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Igazunk lett 
midőn multheti, a miniszterelnökről irt vezércik-
künkben, az ő beszédéről és kijelentéséről, melyet 
türelmet veszített ellenzéki politikusok ellene ten-
denciózusan kiaknázni próbáltak és melynek ideg 
gyenge, pletykára könnyenhivő emberek bedőltek, 
azt irtuk meg, hogy minden nagy lármázás, jaj-
veszékelés csak félreértésekre duzzasztott alap-
nélküli beállítás és egész sorát jelöltük meg azon 
tényeknek, melyekből minden gondolkodó maga 
is felismeri a lehetetlent. — A miniszterelnök most 
ujabb, ezúttal kétórás beszédében feltárta a po-
litikai, pénzügyi és gazdasági helyzetnek minden 
részét, mely egyben magyarázója előbbi, rövidebb 
megnyilatkozásnak és íme, a csökönyösek kivé-
telével mindenki belátja: hát persze, hogy nincs 
ok a kétségbeesésre, csak éppen alkalmazkodni 
kell a nem kedvező helyzethez mindaddig, mig 
a világ általános gazdasági helyzete meghozza az 
el nem maradható javulást, melyet nem lehet ki-
erőszakolni, de meg kell várni türelemmel és 
gondossággal. — Kijelentette azt is, hogy a kor-
mánynak eszeágában sincsen takarékbetéteket 
igénybe venni állami célokra, — nincs is szük-
ség reá, mtrt rövid lejáratú hitel elég áll rendel-
kezésünkre. ha hosszúlejáratú olcsóbbat egyelőre 
nem kaphatunk. — Bejelentette azt is, hogy a 
jövő költségvetésből harminc milliót fog megta 
karitani, illetve ennyivel csökkenti, ellenben a 
kereseti és jutalékadót olymódon emeli, hogy az 
csak a nagyobb keresettel birókat terheli, — 
ennek a jövedelmét és a megtakarítást a munka-
képtelenek segélyezésére akarja fordítani, de a 
munkanélkülieknek munkával való foglalkoztatá-
sára száz milliónál több közmunkát indít meg és 
ugyanezen célra a városok kölcsöneit is meg-
segíti és engedélyezi. — Most már csak belátják 
a könnyen megijedt és könnyelműen híreket ter-
jesztett emberek, hogy „nem kell mindjárt min-
dent elhinni!" — Kíváncsiak vagyunk, fogják-e 
ugyanazon suttogással és bizalmas levélváltással 

j tévedésüket terjeszteni. Dehogy teszik. Az embe-
'rek csak a rémhíreket, a hazugságot terjesztik 
'gyorsvonati sebességgel, — a tévedés, a beisme-
rés bumlivonatra is ráér, — meg ha erről is le 
marad, az se nagy baj. — Mi vidéki kis króni-
kások nem tudhattuk vasárnapi cikkünk megírá-
sakor, hogy a miniszterelnök hétfőn újból beszélni 
fog. S mikor világgá ment a nevezetes, a kül-
földnek is fontos nagy felvilágosító és tervező, 
beszéd, igazán lelkünkből tudtunk örülni a mi 
fejtegetésünk beigazolásának. — Nem egymást j 
ijesztgetni a mi létünk célja, hanem az, hogy 
dolgozzunk és mindig csak dolgozzunk, — szor-! 
galommal és takarékossággal, — lelkesedéssel és 
kitartással, — el nem csüggedni a küzdésben,—| 
remélni és bizni egy szebb jövőben, magunknak 
vagy utódainknak, — ebben bennünket biztosan 
megsegit a jó Isten és így kell hinni Magyarország 
feltámadásában. 

tése a törvény teljes szigorával büntettetik és az 
italmérési engedély megvonásával jár. 

8470—1930. Felhívom az érdekeltek figyel-
mét a helybeli m. kir. honvéd zászlóalj hus és 
tejszükségletének 1931. évi biztosítása tárgyában 
kiadott hirdetményre, amely a polgármesteri hi-
vatalban, valamint a gazdasági hivatalban meg-
tekinthető, ahol bővebb felvilágosítás is nyer-
hető; a versenytárgyalás határnapja f. évi októ-
ber hó 31. 

* * » 

Azok a „haszontalan diákok".. ! 
Most meg a diákokra kerül a sor! Hálás 

közönség: ntm neheztel meg semmiért! Nem 
csak azért, mert diákok, hanem és legfőkép 
azért sem, mivel, akikről most szó esik, azok 
már legalább másfél századdal ezelőtt elköltöztek 
azélök sorából. Egymás után elvonultak oda, ahol 
már nem fáj semmi. Hamvaikat — Isten tudja — 
hol fújja már a szellő. Tehát Írhatunk róluk. 
Meg a legrosszabakról is ! 

Vitéz legények voltak, az igaz ! Kőszeg régi 
kövei bizony lesajnálják az epigon utódokat. 
Nem csoda. Hisz teljesítményeik óriásiak Ma 
már kevés ember tehet meg hasonlókat. Hiába, 
a deákok nagy urak voltak! De hatalmuk egyre 
jobban hanyatlott, mig végre teljesen elenyészett 
(mondaná róluk a történelem). És ma itt van a 
sivár jelen. Nézzük tehát: mi volt az a „dicső-

múlt. 
A városi jegyzőkönyvek kelleténél többet 

foglalkoznak a makrancos diákokkal, akik úgy 
néha napján izgalomba hozták az egész várost 
és környékét és foglalkoztatták a pozsonyi hely-
tartótanácsot is. Mindjárt azon iskolai évben, 
hogy megnyílt a jersuiták gimnáziuma, panaszt 
emel a városbíró előtt három kőszegi polgár a 
diákok ellen. (1678. febr. 3-án). A városi jegyző-
könyv (251. b) lap) Így mondja el az esetet: 
„Az páter jezsuiták deáki rútul szidták őket és 
botokkal rájuk mentek, a bíró uram tekintélyét 
illetlenül hánták és forgatták; és hogy őkegyel-

H i r d e t m é n y e k * 
7964—1930. Közhírré teszem, hogy az ideig-

lenes földadó adómentességet nyert ingatlanok 
földadó leirási jegyzéke f. évi október hó 26-tól 
november hó 10 ig a városi adószámviteli ügy-
osztályban van kitéve, hol bárki által betekinthető. 

7941—1930. Közhírré teszem, hogy az 1931. 
évre elrendelt általános adóösszeirási munkálatok 
f. évi október 27-én kezdetüket veszik. Felhívom 
az adózó közönséget, hogy a megjelenő összeíró 
közegeknek a szükséges adatokat rendelkezésre 
bocsássák, nehogy az esetleges megtorló intéz-
kedéseket kelljen folyamatba tenni. 

Ad. 8501 — 1980. Felhívom a szőlőbirtoko-
sokat, hogy 1930. évi bortermésüket a városi 
fogyasztási adóhivatalban f. évi november hó 
5 ig jelentsék be; felhivom az érdekeltek 
figyelmét arra, hogy ezen határidő után a hely-
színen lesz az ellenőrzés végrehajtva és a beje-
lentés elmulasztása vagy valótlan adatok bejelen-

8521 — 1930. A m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter 148.251 —1930 és 148 913—1930. számti 
rendeletei alapján közhírré teszem, hogy a 
„Magyar Hét- alkalmából a nyilt árusítással fog-
lalkozó üzletek ide értve az élelmiszereket áru-
sító üzleteket is f. évi október 20-ra eső vasár-
napon reggeli 7 órától déli 12 óráig nyitva 
tarthatók. 

Jambri ts Lajos polgármester. 
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métöl semmit sem függnének, állították". A bíró 
mind a két félt maga elé hivatta és az ügy ki-
vizsgálása után elégtételt adott a panaszosoknak : 
.a börtönházba vitetvén a diákokat". (A latin 
neveket magyarul hozom, az idézeteket meg több 
helyen szabadon). 1680-ban a gimnázium veze-
tője újból tárgyal a bíróval a „szemtelenkedő 
diákok" miatt. Készségesen belemegy abba, hogy 
„ha valamely deák a bún elkövetésében (in flag-
ranti) megtapasztaltatik, nagyobb kihágást kö-
vetvén el, fogassa meg a bíró és éljen a nemes 
város a maga jussával ellene". Ha pedig a deák 
el tudna menekülni, készek a kárvallott embe-
reknek elégtételt adni, (febr. 24. Jegyzőkönyv 
413. a-b lapokon). De már az augusztusi napok-
ban (1680. aug. 10.) újra átír a város a jezsuita 
atyákhoz, „hogy tartsák távol az ifjúságot a szőlő-
hegyektől és tiltsák el őket a fegyverhordástól. 
Egyébiránt ha a szőlőpásztorok valami csinta-
lanságban vagy lopásban találnak valakit, ami 
rajtuk esik, maguknak tulajdonítsák*. (V. jegyző-
könyv 452. b. lap.) 

A panaszok egy évtized múlva ugyancsak 
megújulnak. 1692. jún 26-áról olvassuk a városi 
jegyzőkönyvben (179—80. 1.): Az itteni jezsuiták 
iskolájába járó diákok közöl némelyek nem kevés 
kihágásokat tettenek az elmúlt napokban. Éjjeli, 
időben fegyveres kézzel kimentek a szőlőhegyekre 
és ottan, ahol gyümölcsöt találnak, azt nem el-
viszik, hanem a fákat is letördelvén, úgy tesznek 
károkat. E miatt a hegymester uraimék és a deákok, 
között könnyen emberhalál következhetnék be. 

— Krisztus k irá lyságának ünnepe. Okt. 
26 án d. u. V,6-kor Krisztus királyságának ün-
nepén a zárda dísztermében vallásos tárgyú ün-
nepély lesz. Az ünnepi beszédet P. Zimits Mihály 
helybeli missziós atya mondja, a műsort a nö-
vendékek énekszámai, szavalata és vetített képes 
előadás egészíti ki. Vetített képekben a régi egy-
házmúvészet fönséges Krisztus képeit mutatjuk 
be. A befolyó jövedelmet a helybeli inségakcióra 
fordítjuk. 

Esküvő. Kedden délben kötött polgári há-
zasságot az anyakönyvvezető előtt Wáchter 
Walter magántisztviselő, Wáchter Gyula mag-
pergetőgyáros fia és Brunner Bözsi, Brunner 
Imre állomásfőnök leánya. Az ifjú pár szerdán 
reggel Bécsbe utazott, ahol az egyházi esketést 
a mennyasszony bátyja Brunner Ferenc szecsi-
szigeti plébános végezte. 

Hasonlóképen a városon is lövöldözést tettenek. 
'amely miatt igen kflnnyen tüz támadhatna, kitől 
Isten óvja szegény városunkat " Ezek miatt a biró 

I felkereste a páter praefektus urat, aki jelezte, hogy 
tudomása van a dologról és a három jómadár 
már oly fenyítést kapott, hogy mig élnek, meg 
fognak emlékezni róla! Ezután is, ha valami 
haszontalanságot követnek el — csak igaz és 
valóságos legyen! — igen is nem fogják elszen-
vedni és elhallgatni, hanem megfizetnek kinek-
kinek érdemei szerint, kívánván a nemes várossal 
jó békességben élni." 

Ezen eseteket megérthetjük, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a magyar és török élet-halál harc 
kulminál ezen időben és végét járja már a föl-
szabadító háború. A harcias kornak a gyermekei 
is harciasak Mihelyt kihűl a háború tüzes kohója 
és az utolsó nemzeti felkelés zászlói lehanyatlanak 
a kismajtényi sikon, a csendes béke angyala kezd 
őrködni a jezsuita atyák, deákjai, a hegymesterek 
és a városi tanács felett. A jó barátság és a 
közös érdek kifejezésére közli a kollégium igaz-
gatósága a városi tanáccsal az új, fegyelmi sza-
bályokat, melyeket latin eredetiben a városi jegy-
zőkönyvbe is beiktattak (1717. nov. 17. 584-51.) 

Az öt pontból álló fegyelmi szabály szigoru-
ságát eléggé jelzi az, hogy mindegyik a kizárást 
helyezi kilátásba a vétkesre. Azonnali kizárás a 
büntetése annak a deáknak, aki a szőlőskertbe 
lép, ott gyümölcsöt vagy bármit letép, vagy bármi 
kárt okoz; akit az esti harangozás (nyáron 9, télen 
8 óra!) után akár fegyveresen, akár anélkül az 

Egy kiló sertészsír 2*16 P Hani Lajosnál. Több kiló vételénél 2 — P. 



Kőszeg és Vidéke 
1930 október 20. 
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Halá lozás ' . Bíborvörös őszi gyászpompát 
öltött a délkeleti bástyán támaszkodó regi ház 
romantikus udvarán a vadszőlő. Aki annyi szerető 
gonddal ápolta, magasra szöktette: a ház úrnője, 
a kőszegi polgárság egyik nagyasszonya, özv. 
Mahorsits józseíné, Link Lujza, a félváros „Lujza 
néni*-je 82 éves korában csendesen elhunyt az 
Ú r b a n . . . 70 év után mindennap áldás, ami még 
cini megadatik, külön kegyelem Istentől tartották 
a régiek. Amit ó átélt 70 év után, minden nap 
egy-egy külön megpróbáltatás volt. Eiős lélek-
kel, es a fiataloknak pt '^át adó el nem 
csüggedessel, szent gazdaságossággal, ősi pol-
gár erénnyel állta a harcot mindvégig, amig 
csodás szeivezete fel nem mondta a szolgálatot. 
Jóságos lelke mindvégig erős maradt és megin-
gathatatlan Áldott legyen szép emléke! 

M e g h a l t e g y k ő s z e g i k i s d i á k . A ben-

cés diákitjuságnak, de meg inkább a missiós 
fiunevelőintézetnek gyásza van. Rez Gjula III. 
gimnáziumi oszt tanuló rövid betegeskedés ntán 
vasárnap reggel hirtelen elhunyt. A kisfiú halá 
lát vátofszerte általános részvet kiseri. Temeté-
sén a gimnázium ifjúsága testületileg vett reszt. 

Halá lozás. Mult vasárnap reggel hunyt ei 

rövid mn\(dés uian életének 61. évében Ru-

pánovits Mihály n>ug adóaltiszt. Temetése ked-

den délután volt. 

Az ob lá tus és Ob l á t a Szöve tség a no 

vemfceri kuliuiestjet a halottak napja és a gim-

nazisták szinelőadása miatt nov. 10-ra halasz-

totta el. 

Tanár i kínevezés. Csathó Béla testneve-
lési tanárt a szombathelyi fiu felsőkereskedelmi 
iskolához nevezték ki. Csaihó Bela egy éven át 
a kószegi realfőgimnaziumnak is volt tomatanára, 
mely idő alatt fellendült a sportelet a főgimná-

ziumban. 

A tiszti ü dü l ő ügye biztos lepésben halad 
előre. A mult vasarnap miniszteri bizottság járt 
Kőszegen es vegleg átvette az üdülő telket, mely 
ez evben meg keiitest kap és az épitési anyag 
tuvarozasa is megtörténik a tél folyamán. Az 
epület frontja közel bO méter hosszú es 36 méter 
bzéles lesz ts két emelet magas. Az építés a 
tavasszal indul meg A telektulajdonosok is alá-
irtak a polgármester előtt a szerződést, ölenként 
2 P 50 fillérért adják el az ingatlant. 

Vasút i t á rgya l ások . Mint ismeretes, az 
usz'rákok átveszik a Kőszeg—Soproni vasut-
vonalat. Ez ügyben penteken Kőszegen volt 
tárgyalás, melyen Czeke Gusztáv elnök és' 
Jambrits Lajos polgármester vettek részt. E hó 
::8-án Sopronban tolytatódnak a tárgyalások, a 
hol azokat be is fejezik. A soproni tárgyalások 
előreláthatólag több napig tartanak. 

Tanu lmány i k i r ándu l á s . A reálgimnázium 
VIII. osztálya mult szombaton 18 án tanulmányi 
kiránduláson volt Szombathelyen. Megtekintették 
a közkórhaznak minden osztályát és a vakok in-
tézetét. Az igazgatósag mindenütt felvilágosító 
magyarázattal szolgált. A tanulókat elkísérte Nagy 
Balazs igazgató, Tóih Pelbárt és Hin Damastén 
tanárok. E helyen is halas köszönetet mond a 
közhórház és vakok t. igazgatósagának. 

utcán kóborolva .megcsípnek" ; aki mulató vagy 
gyanús helyekre megy és ott veszekedést szít; 
aki bárhonnan kicsapott diákokkal barátságot köt, 
velük sétál vagy társalog. 

Ily ponioban körülbástyázott fegyelmi sza-
balyok mellett sejthetjük, hogy a diákság egy 
idóre lemondott a virtuskodásról. A nélkül nem 
volt ezután sem, hogy kisebb rakoncátlansággal 
oe kellett volna megküzdeniük a jezsuita atyák-
nak, de a városi tanacs elé jó félszázadig nem 
került semmifele diakügy. Mária Terezia második 
háborúja idején azonban már annyira feleled a 
háborús szellem, hogy a pozsonyi helytartóta-
nacsnak közbelepese vált szükségessé. Az 1750. 
jún. 16. ts 30- i városi jegyzőkönyv (21H—21. és 
226—7. lapon ilyeténkepen adja elő az esetet: 

A deákok minapi haszontalan viselkedése 
miatt kellemetlen helyzetbe került a tanács, mert 
„az ittbent quártélyozó katonasággal és ezáltal a 
varossal is össze akartak háborodni. Ezt tanácsos 
volna a fötseges helytartótanácsnak megirnya.' A 
városbírónak ezen előterjesztesét a nemes tanács 
jóvahagyta, mert a korifeusok (főbünösök) között 
példát kell statuálnil (Folytatjuk.) 

Horváth beire dr 

Hitközség i tanácsü lés . Náhrer Mátyás 
hitközségi elnök elnöklete alatt tanács ülést tar-
tott kedden a Hitelszövetkezet igazgatói helyi-
ségében a rom. kath tanács, amelyen a tagok a 
fontos tárgysorozatra való tekintettel majdnem 
teljes számban jelentek meg. Különösen a Struc 
szálló kapuépitkezési ügyében, a bemutatott te-
metői szabályzatnál, az uj osztályozásoknál és a 
jövő évi költségvetéssel kapcsolatban hangzott 
el számos hozzászólás. A vitákban Kincs István, 
Németh Károly, Nagy Balázs, Dr. Freyberger 
Jenő, vitéz Szabadváry Ferenc és Sulyok Ferenc 
vettek részt. Az első tárgy egy bejelentés volt. 
A hitközségi tanács köszönettel vette tudomásul 
a városnak a Szent Imre ünnepéllyel kapcsolatos 
renoválási munkálatait. Ugyancsak tudomásul 
vette a tanácsülés, hogy a köztemető tulajdon-
jogának rendezése a legközelebbi városi köz-
gyűlés tárgysorozatán szerepel. A Strucc szálló 
templom melletti kapu építkezése ügyeben Kincs 
István javaslatára a tanács azt a határozatot fo-
gadta el, hogy nem járul hozzá és megakadá 
lyozza mindaddig a Strucc szálló italmérési en-
gedélyének kiadását, ameddig olyan megnyugtató 
megoldást nem kap, amely 100%-ra biztosítja a 
templomba menők és jövők zavartalan járását. 
Ezután elbírálta a tanács a beérkezett kérvénye-
ket és elhatározta a hitközségi adókkal hátralé 
kosok erélyes behajtását. A bemutatott uj temető 
szabályzatot jóváhagyólag tudomásul vette Sulyok 
Ferenc indítványára részbeni változásokkal az 
eddigi 6 osztály helyett 9 osztályt létesít a ta-
nács és mivel a jövő költségvetés máskép nem 
biztositható, 1931-re némi emeléssel a hitközségi 
adóalapokat a következőkép állította össze: I. 
osztály 36, II. 28, 111. osztály 22, IV. osztály 16, 
a következő osztályokat 12, 10, 8, 6, 4 és 2-ben 
állapította meg. Hosszabb vitát provokált Kincs 
István azon bejelentése, miszerint az elmúlt évek-
ben Kőszeg varosa a beszedett hitközségi adókat 
csak nagy késéssel szolgáltatta be a hitközségi 
pénztárba s ezáltal érzekeny körülbelül 1600 
pengős kárt okozott a hitközségnek. A tanács 
megbízta Kincs Istvánt, hogy ezen követelést a 
\árossal szemben érvényesitse. Megállapította 
még a tanácsülés a közgyűlés napját november 
hó 2-át delelőtt 11 órában, s ezután Náhrer 
Mátyás bezárta a hosszura nyúlt tanácsülést. 

Szomba the l y vá ros po lgá rmes te révé dr. 
Ujváry Ede helyettes polgármestert választották 
meg egyhangúlag a tegnapi közgyűlésen. 

Város i rendk ívü l i k ö zgyű l é s lesz jövő 
csütörtökön, melynek napirendjen a tiszti üdülővel 
kapcsolatos intézkedések szerepelnek. 

— Az Ob l á t a Szöve tség tagjai magukra 

vállalták a kőszegi temetőben pihenő katolikus 

papok és nyugalmazott plébárosok sírjainak 

allandó gondozását. Grémen Ilona elnöknö az 

elmúlt héten osztotta ki a sírokat (16) a Szövetség 

tagjai között, akiknek buzgó munkája máris meg-

látszik az elvállalt sírokon. 

Szü lő i értekezlet az áll. polgári fiúisko-
lában A Széchenyi István áll. polgári fiúiskola 
ezidén ma délután 3 órakor tartja első szülői 
értekezletét, amelyre a szülőket, szállásadókat és 
a tanügy barátait ezúton meghívja az igazgatóság. 
Ez alkalommal Laschober Ödön tanár a kézi-
munkaianitás fontosságáról, Taucher Gusztáv a 
Magyar Hétről és a magyar ipar pártolásáról 
értekezik. Utána közvetlen eszmecsere a tanitás 
és nevelés időszerű feladatairól. 

A vasá rnap i jó l s ikerü l t gyű j tésér t há-
lás köszönetünket fejezzük ki a nemeslelkü ada-
kozóknak, továbbá a fáradságot nem ismerő 
lelkes gyűjtőknek. A Széchényi polg. fiúiskola 
és a gimnázium szorgalmas, fürge cserkészei a 
következő hölgyekkel végezték fontos misszió 
jukat: Tauscher B -né, Szederkényi Ilona, Lendvay 
L.-né, Hermann F.-né, Wiedemann F.-né, özv. 
Vincze M. né, özv. Frankenberger J.-né, Kühn 
N.-né, Orbán N.-né, Rozner P.-ne Flamisch 
G.-né, Böröndy K.-né, Pontyos Gy. né, Vilits 
l.-né, Nagy l -né, Németh S.-né. Varga I. né, 
Farkas J.-né, Holpert P-né, Csécsenyi J.-né, 
Fiiszár J.-né, özv. Kriszt N.-né, Pöszt K.-né, 
Felber A-né, Kohl A.-né és Klee Istvánné. 

A Kőszeg i ált . Temetkezés i Segély-
egyesület ma délután órakor tartja rendes 
évi közgyűlését az ipartestületben, melyre az 
összes tagjai meghivatnak 

Róth J enő kö l c sönkönyv t á r ú j donsága : 
Dekobra, Liebling dei Gotter und Frauen. 

É tv ágy t a l a n s ágn á l , rossz gyomornál, bél-
rekedesnél, renyhe emésztésnél' anyagcserezava-
roknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a ter-
mészetes Ferenc József keserűvíz rendbehozza 
a gyomor és a belek működését s megszabadítja 
a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az 
orvostudomány több úttörője megállapította, hogy 
a Ferenc Józse f víz abszolút megbízható has-
hajtó A Ferenc Józse f keserűvíz gyógyszer 
tárakban, drogériákban és füszerüzletekben kap-
ható. 

Megh í v ó a kőszegi róm. kath. hitközség 
képviselőtestületének 1930. évi november hó 
2-án délelőtt 11 órakor az apácazárda tornater-
mében tartandó közgyűlésére, melyre a megvá-
lasztott képviselőtestületi tagokat tisztelettel meg-
hívom. Tárgysorozat: 1. Elnöki jelentés. 2. Az 
1931. évi költségvetés jóváhagyása. 3. A temető 
szabályzatnak a jóváhagyása. 4. Indítványok. 
Az indítványok a közgyűlés napját megelőzőleg 
24 órával a hitközség elnökénél Írásban nyúj-
tandók be. Kőszeg 1930. évi október hó 21-én 
Náhrer Mátyás a hitközség elnöke. 

Nemessz ivü adakozó . Brisky Mátyás 
kőszegi kereskedő öt mázsa krumplit, 20 kiló 
lisztet és 10 klgr. zsirt ajánlott fel a kőszegi 
inségakció javára. A nemes példát mint követésre 
méltót, ajánljuk sokaknak figyelmébe. 

A z a l r e á l i s k o l á b a n e hó 30-án tartandó 
szabadegyetemi jellegű előadásra a meghívók 
már kézoesittettek. Aki esetleg még igényt tart 
meghívóra, forduljon az iskola igazgatóságához. 

Bocskay Bé la k i t űnő humor i s t a pénte-
ken délután a moziban az ifjúságnak nagyszerű 
műsorral tanulságos szórakoztató előadást tar-
tott. A diákok és gyerekek szűnni nem akaró 
tapsokkal honorálták az újszerű mókás előadást. 
De volt egy pár szép hazafias és komoly szám 
is melyet szívvel lélekkel adott elő a sokoldalú 
rutinirozott művész. Bocskay Béla a régi jó 
időkből való artista a 16—18 év előtt sikerrel 
szerepelt városunkban. Mint tudomást szereztünk 
róla 28 án szombaton az „Elité" kávéházban 
nagy mókás estét tart Azután egyletekben és 
körökben fogja szórakoztatni a tagokat. Az ér-
demes erdelyi művészt ajánljuk a közönség párt-
fogásába. 

A kö z ön ség körében megoszlanak a vé-
lemények, hogy mikor történik tulajdonkép a 
temetői kivilágítás oly eseteken mint az idén, 
amikor nov. l-e Mindszentek szombatra esik, 
2 ika vasárnap és 3-ika hétfő halottaknapja. 
Utánnajártunk illetékes egyházi helyen, ahol azt 
a felvilágosítást nyertük, hogy ily esetekben a 
halottaknapját megelőző napon, tehát az idén 
nem elsején Mindszentek napján, hanem vasár-
nap 2-án történik a temetői kivilágítás. 

A „ZEPHIR" világszerte 
ÁRAIM LESZÁLLÍTOTTAM! 
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Nagyobb tlpuaok 3—4 szobás lakást is fűtenek 

Leszállított árak: 
S í é n és koksz tüzelésű „H E R O S " és 
„REKORD- kályhák P 45-— tői 
„ZEPHIR1* kályhák P 90-- töl 

Árjegyzését ingyen és bérmentve küld 
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1930. október 26. Kőszeg és Vidéke 

Az inségakc ió vezetősége hálás köszö-
netét fejezi ki a cipészeknek, akik díjtalanul vál-
l a l koz tak a következő munkákra. Cipésziparosok 
szövetkezete 15 p. talpalás, Varga Imre 10 p. 
talpalás 5 p. javitás. Föszt K 5 p. talpalás, 
Deutsch P. 5 p. talpalás, Odonits I. 10 p. javí-
tás, Bilisits F. 5 p. talpalás, Kálmán L. 10 p. 
javitás, Markovits F. 5 p. javitás, Fried Gy. 7 
n talpalás. Eddig 156 pár cipő került javításra. 
A vezetőség hálásan emlékezik meg Waldmayer 
R őméltósága gazdag adományáról, amely a 
többek között 38 cipő talpat tartalmazott. A 
többi kiadast részben az eddig befolyt pénz-
adományból, részben a koszorú megváltásból 
fedezi. Körülbelül még 50 pár cipő szóiul javí-
tásra. A vezetőség elve: Mindent használható, 
jó állapotban kiosztani, hogy igy tényleg segítve 
legyen a rászorultakon. 

Szent Imre jub i leum a reá lg imnázium-
ban. A reálgimnáziumban erősen folynak az elő-
készületek a szent Imre jubileumra nov. 2-től, 
5-ig tridum lesz. 8-án, 9-én szinelőadás a kö-
zönség számára. 

— A koszorú-megvá l tás i mozga lomban 
Kőszeg városa jár elől jó példával, amennyiben 
a hősi sírokra szánt öszeget, 50 P t az inség-
akció javára adja. Idén a rendbehozott sírokon 
a kis polgáristák szokásos koszorúit hiába ke-
ressük. Csak virágszálak és néhány gyertya jelzi 
majd a kegyeletet. A drótra gyertyára szánt 
összeg a didergők, nélkülözők szenvedéseinek 
enyhítésére szolgál. Kövessük a város példáját 
minél többen! A koszorú megváltási összeget 
vagy a városházára, vagy dr Lauringernéhoz, 
vagy Bertalan E. hez juttassuk. Mindenszentek 
napján a temető mindkét kapujánál sátrak lesz-
nek, ahol minden adományt átvesz és feljegyez 
a vezetőség. Koszorú megváltásra özv. Bertalan 
Imréné 5 P-t adott. 

A névnap megvá l t á s mozgalmához a kő-
szegi szt. Benedek-rendi székház is csatlakozott. 
Bárcsak minél többen követnék nemes példá-
jukat 1 

Budapesten a kenyér ára 28 fillér, a pék-
sütemény ára 4 fillér. Tegnapelőtt Szombathelyen 
is lementek a pékek az árakkal, reméljük, hogy 
e héten Kőszegre is elérkezik ez a közönség 
által már nehezen várt és teljesen méltányos és 
jogos olcsósági hullám. 

A Loreley opera e lőadásának végleges 
terminusa november hó 5. Az opera főszereplői 
tisztára helybeli műkedvelők. A szóló számokat 
Szmolyán Lászlóné, dr. Fuchs Endre, Körmendi 
Kálmán, dr. Stur Lajos és Schőnbauer Frigyes 
éneklik. A női és férfi kar a katholikus és ev. 
egyházi énekkarból és a Concordia tagjaiból van 
kiválogatva. Az opera betanítását hégeni Gleim 
Hugó végezte, akinek vezetése alatt az eddigi 
szokásoktól eltérően ezen operaelőadást vissza-
vonhatatlanul csak egy előadásban az alreáliskola 
dísztermében rendezi meg a Zenepártoló Egye-
sület. Plakátokat és jegyeket a jövő hét közepén 
bocsátja ki az egyesület és a csak egy előadásra 
való tekintettel már most nyomatékosan felhívja 
a rendezőség a közönség figyelmét arra, hogy 
helyét idejében biztosítsa. A zenekar a Zene-
pártoló Egyesület ugyancsak helybeli műkedve-
lőkből álló tagjaiból áll. 

Hogyan segítsünk magunkon az idei 
lisztek gyenge minősége m ia t t ? Bizonnyára 
minden háziasszony észrevette, hogy aratás óta 
nem tud oly szép kenyeret sütni, nem húzható 
ki a rétestészta, mint azelőtt. Ennek oka az uj 
dunántuli buza sikértartalma A lipárti malom 
ezen ugy segített, hogy az Orölnivaló búzáját a 
tiszavidékről hozatja. Ez az oka annak, hogy a 
lipárti liszt Kőszegen aránylag rövid idő alatt 
közismert lett. Szíves érdeklődők a következő 
üzletekben kaphatják: Benedek Gvuláné, Lagler 
Antalné, Pollák Sándor, Somogyi Gyula, Schwarz 
Mártonné, Zotter Ferenc, Weinberger Gusztávné, 
Grünwald Jó?sef Bozsok, Waltersdorfer Mihály 
Kőszegszerdahely. 

Férfi és női télikabátok, hubertus és boy 
kabátok nagy választékban ZERTHOFER REZSŐ 
fuhaáruházában. Mértek utáni rendelések pon-
tosan eszközöltetnek. Gallértisztitás elfogadtatik. 

Figyelem. Tekintettel az inség ak-
cióra, Mindenszentekre kizárólag megrendelésre 
minden árért élő és mű koszorút vagy csokrot 
a legszebb saját termésű virágaimból készítek 
Müosits Gyula virágkereskedő. 
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A városi párt vezetősége felkéri tagjait 
hogy e héten 30-án csütörtökön tartandó rendes 
közgyűlés előtt 2 órakor teljes számban jelen-
jenek meg a Lackner vendéglőben. 

Altalános a fe lháborodás a közönség 
körében a mészárosok ellen, mert dacára annak, 
hogy ugy az elmúlt vásáron mint egyébként is 
lényegesen lecsökkent élőmarháknak, nem men-
nek le a hus árával A sertészsír mindig drágább 
volt, mint bármilyen hus, most pedig minden-
felé olvassuk a zsir olcsóbbodását, sőt már 2 
pengős árt is hirdetnek, azonban a hus ára csak 
nem akar visszamenni. A tapasztaltak után tehát 
jogos a közönség követelése a mészárosokkal 
szemben. 

Az őszi színtársulat november 6-án kezdi 
meg Kőszegen 5—C hétre tervezett vendégjátékát 
a Mulatóban. Mint arról már a nyár folyamán 
részletesen beszámoltunk, ez évben nem a Radó 
színtársulat, hanem Deák Lőrinc színtársulata 
vendégszerepel városunkban. Minden tekintetben 
jó cserét csinált ezzel Kőszeg, mert a Deák tár-
sulatot igen jó hirek előzik meg. Deákék jelen-
leg Kalocsán vendégszerepelnek és onnan jönnek 
Kőszegre. 

Elkészült a városi költségvetés, mely 
minden évben a helybeli nyomda teljesítőképes-
ségének bizonyítványa volt és büszkén fektet-
hette bármely más város nyomtatott költségve-
tése mellé ugy tartalom, mint kivitel tekinte-
tében. Ezalkalommal csak a köntöse ha-
sonlít az előbbiekhez, a belső része azonban 
mindenképen elárulja azt a nagy takarékosságot 
amelyet ez a patinás város a háború utáni tizen-
kettedik évben a legnagyobb erőfeszítések mel-
lett kénytelen kifejteni most, amikor az a jelszó: 
„Munkát, kenyeret a népnek". Házilag készült a 
városházán és csak a papírkereskedő és a könyv-
kötő keresett néhány pengőt, az adófizető nyom-
dász és a két facér betűszedő rovására. „Mun 
kát a népnek" és „Takarékoskodj- ezt a két 
problémát egyidőben hatásosan megoldani — 
ehez egy Archimides kalkulációja szükéges, a mi 
mai tudósaink ehez nem értenek. 

A Szinpárto ló Egyesület felhívja tagjai-
nak figyelmét arra, hogy az őszi szini előadá-
sokra a helybeosztás a napokban készül el. Le-
hetőleg mindenki megkapja az előző évi helyét. 
Az idén is párhuzamos előadások lesznek annál 
is inkább, mert a tagok száma tovább emel 
kedett. Régi tagok esetleges kívánságait, ameny-
nyiben lehetséges, figyelembe veszi az egyesület. 
Miután a Szinpártoló Egyesület csaknem minden 
helyet szerződésileg lefoglal, minden színház-
látogató, aki meg nem tagja a szinp. egyletnek, 
saját érdekében cselekszik ha uj tagként be-
lép az egyesületbe. Jelentkezni vitéz Szabadváry 
Ferencnél lehet. 

A Zenepártoló Egyesület hétfőn f. hó 
27-én este Vj9 órakor a polgáriiskola diszter-
meben tartja évi rendes közgyűlését. 

Jobb, lega lább 4 polgár i t végzett leány 
délutanokra 1 —7-ig, nagyobb gyermekek melle, 
uzsonna és 30 pengő fizetés ellenében állást 
kaphat helyben Csak írásbeli ajánlatok e lap 
szerkesztőségébe kéretnek. 

Felhívás. Akinek kiadó szobái vannak a 
színészek számára, az jelentse be a Bálházban. 

A Szinpártoló Egyesület hétfőn f. hó 
27-én délután '/,6 órai kezdettel a polgármesteri 
szobában választmányi ülést tart, amelyre a ta-
gokat ezúton is meghívja a vezetőség. 

Szabóhegyi vendéglőm 
egész télen át nyitva van! 

Szobák állandóan kaphatók. Vadász 
es turistavacsorák elkészítését jutá-
nyosán vállalom. Szives pártfogást 

ker BETLEHEM ISTVÁN 
vendéglős. 

Z T E - K S E . Ma vasárnap délután 3 óra-
kor játssza a KSE ez évadban utolsó bajnoki 
mérkőzését Kőszegen azzal a zalaegerszegi TE-
vel, amely a KSE ez évadban egyetlen legyőző-
jével a ZSE vei a bajnoki mérkőzések során el-
döntetlent ért el s ezzel pontot hódított el tőle. 
A ZTE különben is a bajnokság 3-ik helyezettje 
s mindig veszélyes, teljesen egyenragu ellenfele 
volt a KSE nek a bajnoki mérkőzések során, s 
ezért ma igen izgalmas vérbeli bajnoki küzde-
lemre van kilátás, mely jó idő esetén rekord 
közönséget vonz ma a KSE pályájára. A mér-
kőzés bírója Szabó Szombathely. A mai bajnoki 
mérkőzések különben is végleg tisztázni fogják, 
hogy ki marad végleg pont előnnyel az élen, 
mert mig a KSE a ZTE-vei mérkőzik, ugyancsak 
ma, a bajnokságban a KSE-nek legveszélyesebb 
versenytársa a SFC 1900 a ZSE-vel viv nagy 
harcot a bajnoki pontokért. 

Mozihirek. Zoro Huru megy ma a mozi-
ban. Többet nem is kellene mondanunk, mert 
hisz e közkedvelt két komikusnak oly lelkes hivő 
tábora van, mint talán egyetlen egy moziszinész-
nek sem. Pedig annyit mégis el kell árulnunk, 
hogy egy darabjukban se láthattuk még oly sok 
oldaluan e két barátunkat, mint Két csirkefogó-
ban, amelynek alcíme „Gyöngyélet a huszárélet". 
Elsősorban a Práterben látjuk a darab elején 
viszont őket, ahol Zoro és Huru egyéniségüknek 
teljesen megfelelően állást kapnak, t. i. ők egy 
mutatványos bódéban a közönség érdeklődésének 
valamint labdadobásának célpontjai. Különböző 
bonyodalmak után még humorosabb állást kap-
nak, mert ugyancsak egy mutatványos bódéban 
Don Quijote és Sancho Panso szerepében lát-
juk őket viszont. Amikor innen is menekülniök 
kell a vészes üldözők elől, hullámvasúton, ródli-
pályán, körhintán és az egész Práteren keresztül 
egy huszár kaszárnyába potyognak be, ahol azon-
nal be is sorozzák őket, mint tartalékosokat. 
Zoro és Huru katonaruhákban, ennél szomorúbb 
és tragikusabb jeleneteket még nem láttunk. De 
még mindig nincs vége a bonyodalomnak, mert 
a darab végén Zorot, mint elsőrendű lakályt és 
Hurut, mint női ruhába öltöztetett szobalányt 
látjuk viszont. Kedden e hó 28-án a mozi be-
mutatja azokat a csodálatos felvételeket, ame-
lyek az idei szent Imre ünnepségekről készültek. 
A pápai legátus érkezésétől a vérmezői misén 
át, a dunai csodálatos körmenetet és ünnepség 
minden egyes mozzanatát élethűen örökítette 
meg a film. Miután a mozi nem saját rezsijeben 
rendezi az előadásokat a bérletszelvények nem 
érvényesek. A helyárak egyébként rendesek. 

Emlékszeg megvá l tása a l ka lmábó l a 
következő összegek folytak be a tüzoltó-
egylet pénz tá rába . Takács Sándor, Hersits J , 
Nemes József alezr.. Hammer János, Pallos Rezső, 
Rusznyák Ferenc, Tóth Zoltán, Dorner Ferenc, 
Wisinger Lajos, Nyukosz, Demarcsek László, 
Püsky Gyula, Lukác^háza község, Koczor Lajos, 
Gaál József, Csánits Sándor, ifj. Müller Ferenc, 
özv. Chernel Istvánné, Dr. Visnya Aladár, Dr. 
Szerdahelyi Elek Szombathelyi ÖFE, özv. dr. 
Kováts Istvánné, Jambrits Lajos, Dr. Kirchknopf 
Béla, Szerdahely község, Nagy Balázs, Dr. Pető 
Ernő, Pacher Gyula, özv. Kohnjakabné, Kőszegi 
József, Seper Imre. Szt. Benedekrend, Kleininger 
József, Linzer Mihály, Pogány Árpád, Müller 
Ferenc, Kirchknopf Mihály, Németh Imre, Gager 
Alajos, Holecius Sándor, Cáki ÖFE, Cák község, 
Weöres Elemér, Horváth Andor, Wlasits Gyula, 
Fölnagy Miklós, hégeni Gleim Hugó, Adler Simon, 
Scháffer Gusztáv, Pertorini Rezsó, Maitz Andor, 
Stipkovits István, Dr. Halik Miksa, Papp Alfréd, 
Miilier Ede, Östör Kár ly, Eisner Kamill, Abert 
István, vitéz Zitás Bertalan, Suhajda Lajos, 
Wa!dmayer Károly, Dr. Dreiszker Fenne, Holzer 
Mihály, Borhy János, Chemez Jenő, Varga Bálint, 
Nemescsói OFE, Hacker Samu, Dr. Pallér József, 
Tiefenthaler József, Török János, Dr. Lauringer 
István, Tömördi ÖFE Velem község, Jambrits 
Ferenc, Dr. Havas G>ula, Id. Róth Sándor, Szey-
bold Gusztáv 5 — , (Folytatjuki 
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H30 olctóbtr Kőszeg és Videke 

KSE—Spar ta W i en 3 : 0 (1:0). \ bécsi — A testnevelési b izot tság f. hó 24 en 
Sparta kitunó játékéról képviselő csapata mar hétfőn délután 5 órakoi a .polg«uro«steri szobá-
szombaton e«ie érkezett egy hatalmas autóbuszon ban rendkívüli ülést tart. 

városunkba, számos kísérővel és az egyforma A nemzeti munkavéde lem felügyelősége 

klubsapkás szimpatikus bécsiek kellemes benyo a lég és gázvédtlem oktatási segedletenek meg-
mást keltettek. Vasárnap délután szépszámú ktt- szerkesztésére pályázatot hirdet. 1 „Aerokemiai 
zttnsér jelenlétében a becsiek értekes ezüstser- harc" enciklopédikus jellegű szakirodalmi mun-
leggel lepték me^ a kőszegieket. A nemzetközi kára. Terjedelme: 110-200 nyomtatott oldal, 
mérkőzés szép sportot nyújtott és ismét öregbi- Pályadíj: 100U iegyezer) pengő. 2. „Tájékoztató 
tette a KSE hírnevét. A bécsiek revánsa nem füzet" az aerokémiai támadásról és az ettfne 
sikerült a tavalyi vereségért és igy a KSE nem- való védekezésről. Terjedelme: 20-30 nyom-
zetközi mérkőzések terén ismét veretlen maradt tátott oldal. Pályadíj: 300 (háromszázi pengő, 
a saját pályáján. Hatalmas lendületű játékával 3. „Emlékeztető" parancsalakban tartalmazza a 
megérdemelt győzelmet aratott a KSE jónevü gázveszély esetében a szeszélyes magatartás 
bécsi ellenfelével szemben. Az első félidő váltó- szabályait. Terjedelme; legfeljebb 4 nyomtatott 
zatos támadásokkal indult. A 7. percben 1 l-est oldal. Pályadíj: 100 (egyszáz) pengő 4. Leg és 
vétenek a becsiek, amit Brukner berámol (1 :0 ) gázvédelmi utmutató cserkészek és leventék ré-
Változatos iramban folyik a felidő, eredmény nél-,szére". Terjedelme: legfeljebb 20 nyomtatott ol 
kül. Helycsere után a KSE lendületes játékkal dal Pályadíj: 200 (kettőszáz) pengő. Határidő 
döntő fölényt erőszakol ki. melynek eredménye, mind a négy segédletre: 1931. évi február hó 1. 
Seper csodaszép fejesgólja majd ugyanő ragasztja A pályázati szándék bejelentési határideje, amely 
a balsarokba harmadszor is a labdát és így 3 : 0 most október hó 15 én lejárt, egy hónappal, 
arányban verve maradnak a szépen, de puhán azaz f. évi november hó 15-ig meghosszabbitta-
játszó bécsiek, bár a 11 -essel szépíthettek volna, tott. A részletes feltételek, a .Munkavédelem" 
de Spindlbauernek nem volt szive beengedni ezt cimü lap szeptember havi 5 ik számában jelen-
a szepitő gólt. No, majd tavasszal Bécsben — tek meg, Szombathelyen a „Nemzeti Munkavé-

talán sikerül — a reváns, mondták a meccs végén. 
A KSE nagyszerű játékával igen megörvendeztette 
nagyszámú híveinek táborát. A bécsieknél a köz-
vetlen védelem és a középfedezet és center tünt 

delmi Hivatalban-, Vármegyeház II em. ajtó 1., 
hétköznapokon d. e. 10 — 12 óráig, a vidéki vá-
rosokban a polgármesteri hivatalban, a közsé-
gekben a községi-jegyzői, vagy körjegyzői hiva-

ki jó játékával. A KSE minden játékosa dicséretet talokban és csendőrörsökön tudhatók meg, mert 
érdemel. Szabó kitűnően bíráskodott. ezen hivataloknak a fenti lap díjtalanul jár. 

O r s z á g o s v á s á r . Hétfőn t r ották a szoká-
sos októberi, kirakodó és állatvásárt közepes 
forgalom mellett. A kirakodó vásáron tulnyomó-
lag zöldség szerepelt a ruhavásár mellett Reggel 
35 csomó zöldséget lehetett 1 pengőért kapni. 
Estefelé azután krach keletkezett és 80 sőt 80 
csomót is adtak 1 pengőért. Az állatvásárra össze-
sen 772 drb. állatot hajtottak fel: 252 szarvas-
marhát, 185 lovat és 33) sertést. Ebből eladtak 
94 szarvasmarhát, 38 lovat és 100 sertést. A 
forgalom gyengébb volt, mint az elmúlt vásá-
rokon. 

Elveszett s zomba ton a Hangyától a vasút-

állomásig 100, azaz száz pengő. Tekintettel arra, 

hogy a pénzt egy szegény tanonc-fiu vesztette 

el, és ezt az összeget ő megtéríteni nem tudja, 

a becsületes megtalálót kéri, hogy adja le a 

Hangyában. 
— Kezdőd ik az u j Miss Magyarorszag 

vá lasz t ás . A Színházi Élet e heti számában 
jelenti be, hogy megkezdi az uj Miss Magyar-
ország választást. Incze Sándor hetilapjának leg-
újabb számában közli Szaplonczay Éva Rio de 
Janeriói noteszát sok érdekes képpel, levéllel, 
feljegyzéssel. Hallatlanul érdekes cikk: A csókon 
szerzett világhír. Incze Sándor cikke a New-Yorki 
színházi újdonságokról. Ezenkívül rengeteg gyö-
nyürü kép és érdekes cikk teszi gazdaggá a 
Színházi Élet uj számát, amely regényt, három 
és egyfelvonásos színdarabot, gyermekujságot, 
kottát ad mellékletül. Kőszegen a Színházi Elit 
Róth Jenő könyvkereskedésében kapható. 

A kőszegi kir. járásbirós.ij;, mint telek-
könyvi hatóság 3B84199"U k. u , 

Á i í o í S S i h i r d e t m e n y - k i vonat . 
A Magyar Olasz Bank r. t. cég 

végrehajtatónak Németh János és 
neje szül. Schatzl Julianna végre-
hajtást szenvedők ellen indított vég 
rehajtási ügyében a telekkönyvi ha-
tóság a végrehajtási árverést 4000 P 
tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a kőszegi kir. járásbíróság 
területén levő, Kőszeg városban 
fekvő, s a kőszegi 4647 sz. tftvben 
A -f 1 sor és 1345/a hrsz. alatt 
felvett és Németh János és neje sz. 
Schatzl Julianna nevén álló ház 
ingatlanra 1S00 P kikiáltási árban; 
továbbá a kőszegi 3104 sz. tjkvben 
Németh Jánosné szül. Schatzl Juli-
anna nevén álló A+2 sor és 3207 
hrsz ingatlanra 302 P, A- 3 sor és 
3303 hrsz. ingatlanra 190 P, a I. 1 
sor 30^4 hrsz. ingatlanra 121 P, a 
- f i 4 sor és 3236/6. hrsz ingatlanra 
370 P, a 4-15 sor és 4160/a/2 hrsz 
ingatlanra 775 P és a -f-16 sor és 
4103 hrsz. ingatlanra 126 P kikiál-
tási árban elrendelte. Az árverést 

1030. november hó 12. nap j ának 
délelőtt 9 órakor 

a kőszegi telekkönyvi hatóság hiva-
talos helyiségében Chernel-utca 12. 
I. em. fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő házin-
gatlan a kikiáltási ár felénél, a többi 
ingatlanok pedig kétharmadánál ala-
csonyabb áron nem adhatók el. Az 
árverelni szándékozók kötelesek bá-
natpénzül a kikiáltási ár 10 '/.-át 
készpénzben vagy az 1881. LX. t. 
c. 42. § ában meghatározott árfo-
lyammal számitott óvadékképes ér-
tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
hogy a bánatpénznek előleges birói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881. LX.t. c. 147., 150., 170. § ai, 
1908. XL. t. c. 21. §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet tett, ha 
többet igérnl senki sem akar, köte-
lesnyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Azon szlmos és jóleső rész-
vétért, mellyel felejthetetlen 
testvérünk, nagynéni és rokon 

özv. Mahortsich Jozsefne 
Link Lu jza 

elhunyta alkalmával fájdalmun-
kat enyhíteni igyekez'ek, kiilö 
nősen azoknak, kik drága ha-
lottunk koporsóját koszorúkkal 
és virágokkal díszítették, vala-
mint a temetésen való megjele-
nésért ezúton mond hálás és 
meleg köszönetet 

a gyászoló család. 

Köszönetnyi lvání tás . 
Mindazoknak, akik felejthe-

tetlen jó ferjem, ill. testvtr és 
sógor 

Rupanovi ts Mihály 
nyűg. adóa l t i sz t 

temetésén megjelentek, koszo-
rúk és csokrok küldésével fáj-
dalmunkat enyhíteni szívesek 
voltak, ezúton mondunk hálás 
köszönetet. 

A gyás zo l ó család . 

Védve I 

Gyümölcs és sorfavédő 
mely vadrágás, juh, kecsk* és legelöállat stb. ellen 

egyedül biztos védelmei nvuft. 
Gyorsan és könnyen kezelhető, impregnált, ezert állat 
meg nem rágja, évekig használható és jókarban marad, 
miáltal annak beszerzési költsége egy fát megterhelő 
évi Költsége néhány fillérre redukálódik 

1 m magas favédő drb -ként . . . P — 
1-50 m „ „ „ . . . P l -

1*50 m magas impregnált karó . P — 82 

Legkisebb szállítható mennyiség 5 drb Szállítható 

postán és vasúton, — árak frankó Kószeg 

1 drb. legnemesebb almafa, vedövel P 2 80 
1 „ körte-szilva-kajszinbarackfa „ P 350 

Kőszegi Fenyömagpergetö, Faiskola 
(Czeke és Wáchten Kőszeg , Vasm. 

W Gyümö lcs fá t vadrágás ellen szal-
máva l . feayóga l lya l , bo rókaágakka l 
stb: á tkötn i helytelen és csak látszólag 
olcsóbb, mert ez a gyümö lcs fa rovar és 
mályva g y ű j t ő j e ! — Gyümölcs fák , a 
kőszegi égha j l a tnak megfe le lő legne-
mesebb fajtákban és minden mennviseg-
ben, olcsó á rban kaphatók. 

•ELEKTROBIOSKOPI 

általa igért ár ugyanannyi százalé-
káig kiegésziteni. (1908 XLl. 2fv § ) 

Kőszeg, 1930. aug. 11. 
Dr. Rledl Zol tán i. k. kir. Jdrdsbiró 

fl kiadmány hiteléül: 

Heira Mátyás telekH3nywez«tS 

Vasárnap , október 2ö-án: 

A két csirkefogó 
(Gyöngyélet a huszártTet) 

A Palladinum 8 felvonásos víg-

játék attrakciója. Főszereplők 

ZORO és HURU. 

Kisértet kongresszus. 
„Fox" burleszk 2 felvonásban. 

M A O Y A R H ÍRADÓ . 

Kedd t n , október 96*án : 

Jótékonycélu e lőadások t 

SZENT IMRE HÉT 
ünnepi eseményei 8 fejezetben. 

V a s s népj. miniszter temetése 

Nemezgyárban eladó 2 

drb. jó állapotban lévő 

cserépkályha 

Három polgárit végzett 
15 éves teljes hadiárva 
gyermekek mellé sze-
gődne. Király-ut 40. 

hallgatókat, 

ill. tanulókat 

felvesz 

Tóth Zoitán 
autófuvarozó, Kőszeg. 

Bármilyen építkezést, 
építési és átalakítási 

J' » íi-J'ívy jj[ 

tervek, vagy ajánlatok 
elkészítését, úgyszintén 

tatarozási munkákat 
V \ I J *j !* j •» • v ) • \ 

elvállal 

Csánits Sándor 
• ''ids>i > t 1 

oki, kőművesmester 
Kőszeg. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 

• i 
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