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Városi közgyűlés. 
A város képviselőtestülete csütörtök délután 

3 órakor tendes közgyűlést tartott, amelyen a 
képvise ök az uj szokáshoz hiven ismét feltű-
nően nagy számban jelentek meg. A közgyűlés 
interpellációkkal kezdődölt. 

Abért István a villany világítási hálózatnak 
a külső körútra való kiterjesztését kérte, tekin-
tettel arra, hogy a városi téglaszin mellett ujab-
ban több ház épült. A polgármester javaslatára 
az interrpellációt javaslattételre kiad'ák a villa-
mosbizottságnak. 

Vitéz Szabadváry Ferenc első interpelláci-
ójában a reáliskolai vízvezeték építési ügyet tette 
szóvá. Megkérdezte, van e a munkálatok során 
tönkre teti utak helyreálli'ására vonatkozólag 
valamilyen garanciija a városnak. Továbbá, hogy 
megfelel e az általánosságban elterjedt hír, amely 
hírt az alreáliskola segédtisztje is megerősített, a 
valóságnak, hogy a vizvezeték-épittető felajánlotta 
a városnak a vizvezeték-épitéssel kapcsolatban 
3 - 4 közkút építését, ami kutanként 3Ó0 pengőbe 
kerülne. Ha a kutak a tűzcsapok helyén kerülnek 
megvalósításra, a megoldás valószínű még ke-
vesebb pénzbe kerül. Miután a közkutak állapota 
úgyis nagyon gyenge, nem szabadna egy ily aikal 
mat elmulasztani. Javasolja,hogya vizvezeieki mun-
kálatok tavaszi folytatásakor a város vezetősége 
lépjen érintkezésbe a vízvezeték-építés vezetői-
vel olyan irányban, hogy esuleg állítson fel né-
hány közkutat a városban. A polgármes:er meg-
jegyezte, hogy Írásbeli gararcia van az uiak 
helyreállítására A közkuta* építésére vonatko-
zólag pedig megjegyezte, hogy bár nincs tudo-
mása a vizvezeték-épitök olyan nyilatkozatáról, 
amit nekik tulajdonítana^, a tavaszi munkálatok 
megindulásakor mégis kísérletet tesz közkutak 
felállíttatására. 

Vitéz Szabadváry Ferenc második inter-
pellációjában azt kérdezte a polgármestertől, mi 
kor terjeszti be az önkormányzati szabályrende-
let módosításáról szóló tervezetet. 

A polgármester hangsúlyozta, hogy a köz-
igazgatás a törvényszerűség, komolyság és az 
etika alapján épül fel és az interpellált ügyben 
iddig nem hozhat javaslatot a közgyűlés elé, 
amíg az önkormányzati szabályrendelet módosí-
tására vonatkozó javaslat illetve véghatározat 
nem lesz jogerős. Az interpellációit mint indít-
ványt azonban hajlandó elfogadni. A polgármes-
ter válaszát Szabadváry nem vette tudomásul. 
Kérte az önkormányzati szabályrendelet módo-
sításának a legközelebbi ülésen napirendre tű-
zését. Szavazásra kerül a sor. A képviselőtestü-
let nagy többséggel vitéz Szabadváry indítványát 
fogadta el. 

A napirend első pontja volt a Kőszeg város 
1532 évi ostroma 400 éves évfordulójának meg-
ünneplésére történő előkészületek megbeszélése, 
polgármester részletesen nyilatkozott a tervezett 
ünnepségekről, összehasonlítva azokat a mo-
hácsi ünnepségekkel. Indítványozta, hogy vitéz 
Szabadváry Ferenc javaslata alapján a közgyűlés 
saját kebeléből küldjön ki az ünnepségeket elő-
készítő bizottságot. Az indítványt a képviselő-
testület elfogadta. A bizottság tagjai lettek : Czeke 
Gusztáv kormányfőtanácsos, báró Miske Kálmán, 
Dömötör Gyula ipt. elnök, Kincs István, Kőszegi 
József, Róth Jenő. vitéz Szabadváry Ferenc, Szova 
Ferenc, Hóman Bálint dr. muzeumi főigazgatót, 
Thirring Gusztáv nyug. statisztikai igazgatót, 
Aggházy Kamill ezredest, Thold Dezső alezredest 
és Horváth Detre bencés tanárt pedig felkérte a 
közgyűlés, hogy a bizottság munkáját támogassák, 
illetve az ünnepség előkészítésében vegyenek részt. 

Utasította végül a kAzgyüles a polgármestert, 
hogy az ünnepségek előkészületeiről évnegyeden-
kint tegyen jelentést a közgyűlésnek. 

A bizottságok megalakul isa során a képvi-
, selőtestület az előadói javaslatokat egyhangúlag 
' elfogadta. Megalakult a jogügyi, gazdálkodó és 
pénzügyi, számvizsgáló, mezőgazdasági, erdei, 
nyugdíj választmányi, illetőségi, épitési, villamos, 
közegészsésügyi, szepészeti és hősi enlékmü-
bizottság. Minden bizottságnak elnöke a polgár-
mester. 

A gyám pénztári pénzek elhelyezéséről hozott 
ezután határozatot a képviselőtestület. Továbbra 
is a kőszegi takarékpénztárban, illetve a hitel-
szövetkezetben helyezik el a gyámpénzeket. 

A kőszegi iparostanonciskola 1029-30. évi 
költségvetését 83'K) pengő kiadással. 2200 pengő 
bevétellel jóváhagyta a képviselőtestület és egy-
ben elhatározta, hogy a flt<)0 pengős hiány fede-
zésére a kultuszminisztertől ker támogatást. 

Tudomásul vette a képviselőtestület, hogy 
a kaiholiku* hitközség R v.onits Sándor tinitót 
hívta meg a megürült tanilói állásra és egyben 
megállapította a taniló illetményét is. Ugyancsak 
megállapította a közgyűlés Wiedímann Kamilla 
óvónő illetményét i j , 

Hechinger Ede dr. nyugalmazott tanács-
nok ügye nagy vitát provokált. Hechinger dr. 
arra kerté a várost hogy a költségvetésben ve-

gyék őt fel a nyugdíjas tisztviselők közé. A pol-
gármester támogatta a ké*v!met, kijelentvén, hogy 
Hechinger dr.-nak a nyugdíjas tisztviselők közé 
való felvétele már csak a nyilvántartás helyes-
ségének megállapítása céljából is szükséges. 
Szovják Hu^ó dr. ügyvéd és Némelh Károly 
igazgató a polgármesterrel szemben azt vitatták, 
hogy Hechinger Ede dr. nyugalmazott tanács-
nok, de nyugdijat nem élvez, mert arról lemon-
dott. Csupán özvegye élvez majd nyugdijat s 
igy őt, mivel illetményt nem kap, az illetmény-
jegyzékbe sem lehet felvenni és éppen ezért a 
polgármesteri javaslat elutasítását kérik. Szava-

; zásra került a sor és a képviselőtestület egyhan-
gúlag elvetette a polgármesteri javaslatot. 

Az alsóerdei tűzifa kiadásának kérdését az 
etdőmester más irányú elfoglaltságára tekintettel 
levették a napirendről. 

Következtek az illetőségi ügyek, melyeket 
Jagits Imre főjegyző referált. 

A négy év óta adófizetők közül Ponesz 
Lajos irodafőigazgatót, Szekér István kőművest, 
Csonka István fuvarost és Wagner Karola ne-
velőnőt 40 pengő ellenében, Reimholz Hermann 
kereskedőt 50 pengő, özv. Nikolajevics János-
nét 100 pengő, Huszár Frigyes háztulajdonost 
10 pengő, Náhrer Mátyás polg. isk. igazgatót 

(nejét és leányát 80 pengő, Zotter Ferenc ve-
gyeskereskedőt 40 pengő ellenében felvették a 
város kötelékébe. 

Jahn Zsófiának a város kötelékébe való 
felvételt kilátásba helyezte a közgyűlés. Neumann 
Náthán, Leumetzer Antal és Suschny Lajos ille-
tőségét a képviselőtestület megtagadta. 

Dömötör Gyula indítványát terjesztette ez-
után elő a polgármester. Dömötör Gyula az in-
dítványban azt javasolja, hogy tekintettel arra, 
hogy a főmérnöki állás megszűnt a közgyűlés 
vegye végelbánás alá Szeybold Rezső városi fő-
mérnököt. A polgármester bejelentette, hogy 
Szeybold Rezsőt a saját anyagi és erkölcsi fe-
lelősségére további intézkedésig megtartotta állá-
sában, egyben az alispántól további intézkedést 
kért. Az alispán ez ügyben kiadott rendeletében 
felhívta őt, hogy vegye Szeybold Rezsőt végel-
bánás alá. Gondoskodjék egyben azonban arról 
hogy a főmérnöki teendők elláttassanak. Tekin-

tettel arra, hogy a főmérnöki állás megszünteté-
sét kimondó január 13-iki, valamint január 15-iki 
tisztújító közgyűlésnek határozatai nem jogerő-
sek, illetve azokat több oldalról megfelebbezték, 
a polgármester válaszát a közgyűlés tudomásul 
vette azzal, hogy a polgármester a végelbánásí 

J ügyet adja ki a számvevőségnek és egyben gon-
doskodjék a főmérnöki állás helyettesítéséről is 
s erről az alispánnak február 28-áig, a közgyű-
lésnek pedig a legközelebbi közgyűlésen jelen-
tést tegyen. 

Freyberger Jenő dr. tiszti főügyész indít-
ványát is a polgármester ismertette. A tiszti fő-
ügyész kifogásolta, hogy az 1030-as költségve-
tésbe nem állították be az ő javadalmazását. Ezért 
ö megfellebbezte a költségvetést, amit azonban 
a polgármester nem terjesztett fel az alispánhoz. 
A fellebbezés Kőszegen maradt és Szovják dr. 
kezébe kei ült és Szovják abból részleteket olva-
sott fel. 

A polgármester kijelentette, hogy véleménye 
szerint a tiszti főügyésznek jár tiszteletdíj. Nagy-
kanizsa és Szentendre városához, ahol szintén 
tb. főügyészek vannak, kérdést intézett a javadal-
mazás tekintetében és a válaszok alapján azt 
javasolja, hogy a tiszti főügyész tiszteletdiját havi 

j 100 P-ben állapítsa meg a közgyűlés, ezenkívül a 
tiszti főügyészt illessék meg a város javára megítélt 
peres ügyekben a járandóságok. Ily értele nben 
módosítandó természetesen az önkormányzati 
szabályrendelet is. Fedezetül pedig a város idő-
közi megtaka' itásokat állítsa be a költségvetésbe. 
Freyberger Jenő dr. megindokolta, miért adta be 
fellebbezés formájában tiszteletdijára vonatkozó 
kérelmét, amellyel az volt a célja, hogy a költ-
ségvetést ne hagyják jóvá és igy lehetővé legyen 

; annak uj tárgyalása. Ő maga kéri, hogy a polgár-
. mester errevonatkozó javaslatát ne fogadja el a 
! közgyűlés, hanem vegye le a napirendről. Majd 
kitért arra a körülményre is, hogy Szovják Hugó 
dr. ügyvéd a január 1-iki ülésen az ő fellebbe-
zését felolvasta és arra külön felhívta a takaré-
kossági bizottság figyelmét. Szovjáknak ezen 
eljárására kijelentette, hogy Szovják Hugó dr.-tól 
várospolitikát nem fogad el. 

Szovják dr. kijelentette, hogy nem akarta 
személyében támadni a tiszti főügyészt, csak azt 
állapította meg, hogy akkor, amikor a takarékos-
sági bizottság javaslata alapján a közgyűlés állást 
épit le és pótilletményeket vesz el, ugyanakkor 
fizetéses állást kreál Németh Károly igazgató azt 
javasolta, hogy az ügyet vegyék le a napirendről. 
Stúr Lajos dr. megszavazza a polgármesteri ja-
vaslatot, annál is inkább, mert se kereskedő, se 
iparos, se fuvaros nem szállít ingyen semmit se 
a városnak, miért dolgozzék akkor éppen a város 
ügyvédje ingyen. Kőszegi József nem szavazza 
meg a tiszteletdijat. Véleménye szerint, ha egy 
állás tiszteletbeli, akkor azzal fizetés, illetve tisz-
teletdíj nem jár. A tisztiügyésznek azért megvan 
a javadalma, mert a városnak van erdeje, üzeme 
stb-je, szerződéseket köt s ilyen alkalmakkor 
úgyis keres a tiszti főügyész. Dömötör Gyula 
hozzászólása után vitéz Nagy Miklós dr. hossza-
san foglalkozott Freyberger Jenő dr. tiszti főügyész 
kérvényének érdemi részével. Megindokolta, hogy 
az 1929 évi XXX. tc. rendelkezései szerint anya-
gilag sokkal kellemetlenebb helyzetbe jutott tiszti 
főügyésznek a tiszteletdijat feltétlenül meg kell 
állapítani. Végül is szavazásra került sor. A nagy 
többség, 28 képviselő Németh Károly indítványát 
fogadta el és igy Freyberger Jenő dr. ügye le-
került a napirendről. Ennek folytán most a fel-
lebbezést fel kell terjeszteni az alispánhoz érdemi 

| elbírálás nélkül. Ezzel a közgyűlés hat órakor 
véget is ért. 
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Kőszeg fejlöíesenek a vázlata, 
Ezen a cimen látott napvilágot dr. Horváth 

Detre, a helybeli bencés gimnázium tudós es 
világlátott tanárának a tollából e^y érdekes, kü-
lönösen minket kőszegieket érdeklő könyvecske. 

Minket érdekel ez a könyv igazán, mert 
kicsi, de történelmi és művészi emlékekben gaz-
dag ősi városunk történelmével és települési vi-
szonyaival ismertet mtg bennünket a neves szerző. 

Megtudjuk ebből a könyvecskéből, hogy a 
mai Kőszeg a tatarok elU ni védekezésnek kö-
szöni letet, mint az ősrégi Óvár, másképen Oház, 
előbástyája. A Németorszagbcl beköliözött német-
ujváriak epitettek magas sziklaváruknak az Oház-
nak. az elóbástyájául, de Iván grót rablásainak 
és erőszakosságainak az lett a következménye, 
hogy az J29l-iki székesfehérvári országgyűlés az 
óhazat, mint rablólovagvárat leromboltatta. Ettől 
az időtől fogva az Óhaz romokban hever, a mos-
tani Kőszeg pedig Önállóan iejlődik. 

Bajor telepesei szorgalmukkal, szőlőműve-
lésükkel annyira felvirágoztatták Kőszeget, hogy 
kiviteli kereskedelme is elég szép volt es hama-
rosan mezővárosi rangra emelkedett. 

Kicsi városunk törtenete nagyon szorosan 
kapcsolódik hazánk törtenetehez. A város osz- j 
tozik vele jóban, rosszlan egyaránt. Ha boldog 
volt az ország, fejlődött szepen Kőszeg is, de ha 
vészfeihők tornyosultak hazánk egen, a kitörő, 
tomboló vihar hatását is megérezte. 

A német császárság hódító törekvései és az 
ellene való védekezés alkalmával hadak utja volt 
Kőszeg, sét ket evg Albeit osztrák herceg bir-
tokában is volt, ak; mint birodalmi hűbert akarta 
elfoglalni azt a Magynroiszagot, ameljnek királya 
IV. László atyját, Rudolfot Ottokár cseh király j 
tlien a metvamezei csatában megsegítette és a 
császári irórra segítette. A magyar fegyverek elől 
azonban vissza kellelt \onu!nia es így Kőszeg 
szabad lett. 

Az Árpádok kihalása után a mohácsi vészig 
nyugaton általában nyugalom volt. 1. Károly tel-
jesen migtöri a hatalmas németujváriakat, birto-
kaikat e^zedi es így Kőszeg kiiályi birtok lesz ! 
Élvezve a kualyi kegyet es támogatást rohamosan 
fejlődik Szőlészeté oly kiváló lesz, hogy a Király-| 
völgy szőlői a királyi asztal számára teremnek j 
és külföldön is szívesen veszik a kőszegi bort.' 
A hegyoldalakat a város gesztenyefakkal ülteti 
be. Etbél Í Z időtói való a (ilüéves n?gy gesz-1 
tenyefa is. 

Teljesen kialakul városi szervezete is, de ( 

magyarosodásáia nagyon hátrányos volt az a ' 
körülmeny, hogy 1491-ben II Ulászló király zá-i 
logba adia a nemet császárnak és csak 1^47-bcn; 
szabí.dult meg a zálogtól es \ele együtt a német 
uralomtól. l»;49-ben szabadkirályi varos lesz. 

I52»i ban beborult az ég hazánk felett, meg-
kezdődtek a szakadatlan török támadások. 1 5 3 2 -
ben a török Kőszeget is ostrom alá fogja, de1 

Juiisich Miklós parancsnoksága alatt visszaveri, 
a töiök rohamokat. Kőszeg ismeretes lett egész' 
Európában, mert a török feltartóztatásával meg-
meniette Bécset és vele az egész nyugatot a 
pogány török uralmától. 

A reformáció mozgalmai Kőszegie is elju-
tottak. A meglevő templomok az evangélikusok 
kezebe kerüllek. Az ellenreformáció alkalmával j 
megerősödött katholikusok ismét templomaik bir-
tokaba jutottak. A vallási kérdést II. József tü-
relmi rendelete nyugvópontra juttatta. A felkelé-
sek viharait Kőszeg nagyon megérezte. Lakosai 
nemeiajkuak leven Bécshez szítottak, azért a Bécs 
ellen harcoló felkelőktől sokat szenvedtek. 

A béke helyreállt, Ismét megindult a kultu-
rális fejlődes Gimnáziuma lesz Kőszegnek, mely 
jezsuita és piarista vezetés alatt működött. I. 
Ferenc a gimnáziumot a bencések vezetésére bizta. 
Árvahaza lesz. Szép bárok épületek épülnek 
Kőszeg fejlődését nagyon előmozdította az, hogy 
III. Káioly a dunántuli kerületi táblát Kőszegre 
helyezte. 

Lléikezett a forrongó XtX százi.d, a sza-
badság százada, mely o y sok veit követelt. Ezt 
a veredót Kőszeg is megfizette, mert hazafias™ 
résztveti 1H48- 49 ben a magyar szabadságért 
vivott küzdelemben. 

Lehullott a dicsőséges honvédzászló. Win-
dischgrátz megszállta es kegyetlenül megsarcolta 
Kőszegit. 

A kiegyezés békét hozott Ezt a békét Kő-
sztg vizetósege, felismerve Kőszeg jelentősegét 

a nevelés szempontjából, arra használta fel, hogy 
Kőszeget iskolavárossá tegye. Uj iskolák alakul-
tak, fejlődtek a régiek. Az átkos Trianon azon 
ban az egész országgal együtt városunkat nagy 
megpróbáltatás elé állította. 

De, amint a szerző oly szépen mondja, nem 
csüggedünk, mert „éltet bennünket az isteni örök 
igazságba vetett hit", hoj.y lesz még egyszer 
ünnep e hazában. 

Eme iigyes kézzel összeállított es igazi tör 
téneti érzékkel és szép nyelven megirt könyvet 
mindenki haszonnal forgathatja, akit erdekei vá-
rosunk története és kulturális emiekeinek eredete. 

..Forgassuk tehát — mondom a latin köl-
tővel — éjjeli, nappali kézzel." 

Dr. B. O. 

MlBdM«tt kaphatót 

Ora . J ' ^Mf tgy . 

T«JsK8*<atk&£űtJ K ö í ^ c n l j 
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H i r d e t m é n y e k é 
1231 — 1930. sz. Közhírré teszem, hogy a 

MÁV a Csepreg és Bük közti 10. számú üres 
őiházat bérbeadja ; a bérlő esetleg mint pálya-
munkás is alkalmazást talal. Felvilágosítás a kő-
szegi osztálymernöksegnél kapható. 

11Ü7—1930. szám. Felhívom az érdekeltek 
figyelmét a „Hunyadi Mátyás reáliskolai nevelő-
intezet" ajánlati felhívására, melyet az ivópohár 
es evőeszköz szükséglet biztosítására kiadott. 
Felvilágosítás az intezet gazdasági hivatalaban 
nyerhető. 

11G2—1030. *7. A m. kir. Kereskedelem 
lityi Djiu^zUr 121021 — 1930 X IV . számú ren-
dele'e alepjón közbirré teszem, hogy mindazok 
ii njitott leit>Gserpsny6s méretek, amelyeknek 
lultjdoRosui valamely m. kir. mértékhitelesítő 
hivatalból a 93905-19J5. K. VI. rei.delet 5. 
Ezakcsza ért Imében kiállított igazolványt kr.p 
tak, szabályszerű hitelesítés mellett 1933. évi 
január bő 1 (Mg haszna hatók a kozfur^ulombsn. 

1242—1930. ez. A kártékony rovarok pusz 
titására vonatkozó kormányrendeletet alapján 
felhívom a kÖzöLség figyelmét a vértetü kö'e-
Ie« iriá^ára. Az irtást mindenki tartozik végezni 
gjümölcsf .in és amennyiben azt e l m u l a t j a , a 
kitiágáei eljáráson felü', a hatóság által véglett 
irtás költsó^biii'^ viseleaére is kötelezhető. 

1241 — 1930. Közhírré teszem, hogy a 
vonatkozó Fo.dmivelésügyi miniszteri rend-le 
lek érteimében mindenki tartozik yyümőlcsfáin 
a kártékony fahernyókat pusztitani. E en ren-
delkezésem ellen vétók a kihágá^i eljáráson 
a hatóság áital irtás költségeit is tartoznak vi-
selni. 

1161—1930. sz. Vasvárm gye alispánjának 
1433- 1930 tzámu rendelete alapján közhírré 
iws. ferri, hogy Fok József petrikereszturi lakos 
a Magyar Kt>g>es Tanitórend részérő mezögaz 
dasági munkások toborzására Vas és Z i lu oio 
gyík területére engedélyt ki.pjtt. 

1335—1930. sr. Közhírré tcs?.om, hosy 
KöfcZfg szab. k r . megyti város részérő ké«züit 
u) kat szteri birtokive* s kiegészítő munkálatai 
f. évi február 8 tói március hó 9 ig 30 napon 
át a városi adószámvite'i űgyo3zlálybnn köz 
szemiéro van kitéve és ezen idő alatt az ér 
dekeltek által betekinthető s az « setleizes ész 
revételek megtehetők. 

Jambr l ts La jos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

1930. május 3— lj-ike közötti időben, 25 éves 
jubileumi Nemzetközi vásárt rendez. Felkéretnek 
mindazok, akik a fenti vásáron árucikkeket ki 
vánnak bemutatni, vagy kiállítani, szíveskedjenek 
az ipartestületnél nyerhető jelentkező iven szán-
dékukat f. hó ló. napjáig bejelenteni. Ugyanitt 
bővebb felvilágosítás nyerhető. 

A vetítőgépen kisért hétfői e hó 10 iki is-
meretterjesztő előadás targyai: „A mély tenger 
állatvilága" és „Modern építkezési módok". 

Ipartestület i e lnökség. 

Nepmúvelssi elő das Nagyg ncsen. Hétfőn 
tartotta mcR S/.e d .boly E - ^ dr. körorvoa N* 
gencsen is „A t:nb< rí te«t l oiiotanárói" vetít tt 
Jtépcs p'f>:ídásá'. A két izben is megismételt 
előadáson oly nagy számban jelentek meg a 
nallgati'k, hogy az uj iskola nagjtermet z«:ufo-
iáfcig megtöltöt'és. 

Borászati tanfolyamot fou tartani Halászy 
L^jos szőlészeti és borászati főfpliigyplő három 
napon át és j ediu febi u\r 19, 20 és 21 én azaz 

szerdán, crütörtCkön ét-partékon d<-'után 2 órai 
keidrítt' í. A helyiséget, ahol <* tanfolyam meg-
tartana lelonyoíul, a jövéi számunkban fogjuk 
megnevezni, m>rt az a mpj.'jelenők számától 
fü*g, ay r t tehá' a kényelem szempontjából 
Hjárjlalo', ha mindasyk, akik a tanfolyamon 
résztvenr.i óbaj 'ana^, ezen szándékukat leg-
kétőbb pét tefcen estig, >«kár szóval, akar Írás-
ban bejolt ntik Mayer J inos vendéglCsnek. 

Oivosl rencleléniói megnyitottam Várkör 
14. b?. ulait az I. ^u^eleten. 

Dr. med univ. W I N D I S C H A L A D Á R 
járási tiszti orvos. 

Bences diakok összejövetele. Kedden este 
tertotia H Kőszegi Bencés Diákszövetség havi 
rendes ö^szej'>vete:ól « Kórboa Jambrits 
L*jos polgármest. r elnöklőt'? ulatt, amelyeu a 
tügo!í nagy számban jelentok meg. A gyűlés 
elejéa meleg szavakkal köszöntötte a polgár-
mester Nagy Biiézs ignigatot névnapja alkal-
mából, akit a megjelentek lelkes ovációban ré-
szesítettet. Ezuián Nugy Balázs igazgató kö-
szönte meg a megemlékezesí, euybeo a szö-
vetség nevélea gratuláld a polgármesternek 
újonnan történt megválasztása alkalmából. Majd 
erdekes bejelentéseket tett a2 igizgató. A diák-
szüvet^ég központi vuzetősége a/zal a tervvel 
fogialkozÍK, öoyy átdolgozzák a bencés diák-
szüvetség alapszabályait különösen abból a 
bzempontból, hogy a diákszövetsó« tagjai közé 
mas vallású volt b noe6 diák ok is felvétessenek. 
Bejjlentette, h0j£y a beocis diákszövetség 60-
gélyezéei munkaja szépe i halud e'öre, továbbá, 
hogy a szövetség tagjait niát' mosi meghívja 
az i:priiis hó elején tartandó férfi lelkigyakor-
latokra, melyeket Fuchs Ferenc körmendi es-
ptíres plébános t«rt. Vógüí a S?eut Imre jubi-
leumi ünnet-S^gejckel kapcsolatban tette meg 
jelentősé*. A b-noés^m? á iUü ifjúsága a ren-
des, május 29 iki Szent I n r j ünnepségeken 
kivul november 5 >s külön Sdent Imre ünne-
pélyt rendez, triduammai, iskolai ünnepéllyel 
ét> körös gyónás áld. zá«sil kapcsolatban. Náhrer 
Mátyás polgári iskolai igazgató szólt az i^az-
g*tó jílenté^óhet, .egyben inditványozte, hogy 
a botiCás diákszövetség kor sse meg a várost 
azir»:ni, hogy a jrleulogi Ka)s/.rál utcát Szent 
Imru utcának n. vozzuk el, m»í< a Kiyszrál utca 
uevet ezután a maj 1 Szent Imre nevit viselő 
utcát kereszt-ző ós iiiost kiSpüiő ii oánaü adják 
át. Az indítványhoz u tagok egyhangúlag hoz-
zájárultak, az igazgató jelentéseit pedig tudo 
másul vették. F jUet fdüU még annak a kér-
dése, hogy a bencés diákszövetség tagjai is. 
mint a premontrei diákszövetség tagjai jelvé-
nyekkel láttassanak ol. A kérdési a tagok meg 
értér-sirl lőtték magukévá és mogbizták az igaz-
gatót, hotfy eziránt a központi vezetőségnél 
előterjesztést tegyen. A hivatalos gyüiés beea 
ru'tával a fidelitss jegyében éjfélig a legvidá-
mabb hinguUtban volt együtt a bencés diák-
szövetség. 

A Magyar Országot Katholikus Szanatórium 
Egyesület kőszegi fiókja 1930. évi rendes töz 
cvülését f. évi február hó 23 án vasárnap d. e* 
11 órakor a reálgimnázium dísztermiben tartja 
a kftvotkerfi tárgysorozattal: 1. Elnöki jnlenies 
az 1929 évi egyf suieti évrői. 2. 1929 évi zár-
számadás és a fnlmei tveny megadáss. 3, 
1930. évi költségvetés 4. Esotloges indi fványok. 
E közgyűlésen, melyen az epvesulet céljai iranl 
érdeklődőket szivesen lát az elnöksétír, az ügy 
vpzotő orvos Dr. Pallor József, népies e;<észs''g-
üpyl előadást fog tartani. 

Aki megveszi a „U'idióéler o boti számát, 
az akkor is élvez, ba rádiója bosszantju. 
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A vér felfrissítése céljából a;ánlalos né-
hány rspon at korán reggel (gy pohár termé-
szetes Ferenc József keserű.izet iuui. Az egész 
vilflgon r i rd i l ik t»z orvotok a vetfdi Fsrenc 
J ó m t vi7 hnt-íí álaif.í, rrert ez szabályozza a 
bélBükfdétt , erősiti H gyomrot, javítja a vért, 
megt yug**itja bz idegek °t és ezáltal uj éloterCt 
teremt. A Fererc József keeerüviz gyógyszer-
t á r a kba , drogériákban és füfczerüzleU kben 
kapható. 

Miss Kőszeg 1930. A „ M M " választás bul 
lámái K-'sztgre is eljutotta*. Mi nem merud 
halunk t-i, mi is mag\áUszijuk a mngunk 
mifrs ét. A lei all almasabb m< d erre terméaze 
tesen a tűzoltó álarcos bál lett, hbol Kőszeg 
intelligenciája teljes számban találkozik. A Miss 
Kőszeg 1930. fvre az a b^'py le1-?, r H n i< -
több srnvDsatot kapja. Minden H muUtfeátra 
belépőnek joga van szavazni azonban mindenki 
csr.k egy szavazatot adbüt le. Ezt kívánja uz 
igatfág ! Most aztán fel a verseryre hölgyek 1 
Itt j e l e z z ü k meg, hot y mind a jelmezes, mii d 
pedig a riein jelmezes bölg j tkro történhetik a 
szavazás, melynek m d m e r j e a? áJureos balon 
éjjel ktt órakor hez l i h u l tvr. A !-i.HVh2-\8 
é j j J 1 órakor a szünóra utan tejeződik be. Nem 
is l?ell külön hftngeulyoznurik, hogy mekkera 
az éfdekltdés a január 15 iki bál i r án t A je-
gyek vételben keltek ti . Natyon éidekts 
adatokat kspott mér a rendezőség a jelmeze-
sekre vonaikozói) . Fe l 'űr f , fcoty az idén nagy 
számban jönnek a férfiak ic. jelmezben. Csak 
legyen mir.dej.jikr.ek párja ií-. A jelmezest I t t 
ezu'on keri fel a rendezőség, bo^y a jelmeze-
sek b.«von uf.au fél 10 órakor lesz, a jelmezesek 
lehetőiig 9 érakor már helyükön legyenek. A 
jelmezesek igazoltatása az elizu't évi t>zoká*ok 
szerint tör^nik ; ctak olyanok jöhetnek jel-
mtzben, kik meghívást koptak. Minden a mulat 
ságra, jelmezesekre és a M.ss választásra fel-
világosítást Kircbknopf Jenő tűzoltó parancs 
nok ad. 

Legenyrégi tüzoltobál 16-én, vssírnup esté 
n Mulatóban. Bővebbet a falragaszok hirdetnek. 

Zonareggel i porter?örrel van ma dói 
f l f t i M;:y<r Jánot- vendéglőében. Aki megfizet 
egy koreó porlertört, tz ingyen kap rgy zóna-
reggeiit. 

A Concordi t csaladí eslelye. A Concordi i 
vezetŐségé elhatározik, howy n/ ideievben mu-
latságot nem rerd' Z. hsnem tagjai, azok hozzá 
tertozói fe » dúl barátai szórakoztatáséra családi 
»*tély keretében ünnepli a thrsungot jatuár bo 
23 án ehte !/ j9 órbkor a Muia'u kistermeber. 
Methi\ó^at h családi es'élyre csak u panoló 
tagokuak rs ii hivataloknak, egyesületek: ek kü'd 
a Concotdia. A d »l bar tait ezúton h'vja meg 
az estélyre a ren ;ezőség, mely kitűnő műsort 
aliitott Össze a fcö'.ön«é*.' ajuUttatására. Egy 
két érdoke* meglepetésről is ^ondjstodik a 
rní-.zfiség. No az meg terrréisele.s, hogy a 
Concurdia d d á r d i is kitt f-x magáért és meg 
erősödőit k tríval a legszebb daliakkal kedves-
k ' d u a kö öoségnek. Bílóp/'d j nincs n. A mű 
sor u 'áo cigányzene. 

A Zenspártolo Egyesület p hélrn próbáját 
a Kamura í-zinházra való t«kintettel szerdán 
d^'után G őrakor tartja a poltfóriskola dis/.ter-
mébon, atne'y próbára kéri a vezetőség a mű 
ködö tawok ul j»8 fi^ámbuni nieujeleuédét. 

CONTINENTAL S Z Á L L O D A 
B U D A P E S T 

VII r Dohány-utca 42-44. Táviratok Contmentalotel. 

A vidéki 
uri közönség igazi 

otthona. 
Tisztaság Előzékenység. Kényelem. 

Elsőrangú étterem 1 Zene! Tánc! 

Minden szobában hideg-meleg folyóvíz, 

k zpi nti fűtés. 

^yr igyas rzobák árai 5, G, 7, 8, 9, 10 P. 

Két w „ 8,9,10,1214,15,16. 

Szobák telefonnal Szobák fürdőszobával. 

Megrendítő öngyilkosság történt péntekon 
reggel valamivel 9 óra előtt a b*ljbeli temető 
bm , melynek á!do:ala H s-ombalbolyi kir. 'ör 
vénytzéken hétfő óta folyó Opáns/ky — Hilelszö 
vetkezet ügy térpyalísairak vádlottja öpánszky 
Gyula nyűg. MÁV Ailorráselfrljáró, a Kőszegi 
Hitelszövetkezet kebelében levú áruosztály vo't 
vezetője. I^nteken ie«eel 9 órakor fu'.ótüzkínt 
terjedt el a városbun a Ira^ikuí hír, bog j 
Opáusrky kint a temetőben lejbelőtte magát és 
azonnal meghalt. — A szombathelyi kir. tör 
v h y szék búntelő tanácsa sznap dálf lőtt 9 órakor 
újból öfS'efllt, hogy az Opinszky bűnügyet tár 
pyalja. Mindenki mepjelent u tanács'ert^mber, 
csak a vádlott Opánszky Gyul» nem. Erre 
Mi r.uízy d' . tanácselnök in'é/.k^désér« telefonon 
megr.^rtAk az áll amrendőrkupitánysAgot, boprv 
Bdj^nak f Ivi'ágobítást OpAnszky hol.éléről — 
talán épp abban a pillán itban, amikor a temo 
lőbon e'drtidü t a gyilkos tegyver —. Alig né-
hány p.-rce, hogy mepnyitottuk a tárgyalás', 
megérk<zett Jambrits Lajos polgáimester tele 
f>njelentésH és közli u tanácselnökkpl, houy 
Opánszky Gyulu a temetőbm 8 óra 50 perckor 
ic belől to magát ís aíoijOL' meghalt. M inuszy 
dr. timácseln' k a nagy megd'bbenékt keitő 
fríesitést bejentette u tárgyalót rímben é3 a 
tárgyalt'« t azonnal b- is rekesztette. Opánszkj 
G> ula az Öngyiikosöág m.pján ruggől 6 óra 40 
perc'»or megjelent a v.«su i állomás előtt és lát 
szólawos izgatottsá^g' 1 föi-alá járkált s d .cártt 
annak, hogy a tárgyalásra kellett volna utaznia, 
jogyet nem váltott, h ai^m visszafordult és f-'l 
jött a városba. Hét ör* 50 perckor megjelent a 
I•atíytrefi^ban é« 13 dar,.b 16 filléres bóly ^et 
váEárolt, mbjd eltávozott és u belvárosban a 
plebár.ia előtt járt kelt izgatottan 8 óra 20 per-
cig, azu'án ellüut. Vaiemivel 9 óra előtl a ie 
mető mellett haladt Schrancz Gusztávné, aki a 
temetőből he.ngzó erős dörrenésre befutott a 
temetőbe, ahol csakhamar raakadt Bilisils J vz>ief 
siija előtt fekvő és még vor)agló Opá.jszky 
Gyulára Atlítt fejjel. Lélekszakadva sietett vissza 
K< dier sírásóhoz és közölte ve|d u látottakat. 
Azonnal a mentőkért siettek és telefonálták a 
r«M dörtégre is. A/, orvosmndőri bizottság nyo n 
bí-.n kiszállt, Pallér József dr. fóorros uzonban 
csak a beállott hJAl t tudta mpgállapi'aui és 
véleményű storint ez pillanatok aiatt állott be. 
Mellette feküdt 9 mm-es Steyor-piszt >!ya, mely-
ben nfég b i t töltény volt. A rendőrbi?ottság 
zsebeinak m^gmotozás.i alkalmával még e»;y tár 
töltényt talált, továbbá nála volt vasú i igazol-
ványa, mclybm pár sorral fdleségétől tuc űzik. 
Sem leveleket, sem •á^árolt brlye^eket u«m 
találtuk meg nála A hulla fején két nagy tá 
tongó Reb, melyről* a rendőrség m gállapitju, 
hogy a golyó a bal halántékon hatolt be cs u 
jobb kopouyafalon csontot és velőt macával 
rántva jött ki. A feje alatt nagr mewalv «dt vér-
t t c s ú g y s z i n t é n kalapji is te^e volt vérről. A 
rendörkég a hjlyscini sze»m e megtartása után 
azonnal intézkedett a holttestnek a hulla-
házba vuló Rzáliit^sa iránt. A városban uatry 
izgalo urr.al tárgyalják az eset különös lefolyás »t, 
amire Op.msz*.y reggeli különös viselkedés1? ad 
okot. Az űlloniison való izgatott járási , a ple 
bánia elő'ti hoss.u tartózkudáka, valamint a nála 
talált toltői.yok mennyisége, nemkülönben az 
igazolványába feleségéhez irt néhány búcsúkor 
kezdete »Nom igy gor doltam.", mind arra u 
majdnem oiztos filtevósre engednek következ-
tetni, hogy Opárszkynak az öngyilkosságon 
kivul egyéb söt^t gondoUtai is voltak, do a sors 
nem adott neki időt é.s alkalmat azo*c vógre 
hajtására. Upárszky a S/ombathelyi törvényszék 
bíráinak Ítélete elől menekülve a legmagas »bb 
birós^g elé lépett, ahonnan az Ítélet nem ju'h«t 
a lapok hasabjaiM. A j^rasbirósas? megadta el 
t»moté8«ra az engi délyt, mely m i vasárnap 
délután 2 órakor les?, az evang. hitvallás KZ r 
tartae i rint. — Visszahagyott fiatal özvegye 
ós ket kit.koiu gyermeke u . áuvá us z rte nagy 
a réífvét. 

A Kőszegi Polgári Kör f. évi március hó 
4 én # (hu-h gyókedd *n) eat^ 9 ór^i kezdetei 
ű.Ű9oros teaestélyt rendez. 

— Elsőrendű 4 lámpás rádió 
hangszóróval ós accumulátorokkal, telj'-sen f 1-
szerelve, e'utnzás mi»tt julányosan elud^. C:tn 
a kiadóban. 

Roth Jenő kölctönkényvtáránaü u^on&ága: 
Amfiteatr D. r schw trz* Scbmetterling. 

Az evang. jótékony nőegylet c«aladi estjét 
mult szombitoo, a szívességből át.mv'odott pol-
gári kör helyiségében f r^.ujgi elil)-mulatsággá 
tette a megjelent előknlő közönség, ma'y olyan 
táncos j kedvvel ós kedA!ye^8lS4ben folyt le, 
melyre * résztvevők uiindiíf srivesseri fognak 
visszaemlékezni. — Az öUzobás íá^as helyiség 
teljesen megtelt és a megjelentek n.»gy rés.e 
a kora reggeli érákig jól érnslo rn .gát. J len-
volt e68zonyok : IV. B»yer Jánosné, C 'é kény i 
Károlyné, Brader Samuné, Dr. L) t is^ker Jó-
zsefné, Flamisch Gusztávné, G jéosy t^borookn.'1, 
Dr. Halik Miksáné, Holt'czius Tóforne, J imbr i ts 
L^jost.é, Küttel I) zí>őné; Kőszegi Józsefné K ' i i n 
Jinosné, Kókai Kun .Józseffé, L\S'lóJ »sef.ié, 
MorvHy Karolyné, Németh táborpohné N unes 
Jó'.sefi.é, Pusch Karolyné, Pisnik Károlyné, 
Rozntr Pi lné, K tb Ödlnn^ , S : b i L iszlóné, 
Dr. Szovják Hugón , Sárkány GvuUné S ybold 
Frii/yesn\ Suhnid i Lajosn\ Tiold D 7R«né, 
U it;er Eíekn\ Wiiohter Gyu áné, !ov ••> Wett 
stein BMáié , Zí>rtbofei Rtz>őn\ Zol'án G6«áué, 
— leányok: B rtaliu Hizs', R d v e r H u n i , Br i 
dtr Brr'a, F.ibriczv Mária es O g K o v á c s 
Ilus, Stui -enegg r Mina, S y bo.d II ilén és Ilona, 
D u'sch M'.rgi*. Hónai B bi, S'.ovj .'; Etu , Ter-
pUtn Margit, W »lfel Irma (Po sony). — A ren 
d«*?ő biz»)ttság: L)r. Beyerné, Rosucr Pálné, 
Seybold Fri^veaiié, Kühn JAr.osnó, éá Kőszegi 
Józ 8c-fné körülte kin'fi tiwyelmességg.'l vég'ízt^k 
teendőiket, utóbbi egyben mint cigány vajda, 
diszkrét rré'yossóggiI. 

Fogadják köszór]0tiin>et estélyünk bzives 
támogutasaért mindazok, kik megjelentok és 
azok is, akik a j otnp is toriák it és süLeménye 
ket edjru. n.\o/.t.\f. Mindem m igserfit bdnnünket 
jótéko'iicMu tovtkonytíégüiikben. A kőszegi ev. 
iötékí ny nőe. yl^t elnöksége. 

A (^gsport hivei ezid-u nem igen talál-
tak meg számításaikat. As elmúlt két h-sten 
inkább csónakázni, rr.i »t korcsolyázni !eh.*tett 
^ jégpUyán. Tegnap u^yan enett h'^, d j jég 
még mindig r i cs. Így azután nagyon kérdé-
ses az is, hogy a tervezett jégünnopélyt m jg e 
lehet rendezni. 

Ve senytárgyalusi hiidetmeny. A „Hunyadi 
Mátyás* m, kii. reáliskolai nevi'Iői.itézot gaz-
dasági hívat tla versenytárgyalást bird t a nö-
vi nd^M étterem r^s ére azü^séff 'ft iv pohár » p 
evőeszköz teszerzés^r . Szükség t : 3G0 kjsz-
!et evőeszköz, 3G0 drb kavéskanál, 60 drb le-
vesmerő, G0 darnb fOzelékosk mái, 60 drb tá 
lalóville, 5(0 drb vizespob.r. A H'^lliiásra vo-
natkozó Hiániatok megmintázva 1930 évi f b-
ruir hó 28 ig t.dandók be a fenti g»zd -á^i 
hivatalhoz kettőn zárt borit okban. A i n i ' ú r i 
vonatkozó koz* lebbi felvi agosil» ok A a f t . i i 
gazdasági hivntal adja m g-

sjitőporból készült sütemények 
Kérje minden füszerkereskedéshen 

A most megjelent 14H receptet tartalmazó, szines 

képekkel illusztrált 

dr. OETKER-fele receptkonyvet. 

\ 
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A nemesctói tűzoltó egylet ünnepe, ünne-
pélyes alkalomra gyülekezett össze Nemescsó 
község tűzoltóság® vasárnap dé'utAn az evnnif. 
iskolában, mely alkalommal Kiss Emil dr. vár 
metyei tüzroudészeti felügyelő 17 tűzoltónak 
nyújtott i át a szolgálali kitüntetéseket. Sztrj-
kay Dániel főparancsnok és IVrger S.indor al-
parancsnok a 35 éves szolgálati érmet, Kulcsár 
Pál, Magyarúsy Gyula, Ksjtár Lajos. Hideg 
György, Érfis Gyula 20 éves, Kiss Sándor, 
Kiss L*jog, Prácser János, Práeser József, K aj tár 
Gyula, Mikó István, Horváth József Komjáthy 
János. Kolonics Sándor, Schlőgl Lajos 10 éves 
szolgálati érmet nyertek, azonkívül a két pa-
rancsnok, akik már közel 40 év óta vezetik a 
raükudő csapatot, elismerő oklevél kiseretéban 
megkupta a 25 é»es Király érmet a belügy 
miuisrt^riumtól. Ezen kitüntetések átnyújtása 
ünnepélyes keretb?n történt. A helybeli ev. da 
lárda elénekelte a Hiszekegy ct, mely utiu 
Horváth Andor kőszegi járási főszolgabíróméi 
tatta az ünnepély jelentőséget s üdvözölte a 
kitüntetetteket, majd Kiss Emil vármegyei tüz-
rendéezeti felügyelő intézott ugy a tűzoltókhoz 
mir.t a közönséghez szép bestédet, mely u ! á i 
kiosztotta a kitüntetéseket. Ezután Iiiás Géza 
pösei tauitó a szoajS'éd tüzoltókörzet, Geren-
csér Zsigmond ev. le lk iz , a tűzoltó egyesület 
elnöke és Zsigmod Ernő nemesc9Ói körjegyző 
a község és körjegyzőség nevében mondott tar 
talmas, lelkesítő hazafias beszédet. Végül Sitró 
kay Dániel főparancsrok a kitüntetettek nevé 
ben mondott köszönetet. Az egyes beszédek 
között a da'áida énekelt. Az ünn pélyen j«len 
volt a vármegyei testnevelési felügyelő is, to 
vábbá a szomszéd községek tuzoitóegyeíületei 
nek kép "s lói s a lev >nt k teij«s számban 

a Kamira Szinhaz szerdára tervezett elő 
adisait mi^g csak ma v isárnap kezdi el. A Ka 
mara színháznak szerdAn- keibtt volna előadá 
sait megkezd.ni, de a Szit.pártoló Egyesület 
beleegyezésével méiz ci<*k ma vasárnap délután 
kezdi el vendégjátékát. Több ok játszott közre, 
hogy az egyesület beleegyezését adta ahhoz 
hoirv a tprvezntt 9 előad\s helyett a Kamara 
SzÍL*ház Ciík 7 előddíist Lart Kőszegen. A Ka-
maru sziuház pénztára a tervezettnél kevesebb 
előadásra való tekintettel szeraé'yerikint leg-
feljebb 3 szelvényt készpénzben vispzavalt da 
rabonként 2 pnngőért. Ezen szelvények azon-
osak 12 én ezerdán dílig válthatók vissza kész 
péniben, kizáróhg a színházi pénztárnál. Tag 
jainkat eiuttal is nyomatékosan fi^yelm ztetjük 
arri, hogy az egyesület semmiféle kiadott je 
gyet vissza nem valt. A Szinpártoló március 
hó 1-től havi 1 pengős bnfizetést rendszeresít 
az eddigi P 1 50 es helyett s ennek ellenérté 
keként a tagok 6 szelvényt kapnak a jövőben 
kézhez. Vasárnap délután 4 órakor .Az ártat-
lan Don Jüan* vígjáték, eete 8 órakor „A Be-

leznay asszonyok" vígjáték mai/y. Hétfőn » \z 
örd^g cimborája", kedden „Topáz", szerdán 
„Róbert és Marianne", Csütörtökön „Szürko 
hályog", pintekon „ Amit a nő akar". Tápjaink 
figyelmét fölhívjuk a percnyi pontossággal kezdő 
előadásokra ÓJ arra, ho^y a színházi pénztár 
9 tői Vjl-'K és 3 tói 5 óráig van nvitva. Fél 
1 ig a bérelt holyei fent vannak tartvs, az-
után korlátlan számban kerülhetnek beváltásra 
a szelvénye5;. A rend tehát itt ugyanaz a szel-
vénybeváitás tekintetébon, mint ez őszi szín-
társulatnál. v. Se. 

— A nemesitett vetőmagvak jelentősege. A 
mezőga/d uági termtHd terén nagy erednéuye-
ket kevés tőkebefektetéssel és gyorsan esik a 
nemesitett vetőmagvak és műtrágyák célszerű 
használatával lehet elérni. A nemositett vető 
magvakkal legalább másfél mázsával nagyobb 
termést tudunk ugyanazon viszonyos közö.t el-
érni, mint elertünk az eddig használt vető-
magvakkal, de sokszor ennek kétszeresére is 
emelkedik a többlettermés. A beszerzésével járó 
befektetés pedig számba sem jöhet, mert a föld -
művelésagyi minisztérium a 100 holdnál kisebb 
birtokkal bíró kisgazdáknak olyan előnyös fel 
tételek mellett ad nemesitet: vetőmagot, hogy 
az alig kerül többe, mint amennyiért 1 q bu 
zát eladni tud. A kérdés tehát csak az, nogy 
melyik nemesített vetőmagot vecye meg a kis-
gazda, mert hiszen nagyon sukfóle nemesitelt 
vetőmag van, amelyek egyike ilyen, másika 
amolyan talajon díszlik jobban és ad nagyobb 
termést. E tekinte'bea a kisgazdákat a Vlező 
guzdasági Kam-irák tájékoztatják, amalyek már 
évek óta foglalkozuak nemesített vetőmag ki' 
osztásával As kisérik figyelőmmel az elért ered-
ményeket, minek folytán a Ipgtöbb vidíkra már 
megá l l ap í to t t , hogy melyik vetőmag az, amely 
ott legjobbau beválik. Azok a gazdik tehát, 
akik nemesitett vetőmagokat akarnak használni 
fordu'janak a legközelebbi Mezőgazdasági Ka 
marához, annyival is inkább, mert az olcsó ne-
mesített vetőmag kiosztásával a földművelés 
ügyi minisztérium amúgy is a Mezőgazdasági 
Kamarákat bizta meg. Az a kisgazda, aki ezt 
a kedvezményt se V P S Z Í igénybp, az egyáltalán 
nem törődik ga/diságával s igy nem érdemli 
meg, hogy nagyobb, jövedelmezőbb termést 
arasson. A kisgazda tegyen idejében lépéseket, 
hogy ősstel már nemesitett vető'nagvakJt vet-
hessen, mert elképzelhető, högy 1 - 2 hé* alatt 
ezt az ügyöt lebonyolítani nem lehat, ezért leg 
alább is 3 hónappal előbb keli megtenni a szük-
séges lépéseket. 

Segedvizsgak. A kőszegi ipartestület ta-
nonevizsgálo bizottságai előtt f. évi jauuár ha-
vában a következő tanoncok tettek segédvizs 
gá t : Krampol József szobafestőnek, Krampol 
János, Ecker Ferenc borbély fodrásznak, Nagy 
István nevü tanoncai kitűnő. Stipkovits l i tván 
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molnárnak, Vinca S\nd)i\ Fíasc'i Dazső ko-
vácsnak Turbók Gyu'a, Maitz Antal asztalos-
nak Vörös Mszló, Birdits S i i do r m^azárosnak 
Abért Dazső tanoncai ió. A szombathelyi vizs-
gálóbizottság előtt Wilfing^r Miklós faazobrász-
aranyozónak Drescher Ferano nevü tanouca 
elégséges eredménnyel. 

Kézimunka-e lőny omdák szállí-
tása szakszerű összeállításban, Kedvező részletre. 
Kérj en ár-ijánlatot! Bleier R. s iblongyár 
Szolnok. 

Nyílt tér i 

JR tüzoltóbál vigalmi bizottságának figuelinébe! 

Nevemet már évek óta tudtom és megkér-
| dezésem nélkül szerepeltetik a rendezők listáján. 
Ez ellen tiltakozo n és ismétlődés esetén törvé-
nyes megtorlással fogok élni. 

Kőszeg, 1930. febr. 7 én 

Dr. KATONA BÉLA, ügyvéd. 

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

ORVOSOK! ÜGYVÉDEK! 
400 P lefizetése után 

napi 13 pengő 50 fillér 
részletfizetés mellett 

szállitnnk 

22 lóerős, 4 üléses csukott 

személyautomobilt. 

A n g o l v e z e t ö m n i ' U a ! 

."» 1 t e r b e n z i n l O O km.- i*«» . 

Morris Autók magyarországi Képviselete, 

John Fowler & Co. Budapest, VI. 

Andrássy-ut 23. sz. 

Patkányozó kutya 
•ladó. Cím a kiadóhivatalban. 

i 
i 

Meghivó — Rónainál. 

Köszönetnyi lvání tás. 

Mindazoknak, kik szeretett j ó 

fiunk ill. testvérünk 

Maitz Rezső 
elhunyta alkalmával fájdalmunkat 
jólesá részvétükkel enyhíteni i jye-
ke/t«W, úgyszintén a koszorúk és 
virágokért, valamint a temetesen 
való résztvételért, különösen azon 
fiatalembereknek, kik szívesek vol-
tak koporsóját utolsó nyughelyére 
letenni, ezúton mondok hálás kö-
szönetet 

Kőszeg, 19t0. február 7. 

• ™ B í í s i l í ! r l t x * c , a , 4 d ' 

Házeladás. 
A Várkör 79. sz. emeletes 

ház szabad felmondás alatt álló 
helyiségekkel (2 üzlethelyiség és 
lakással) nálam kedvező fizetési fel-
tételek mellett szabadkézből eladó. 

Dr. SZOVJÁK HUGÓ ügyvéd. 

ÍJ-ertsák-utca 6. sz. ház 
ál l : szoba, konyha és kis szobából 

alápincézve, istállóval és kerttel 

szabad kézből eladó 
és azonnal beköltözhető. 

Meghívó, 

A kőszegi Hegyközség 
f. hó 16-án d. e. 10 órakor a vá-

rosháza közgyűlési termében 

közgyűlést 
tart, melyre a Hegyközség tagjai 
ezennel meghivatnak. A közgyűlés 

tárgyai: 
1. Jambrits Lajos polgármester el-
nöklete alatt a Hegyközségnek az 
1929 évi XVII. t. c. alapján való 
újjáalakulása, a hegyközségi elnök-
nek, 20 választmányi tagnak, egy 
vármegyei tanácstagnak, a hegybi-
rónak és jegyzőpénztárosnak 5 évre 
való megválasztása. 2. Hegyközségi 
elnöki jelentések. 3. A mult évi 
számadások beterjesztése, azok meg-
vizsgálásáról való jelentés és a fel-
mentés megadása. 4. Hegybírói je-
lentések. 5. A módosított alapsza-
bályok ismertetése, megállapítása és 
jóváhagyás végett való felterjesztése. 
6. Esetleges indítványok, melyek 
azonban 3 nappal előbb a hegyköz-
ségi elnöknél Írásban bejelentendők. 

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés 
f. hó 23-án d. e. 10 órakor ugyanott tar-
tatik meg a megjelentek számára való 
tekintet nélkül. — Kőszeg, 1930. február 
2-án tartott választmányi ülés határoza-
tából az ELNÖKSEO. 

3 szoba, konyha Házeladás. 
és mel lékhelyiségből á l l ó lakás 

Rajnis u. 11. a'att május l-re kiadó. 

Még mindig kiadó az 
Intézet-utca 19. alatt 
levő földszintes lakás 

Kayszril-u. 5 / t sz. 
V i l i szabad 

kézből eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Király-ut 91. számú ház, mely áll 
nyolc szoba, négy istálló, iégverem, 
raktár és színből, továbbá nagy kert 
és egy háztelekből (volt Angyal-
vendéglő) minden eternittel fedve, 
szabad kézből eladó. — Bővebbet 
KAMP1TS-vendéglőben. 

Elköltözés miatt 
szoba és konyhabútorok, 
edények eladók 

Suöngyös-utca 18. 
szám alatt özv. Horváth Bélánénál. 

Két elegáns 

bútorozott szoba E ladó : 
külön bejárattal Király-ut 6 szám 
alatt kiadó. —-Bővebbet Pollák 

Sándor cégnél. 

Utcai lakás 
két szoba, konyha és mellékhelyi-
ségekkel május l ére kiadó. 

Pallis-utca 10 sz. 

egy férfi felöltő és frakk, 
10 éves leánykától kabát, 
hósapka sállal együtt; 10 
éves fiútól egy pár sár-
cipő olcsó árban. Cim 
a kiadóhivatalban. 

Makulatúra kapható a kiadóban. 
— Nyomatott Rón *i Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

• B r ^ 
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