri a^ban eiadó. Cim a kiidóbun. 

A sorozatos szerencsetlenségek napja volt 
november 20 a, a szerda, mely napon közvei-
len környóxünben nem kev»s.3bb min; hat sze* 
rencRétion^é? történt. A'scs^énéíjető községben 
egy dAlkodónak meghalt egy hét é/rs fia. 
Ugyni e'en órában megdöglött neki egy bor-
juzni n«Ti 'udó tohere. Lékán a Laitner ven-
déglő előtt összeütközött egy személyautó egy 
fát fuvarozó B^ekórre', melynek kocsisa a kocsi-
ról lebukott ós súlyos belső sérülésekkel szállí-
tották a pulyai kórházba. Ugyancsak Lékán 
le«sett egy magasan megrakott szénásszekérről 
annak kocsisa o'y szerencsétlenül, hogy nyakát 
törte és a helyszínen meghalt. Borostyánkő 
közsegbnn egy Kirnbauor nevü marhakereske-
dőn^-k 26 évrs fia felakasztotta magát. Mire 
rábukkantak már halott voit. Rőtfalván a köz-
ség feiső részében tüz ütött ki, melynek egy 
lakóház és egy pajta lett az áldozata. Léka és 
Pörgölény közötti országúton kigyulladt egy 
szem'lyautó éa teljesen elpusztult. A benne 
ülök szerencsésen megmenekültek. A kőszegi 
Adler féle tűzesetet balevéve, összesen 7 sze 
rencsétlenség történt ezen a napor. 

KfttaWn bálok. Bozsokon ma délután a le-
vente egyesület tart táncmulatságot a S^anyi-
féle vendéglőben. Nagyosömötében a tűzoltó 
egyesület Kecskés László vendéglőjében. Szer-
dahelyen a khth. ifjúság a Hangya vendéglődben. 

Mit tanltanik az oláh tankönyvek Magyar-
országról. A román középiskolák I I I . osztálya 
számara szóló Románia földrajza oimü tankönyv-
ről van szó, amelynek szerzője Petru Z*ch »rescu 
volt vezér felügyelő és műszaki tanácsom A 
magyarokat többok között igy jellemzi. A ma 
gyarok, miként a bolgárok is, tatár—finn ere-
detűek. Kezdetbén riasztó külsejük volt: apró-
növésüek, görbülábuak voltak, kicsi szenük 
mélyen ült tar koponyájukban és kegyetlensé-
gük nem ismert határt. A civilizáció első alap 
jait, eppugy mint a szlovák, a román népele 
mektől kapták, akiket itt találtak Daciában. 
Most m\r a germánokkal és románokkal való 
keveredés következtében odajutottak, bo^y 
rendesebb testalkatuk és külsejük van, házak-
ban laknak, nem pedig lovon vatzy sátrak alatt. 
Azonban d.csvágyuak most is. összefoglalva a 
mondottakat, mindu-on népek, amelyek körül-
vesznek minket, azsiai hordák maradványai és 
sokkal később törtek be Európába, ami után a 
rómaiak már meghódították Daciát. BAr mind-
ezek a népt.k a származásuk tekintetében ala-
csonyabbrendüek, mint mi és alcsonyabb, vagy 
legfeljebb a mieikkel egyenlő kulturával bír-
nak, mégis ellenségeink, kivéve a lengyeleket, 
csehszlovákokat és jugoszlávokat, akik szövet-
ségeaaink*. Ehhez móg OBak kommentár sem 
szükséges. 

Anilin festék f e l h a s z n á l á s á v a l sok ozer b e -
teget sikerült mogtyógyitani egy páduai orvos-
nak. Az unilin festőknek ugyanis megvan az a 
tulajdonsága, hogy megakadályozza az infekció 
továbbterjedését és megöli a bacillusokat. Az 
uj szert kipróbálták többek közt égési és vágott 
sebeknél, valamint keléseknél és még sok má t 
esetben. 

Nem szabad gabonát lefoglalni. A Pénzügy 
miniszter megtiltotta, hogy HZ adóbehajtások 

alkalmával adóhátralék fejében gabonát foglal 

nak le s ezáltal a gazdaközönségnek lehetet-

lenné váljék az azzal való szabad rendelkezés. 

— 
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1929. november 24. 

Mit nem foglalhat le a végrehajtó. 

Alábbi soraink, nagyon fontos tudnivalók 
a mai nehéz megélhetési viszonyok között, mert 
A nem fizető adós vagyona ki van szolgálta*vi 
a hitelezőnek. Két korlátot emel a törvény e 
szabály elé. Egyiket az otthon érdekében, hogy 
a párna ne legyen kihúzható az adós feje alól, 
a másiktt pedig az ex'stencia a lét védelmében, 
hogy az adós munkaeszközeinek anyagának 
elvesztése következtében ne veszitse el kereső 
képességét, re vá.jon földönfutóvá. 

A végrehajtási törvények szerint az otthon 
érdekében ki vannak vé^e a foglalás alól a 
háztartáshoz szükséges házi és konyhabútor, 
edények, főző és evőeszközök, kályhák, tüzhe 
lyek, a szükségen ruha ágy és fjhérnemüek. 
De ki vannak véve egyéb tárgyak is, ájtatos-
ságra szánt tárgyük, családi képek, rendjelek, 
gyógyszerek, iskolai k myvtjk, egy havi időtar 
tamra szaköé^es élelmi, tüzelő és világító szo 
rek v>igy a lefoglalható készpénzből a beazer 
zésüfrhöz szükséges összeg, továbbá a negyed-
évi lakbér fedezésére szükséges ké*zp.mz 

A foglalkozás, kereset, folytwthatása érde-
kében, kivannak véve a végrehajtás alól a kis 
iparosok mindenféle szerszámai, eszközei, mű-
szerei, állatai|túvábfcá feldolgozható anyag kész-
let is kétszáz pengő erejéig. Ki vannak véve 
azok a munka fz^rek is, amelyekkel az iparos 
segédszemélyzete dolgozik. A felsoroltak a tör 
vény szerint még a végrehajtást szenvedő bele-
egyezése i sem fogla lutók le, annál kevésbbé 
akarata ellenére. 

Már több izben megtörtént, hogy a vég 
rehajtás során lefoglaltak olyan dolgot vagy 
tárgyat, amely a törvény sz;rint le nem fog-
lalható. Megtörténhetik ez a végrehajtó téve 
déséből, esetleg erőszakosságból vagy más ok-
ból. Ilyenkor a foglalás a törvényt sérti és bza-
bálytolan. 

Miképpen kell a szabálytalan foglalás ellen 
az adósnak védekeznie? A közönség is hallott 
arról, hogy vannak dolgok, amelyeket lefoglalni 
nem lehet. Ebben a tudatban, ha a foglalás — 
szabálytalanul bár — megtörtént, a végrehaj-
tott nyugodtan várja az idő mu!asát abban a 
hitben, hogy szabálytalanul lefoglalt ingóit nem 
fogják elárverezni. Amikor aztán feltett ingó 
sága az árverésen potom áron idegen kezbe ke-
rült, akkor szalad fűhöz fához kapkodva. El-
késett. Elárverezett ingóságait visszaszerezni 
többé nem tudja. 

A itabálytalan foglalás elleni védekezés-
nek már a foglaláskor, de legkésőbb a foglalás 
napjától számított nyolc napon belül meg kell 
történnie. Az adós, akit a foglalás során tére-
lem ért, már a foglalás folyamán szóval meg-
megmondhatja a végrehajtónak, hogy a fog-
lalást sérelmesnek tartja és kívánhatja e nyi-
latkozatának jegyzőkönyvbe vételét. Ennyiből 
áll az előterjesztés. Ha a foglaláskor az előter 
jesztést meg nem tette, még mindig rendelke-

zésére áll nyolc nap, mely alatt Írásban bead 
hatja akár a bírósághoz, akár a végrehajtóhoz, 
adóügy esetén a pénzügyi hitósághoz. Az elő-
terjesztés fo'ytán az illetékes bíróság a szűk-
télhez képest m^ghil lgit ja a faleket, vagy a 
végrehajtót és határoz abban, hogy ssabályta-
lau volt e a foglalás. Iajenlő esetben azt meg-
semmisíti. A nyolc napon tul bejeleutett elő-
terjesztés többé nem orvosolható. A foylalás 
alkalmával a végrehajtást szenvedő jegyző-
könyvbe mondja tiltakozását, amit a végrehajtó 
köteles felvenni. Dr. E. S. 

BADACSONY 
; és az egész borvidék kiváló zamatu magasszesz-

tartalmu világhírű borai kaphatók 

CSOPAKTOL—KESZTHELYIG 
A Badacsonyborvidéki Szőllősgazdák 

állami ellenőrzés alatt álló 

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

Öngy i lkos gazda Töxő István 53 éves na?y-
fcancsi gazd*» csütörtökön rste hat óra tájban 
kamrájában felakasztotta magát Az n^p ós 
előtte való r.ipon pálinka főzéssel volt elfoglalva 
és esik délután 2 órakor tért haza. Lakásán 
volt neki : gy féliiter pálinkájn, amit egy csöppig 
fel is hajtott, azutáu lefeküdt. Több izbin fel 
ébredt és mindig kijárt a kamrába. Midőn utol-

j á r a a kamrából vissza nem tért, felesége utána 
nézett és látta, hogy a kamrában falakasztotta 
magát. Az azonnali lármára a há"bin lakók 
segítségéve! levágták az öngyilkos m^g meleg 
testét, azonban a gyorsan előhívott orvos élesz-
tési kísérletei meddők maradtak. Tettét való 
szinüleg uz elfoeyaEZtott szesz áltat okozott 
önkívületi állapotban követte el. 

A Pecset e lhelyezett m. kir. Erzsébet tu-
dományegyetem hz 1929—30. tanév II. felére 
szóló rendes beírások 1930. óvi január hó 7 tői 
18 íg bezárólag rszközöltetnek. Az egyetemnek 

| ideiglenesen Sopronban működő evangélikus 
(hittudományi kara hallgatóinak beírása a kar 
székhelyén történik. Azok, akik nem voltak 

j még ezen egyetem hatigatói kérvényezd utján 
; nyert felvételi engedély alapján iratRO'.hatnak 
be. Ezek az illető kar tanártestületéhez címzett 
felvételi kérvényüket 1929. évi decamber hó 
1 tői 1930. évi január hó 6 ig nyújthatják be. 
Az utólagos beiratkozás 1930. évi február hó 
l-ig dékáni, azontúl február hó 6 ig rectori en 
gedéllyel végezhető. Félévi tandíj 102 nengő. 
A tandíjmentesség iránti kérvények 1930. évi 

j január hó 1-től 10 ig bezárólag az illetékes kar 
dékáni hivatalába cyuj'andók be. 

I Has ihagymáz lépett fel szórványosan Nagy. 
gencsen. A szükséges óvintézkedések megtör-
téntek. 

Róth kölcsönkőnyvtárának újdonsága: Fon-
tané, Eői Briest. 

É r t e s í t j ü k a t i sz te l t közönségét , hogy « 
szilva főzést december 1-én megkezdjük. Kinek 
kifőzésre va'ó szilva cefréje vagy egyéb pálin-
kának való anyaga van, azt minél előbb jelentse 
be a BiriU fele vendéglőben Tisztelettel Kőszegi 
Szeszfőzde. 

A u s z t r i i beszüntette a hasított körmű álla-
tok behozata l i t i l a l m i t . Az osztrák földnüvelés* 
ügyi minisztérium hirdetést tett Közzé mellyel 
tz eddigi Magyarországgal szemben fennállott 
hasított Lörmii állatok behozatali tilalmát meg-
szüntette. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetekrő l . Szü-
l e t é s e k : vv'urst István—Randweg Jul ianna: 
István r. k., Szupper József—Ssaufniuer Zsu-
zsanna: József ág. ev., Gneisz Antal—Ecker 
Júl ia: Antal r. k., Scheer József—Ktppel Anna: 
József r. k., Wurst Ferenc—Randweg Franciska : 
Mária r. k., Zwillor József—Bires Jul ianna: 

(János ág. ev., Wurst József—Witzmann Auna: 
E-zséböt r. k., Szupper Ferenc—Gsrgye Mária: 
Ferenc r. k., Szombat Károly—Dancs R j z a : 
Magdolna r. k.. Slampf Jano^—Képpel Karolin: 
ág. ev., vitéz Csermely Gusztáv—Ecker F<iu!a: 
Auguszta r. k., Baráth János—B.nga Erzsébet: 
Margit r. k., M ü l l e r Ágoston—Gamauf Julianna: 
Emília áe. ev., Wölfel Frigyes — Loibersbeck 
M<»rgit: Margit ág. ev., A vár György—Orbán 
Róza: László r. k., Hettlinger József—Tuczai 
Margit: Margit r. k. — H á z a s s á g o k : Poj-
d^sz Ferenc—Horváth Mária, R5íh József— 
Weigi Teréz, Schw ihofer József—Palo'á* Iloua, 
Hochecker Ferenc—Gratzl Anna. — H a l á l o -
z á s o k : Dijbrösi Sándor 36 éves szúrás, Marth 
Mihály 50 éves, asztma, Bödi István 3G éves, 
tüdővész, Koltai Vidos Jozefa 86 éves, végel-
gyengülép, Kiegler Károly 76 éves, szi.'izomel-
fijulás, S ü n Anna 43 év tüdővés-, özv. Schiefer 
Ferenc,ié 82 végelgyengülés, özv. Kollmann Jó-
zsefné 63 óv mellhártyaayulladás. 

1 szalonasztal és egy fehér vaságy 
olcsón eladó Gyöngyös-utca 9. sz. alatt. 

Nyí l t tér i 

Most válaszolhatok e lap f. hó 10-iki szá-
mában közölt „Szabóhegyi parcellavevők" cimü 
cikkre. — A feleknek kiadott közlemény a Pol-
gármester úrra vonatkozó részét ő sajátkezüleg 
irta alá, (távollétemben dr. Stúr ur kérelmére), 
mert nála történt a vonatkozó bejelentés. 

A cikkben emiitett illetéktelen pénzbeszedés 
a valóságban: a parcellák átruházási (kincstári) 
illetéke, melynek megfizetése szerződésen alapszik. 

Franki Sándor. 

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

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik szeretett jó 

anya, nagyanya dédanya, anyós és 
rokon 

özv. Schiefer Ferencné 
elhunyta alkalmával fájdalmunkat 
jóleső részvétükkel enyhíteni igye-
keztek, úgyszintén a koszorúk és 
virágokért, a vivőknek és Szuklicz 
András szegényházi gondnoknak, 
a temetésen való megjelenésért ez-
úton mondunk hálás köszönetet 

Kőszeg, 1929. nov 22. 

A gyászoló család. 

Árverési hirdetmény. 
Köztartozás fejében lefoglalt 

ingók éspedig: 2 Íróasztal, 1 sza-
longarnitura, 2 sörcsap, 1 húsda-
ráló és egy kolbásztöltő f. év nov. 
hó 27-én délelőtt 10 órakor Kő-
szegen a városmajorban a legtöb-
bet ígérőknek árverés utján el lesz-
nek adatva. Árverési feltételek a 
helyszínen megtudhatók. 

Kőszeg, 1929, nov. 22. 

SCHEDL MARTGN 

adóvégrehajtó. 

JVC ikulásra 
Jíleininger 

cukrászdájában 

a Városház-utcábán elsőrendű és 

minőségű QukQrtg es csokoládé 
árut, valamint tábblás csokoládé 

különlegességeket kizárólag saját 

gyártmányban a legolcsóbban be-

szerezheti. 

LEGJOBB! 
építkezési anyagok : 

„MÁK" cement, 
„SÜMEGI" mész, 

„ETERNIT- pala, 
„B1BER- falszáritó, 

„KOLLARIT 
és „F. L.u jelzésű cementlapok 

(sima t» mintázott). 

F. 

F. L.' 

kátrány-
lemezek. 

Elsőrendű márkák! 
tüzelési anyagok: 

WIENI szalon-KOKSZ, 

l a POROSZ KŐSZÉN, 

BÜKKHASÁB tűzifa l-a, 

BRENNBERQI szén, 

DOROGI szén, 

TATAI tojás brikett 
jelű retorta BÜKKFASZÉN, OSZTRAUI KOVÁCS-SZÉN 

minden mennyiséget azonnal házhoz szállít: 

F R A N K L L A J O S K ő s z e g , K o s s u t h L - u . 21. 
építkezési, tüzelőanyag-, műtrágya- és takarmánykereskedó. Szál l í tó. 

Nővérünk, Muszli Sandorne 
Jurisits-tér 4 sz. alatti 

kézimunka-üzletét 
átvettük és mindenféle kézimunkát, 
fehérnemühimzést, monogramozást 
párna montirozást és függőnyössze-
állitást a legjutányosabban elké-
szítünk. 

BARTOS NŐVÉREK. 

Beköltözhető ÖRÖKLAKÁSOK 
üzlethelyiségek, szobánkent már 1000 P-
vel Buda legszebb részén, közel a Bel-
városhoz, deli fekvés, villamos, autóbusz 
megállónál. 

Olcsó áron, kedvező feltételekkel 
1-2 -3 és többszobás, hall és összes 
mellékhelyiségek, hálófülkeés fürdőszoba. 

Még ma kérjen díjtalan 
tervrajzot és Ismertetőt! 

SZÖVETKEZET 
Budaoest VI., 

Rákóczl-ut 72 szám. 

3{lrd«ss«n a Jtöszeu és Vidékében! 

Szőlőhegy, kaszáló 
eladó. 
MARTON, Király-ut 22. 

a Steiner 
dűlőben 

r terv 

„FESZEK", 

I. o. bükkhasáb fá t 
legolcsóbb 

napi áron szállít 

FREYLER JÓZSEF 
Várkör 22. 

— Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájabau Kőszegen. — 
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