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K ő s z e g v a r o s k ö z g y ű l é s é . l l y o s anya&' helyzetére, amelyet nézete szerint a - Utána vitéz Szabadváry Ferenc foglalkozott 
" tanítóképezde létesitése, az aszfalt és a tűzoltó- J több aktuális kérdéssel. Belátja, hogy a város 

A közgyűlést Jambrits Lajos polgármester a laktanya épitésejidézett elő. Más varosok a Spayer, jelenlegi helyzetében a legszigorúbb takarékos-
Hiszekeggyel nyitotta meg és kegyeletes szavak- kölcsön félvétele révén már korábban jutottak'ság elvét keresztül kell vinni az egész vonalon, 
ban emlékezett mec a közelmúltban elhunyt Riec- válsácos anvapi he lvzethe Kö<;7t»ír u á m c a n u a o i ! f l 7 n n h a n hí«7i h n n v a i n i t n r u i r n o 

nagyjelentőségű ügyeket, mint az általános csa-
tornázás, vízvezeték, kultúrpalota, szinház, mozi 
létesitése idővel mégis csak meg tud valósítani. 
Örömmel látja, hogy a MÁV plakátjai az egész 
országban propagandát fejtenek ki Kőszeg, mint 
kultur- és mint nyaralóváros mellett. Nekünk is 

ler Károly városi képviselőről, méltatva érdemeit, j helyzete csak az utolsó években rosszabbodott. 
Vitéz Szabadvary Ferenc indítványára a napirend Helyteleníti, hogy a város az elmúlt költségve 
első pontjaként a városi kölcsön ügyét tárgyalta' tésekbe beállított és nagyobb beruházások tör-
képviselőtestület. A polgármester részletesen is-j lesztésére felvett összegeket más célokra hasz-
mertette a város adósságainak fedezésére fel- 'nálta fel. A kölcsön felvételét elkerülni nem le-
veendő kölcsön megszerzésének történetét ésihet, de kéri a város vezetőségét, hogy abból a _ 
bemutatta a kölcsönügy levelezését. A városnak kisebb adósságokat fizesse ki előbb, azután a büszkéknek kell lennünk a kulturvárosra" s a le-
majdnem 900 ezer pengőre van szüksége, egye-: nagyobbat. A jövőben a város tartsa be a taka-I hetőség szerint áldozatot is kell hozni. Inditvá-
lőre azonban csak 400 ezer pengőnek, illetve1 rékosság elvét a legszigorúbban és csak a költ-• nyozza, hogy a megtakarításokból valósítsák meg 
150 ezer pengő rohamkölcsönnek felvételéről van ségvetés kerétén belül mozogjon, Ne csak kis a Betegház-egyesülettel karöltve egyelőre egy-
szó. A kölcsönt a Kereskedel mi Banktól venné kiadásoknál takarékoskodjunk, hanem akkor, ami- szerübb kivitelben a strandfürdőt, ugyanu ry a 
fel a város rövid lejáratra az összes mellékkölt- kor 100 ezrekről van szó. A felszólalások után zenepavilont. 
ségeket figyelembe véve 12°/0-os alapon. A 150.végül is megszavazta a képviselőtestület a köl-' Az 1932 ben esedékes 400 éves Jurisich-
ezer pengőt venné fel a város azonnal, a 250 csön felvételét. ! jubileum megünneplésére már most kell megtenni 
ezret a tavaszi hónapokban és a hosszabb le-j Ezután a költségvetés tárgyalására került a, a megfelelő előkészületeket. Thold Dezső alez-
járatu kölcsönt akkor, ha a oénzpiac helyzete sor. Dömötör Gyula éles hangon birálta azon redes ez ügyben már összeállított és kidolgozott 
még kedvezőbbre fordul. A kölcsönügyhöz Czeke városi képviselők magatartását, akik a legfonto- egy értékes memorandumot. Javasolja, hogy a 
Gusztáv, Dömötör Gyula, Szova Ferenc, Kőszegi sabb kérdések tárgyalásánál sem jönnek el egy- közgyűlés már most tartalékoljon és ha ez nem 
József, dr. Freyberger Jenő és vitéz Szabadváry részt indolenciából, másrészt, hogy kibújjanak a lehetséges, valósítson meg e cél szolgálatát elő-
rerenc szóltak hozzá. Vitéz dr. Nagy Miklós is- felelősseg alól. Ezek a képviselők ne is tartsanak készitő dolgokat, pl. állítsa vissza a régi városi 
mertette, hogy a kölcsön felvételét mily adós-I igényt arra, hogy megválasszák őket. A városi, kapuknál a tornyokat. Érdeklődött még a postás-
ságok törlesztése, illetve kifizetése teszi szüksé- j képviselők ne a korcsmákban, hanem a város J árvaház építéséről, a fadepó létesítéséről, foglal-
gessé. Aszfalt kölcsön 182 ezer pengő, Kelcz j parlamentjében mondják el kritikájukat. A költ- kozott a tűzoltólaktanya és a tűzoltóautó ügyével 

Adelffy árvaház megvételére 200 ezer pengő, uj ségvetést egyébként elfogadja. 4 5 — - » - - — « — • • 
árvaházhoz hozzájárulás líK) ezer pengő, kör j Ezután Kőszegi József szólalt fel, akit vitéz 
kemence épitése 34 ezer pengő, közutak átvétele Szabadváry Ferenc és Szova Ferenc képviselő-
24 ezer pengő, tűzoltólaktanya épitése 118 ezer i testületi tagokkal a pénzügyi bizottság küldött 
pengő. Öntözőautó beszerzése 26 ezer pengő, 
Szent Domonkos rend segélye 28.800 pengő, 
missió rend segélye 17.200, katolikus elemi 24 

ki Kincs István javaslatára azon kérdések meg-
vizsgálására, hogy mily célokra fordította a vá-
ros az elmúlt költségvetésekbe törlesztésekre és 

ezer, evang. elemi 8 ezer, evang. leánygimnázium kamatok fizetésére fordított összegeket. Részle-
4 400, ev. templomépítés 2 ezer, járvány kórház |tesen beszámolt a bizottság munkájáról s bár 
26 ezer pengő. Folyószámla tartozások a kőszegi: órákig vizsgálták a számadásokat, ez idő még 
pénzintézeteknél 184 ezer. Tégla és építési anyag- j mindig rövid volt ahhoz, hogy teljes áttekintő 
ban 96 ezer pengő építési anyagot adott ki a képet kapjanak és igy a részletes Írásbeli jelen-
város. jtést legközelebb terjesztik be. Azt megállapította 

A kölcsönügyhöz részletesen általános ér-Ja bizottság, hogy ezen összegeket időközben 
deklődés között Kincs István apátplébános szó-j felmerült és részben előre nem látható kiadások 
lalt fel. Felszólalásában reámutatott a város su- fedezésére fordttotta a város, 

Jánoska mikulása. 
írja: Végső Ferenc 

A kin állomáson éleset zihált a vonat és 
Csergő Djmeler nekivágott a kopogi's utn*k. 
Mikulás napjának re^gole volt, Csergő sietett 
haza, hogy a nehéz éjszakai szolgálat ut/m mi 
előbb megpihenjen a barátságos kis házacská 
ban, ahol az asszony, meg gyerek talán még 
alszik is. 

Nem ment a rendes uton, rátért a baráz 
dára, olyan kiadós fagy volt az éjszaka, hogy 
nem kellett félni a sártól. A kutakat már szal-
mával vonták be, a lovak gőzölögtek a meg-
hajszolt test kipárázó melegétől, Demeter húsos 
arcát lilára osipte a metsző hideg, bajusza de 
resen fehérlett az orra alatt. De azért vidáman 
ment, kényesebbik, jó csizmájával merészen 
rálépett a rögök közé ékelődő pocsolyák jég-
hártyájára. A jég megrepedt, osillingelő osörre-
nésael tört össze sarka alatt, ez a jégtörögetés 
olyan forma vidám hangulatot keltett, mintha 
mulatozás közben poharakat csapdosna a földhöz. 

A falu előtt, a domb tetején, már látszott 
a kis feoskerakott ház fehér fala, rózsaszín 
cserép teteje a a tűzfalon ott ékeskedett az 
ismerős felirés „Párisi divat". Demeter kinyi-
totta táskáját, kivette a piros szalaggai átkötött 
ágbogad virgácsot s jót suhintott vele: — hej I 

Elhallgatott: ugylátszik, fönn vannak, a 

házból h*ngok hallatszottak, még a sis7Ínü 
Bodri is veszettül csahol. Ej, mi történhetik 

! i t t? Az asszony pöröl, élesen, nagy kiabálva, 
: érthetetlenül ós mellette vékony szoprán hang 
' vi-it. Jánoska bömböl.) A gyereket rakják, még 
p»>dig erőben. Amint a kúthoz ért, a kakas ri 
adtan uicra-bugrái, tűzpiros taraját ktpkodta s 
bolonpitotta a kendermagos, gatyás tyúkokat. 
Bodri elhúzta a tulajdon, ládából épült vackát, 
annyira ugrándozott és csaholva vonított. A 
malacok rettenetesen orgonálnak az ólban, mint 
mikor a mise végén a kántor megnyomkodja 
valamennyi sipot. 

No, itt valami nagy baj lehet, Demeter 
ugy lökte be az ajtót a lábával, a kilincs ál-
kapoája kiugrott a rúgástól. 

— HAt illik ez a lárma Miklós nap regge-
lén ? — ripakodott rá a gyerekre is, asszonyra is. 

— Gyere csak, apja, ragd meg a fiadat 1 
Ugy hazudik, mintha olvasná, rosszalkodik haj-
nal óta, mintha az ördög buji volna belel 

Jánoska arca lángolt az elkeseredéstől. A 
gyerek lázadóan állt apja előtt, megkínzottan, 
szepegett, de minden félelménél nagyobb volt 
az izgaima és kétségbeesetten védte igazát: — 
de igen, itt volt a Mikulás és nekem adott 
mindent, hogy játszak véle . . . — 

Hajnal fele fölébredek arra, hogy a gyerek 
nincs mellettem,- mesélte az asszony odakin a 
konyhábm, mikor Demeter már a sarokba pa 

és figyelmébe ajánlotta a hatóságoknak nemcsak 
a rossz aszfaltutakat, de a Pammer- Intézet- és 
Vásártér utcáinak rettenetes állapotát, valamint 
az utcák elnevezését. Sajnálattal látja, hogy a 
téglagyár és a homokbánya üzemét erősen le-
építik és egyúttal kéri a tanácsnokot, hogy a 
tisztviselők fizetését ne 4-én, 5-én. hanem 1-én 
fizessék ki. Elismeréssel adózik a város két leg-
jobb üzemének, az erdőgondnokságnak és a vil-
lamos üzemnek eredményes vezetéséért és java-
solja, hogy Mészáros Antal és Schlamadinger 
Otmár neve dicsérőleg vétessék jegyzőkönyvbe. 
Egyúttal javasolja még, hogy a város év végén 
leltárt és mérleget készítsen. A költségvetést el-
fogadja. 

A polgármester íclelt részletesen az elhang-

rancsolta Jánoskát és rázárta a szoba ajtót — 
még mondom az este, mondom nem veszek be 
egy egész grammot abból a rongyos aspirinből, 
mert nem vagy idehaza, én meg nagyon elta-
lálok aludni. Fölébredek, hideg van, az a jtó 
nyitva, nincs a gyerek. Kijövök, hát a gyerek 
itt ül a konyhában, minden kiforgatva, mintha 
tolvajok jártak volna, 0 meg itt játszik a mo-
zsárral, amit ép tegnap szidolosztam, az üveg-
tálat majd el repisztette és minden pénz ott 
volt nála. Kirámolt mindent a szekrényből. 

— A Jánoska? — hitetlenkedett a férfi, 
el nem tudta képzelni mi ütött a gyerekbe, 

| hogy mászott fel a gyerek a koayhaszekrény 
üveges tetejéig. Hanem tány, hogy két cserép 
tojástartó eltört, egy pálinkás pohárnak a talpa 
kicsorbult, a fehérre olajozott szekrény fene-
késtől fölforgatva a konyhában. 

— Epen ez az, ő is azt mondja, hogy 
nem 0 volt, hanem a Mikulás. 

Demeter csititotta az asszonyt, rakjon oiak 
vissza mindent, majd aztán elintézi a dolgot a 
gyerekkel. Avval nekifogott a mosakodásnak, 
ugy, ahogy az éjjeli szolgálat után szoktak. 
Amint a reggelire került a sor, az asszony be-
megy a kamrába a kenyérért. Megbotlik a lába 
valamiben, fölveszi. Nehéz bot, olmosvégü, 
ijesztő szerszám. — Hát ez mi ? 

Demeter is odalép, mindketten megdöb-
benve nézis a nehéz szerszámot. — I legen 

Egyes szám ára 16 fillér 



zottakra, az indítványokat magáévá téve. Majd 

vitéz dr. Nagy Miklós tanácsnok terjeszti eló a 

részletes költségvetést, melyet a közgjülés egy-

hangúlag elfogadott. 

Stur Lajos dr. felszólalásában a várossza-

bályozási tervvel, a járványkórház létesítésével és 

a közvilágítással kapcsolatban felvilágosítást kér. 

Nem helyesli, hogy a város szegényügyre kevés 

összeget állit a költségvetésbe. 
Mégrénány kisebb jelentőségű ügyet intézett 

el a képviselőtestület, melyek után a polgármester 
meleg szavakban elbúcsúzott a régi képviselő-
testülettől, melynek ez volt az utolsó ülése és 
kifejezte reményét, hogy az uj képviselőtestület-
ben is találkozik a képviselőtestület azon tagjai-
val, kik a vátos ügyét mindig szivükön viselik. 

Hirdetm ény ek. 
14.178—1928. sz. A közigazgatás rendezé-

séről S2Ó1Ó törvény ertelmében elrendelte a m. 
kir. belügyminiszter a megyei városok képviselő-
testületi tagjainak választását, melynek napját Vas-
vármegye alispánja dec. 8-ában (vasárnap) álla-
pította meg. 

A város területe a választás szempontjából 
3 kerületet alkot. Minden kerület választ 10 rendes 
és 5 póttagot. 

Választójoga van annak, aki az országgyű-
lési képviselőválasztók 19J9. évi névjegyzékebe 
fel van véve, legalább hat év óta a város terü-
letén lakik és saját maga, vagy férje legalább 2 
év óta fizet itt föld , ház vagy altalanos kereseti 
adót, beleértve az alkalmazottak kereseti adóját 
is. Köztisztviselő, tanár, tanitó stb. választói jog-
gal bir akkor is, ha nem lakik itt két év óta. A 
választójogot csak személyesen lehet gyakorolni. 

A városi képviselőtestület tagjává lehet vá-
lasztani azt a férfit, akinek a választás időpont-
jában az előző szakasz értelmében választójoga 
van, ha éleknek 30. életévét betöltötte és irni 
olvasni tud. Emiitett feltételek mellett a képviselő-
testület tagjává választható az a nő is, aki a 
középiskolát elvégezte, vagy akinék ezzel egyenlő 
ertekü iskolai képzettsége vnn. 

A választás elnöke Czeke Gusztáv kormány-
főtanácsos, helyettes elnöke Haiik Miksa dr. kir. 
közjegyző, jegyzője Fuchs Endre dr. városi al-
jegyző. A szavazas kerületenként a kerület sza-
vazó helyisegeiben történik oly módon, hogy 
minden választó azon kerületben szavaz, amelyben 
lakik, il). amely kerületben fel van véve a név-
jegyzékbe. Aki választható, az nemcsak azon 
kerületben, amelyben lakik, hanem bármelyik ke-

járt it\ semmi kétsóg ! Az e^yik sarokban el-
szórt kenus srvufn, ilyet s j m használnak Cser-
Hfiék házában I Drmeter i'.uatotUn ku'ut tovább: 
az ajtó alatt, a küsröbcíél feazitövas, az ajtó 
szárny,i alul behorpadva, az idegen látogató 
alul emelte meg az ujtót, a ku!osot kilökte s 
álkulccsal n j i tot 'a ki. A sperhakni ott volt 
szintén »» földön. 

— Furcsa »gy Mikulás járt i t t : 
Lisaan lastau tisztázódott a rejtély : be-

törést kísérelt meg vnlami csavargó a kis ház 
ban, a f i lun kívül. A gyerek fölébredt, azt hitte, 
hogy a Mikulás neszez óvatosan a konyhában, 
kijött, dehogy a*tán mi lör tént . . . 

— Mtg is ölhetett volna bennünket! — 
sikoltott rémülten az asszony, inajd elvágódott 
ae utólagos ijedtségtől, Hzlán észnélkül szaladt 
A szobába, magához kapta Jánoskát, aki mind-
ebből csak aDnyit értett, hogy mégis neki van 
igaz*. 

— Kisbogsram, te, nem ijedtél meg? — 
Jánoska boldogan nevetett, majd a tünedetG 
lirás közben weppegve megélte: — A, pedig 
először nagyon mérges volt ám, forgattH a sze-
meit, de aztán én megmondtam, hogy jó gyerek 
vagyok, azokat nem bántja a Mikulás, aztán 
odsedatt mindent, amit a hon jha közepire ra 
kott és elment, mécr éu szóltam a Bodrinak, 
ne bántsa, mert ő a M i k u ' á s . . . 

Demeter átkarolta HE asszonyt és a gye-
reket, elővette a táskájából a cukrot, igy álltak 
n kis konyhában valamennyien, a Wletlen ve 
Hídelemből szabadult uj boldogságban. Odakinn 
^csöndesült az udvar, a Nap sápadtan ragyo-
gott a homályos égen, a kakas éleset, vidámat 
kukorékolt, a malacok szelíden fujtattak ae ól-
ban, a sivalkodisuk letompult és lágy kórusba 
olvadt ö«3ze . . . Miklós nap reggeie volt. 

rületben is választható. Tekintettel azonban arra, 
hogy a választók alapjegyzéke 1927. évben ké-
szült, mely azóta csak kiigazításra került, amikor 
is abból töröltettek az elhaltak és elköltözöttek, 
felvétettek az újonnan ideköltözöttek, de viszont 
nincsen keresztülvezetve a választói névjegyzék-
ben a lakásváltozta'ás, előfordulhat tehát, hogy 
valaki más választókerület névjegyzékébe van 
felvéve, mint amelyik választókerület területén 
jelenleg lakik, ajánlatos, ha minden választó előbb 
meggyőződik arról, hogy melyik választói név-
jegyzékbe van felvéve. 

A választás december 8-án reggel 9 órakor 
kezdődik és megszakítás nélkül d.u. 4 óráig tart. 

A választás a szavazók nevének nyilvános 
feljegyzése mellett szavazatlapok által történik. 
Szavazólapról mindenki maga tartozik gondos-
kodni. Figyelmeztetem a választó közönséget, 
hogy a valasztás elnökségéhez oly kérdést, hogy 
kinél lehet szavazólapot kapni, vagy ki»e adja 
szavazatát stb. a szavazóheiyiségben intézni nem 
lehet, illetőleg a választástvezetők ily kérdésre 
semmiféle felvilágosítást nem adhatnak. Minden 
szavazó jogosult a s?avazólapra 10 nevet irni, 
mtgjelölvén, hogy azokra, mint rendes tagokra 
adja szavazatát, ezután még 5 nevet írhat meg-
jelölvén, hogy azokra, mint póttagokra adja sza-
vazatát. Ha a szavazatlap több nevet tartalmaz, 
mint ahány bizottsági tagot a választókerület 
választani jogosítva van, az utólirott nevek nem 
vétetnek számba. 

Ha két vagy több jelölt valamely kerületben 
egyenlő számú szavazatot kap, afölött, hogy ki 
legyen a képviselő, a választas elnöke sorshúzás 

I utján dönt. 

A választók a szavazás megkezdése előtt az 
j elnök mellé 4 bizalmiférfit jelölnek ki maguk közül, 
I Ha a szavazók e joggal élni nem kívánnak, a 
bizalmiférfiakat a választói kerület elnöke jelöli ki. 

Az egyes kerületek a következők: 
I. választókerület: Helyisége és a szavazás 

helye a róm. kath. elemi fiúiskola V. osztálya. A 
szavazatszedő küldöttség elnöke : Széless) István, 
h. elnöke Kováts János, rendes tagja Orbán Ká-
roly, póttagja Linzer Mihály, jegyzője Szovják 
Ödön, h. jegyzője Wilfinger Vilmos. Ide tartozik: 
Chernel u., Ege u., Fertsák u., Győry János u., 
lntéztt u , Jurisich-tér, Kayszrál u., Kelcz Adelffy 
u , Kert u., Kossuth Lajos u , Rajnis u., Sch'.y 
Fülöp u., Széchenyi György u., Táblaház u , 
Városház u., Várkör. 

II. választókerület: Helyisége és a szavazás 
helye evang. elemi iskola 1. osztálya. A szavazat-
szedő küldöttség elnöke: Taucher Gusztáv, h. 
elnöke Karner Frigyes, rendes tagja ifj. Róth 
Sándor, póttagja Blazovits Ferenc, jegyzője Kirch-
knopf Jnnő, h. jegyzője Németh Mihály. Ide tar-
tozik : Atpád tér, Erdő-u., Felső Külső körút, 
Gyöngyös u., Hegyalja u„ Kálvária u., Kaszárnya 
u , Kethelyi ut, Király utca, Mecséry u., Meskó u., 
Munkás u., Pallisch u , Pammer u., Sziget u., 
Rőtivölgy. 

III. választókerület: Helyisége és a szavazás 
helye Brader vendéglő (Deák F. u.) A szavazat-
szedő küldöttség elnök Márkus Kálmán h. elnöke, 
Hettlinger Jenő, rendes tagja Molnár József, pót-
tagja Schreiner János, jegyzője Hermann Ferenc, 
h. jegyzője Fekete Károly. Ide tartoznak : Alsó 
Külső körút, Betegház u., Csepregi ut, Deák F. 
u., Jenő főherceg u., Király ut, Marhavásártér, 
Rohonci u.. Rohonci országút, Sánc u., Sáncárok 
u., Tüskevár u., Szombathelyi ut, Stájerházak, 
Szabóhegy, Vasúti állomás, Vasutas ujház, Vasúti 
őrház és Kőszegfalva. 

Minden a választásra vonatkozó felvilágo-
sítás a Városháza 11. sz. szobájában a választási 
jegyzőnél nyerhető, ugyancsak ott tekinthető meg 
a választói névjegyzék is. 

Ad. 14.258 - 1929. Felhivom az érdekeltek 
figyelmét a helybeli honvédzászlóalj husszükség-
letének biztosítására vonatkozó hirdetményre, 
amely a polgármesteri hivatalban megtekinthető: 
határnap f. évi december hó 12. 

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

Ad. 13 916-1929. Közhírré teszem, hogy a 
városi kéményseprőmester a városban levő orosz-
keményeket a keményseprési szabályrendelet 5. 
§-a értelmében szélcsendes, nedves vagy havas 

időben kiégetni köteles. Felhivom az érdekelte-
ket, hogy fenti munkájában a kéményseprőmes-
tert támogassák, az égetéshez szükséges szalmát 
szerezzek l e, utasításainak tegyenek eleget, annyi-
val is inkább, mivel egy esetleges kéménytüz 
esetén a hibás fél büntetendő. 

Ad. 13-259-1929. Felhivom az érdekeltek 
figyelmét a katonai csapatok mosatási szükség-
letének biztosítására vonatkozó hirdetményre,, 
amely a polgármesteri hivatalban megtekinthető: 
határidő f. évi december hó 3. 

J amb r i t s La jos polgármester. 

27 635—1929. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

Kőszeg szab. kir. megyei város képviselő-
testületének tisztújító közgyűlésén az 1929 évi 
XXX. t. c. értelmében megejtendő általános tiszt-
újítás alkalmával betöltendő tisztviselői állásokra 
pályázatot hirdetek. Betöltésre kerülnek a követ-
kező állások : a polgármesteri, egy tanácsnoki, 
egy főmérnöki, egy eidőmesteri, egy pénztárnoki, 
pgy ellenőri, egy tüzoltóparancsnoki, és az ezen 
állások betöltésével esetleg megüresedő egyéb 
állások. Ezen állásokra a polgármestert a kép-
viselő testület 10 évre, a többi tisztviselőt pedig 
élethossziglan választja. A betöltendő állásokkal 
az 1929. évi XXX. t. c. 71. § a által valamint 
az önkormányzati szabályrendeletben megállapí-
tott illetmények és járandóságok vannak egybe-
kötve. A betöltendő állások minősítési kellékeit 
az 1883. évi XXII t. c. 74- §-a és 1929. évi XXX. 
t. c. 65 67 § ai írják elő. Akik a felsorolt állá-
sokra pályázni óhajtanak, pályázati kérvényüket 
a megfelelő okmányokkal és eddigi közszolgá-
latukat igazo'ó bizonylatokkal felszerelve Vas-
vármegye alispánjához címezve folyó évi decem-
ber hó 15. napjának déli 12 órájáig Kőszeg szab. 
kir. megyei város polgármesteri hivatala iktató-
jában tartoznak benyújtani, mert a megállapított 
határidőn tul beérkező pályázati kérvények nem 
fognak figyelembe vétetni. A város szolgálatában 
álló pályázók a megjelölt okiratokat pályázati 
kérvényükhöz nem tartoznak mellékelni. 

Szombathely, 1229. november 28-án. 
Dr. Horvá th K á l m á n alispán. 

Ipartestületi közlemények. 

Miheztartás és tudomásulvétel végett fel-
hívjuk a testület érdekelt tagjainak figyelmét, az 
e lapnak hirek rovatában a Társadalombiztosító 
Intézet elleni ügyeikben beadandó panasz, vagy 
felszólalások tárgyában megjelent közleményre. 

Ipartestü let i e lnökség . 

— Elsőrendű hölgy fodrászat 
Randwegnél, Várkör J9. iRóth Jenő 
könyvkereskedő házában. Bejárat a kapunál.) 

sütőporból készült sütemények 
Kérje minden füszerkereskedésben 

A most megjelent 148 receptet tartalmazó, színes 

képekkel illusztrált 

dr. OETKER-íéle receptkönyvet. 
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Díszelőadás a Kormányzó Ur t iszteletere. 
Amin t rrult számunkban közöltük is, a Kor-
mányzó Őfőméltósága legmagasabb névnapja 
alkalmával, dec 6-án este a Vitézi Szék disz-
elCadást rerdez a Radó színtársulat közremű-
ködésével. Általánosan nagy az érdeklődés a 
kfszegjárási vitézek retje iránt. A hatóságok, 
iskolák, intézetek, a helyőrség, a vitézek mind 
testületileg résztveeznek. A színtársulat is mél 
tőképpen készül h „János vitéz" re, (amely éppen 
most jubilálja 25. évfordulóját), a címszerepre 
az újpesti Blaha Lujza szinbáz éüekesét Károlyi 
Jánost hozatják le. A darab előtt Szokoluy Eta 
elmondja a „Hitvallás" t (Papp—Váryné), a ' 
ünnepi beszedet pedig valki vitéz Zitás Bertalan 
mendja. Az ünnepély komolyságára való tekiu 
tettel ez utcn kéri a rendezőség a ro. t. közön 
séger, szíveskedjenek helyüket legkésőbb nyolc 
óráig elfoglalni, mtrt megkezdéskor nz összes 
ajtókat lezárjáK 

E' jegyzes. Németh Sándor székesfővárosi 
tanitó, néhai Németh Sándor aranyműves fia, 
eljegyezte Nagy Antal gjáros, székesfővárosi 
törvényhatósági bizottsági tag stb. leáoját , 
Erzsikét Budapesten. 

Házasság. Knaute Ernő néb. Knaute Rezső 
polg. isk. igazgató és nejének Tegyey Ellának 
fia, aki a baró Springer féle ceglédi birtokon 
gazdasági intéző e hó 25 én kötött házasságot 
Győrben Goóth Irmával, néh. Goóth István 
táblabiró földbirtokos, valamint nejének B-trcza 
Jolánnak egyetlen leányával. 

Rohoncon kedden temették Bertók Károly 
nyug. nagyközségi jegyzőt, aki Kőszegről szár-
ma/ott oda. Harmincöt évig szolgálta a nagy-
községet és mig egészsége br ta nyugalomban 
is közreműködött. 75 éves kort ért ei. Fényts 
temetést rendezett neki a rohonci polgárság és 
az ottani intézmények. Kőszegről is többen je-
lentek meg az itteni rokonok közül. A rohonci 
gyászolók közül voltak a Tranger és Stelczer 
családok. Bartók Károly a Magyar Nemzeti 
Bank szombathel>i főnökhelyettese apjat gyá-
szolja az elhunytban. 

Oltárnap les. ma vasárnap (dec. 8. helyett) 
melyről ezúton is értesiti az Oitárogyesület 
tagjait a vezetőség. 

A reálgimnázium Mária kongregációjának 25 
éves Jubileuma. A kőszegi Szt. Benedok-rendi 
reálgimnázium Maria-kongregációja25/Wes fenn 
állásának emlékére és X I . Pius nápa őszentsége 
aranymiséjének alkalmával 1929 dpc. 5., 6 , 7. 
és 8 án jubileumi ünnepséget rendez. Belépti 
dij nincs. A dcc. 8-án d. u. a reálgimnázium 
dísztermében tartandó ünnepélyre ülőhelyek az 
Emericanumban előre biztosithatók. Önkéntes 
adományokat % kongregáció céljaira hálás kö 
szönettal fogadnak. — Az ünnepély sorrend e : 
Dec. 5., 6. és 7 én délután 6 órakor Triduum 
szentbeszéddel ós litániával a bencés templom-
ban. Dac. 8 án délelőtt 7 j9 órakor ünnepélyes 
szentmise keretében Kroller Miksa, zalavári apát 
felveszi az uj tagokat és megáldja a reálgim 
názium dísztermében elhelyezendő jubileumi 
emlekképet. Délután 5 órakor ünnepély a reál-
gimnázium dísztermében: 1. Kongrngáeios induló, 
énekli az ifjúsági énekkar. 2. Ünnepi b«:széd. 
Mondja Páp.iy Jánns, a szombathelyi szeminá-
r i u m spir i tuál isa. 3. Hálás emlékezés. Költemény 
Kurbély Vincétől. S z a v a l j a Horváth Gyula V. 
o. t. 4. Egy kolostor kertjében. A. Ketölbey. 
Előadja az ifjúsági zenekar. 5. Üdvözlő beszed. 
M o n d j a F a z e k a s J ó z s e f V I I I . o. t. 6. Ima a 
Nebucod. operából. Énekii az Ifjúsági énvkkar. 
7. J ó Szűz Anyánk segits továbbra is. Költe-
mény Kurbély Vincétől. Szavalja Handweg Mi 
hály V I I I . o. t. 8. Induló. Játssza az ifjúsági 
zenekar . 

U| ovonö. Vállú? és Közoktatásügyi Mi-

nisztérium a kőszegi ovodához Wiedemann Ka 

milla óvónőt nevezte ki. 

Vallásos est. A jövő vasá-nap este 6 óra 
kor as evangélikus templomban vallásos est 
lesz magánénekekkel és német nyelvű előadás 
sal. Az offertórium az evangélikus nőegyletnek 
szól a szegény gyermekek karácsonyi ruházására. 

C s a k n y o l c v a n f i l l é r a l e g s z e b b e n o n -
do' .á l t f r i z u r a , h a j v á g á s 60 f i l l é r S c h e r m a n -
n á l a S t r u c c s z á l l ó v a l s z e m b e n . 

A zárdaiskola felszentelése. Gróf Mikes 
János megyéspüspök dec. 8 án d. e. 9 őrskor 
szenteli fel a kibővített és részben újraépített 
zárdaiskolát. A felszentelési ünnep programmja 
a következő: Délelőtt 9 órakor gróf Mikes János 
megyéspüspök a zárdatemplomban ünnepi szent-
misét celebrál. Mise után a megyéspüspök fel-
szenteli az uj iskolaépületet. Az uj iskola meg 
tekintése. Mise alatt a róm. kath. tanítónőképző 
énekkara előadja: Griesbacher: Ecce Sacerdos 
át, Griesbacher: Stella Maris miséjét, Gries-
bacher: Ave Maria-ját, W i t t : Te Deum-ját. — 
Délelőtt 11 órakor matiné az intézet uj dísz-
termében a következő műsorral: 1. Beethoven: 
Isten dicsősége. Karének. 2. A tanulóifjúság 
üdvözlője. Mondják : Maitz Paula és Radványi 
Margit I. osztályosok. Sió Anna IV. é. tanító-
nőjelölt. 3. Bahner—Donizetti: Barcarola. Kar-
ének. 4. Sík Sándor: Roma Aetema. Szavalja 
Sa! Teréz V. é. tanitónőjelölt. 5. Fr. v. Suppe: 
Ouvcrture: Die schöne Galsthr*. Zongorán, har 
mon i umonés hegedűn játsszák Pongay Er?sébet 
V., Grujber Georgina IV. és Matics Jo!án I. é. 
tanitónPjelöltek. 6. A zárdaisfcola fejlődése. Elő-
adja Németh Imre igazgató. 7. Demény D >zső: 
Magyar népdalok. Karének. 8. P. Dr. Ratnik 
Domonkos p. tiztos köszönő szavai az iskola-
fenntartó rend nevében. 

A jövó évi nagyszabású Szent Imre ünnep 
ségekről, előkészületeiről és heiybeli ünnepsé-
gekről tartanak ma előadást azon nőgyülésen, 
amelyet a Zárda tornatermében délután 3 órai 
kezdettel tartanak meg az összes helybeli ka-
tholikus női szervezetek részvételével. Beszé 
deket Németh Imre a zárda igazgatója, Nagy 
Balázs a főgimnázium igazgatója és Kincs István 
bpátplébáros mondanak. A rendezőség ezúton 
ín meghívja ezen gyűlésre az összes katholi 
kus nőket. 

A Kath. Jotékony Nüegylot minden nemes 
jótevőt és tagot felkér, nog.v a karácsonyi ünn»-
pek alkalmából a szegények és árvák felsegitése, 
megajándékozása körül adományával segítségére 
legyen. A karácsony az örömök és adakozásnak 
ünnepe. Ne feledkezzünk meg tehát a s/.üköl-
ködökről s ki ki járuljon hozzá tehetsége sze-
rint. Minden adományt szivnsen fogadunk: élel-
miszert, pénzt, ruházatot. Adományokat átvesz 
nek özv. dr. Kováts Istvánné és Pusch Károlyné 
a Mulatóban. 

Tisztu|itás Kőszeg városánál. L i punk mai 
s?áina hozza a városi kápviselőtestületi tagok 
választására vonatkozó hirebtményt mely szerint, 
a választás december hó 8 án lesz. Az alakuló 
közgyűlés előreláthatólag december 12-én, a 
tisztújítás pediglen dee. 20 án fog lezajlani. Vá 
lasztás ala kerülnek a polgármester, akit 10 
évre választanak, továbbá a tanácsnok, főmér 
nök, erdőmester, pénztáros, tűzoltóparancsnok 
és ellenőr, akik élethossziglan választatnak. 
Nem kerülnek választás alá főjegyző, aljegyző, 
tisztiorvos, állatorvos, városgazda az ujabb tör 
vényes rendeletek szerint és a kezelőszemélyzet 
Kinovezés alá kerülnek a város i számvevő és 
a számtisztek, akiket s főispán nevez ki. 

Br ixo l a legtökéletesebb, v i 'á íh irü , vi-
lágszabadalmazott Európa majd minden álla-
mában elterjedt magyar gyártmányú fertőtlenítő 
szer. Zsúfolt helyiségek, illemhelyek, munka-
termek, fogadószobák, kaszárnyák, kórházak, 
szállodák, iskolák stb. helyen nélkülözhetetlen. 
Mindenféle baktériumot azonnal megöl, kelle 
metlen szagokat eloszlat. Kellemes ózondus 
illatot ad és igy azoba illatositónak a legide-
álisabb. A legkellemetlenebb szagokat pillana 
tok alatt leköti. Automatikusan működik. A 
Brixol tömb tetszetős formában, aranyozott 
drótkosárbsn, eredeti gyári áron beszerezhető a 
Freyberger Sándor cég főtéri detail üzletében. 
Ugyanott Mikulás napra legalkalmasabb aján 
dékok, piperecikkek, kézmosószappanok, kölni 
vizek tetszetős formában legolcsóbban besze 
rezbetők. Kabátbőr rendkívül jutányos árban 
kapható. 

Agyvértódulás, szivszorogás, nehéz légzés, 
félelemérzés, idegesség, migrén, lehangoltság, 
álmatlanság a természetes Ferenc Józse f kese-
rűvíz használata által igen 6okszor megszüntet-
hetők. Tudományos megállapítások megerősítik, 
hogy a Ferenc József viz a makacs szókszoru-
lás mindenfele jelenségeinél a legjobb szolgá 
latot teszi. A Ferenc József keserűvíz gyógy-
szertárakban, drogériákban és füszerüzletökben 
kapható. 

Az evangelikus jótékony nőegylet tisztelettel 
kéri a jószivü embereket, ne feledkezzenek meg 
arról, hogy közeleg szent karácsony ünnepa 
és annyi nyomorúság, szegénység vár enyhí-
tésre, annyi nélkülöző gyermek imádkozik a 
Jézuskához, hogy neki is jutasson egy kis örö-
möt, mikor másoknak boldogabbaknak kigyúl 
a karácsonyfa gyertyája. L jgyünk könyörüle-
tesek, tegyünk jót a sok szengénnyol, hogy 
könyobben elviselje szomorú sorsát, hogy küz-
désében el ne csüggedjen. Hadd érezzék a tár-
sadalom jóságát, gondosságát, szerutetét. Szives 
prnz, ruha játék és élelmi adományokat átvesz-
Dr. Lauringer Jánosné, Unger Elekné és Kő-
szegi Józsefnó. 

Képviselőtestületi tagválasztás. December 
hó 8 án tartják meg a képviselőtestületi tag 
választásokat Kőszegen. 12 én uj jáalakuló köz-
gyűlést, 20-án pedig általános tisztujjitást tar-
tanak. Elég hirtelen rendelték el e választáso-
kat, ugy hogy nem igen van idő korteskedósre 
és választásokat mindig megelőző harci zajra. 
Talán jobb is igy. Biztos értesüléseink szerint 
a város tekintélyes polgárainak egy része Kincs 
István apátplébánossal az élén megállapodást 
létesített az iparosság és a kisgazdák vezetői-
vel s ennek a'apján közös listát állítanak. Leg-
közelebbi számunkb-m o lista jelöltjeit közöljük. 

Ugy értesülünk, hogy a nem szervezettek, 
kiknek sorából a múltban mindig kerültek ki 
a közügyeket szolgáló érdemes tagok, de most 
mert nem szervezőitek, jórészt mellőzni szán-
dékozzák, ez érdemben ma tanácskozást tarta-
nak igényeiknek érvényesítésére, esetleg olyan 
külön listát bocsátanak a választók elé, mely 
nemcsak az ipar, kereskedelem és gazdálkodók 
szervezett képviseletére lesz figyelemmel, hanem 
nem mellőzi az egyéb foglalkozásúakat, az ezek 
sorából beváltakat és a közügyekben közremű 
ködni hivatottakat. 

Snapszliverseny lesz dec. 7 én és 
8 án értékes dijakkal. A auapszlizókat tiszte 
lettel meghívja Lágtar Pál vendéglőd 

A Kath. Legényegylet közgyűlésé. D ocm-
ber 3 án kedden este fél 9 órakor tartja a ksth. 
Legényegylet rendjs tisztújító közgyűlését saját 
helyiségeiben, amelyre az Egylet tagjak e/uton 
is meghívja. 

Az Országos Kamara Színház f»bruir 5 év 
14 ike között jön be Kőszegre. A Szlnpártoló 
Egyesület e?uton kéri uz egyesületeket, hogy 
tervezett báljaikat lehetőleg'.u^y osszáit be, hogy 
ez időpontra ne jussanak. 

—- Az Országos Társadalombiztosí tó Intazst 
Szombathelyi Kerüle'.i Pénztárától nyert infor 
máció szerint, felsőbb hatósága rendelkezése 
folytán, a jövőben panasznapokat itt a hely 
szinen nem fog tartatni. A kivetés mérve vagy 
a Ker. Pénztár bármely sérblmes intézkedése 
elleni panasz, vagy felszólalás tehát Közvetlen 
a Pénztárnál, vagy pedig a kőszegi ipartestület, 
mint pénztári megbízottnál terjeszthető elő. 
Felszólalással azonban csak a fizetési megha-
gyás, vagy egyéb határozat ellen a kézbesítés-
től számitott 8 napon belül lehet élni, a ké-
sőbben beadott felszólamlásokat, mint elkéset-
teket vissza fogják utasitaoi, célsztrü ennélfogva, 
hogy a Pénztár által kiadott bármely iratra a 
kézbesiiés napja feljegyeztessék, hogy mindig 
tudva h'gyen az, hogy a felszólalási határidő 
mikor jár le. A kézbesítés napja nem számit 
csak a következő naptól kell a 8 napot szá-
mítani. 

Mikulásnapra legolcsóbb a jándét a 
praktikus h^eipő, sarcipő, házicipő, strapa v a g y 
luxuscipö. Legjutányosabb beszerzési forrás a 
Cipésziparosok Főtér 10. számú elárusitó he lye . 
Tekintse meg vételkényszer n é l k ü l a r a k t á r t . 

Ingyen beutazta fel Európát J u h á s s J ó z s e f 
magyar fiu hajón, gyalog és vasúton. Legutóbb 
a marseillesi gyorsvonat egyik kocsija alatt rá-
találtak és mest eljárás indult ellene. 

M I K l i i K 
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S z í n h á z . 

Operett, kellemes fülbemászó zenével. Ilyent 
régen hallottunk. Persze, most sem mai modern 
operettről, hanem a .Kék mazur-, Lehár pompás 
operettjének reprizéről van szó. Itt volna már az 
ideje, hogy a régi operettek dallamos szép roman-
tikájukkal és taitalmukkal újra feltámadjanak és 
helyet adjanak a mai semmit sem nyújtó jazz 
daraboknak. A régi operettekért a sokkal nehe-
zebb énekszámok miatt a mai színészek nem igen 
lelkesednek. Annál elismerésre méltóbb, hogy a 
„Kék mazur" reprizét igazán gondos, igen jó elő-
adásban hozta ki a társulat. Ernőd Irénnél e 
darabnál láthattuk, hogy igazi nagy primadonna, 
mert a főszerep énektudásban igen nagy feladat 
elé állította s ezen feladatát játszi könnyedséggel 
oldotta meg, pedig nagyon el kellett látogatni a 
felsőbb regiókba ezúttal hangjával. A harmadik 
felvonásbeli „Kek mazur" jelenet bájosan kedves 
volt Az összes többi szereplők is tudásuk leg-, 
javát adva, részesei voltak a kitűnő előadásnak. 

Hétfőn, kedden „Muskátli hercegnő" ment. 
Nem nagyigényű, egyszerű, de mégis kedves, 
muskátli illatú darab, amely tetszett közönségünk-
nek. Ernőd Irén, Kőrössy Böske, Kertész Sándor, 
Szalay Károly (kedves belépő daláért vastapsot 
kapott) Radó László és Kurucz Ernő mind ki-
tűnőek voltak a főszerept-Kben. Katona Terus és 
Gyulai Endre biedermayer hangulutu megújrázott 
jeleneteikkel arattak igen na^y sikert. Óriási tapsot 
kapott a kis Vajda Baba. Bámulatos, hogy ez a 
kis csöppség miiy biztosan mozog máris a szín-
padon s hogy „learatja" a sikereket. 

Szerdán és csütörtökön, mindkét este majd-
nem zsúfolt házak előtt, a „Tábornok*' ment. 
Szenzációs darab, szenzációs előadásban. Darab, 
amire régen vártunk. Lüktető, mozgalmas cselek-
mény, nagyszerűen megrajzolt jellemekkel s amel-
lett a színpadi hatások is kihasználva a végle-
tekig. Témája, alakjai izig-vérig magyarok. Jele-
netei hatásosnál hatásosabbak, meglepőbbnél meg-
lepőbbek. Az előadás olyan jó volt. hogy jobbat 
sem nem remélhettünk, sem nem kaphattunk. 
Ezen előadással Radóék felülmúlták saját magukat, 
mert ugy rendezés, mint előadás tekintetében 
olyant produkáltak, s oly sikert arattak, mint 
amilyenre náluk meg nem is volt példa. Szokolay 
Eta a női főszerepben igen nagy volt. Ragyogott, 
csillogott és megfogta a közönség szivét. Máso-
dik felvonásbeli végjelenete a tábornok és a 
tisztiszolgával és a harmadik felvonás végén, 
ahogy megjátszotta a jelenetet, amikor érzi, sejti 
és végül megtudja ura halálát, ezen jelenetek 
igazán felejthetetlen élményt nyújtottak. Radó a 
tábornok szerepében olyan, amilyennek lenni kell, 
katona, aki szivét is megtalálja. Nagyobb, töké-
letesebb. megérdemeltebb sikere meg nem volt. 
Katona Terus a melegszívű grófnőben, Szalay 
Károly kitűnően megjátszott segédorvosával, Vér-
tes remek főorvosi, Vértesné parasztasszonyával, 
Meggyesy könnyet fakasztó remekbe sikerült tiszti 
szolgájával, de a többiek is mind. Korándy Stefi, 
Kurucz, Gyulay, Kertész, Arany Kató részesei a 
páratlan sikernek. Nagyobb elismerést nem mond-
hatunk az előadásról, mint azt, hogy többen 
voltunk, akik nemrég láttuk e darabot a Nemzeti 
Színházban s el voltunk ragadtatva a kőszegi 
előadástól. Le a kalappal az oly színésznők és 
színészek előtt, akik ma ily hatalmas darabok 

főszerepeiben aratnak döntő sikert és másnap 

már esténként mást játszva, buta kis operettek 

epizód szerepeit játszák. Nem százszor ugyan-

azon darabban jatszani, de mindig küzködve, 

vándorolva más és más darabokban játszani, ez 

mutatja meg a színészek igazi kvalitását. 

Büszkék vagyunk közönségünkre, amelyik 

majdnem teljes számban felvonult. Hát lehet 

összehasonlítani, vagy cs.^k egy napon említeni 

is ily tartalmas élményt jelentő előadást, mondjuk 

egy „Mit susog a fehér akác"-al?! Akik még eí 

darabot sem tartották érdemesnek megnézni, azo- i 

kat sajnaljuk. 
Péntek, szombat és vasárnap „Szökik az 

asszony operett előadas igen nagy sikerrel ment. 
Részletesen jövő számunkban számolunk be. 

A jövő hét műsora megint több, mint ki-
tűnő. A műsor ellen ezévben igazán nem emel-
hetünk kifogást, sőt a pompásnál pompásabb 
prózai darabok műsorba való beállítása miatt 
igazán nagyon meg kell dicsérnünk az igazgatót. 
Vasárnap délután az „Utolsó verebélyi leány" 
megy. Hétfőn .Pista néni" énekes és táncos víg-
játékot játssza a színház, amely darabban Fedák-

I nak volt óriási sikere. Kedden „Ida regényéi-, 
Gárdonyi regénye után készült, Magyar Színházban 
az idei évadban legnagyobb sikert elért vígjátékát 
mutatja be a társulat. Szerdán Móricz Zsigmond 
100 előadást már meghaladó vígjátékát „Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül" játssza a társulat, mely 
darab a Nemzeti és Kamara Szinház állandó 
müsordarabja. Csütörtök, szombat és vasárnap 
„Diákszerelem" operettujdonság megy, amely a 
„Szökik az asszony" mellett az az operett, amely-
nek kivételes nagy sikere volt. Pénteken dísz-
előadásként „János vitéz" megy. v. Sz. 

Választások. Most majd minden hétre jut 
egy választás. Akik s i e t i k ti választási mos 
sraltnns időket, azoknak mo9t usrvan kijut belőle. 
Kezdődött a virilisek választásával, folytatódott 
a különböző érdekképviseleti választásokkal, a 
kamaroi válasxtááokkal, a törvényhatósági bi-
zottsági tagválasztásokkal. Mo3t decmb^r hó 
8 án a városi képviselő testületi választások 
folynak lo s ha már ennyire benne vagyunk, 
akkor december 15 ro is ju t ogy választás E 
napon u magánalkalmazottak biztosító intézete, 
az Orsz. Társadalombiztosító intézet fiók válla-

l a t a tartja meg önkormányzati szerrének vá 
1 lasztását. A küzdelem itt is országos listával 
I történik és két párt áll egymással szemben. A 
| nemzeti blokk én a szooiálchmokrata lista. 

A Szinpártoló Egyesület figyelmébe ajánlja 
tagjainak, hogy 30%-os kedvezaiéayt biztosító 
pótjegyeket az utolsó napig kiad tagjainak. A 

, vitézi szék által rendezett „János vitéz„ dísz-
előadás lesz az egyetlen előadás, amelyet nem 
bérletben adnak elő. Eien előadásnál azonban 
lehetetlen volt más megoldást Uláini , mint a bér 
letszünetes előadást, mert e disz előadásnak 
hivatalos jellege van és igy az első sorokat 
fel kell a hivatalok és azok vezetői részére tar-
tani. Hogy a tagokat anyagi károsodás ne érje, 
a helyárak kivételesen lényegesen mérsékel-
tebben lesznek megállapítva. Jegyeiket illetve 
helyét, tekintettel arra, hogy a bérlők részére 
e napon a helyek nem tarthatók fenn, jegyez-
tessék elő a tagok kellő időben a színházi p é n z -

* tárnál. 

A TESz jubiláris ünnepségének részletes 
programmja a kővetkező: D cember 7 ón este 
7,11 órakor az „Elnémult hirangok* szinre 
hozásával díszelőadás a Nemzeti Színházban. 
Az ünnepi prológot irta Herczeg Ferenc, fő-
rendiházi t<ig, a TESz diszelnóke. December 
8-án d. e. 9 órakor hálaadó istentiszteletek. D . 
e. 11 órakor jubiláris közgyűlés a Pesti Vig-idó 
aagyter nében. 1. Hiszekegy. Énekl i a királv-
dijas Ac'jlhang Dalegyesület, vezényli Nosída 
Károly m. kir. kormányfőtanácsos, a Nemzeti 
Zaned* igazgatója. 2. E nöki megnyitó. Tartja 
vitéz Dr. József Ferenc főherceg, a TESz kor-
mányzó elnöke. 3. Ünnepi beszed. Tartja Wolff 
Károly orsz. gvül. kópvise'ő, a TESz társelnöke. 
4. Beszéd it mondanak: Tormay C?cil alapít-
ványi hölgy, a TESz diszelnöke. Dr. Raffay 
Sándor evang. püspök a TESz diázelnöke, Dr. 
Oet t ler J-^nő egy. tanár, képvisolőházi eln^k 
a TESz társelnöke, Dr. Sipőcz Jenő polgár-
mester, a TESz difzelaöke. 5. Az üdvözlő be-
szédek sorrendjét József főherceg tábornagy 
Őfansége és Albrecht főherceg Őfensége beszé-
dei vezetik be. 6. Elnöki zárszó. Tartja. Dr . 
Szontagh Tamás m. kir. udvari tanácsos, a 
TESz országos elnöke. 7. Himnusz. December 
8 án d. u. 6 őrskor tisztelgés a Kormányzó 
Őfőuié'.tóságánál. Este 9 órakor ünnepi vncsora 
i pesti Vwadó nagytermében. Ünnepi beszédet 
noad Gömbös Gyula oi. kir. nonvédelmi mi-
niszter, a TESz társelnöke. Dacember 9 ón d. 
o. tibztelnóa fóvédnö1* vitéz József főherceg tá-
bornagy és vitéz Dr. József Ferenc főherceg 
öfonségeikr.él. D . e. 11 árukor tisztelgés vitéz 
Albrecht királyi Inrc g Ofraságöuél. Tisztelgé-
sek után a Névtalen Katona emlékének ünne-
pélyes megkoszorúzása. D. u. 4 órakor kerületi 
elnökök értekezle'e. 

Eladjak a románok a világháborúban lefog-
lalt magyar ós bolgár javaki t . 

Izgalmasan erdekei cikket közöl a Színházi 
Élet e hoti uj száma arról ,xz amerikai könyv-
ről, amaly már egész Amerikán tul lázbiejtetta 
Németországot és Franciaországot is. Es a kis 
könyv arról nevezetes, hogy f i iad p i r kérdSst 
az olvasónak é? miután a kórdás3kre válaszol-
tak, fal kell lapozni a könyvnek ogy bizonyos 
oldalát és a válaszok nyomán nyqrt ku'caszám 
sagitségével az olvasó nemesik a legpoutosibb 
j )llemrajzot kapja meg, nemcsak a múlt jának 
leleplezését, hanem a legérdekesebb tanácsokat 
a jövőjére nézve is. Ezen a könyvön kivül is-
merteti Incze Sándor népszerű hetilapjának uj 
s 'áma a Pesten tartózkodó Dolly Rózsi utipod-
gyás^'át, pontosan felsorolva hány bundát, ru-
hát, milyen ékszereket hozott magával, a világ-
hírű megvár revüsztár. Hatvani Li l i b4rónő, 
Nagy Endre, Egyed Zoltán, Maurice de Waleffe, 
Bus Fekete László érdekes cikkein kivül Heltai 
J ;nő regénye, Beregi Oszkár érdekes memoárjai 
éa háromfelvonisos valamint egyfelvonásos da-
rabmelléklet egészíti ki az u j számot. 

Gyűjtés a hősi halált halt tüzérek emlék-
művére. A belügyminiszter megengedte, hogy a 
világháborúban hősi halált halt magyar tüzérek 
emlékére emelendő emlékmű létesítéséhez szük-
séges anyagi eszközök beszerzése céljából de-
cember 1 tői számított egyévi időtartamon át 
az ezen célra a laku l t bizottaág az ország terü-
letén pénzbeli adományokat gvüjthessen. 

Köszönetny i lván í t ás . 

Mindazoknak, akik felejthe-

tetlen gyermekünk 

Jenőke 
temetésén megjelentek, koszo-
rút és csokrot küldtek vagy 
bánatunkban bármi más mó-
don osztoztak, ezúton mond 
köszönetet 

a gyászo ló Szabó-csa lád . 

Házeladás. 
A Fertsák-utca 5 sz. alatti ház 

dec. hó 8-án, vasárnap délelőtt 10 
órakor a Rohonci-u. 2 sz. alatti 
ügyvédi irodában nyilvános árveré-
sen el fog adatni. 

Hirdessen a Kőszeg es Vsdekeben! 

TEJET 
kifogástalan minőségért jótállás mellett minden mennyiségben 

h á z h o z s z á l l í t 
a rendes naptáron. 

Megrendeléseket elfogad Lukács vendéglős, ifj. Kiss Gyula, 

e lap kiadóhivatala és Pintér József tejkereskedő a kocsiknál. 

Figyelmes és pontos kiszolgálás. — Nagyban árengedmény. 

Rétárverés. Ingatlan-árverés. 
Közhírré teszem, hogy egy 1590 

négyszögöl terjedelmű Alsórét-dű-
lői rét 

1929. dec. 8-án d. e. 11 órakor 

irodámban megtartandó önkéntes 

árverésen el fog adatni, Bővebb 

felvilágosítás irodámban nyerhető. 

Dr. SCHNELLER, ügyvéd. 

1929. december 11-én délelőtt 9 
ótakor a kőszegi 4274 sz. tjkvben 
(6280—6281 )/c hrszámurövid Edler-
dülőbeni 722'/, n.-öl kiterjedésű 
szántó bírói árverésen el lesz adva. 
Kikiáltási ár 545 pengő. Az ingat-
lan a kikiáltási ár kétharmadánál 
alul el nem adható. 

jYCikulásra 
} { l e i m n g e r 

cukrászdájában 

a Városház-utcábán elsőrendű és 

minőségű cukorka ás csokoládé 
árut, valamint tábblás csokoládé 

különlegességeket kizárólag saját 

gyártmányban a legolcsóbban be-

szerezheti. 

Nyomtatvány szükséglétét a legol-
csóbban Rónai Frigyes könyv-

nyomdájában szerezheti be, 
— Nyomatott Rónai Frigyes köuyvoyomdáiában Kőszegen. — 

4__ 


	Kőszeg, 1929. december hó 1-én
	49. évfolyam 48. szám
	Felelős szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyes
	Kőszeg város közgyűlése
	Jánoska mikulása
	Írja: Végső Ferenc
	Hirdetmények
	Jambrits Lajos polgármester
	Ipartestületi közlemények
	Ipartestületi elnökség
	HÍREK
	Színház
	v. Sz.

