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Téli gazdasági tanfolyam Kőszegen. 
A m. kir. Földmivelésügyi Minisztérium el-

határozta, hogy a nyugati államok mintájára téli 
gazdasági tanfolyamokat rendez. Ezen tanfolya-
mok célja, hogy a gazdaifjak, különösen pedig a 
kisgazdák fiai elsajátítsák azokat a legszüksége-
sebb tudnivalókat, amelyekre ma minden modern 
gazdának szüksége van, hogy egyrészt megállhassa 

a helyét a mindennap inkább érezhető külföldi 
versenyben, másrészt pedig földjét m iné l in ten-
zivebben megművelve, megtalálhassa boldogulását 

a mai nehéz gazdasági és pénzügyi viszonyok 
között is. 

Egyelőre tizenkét vármegyében egy-egy tan-
folyam van tervbe véve, amelynek vezetője az 
illető járás vagy város ezen célra különös kikép-
zésben részesült gazdasági felügyelője, előadói 
pedig megfelelően kiválasztott szaktanárok; Kő-
szeg szab. kir. r. t. város azon szerencsés hely-
zetben van, hogy az elsők között van kijelölve 
az 1028 -29. évi téli tanfolyam helyéül. 

A tanfolyamok anyagának legnagyobb része 
mezőgazdasági tárgyú, nagyon helyesen helyet 
találnak azonban egyéb gazdasági vonatkozású 
ismeretek is; a tárgyak csoportjai nagyjában a 
a következők : 1. Talajmüvelés, növénytermesztés 
és rétmüvelés. 2. Az állattenyésztés összes ágai 
és tejgazdaság. 3. Kisgazdaságok berendezése, 
géptan és épitkezéstan. 4. Gyümölcs és konyha 
kertészet, szőlőmüvelés. 5. Méhészet és selyem-
tenyésztés. 6. Házi ipari oktatás. 7. Magyar nyelv-
tan és fogalmazás. 8. Gazdasági földrajz és tör-
ténelem. 9. Számtan, mértan, természettan. 10. 
Közigazgatási és egyéb jogi ismeretek. 11. Nem-
zeti munkavédelem, tűzrendészet. 12. önképző 
gazdakör. 

A tanfolyam tartama három hónap és pedig 

A Sopron-Vasmegyei Polgáriskolai Tanárok 
Körének közgyűlése. 

A Sopron Vasmegyei Polgáriskolai Tanárok 
Kóré ezévi rendos közgyűlését 1928 évi november 
hó 10 én Kőszegen, az áll. polgári fiúiskola zene-
termében tartotta Náhrer Mátyás felügyelő-igaz 
gató elnökletével, a köri tagok, a város vezető-
aége s különféle fajú és rangú iskolai képviselői 
nek nagyszámú részvételével. A város közönségét 
polgármesterünk képviselte. 

A polgári fiúiskola Freiazmuth József tanár 
vezetése alatt előadott összhangzatos üdvözlő 
dala utáö Náhrer Mátyás elnök lendületes, szí-
vélyes szavakban üdvözölte a megjelent vendé-
geket és köri tagokat e nagymultu határváros 
ban, amelynek magasfoku kultúrájának az elő-
teremtésében e város agilis vezetősége, a bencés 
rendház, a hitfelekezetek, kulturintézetek, az 
iskolák tanárai és tanitói mindenkor teljes oda-
adással s buzgósággal tevékenykedtek. A trianoni 
kegyetlen végzet folytán e szebb napokat látott 
város javainak, értékeinek legnagyobb részét 
elvesztette. S csak egy kiváló értéke: a kultu-
rája maradt meg ós ennek további fejlesztésén 
dolgozni és munkálkodni és az országban szerte-
azét a nemzeti közművelődésnek hatalmas védő-
bástyákat emelni, a tanárságnak s tanítóságnak 
éa ennélfogvá a polgáriskolai közoktatásügy mű-
velőinek is legfőbb kötelessége legszentebb 
missziója. Szeretettel köszönti a Polgáriskolai 
Tanárok Országos Egyesületének tevékeny ki-
küldöttjét, Molnár János főtitkárt. Szeretné, ha 
* mai közgyűlésből kifolyólag is azt az impresz-
Bziót vihetné magával a fővárosba, hogy e Kör 
értékes munkájával, a polgári iskola és tanári | 
•tátusa joffos törekvéseinek és célkitűzéseinek a 

! december, január és február hónapok, az ünnep 
és szünnapokat leszámítva 60 előadási nap 180 
órával; a napi három tanóra lehetőleg ugy lesz 
beosztva, hogy a gazdaifjak az előadásokat napi 
munkájuk legkisebb sérelmével hallgathatják, itt 
természetesen tekintettel kell lenni a legkülönbö-
zőbb érdekekre és több körülményre, miért is a 
tanórák beosztására csak az összes érdekeltek 
meghallgatása után kerülhet a sor. 

A tanfolyam látogatása teljesen ingyenes, 
csak a legszükségesebb tanszereket tartoznak a 
hallgatók magukkal hozni; a hallgatók alsó kor-
határa 16 év, felső korhatára nincs megállapítva, 
mert az intéző körök minden érdeklődőnek lehe-
tővé óhajtják tenni a tanulást. 

Ezen vázlatos ismertetésből megállapítható, 
hogy a kormány nagyon helyesen a mezőgazda-
sági mintaállamok példájára, a mezőgazdasággal 
foglalkozó lakosság helyes továbbképzését tűzte 
ki célul, mert csak a tanult és képzett gazda képes 
olyan árut termelni, amely a világpiacon felveheti 
a versenyt és csak a megfelelően képzett gazda 
képes az annyiszor hangoztatott, azonban sajnos 
még eddig el nem ért többtermelés azon fokát 
elérni, amely nemcsak egyéni boldogulását bizto-
sítja, hanem végeredményben az ország gazdag-
ságát és fejlődését eredményezi. 

A tanfolyam szervezői bizton remélik, hogy 
a város intelligens kisgazdái fel fogják ismerni 
ezen kérdés nagy horderejét és a tanfolyamok 
szükségességét és hasznát; értékelni fogják tudni 
a város azon kiváltságos helyzetét, hogy a leg-
első tanfolyamok egyike épp városunkban lesz 
felállítva és fiaikat szívesen fogják a tanfolyamra 
küldeni, hogy azok ott oly ismeretekre tehessenek 
szert, amelyek nemcsak az ő előnyükre fognak 
válni, hanem amelyek helyes alkalmazása szüleik 

a szolgálatában egyszersmind az országos köz-
pontnak a munkáját is minden erejéből telhetőleg 
alátámasztja. Szívélyesen üdvözli Jambrits Lajos, 
Kőszeg város nagyérdemű polgármesterét, a pol-
gári iskolai közoktatásügy jóakaró pártfogóját 
és iskolánk nemesszivü barátját, kinek magas-
foku kulturérzéke mindig megtalálja az intéz-
mények előteremtésében a műveltség emeléséhez 
vezető utat, továbbá az egyházak képviselőit, 
akikkel a kulturális célok és eszmék kitűzésében 
és megvalósításában mindig egy uton haladunk; 
az összes tanintézetek képviselőit, akik ebbeli 
szíves megjelenésükkel nemcsak a polgáriskola, 
hanem egyszersmind e Kör kulturmunkáját is 
megbecsülték és dokumentálták azt az örven-
detes tényt, hogy e városban a közoktatásügy 
nem iskolafajok szerint elválasztva, hanem har-
monikusan és koncentrikusan halad a maga ki 
jelölt ösvényein, ennélfogva e kölcsönös együtt 
működésből csak szellemi jólét és áldás fakadhat 
a városra; a vasutas árvaház képviseletében 
Oribács Lajos igazgatót, abból a szívélyes kap-
csolatból kifolyólag, amely a helybeli polgári 
iskola és az árvaház között fennáll és végül 
Kincs István apátplébánost azért a szeretetéért 
s jóindulatáért, amellyel a helybeli paedagógus 
társadalom iránt viseltetik — és evvel a köz-
gyűlést megnyitja. 

Válaszképen Jambrits Lajos polgármester 
a mindent átfogó nemzeti gondolat megváltó 
erejét hangoztatja. Tudja, hogy ennek leglelke 
sebb hirdetője ós terjesztője a hazai tanárság, 
azért itt a végeken, a fájós sebek helyén, e 
Trianonhoz hasonló mélabús szomorú novemberi 
napon a város közönsége nevében a polgári 
iskolai tanügy munkásait szívélyesen üdvözli és 

gazdaságának jövedelmezőségét is jelentékenyen 
f°gJa gyarapítani. 

Az aggályoskodók gondoljanak arra, hogy 
a gazdasági munka legenyhébb idejében egy 
gazdacsaládból egy-egy fiatalember néhány órai 
távolléte nem hátráltathatja a gazdaságok üzemét; 
gondoljanak arra, hogyha az iparos és kereskedő 
ifjútól 3—4 éves gyakorlati és elméleti tanulási 
időt kívánunk, nincs-e szüksége legalább is any-
nyira, vagy még inkább a százfajta dologgal 
foglalkozó gazdának tanulásra és továbbképzésre; 
gondoljanak arra, hogy a faekék ideje elmúlt és 
bekövetkezett a rádió és repülőgép időszaka, 
amikor az öldöklő világversenyben az egyén és 
az egyének összessége, valamely társadalom csak 
annyit ér és annyira tud boldogulni, amennyit 
tud és annyit tud, amennyit tanult, mert tudást, 
alapos és értékes tudást csak alapos és komoly 
tanulással lehet elsajátítani. 

Tekintettel az előrehaladott időre a tanfo-
lyamra való jelentkezés folyó évi november hó 
22-ig, mindennap a hivatalos órák alatt a gaz-
dasági tanácsnoknál a városházán eszközölhető, 
ahol bővebb felvilágosítás is nyerhető. 

H I B D B T M É N 7 S S 
Közhírré teszom, hogy az 1927. évi 60 000 

sz. P. M. rendelet értelmébea az 1929 évre 
szóló adóalanyok és adótárgyak összeírása el-
rendeltetett és f- é. november hó 5 ón kezdetét 
veszi. Felhívom a közönséget, hogy a magjelenő 
összeíró közegeknek a kívánt felvilágosítást 
megadják s az általuk átadott összeirási lapo-
kat pontosan töltsék ki s aliirva ugyancsak az 
összeíró közegnek adják át. Figyelmeztetem a 
közönséget, hogy a valótlan adat szolgáltatás 
szigorúan lesz büntetve. 

űrül annak a felemelő alkalomnak, hogy a Kör 
ezidén Kőszegen tartja évi közgyűlését. 

Kincs István apátplébános abban a tudat-
ban, hogy a tanárság kulturmunkájában a millió 
és millió lelket mozgató hitnek az erőforrásait 
is belecsepegteti a gyermekek szivébe, az iskolák 
nevében köszönti az egybegyűlt tanárságot. 

Utána Molnár János, az országos elnökség 
főtitkára emelkedett szólásra és a kőszegi polgári 
fiúiskola patrónusának, az épület homlokzatán 
ékeskedő Széchenyi István gróf szellemét idézve, 
kiemeli, hogy a produktív pályára képesítő pol-
gári iskola minden munkájában ós célkitüzésé-
ben a nagy nemzeti reformátor szellemi és nem-
zeti hagyatéka szerint jár el. — Méltatja dr. 
Klebelsberg Kunó gróf közoktatásügyi miniszter-
nek Magyarország oktatóihoz intézett körlevelét 
és az abban foglaltakat követésre ajánlja. Fej-
tegeti továbbá az országos központnak jövő 
munkaprogrammját az iskola belső életének 
fokozására és a tanárság erkölcsi és anyagi 
helyzétének javítására vonatkozólag. Eszerint 
illetékes helyen sürgetni fogja az intenzív szak-
képzés szempontjából a tanári könyvtárak fej-
lesztését, a szeniumos rendszer sérelmeinek as 
orveshsát s a hadviseltek érdekeinek a meg-
óvását. Megíratja a polgári iskolai tárgyak taní-
tásához követeudő módszeres eljárást és a jubi-
leum küszöbén a polgári iskola történetét, a 
polgári iskolai gondolat kialakulásától a legújabb 
időig. Végül szóló kitér az uj egyetemi tanár-
képzés és felügyeleti ügyének mai állására. Az 
Országos Polgáriskolai Tanáregyesület központi 
elnökségének szívélyes üdvözletét tolmácsolva, 
elismeréssel adózik a Körnek tevékeny és értékes 
működéséért. (Folytatjuk.) 
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KCaze* és Vidéke 
1928. november 18. 

Közhírré teszem, hogy a m. kir. fővám 
hivatali kirendeltség engedélyt adott arra, hogy 
a Burgelandból- Bur^elaudba szánt tranzitó áru-
kat fuvarozó fuvarosok a városban etetés és 
itatás céljaira legfeljebb másfél órát tartóxkod 
hatnak. 

Ad. 14.067—1928. Felhívom az érdtkeltek 
figyelmét a magy. kir. honvédség mosatási és 
tisztítási munkálataira vonatkozólag kiadott 
versenytárgyalási hirdetményre, amely a polgár-
mesteri hivatalban megtekinthető. Ajánlat be 
adásának helye és ideje: Sz :»nbathely magy. 
kir. államrendészeti szervek élelmiszer üzeme 
f. évi november hó 26 án. 

Ad. 12.515—1928. Értesiten midazokat, 
akik eddig hudirokkart, hadiözvegy ili. hadi 
árva segélyben nem részesültek, do erre akár-
milyen jogcímen igényt tartanak, e hét folya-
mán jelentkezzenek felvétel céljából a hivata-
los órák alat ta városházán 11. számú szobában. 
Ezen újonnan jelentkezők, valamint azon hadi-
rokkantak ós hadiözvegyek, akik végkielégítést 
térnek, továbbá azon hadirokkantak, akik törö 
dőttségitknek újból való megállapítását, illetőleg 
felemelését kérik, jelenjenek meg f. h. 25 én 
vasárnap d. e. 9 órakor a városházán az igény-
megállapitó bizottság előtt, mely bizottság a 
kérdéses ügyet vizsgálat alá ves<.i és határoz. 
Nyomatékoson figyelmeztetem az érdekelteket, 
hogy az elkésve jelentkezetteket a rendelet ér 
leimében kérelmükkel hivatalból utasítom vissza 
6s három évig igányük nem lesz megállapítható. 
Félreértések elkerülése céljából még azt is köz-
löm, hogy azon hadiözvegyek és hadirokkantak, 
akik nem kérnek végkielégítést, il). rokkantsági 
fokuk felemelését, nem tartoznak megjelenni 
az igénymegállapitó bizottság előtt. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Árveres i hirdetmény. 

Köztartozás fejében lefoglalt üres hordók, 
üvegek, ca 35 kg. gépolaj es ca 5 kg. firueis 
Kőszegen, Várkör 35. sz. ház udvarán 1928. évi 
november 20 án délután 2 órakor árverés utján 
a legtöbbet ígérőnek el foguak adatui. Feltételek 
az árverés előtt a helyszínen megtudhatók. 

Schedl Marton, v. végrehajtó. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesíttetnek az érdekelt testületi tagok, 

hogy a tanoncszegCdtelések és szabaditások f. 
évi dicember hó 2-án, szokásos időben fognak 
eszközöltetni. 

Ipartestületi elnökség. 

Az 51. magy. kir. állami sorsjáték 
nyerem ényelnek számát H4 és összegét felemelték. 

Az összes nyeremenyek készpénzben fizettetnek ki. 

Főnyeremény: » 0 . 0 0 0 pengő, Nyeremény: 15,000 pengő. 
Ezenkívül: 10.000 P, 5000 P, 25"0 P, -000 P, 1000 P. stb. stb. készpénzben. 

Húzás okvetlen december 15-én. 
Egy sorsjegyre K É T nyeremény Is eshet! 

Egy sorsjegy á ra 2 pengő , fél sorsjegy 1 pengő . 
Kapható minden bank- és sorsjáteküzletben, dohánytőzsdében, postahivatalban stb. 

Sebaj górnám, pofon nem árt, 
JTCüfogam ran az angyalát! 
Nem ugv csinálta Scíiirarz S Í SÓ , 

J{ogy ne rolna tartós és jó! 

S C H W A R Z I Z S O . á l l . v i z s g . fogá sz ,Várkör29 . 

I I X I I K K . 
II. Ottó örökös király születese napja alkal-

mával a Magyar Férfiak én Nők Szent. Korona 
Szövetsége meghívja a legitim király híveit a 
november 18 án, m i vasárnap dílelőtt 9 órakor 
a Jézus Szive templomban tartandó szentmisére. 

Kőszeg város közönségé is tiltakozik a 
trianoni béke 10 ik évfordulóján. M i vasárnap 
d. e. 11 órakor lesz a városháza közayülóei 
termében a tiltakozó gyü'és, amelyre polgár 
mester meghívta a város egész közönségét. 

Iskolalátogatás. Nábrer Mátyás polg. i-k. 
igazgató és Z*la ós Sjmogy vármegyék polgári 
iskoláinak fölügyelője az elmúlt héten kezdte 
meg hivatalos ellenőrző körútját Z i lában és az 
utolsó napokban a tapolcai áll. polgári fiu- és 
leányiskola tanulmányi ügyeit vizsgálta felül. 

Doktoravatás. E hó 14-én avatták Krausz 
Bélát a wieni egyetemen a jogtudományok 
doktorává. 

Halalozás. Műit héten csütörtökön éjjel 
hunyt el rövid szenvedés után életének 76. 
évében őzv. Seper Jánosné, S*per Iaare kávés 
édesanyja. Temetése vasárnap volt nagy részvét 
mellett. 

Meghalt városunk egjik övg szegénye, 
a mindenki által jól ismert Bs/rger Ignác 90 éves 
korában. H-tt héttel ezelőtt összerogyott az E/e-
utcábau köiutja alkalmával, ahonnan a mentők 
szállították el a kórházba. Itt mult hétfőn meg-
halt és szerdán temették el az izraelita temeiobeo. 

Fogászati hir. Schwarcz Izsó áll. vizsg. 
fogász rendelését csütörtökön, azaz f. hó 22 én 
újból megkezdi naponta délelőtt 9—12 ig és 
délután V,3—Vj6-ig Kőszegen, Várkör 29. 

Kérelem a nagyerdemü közönséghez ! A 

helybeli Evang. Nőegylet bizalommal fordul 
Kőszeg város nemeslelkü közönségéhez, hogy 
szegényei számára viselt felsőruhát, fehérneműt, 
cipőt, élelmet, tüzelőanyagot v*gy bármit aj\n 

[dókozzon. Közeleg a tél s félő, hogy az id^n 
' munkaalkalom híján még többen fáznak és 
éheznek, mint máskör. Közeleg karácsony szent 
ünnepe, hadd érezzék ők is, hogy a krisztusi 
sziretet élő, ható és jót tenni m^g nem szűnő 

1 hatalom A szíves adományokat eiőre is hálás 
! szívvel köszöni a Nőegylet ós kéri, hogy azokat 
' dr. Lauriuger Jánosné lakásán (Belváros) adják le. 

Panasznapot tart a Szombathelyi Kerületi 
Munkásli-losito Pénztár kiküldöttje szombaton, 
november 24 én délután fél 3 órakor az Ipar-

; testület hivatalos helyiségében. 

A hadikolcsönseyelyre jelentkezők eddigelé 
; nem nagyszambau jelentek meg a városházáD. 
jA jelentkezés ideje még mindig tart, de tokin-
' tettel arra, hogy csak gyérszámban törtóut a 
jelentkezés a polgármester ngy intézkedett, hogy 
a jövő év folyamán már csak hivatalos órák alatt 
lehet jelentkezni. Miért is figyelmeztetjük a 
közönséget, hogy igényét mielőbb jelentse be, 
hogy az iratok feldolgozhatók legyenek és ide-
jében felmenjenek a minisztériumba. 

M e l l é n y e k és p u l l ó v e r e k á t -
alakítását, j a v í t á s á t és k ö t é s é t Is 
v á l l a l o m . N a g y n é , S z o m b a t h e l y , 
E r z s é b e t k i r á l y n é utca 8 udvar. 

Az állami tanitókepazde ügyeden az a hir 

járta be a várost, hogy u város vezetősége már 
i3 megvette a tanítóképző céljaira a hercegi 
várat. Ezen hir nem felel meg a valóságnak. 
Ylindösuze az igaz, hogy a város veeetősége 
igen is foglalkozik a tanítóképző kérdésének a 
megoldásával és erre a célra kombinációba 
vette a hercegi várnak a magvételéí, de ezidő-
szerint még csak előzetes tárgyalások vannak 
folyamatban ós az utolsó szó a minisztériumot 
illeti. Ettől függ ugynie. hogy alkalmasnak 
találja e az épületet, megfelelő átalakításokkal 
tanítóképző céljaira. 

A Szinpartoló Egyesület f. hó 22 én, csü-

törtökön este 6 órakor a polgármester szobájá-
ban választmányi ülést tart, amelyre ezúton is 
meghívja a vezetőség a választmány tagjait. A 
napirenden ORV érdekes javaslat szerepel, amely 
az egyesület működését egész uj irányban is ki 
akarja terjesztoni. 

Az eredeti hadikölcsön jegyzők most folyó 

regélyzósi akciójával kapcsolatban közli a Kő-

szegi Hitelszövetkezet, hogy helyieégéban bárki 

meggyőződhet hadiköicsön nosztrifikálási szá-

mának helyességéről. 

Tudja-e, hogy mi van ma délután 
4 órakor a Sörkertben, 

Intbzöbizottsagi ülést tart a Kőszegi SE csü-

törtökön este V,9 órakor klubhelyiségében. 

Marton bucsut tartottak mult vasárnap a 
szerencsétlen olmódiak, d j nem u falu üszkös, 
füstös és rombadőlt nyugati oldalán, hanem az 
épségben maradt keleti részén, Fehér Alajos 
vendéglője körül. Szomorú látvány volt ez a 
kép : mig a falu alsó részén tetőnélküli füstös, 
düledező falak mellett busultak a károsultak, 
addig a falu felső részén, ha nem is oly mér-
tékben, mint máskor, zeueszó mellett folyt a 
mulatság és táncra perdült a pusztulástól meg* 
mentett lakosság, természetesen nem felejtkezve 
meg a károsultak vigasztalásáról sem. Hogy 
maradt a faluuak egy jó része, molynek a sors 
megengedte a mulatságot, azt az olmódiak 
oroszlánrészbon a szomszédos domboldalon va-
dászó kőszegi Diana-vadásztársaságnak köszön- { 
hetik, melynek tagjai a legelsők voltak a szín-
helyen és fáradságot nem kímélve, teljes erővel 
hozzáláttak a tüz tovább terjedésének megaka-
dályozásában. Vlegbecsülhetetien szolgálatot tett 
a vadásztársaságnak ott volt két autója azáltal, 
hogy Kuttel Dezső gyógyszerész autóját azonnal 
Kőszegre küldte segítségért, Gotthárd Dezső 
padig az ő autójával végigszáguidotta az összes 
Fzomszédfalvakat egész Locsmándig és értesítette 
a tuzoitösAKot a nagy veszélyről. A legmesszebb 
fekvő derék locsmándias voltak a legelsők a 
színhelyen tekintélyes autofecskendőjükkel és 
pár pillanat alatt már lövelték a vi/et a tűz-
fészkekre. Minden bizonysággal mondhatjuk, 
ho?y h» a vadásztársaság ós az általuk létre 
hozott gyors segély ott nincsen, akkor a fejét-
vesziett községet végigperzselik a lángok és a 
vasárnapi bucsut sírás és jajgatás tette volna 
hangosai. 

Figyelmeztetes. Közúti forgalomban a be 
ós kiléptetés a téli hónapokban f. hó 18 án 
dé :i 12 órától ke?dvg ne.u a barakkoaban h inem 
a rendőrkapitányság őrszobájában történik mecr. 

A n. é. közönséget ezúton értesítem, hogy a 

Kőszegen, Király-ut 5. szám alatti faáru, játék, emléktárgyak, ház-
tartási stb. ltrakatomat karácsony után beszüntetem, a raktáron 

levő tárgyakat mélyen leszállított árban kiárusítom. 
GUTH VILMOS, műesztergályosmester SZOMBATHELY, Kossuth Laios-utca 19. 
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Gyümölcstermelés i és gyümölcsfa&poláti elő-
adást tartott f. hó 11-én a városháza tanács 
termében dr. Kisfaludy Liptay Sándor cs. és k. 
kamarás. Az előadást szép számú közönség 
hallgatta végig, amit az elfiadó saját tapasztalatai 
alapján tartott meg. Bár sok ujat nem mondott, 
mégis érdekes volt az előndása. Ismertette a 
gyümölcsfák temérdek sok ellenségét és rámuía 
tott arra, hogy nem elég a gyümölcsfát csak el 
ültetni és azután Forsára hagyni, azt gondozni, 
ápolni kell, mert különben idö előtt elpusztul, 
megbetegszik. Az előadó beismeri, hogy sok 
munkát, fáradtságot igényel a fák rendszeres és 
okszerű ápolása, de ezzel szemben bizonyította, 
a munka és a költség nemcsak hogy megtérül, 
de a rendszeresen kezelt gyümölcsös szép hasz-
not is hoz. így gyümölcsösének idei termését, 
melynek gordos ápolása következtében 95% a 
volt folt- és féregmentes, mar szeptember hónap 
ban métetermázsánkint 60— G2 pengőért votték. 
Ez olyan fényes eredmény, ami gondolkozóba 
kell, hogy ejtse a kőszegi gyümölcstermelőket, 
akik bizony 6zép és egészséges gyümölccsel nem 
igen dicsekedhetnek. A kártevők elleni védeke 
zésül az ÍLnda, Sulfarol, Arsenol stb. szerekkel 
az évenkinti 4—5 szörös permetezést ajánlja. A 
fatörzseknek méeszcl, sárral való bekenését feles 
legesnek és céltalann; k mondja. Fü közé fiatal 
fákat nem szabad ültetni. Véleménye szerint a 
kőszegi viszonyoknak legjobban az Ananas és 
Kanadai ranett felel meg. Az ismertetett véde-
kezési módok felsorolását feleslegesnek tartjuk, 
mert a Chinoingyór prospektusaiban mind fel 
találhatók. Ez volt az előadás lényege. A mi 
részünkről azt jegyezzük meg, hogy bár igen 
kívánatos volna a gyümölcsfák intenzivebb ápo 
lása és amint az előidó konstatálta, ki is fizeti 
magát, mégis félő, hogy a nagy költségek és 
nagy munka sok embert vissza fog riasztani. 
Ha legalább nem kellene annyiszor ós annyi-
félével permetezni. A permetezőgép beszerzése is 
fjntos tényező, amit csak uay gondolunk meg 
oldhatónak, ha többen összeállanának és vásá-
rolnának nagyobb, gyorsan dolgozó gépet. Amint 
eddigi tapasztalataink mutatják, Kőszegen a 
gyümölcsöseink nagy elhanyagoltsága következ-
tében, jobb árt gyümölcseinkért nem tudtunk 
ezideig elérni és éppen ez a körülmény fog sok 
embert a lényeges költségeket igénylő védeke 
zéstöl visszariasztani. De tulsok fajtát is termel-
nek it), holott sokkal előnyösebb volna, csak 
néhányra súlyt fektetni, amelyek itt tapasztalat 
szerint jobban beváltak. Kevés fajta, de nagyobb 
mennyiségben inkább talál vevőre. Milyen más 
volna a helyzet, ha a tavaly tervbe vett állami 
gyümölcsfatelepat már megkaptuk volna. A 
szakszerű kezelésnek és irányitásnak üdvös 
hatása hamarosan érezhetővé válna. Sajnos ugy 
látszik, az ügy elaludt, örömünk és reményeink 
hiába voltak. Kérjük a város vezetőségét, hogy 
karolja fel ezt az ügyet, tegyen újból lépéseket 
egy állami faiskola létesítése céljából, mert a 
város közönségének fontos érdeke fűződik ahhoz, 
hogy a kőszegi gyümölcsösök ne pusztuljanak, 
hanem fejlődjenek. Ha a gyümölcsösökben szak-
szerű kezeléssel kitűnő izéről és zamatjáról 
országszerte híres kőszegi gyümölcsöt egészséges 
és tiszta minőségben termelhetjük, biztosra 
vehelő, hogy az ország piacain és talán a kül-
földön is nagy keresletnek fog örvendeni. 

Hasznos tanácsadó. Az öltözködés kérdé-
sének megoldása sujcos miud nagyobb és 
nagyobb gondot okoz. Minél kevesebb pénze 
van valr.kinek, cnrá l nagyobb vigyázattal kell 
vásárolnia. Ezért olvasóinknak szolgálatot ig.ye 
kezünk tenni, mikor felhívjuk figyelmüket, hogy 
különösen a *zövet vásárlásnál feltűnő figye-
lemmel legyenek a vásárolandó áru minőségére, 
az ár méltányos voltára és fCként a cég szo 
lidságára. Ezért igen melegen ajánljuk olvasó 
inknak a ke zel 80 éves múltra visszatekinthető 
Semler cígut, hol olcsón a legjobb minőséget 
kapja. Ezért téli bevásárlásainál ne mulassza 
el felker- sni Budapesten a Samlor J . céget IV. 
Bécsi utca 7. szám alatti helyiségeiben. 

Ingyen mulathat ma 4 órakor a Sörkerti 

teadélutánon. 

A tuzkarosult olmódiak reazere minden 

oldalról küldenek termésíetbeni és pénzbeli 

adománvokat. Kociiszám hordják a szomszéd 

közséi/ek a szalmát a leégett házak ideiglenes 

befedésére. A város is indítson egy gyűjtőakció' 

a szegények támogatására. 

Nézeteltérések, félremagyarázások és téves 
felfogások, valamint technikai akadályok és 
anyagi károk elkerülése céljából a legnagyobb 
tisztelettel megkérem lapjaim jóindulatu munka 
társait és azon urakat, akik valamilyen közér 
dekü cikket (kivéve az apró hireket) óhajtanak 
a helyi lapokban leközölni, hogy kéziratukat 
legkésőbb pénteken délig juttassák a nyomdába, 
mert a jövőben a pénteken délután leadott szel 
lemi anyagot csak feltételesen, szombaton dél 
előtt pedig egyáltalában nem fogadhatok el az 
aznap megjelenő számba leközlés céljából, 
mert ez a körülmény minden esetben a lap ké 
sői megjelenését és ebbel kifolyó anyaeri károkat 
von maga után. A kiadó. 

Teaest. Ma vasárnap délután 4 órai kez-
dettel tartja az ev. Nő- és Ifjúsági Egyesület 
hirdetett teaestjét. Egész városszerte közérdek 
lődés tárgya a teadélután, mely Kőszeg társa-
dalmi életétiek mindig kimagasló eseménye volt. 
E'uttal snm kér belépődijat a rendezőség. É?y 
pengős teajegyért nagyszerűen uzsonnázhat a 
közönség, mulathat a mir.dig jól sikerült kabaré-
számokban, melyek most fokozottabban fognak 
hatni, miután az előadások színpadon terülnek 
bemutatásra jelmezekben és maszkokban. Azon 
kivül dus cukrázda, a mulattató világposta, 
mellyel mér oly 6ok jóízű tréfát űztek, stb. fog-
ják nagyszerű hangulatban tartani a közönséget. 
Az egész esten át pedig egy elsőrendű női zene 
kar hangversenyez. A műsort irredenta, hazafhs 
szavalatok és pompás kabarétréfák képezik a 
legjobb erők előadásában. Az állandó nagy 
látogatottságra való tekintettel, ezúttal álló 
helyekről gondoskodott a rendezőség, hugy igy, 
kik a nagy teremben már nem kapnak helyet, 
élvezhessék azért az előadíst. A tead^luián 
pontosan 4 órakor kezdődik, azért ajánlatos a 
pontos megjelenés, mert a rendezőség helyek 
fenntartásáról nem gondoskodik. Felkéretnek 
azok, kik süteményeket, tortákat ajáulottak fel, 
azt délután 2 órára szállítsak ki a Sörkertbe. 

Szombat, nov. 17-től kezdve minden este 

L A K A T O S M Á R I A országoshirü hattagú 

női zeneüara 
hangversenyez a Sörkertben. 

A n. é. közönség szíves pártfogását kéri tisztelettel 

őzv. TRATTNER SÁNDORNÉ, vendéglős. 

A szlntaraulat hétfőn fejezi be előadásait. 
Vasárnap délután a kitűnő Z3rkovitz operett, a 
„Csókos asszony* megy, este Radó igazgatóval 
a címszerepben az oly sok sikert elért darab, a 
„Cigány", héttőn utolsó előadásként Villányi 
nagyhatású és a fővárosban óriási sikert elért 
prózai darabjával, „Királynőm, meghalok érted" 
fejezi be a társulat előadásait. Ez utolsó elő-
adásra külön is felhívjuk figyelmét a közönség-
nek. Az idén egy igen értékes darabbal fejezik 
be az előadásokat, amely tulajdonkép Szokolay 
Eta és Radó László jutalomjátéka, de amelynél 
a színtársulat a szerződésben vállalt kötelezett-
ségénél fogva — miután a három jutalomjáték 
már megvolt, — a felárakat nem szedheti. 

Uj szabómester Bárdosi Gyula a férfiszabó 

ipar gyakorlására kapott a városi tanácstól ipar-

igazolványt. 

Beszüntette iparát Gabos Géza cipész-

felsőrészkészitő, akit a tanács a lajstromból 

törölni rendalt. 

Uj kifőzdék. Ederics Jánosné a Kiráiy ut 

1. sz. alatt, özv Kelemen Józsefné pedig Király 

ut 51. sz. alatt nyitott kifőzdét, mire a tanács 

engedélyt adott. 
A Burgenlandból Burgenlandba szánt tran-

zité arukat fuvarozó fuvarosok részére a m. kir. 
fővárahivatali kirendeltség a városi hatóság 
közbenjárására eug< délyt adott arra, hogy azok 
etotós itatás céljaira ' legfeljabb egy és egy fél 
órát tartózkodhassanak u város területén. Öröm 
mel üdvözöljük ezen intézkedést, mert nemcsuk 
a fuvarosok érdekoit szolgálja, akik nem kény-
telenek a sokszor hosszú útszakaszokat etetés 
és itatás nélkül megtenni, hanem érdeke a helyi 
forgalomnak is. 

D - M. C. b é k e b e l i a n y a g b ó l u j 
h a r i s n y á k a t köt ós f e j e l N a g y n é , 
S z o m b a t h e l y , E r z s é b e t k i r á l y n é 
ucca 8. 

Baumgartner Lajos kozokirathamisitaai ügye. 
Közöltük már, hogy Baumgartner Lajos ellen 
a honosítási okirat miatt bűnvádi eljárás indult 
meg a szombathelyi kir. törvényszéknél. Est az 
ügyet a napokban tárgyalta a győri ítélőtábla 
felebbviteli bírósága, ahol is Baumgartner Lt-
jost másodfokon is felmentették a vád és kö-
vetkezményei alól. A főügyész a felmentés éa 
bűnösség meg nem állapítása miatt semmiségi 
panaszt jelentett be. Ennek az ügynek előz-
ménye a következő: Baumgartner L*jos 1907. 
évben nyerte el a magyar állampolgárságot, 
1913. évben azonban a m. kir. belügyminiszter 
elrendelte a honosítási okiratnak beszolgálta 
tását és ezzel kapcsolatban a megsemmisítését. 
Baumgartner ennek nem tett eleget, hanem a 
honosítási okiratról a kőszegi kir. közjegyzőnél 
másolatokat készítetett, hogy ily módon iga-
zolja magyar állampolgárságát. Ebben az ok-
iratban Baumgartner Lajos, mint „fogorvos" 
szerepel, törvényes házastársának pedig a tőle 
1896. évbeu törvényesen elvált felesjgét Tuoek 
Johunnát jelentette be, tehát az okirat már 
eredetileg is hnmisitvány volt, raurt abbun va-
lótlan adatokat szolgáltatott Baumgartner Li jos. 
Mont az érdekes ügy a kir. Kúriához kerül. 

Vivókurzus ugy a kezdők mint a haladók, 
akik jelentkeztek H KSE vivókurzusára s akik 
még jelentkezni akarnak f. hó szerdán 5 árakor 
pontosan jelenjonok meg a Trattner vendéglő 
na«ytermében. 

Táncmulatságok á falun. A cáki tűzoltó 
és levente egyletek és a peronyei levente egylet 
ma délután táncmu'atságot tartanak. A szerda-
helyi tüzoltóegylet 25 én tart Katalinbált. 

Baumgartner Lajos s ikkasztás i ügye. Kö-

zöltük már, hogy a kős^.egi kir. járásbíróság 
Baumgartner Lajos fogművest sikkasztás és 
jogtalan fogorvosi ténykedésj miatt 500 pengő 
pénzbüntetésre ítélte. Ezt az ügyet a napokban 
tárgyalta a szombatbelji kir. törvényszék fe-
lebbviteli bírósaga, ahol is az elsőfokú ítéletet 
teljes egészében helybenhagyták. Biuragartner 
az ítélet ellen semmiségi panaszt jelentett be. 

Feljelenteit tett Baumgartner Lajos volt 
fogműves Schwarz Izsó áll. vizag. fogász ellen, 
mert a „Günser Zeitung* november 4 én meg-
jelent 45 számában a hirdetése alatt Z ihnarzt-
nak nevezte magát- Helyreigazítás oéijából itt 
közöljük, hogy a Zahnarzt szó kizárólag nyom-
dai tévedésből került a hirdetés alá a fordító 
és a szedő elnézéséből kifolyólag Schwarz Izsó 
fogász tudta nélkül. Érdekes a dologban az, 
hogy éppen ae az egyén ütközik bele ebbe a 
csekély kis hibába, sőt még feljelentést is tesz, 
aki már vagy 30 éve bitorolja a doktor és fog-
orvosi cimet. Si tacuisses philosophus man*it>.ses. 

Nem érinti a gazdasági válság azt a vidéki 
kereskedő, gyáros, iparos vag j vállalkozót, aki 
a reklámot célszerűen alkalmazza. Ezt tárgyalja 
144 oldalon az a hézagpótló könyvecske, mely 
a napokban hagyja el a sajtót. Mindvégig le-
bilincselően érdekes tartalma megmutatja a bol-
doguláshoz vezető helyes utat, vájjon milyen 
ösvényen kell haladni az ipar és kereskedelem 
terén'működőknek. A .Vidéki Reklám Tájé-
koztatót" a reklám legalapossabb ismerője, az 
országszerte előnyösen ismert reklámszakember, 
Erdős József állította össze. A munka részle-
tesen foglalkozik a vidéki reklám lehetőségekkel 
bemutatja a vidéki sajtót, ennek óriási nyilvá-
nossáaát és hogy miként !eh»t csekélv költ-
séggel, praktikus és ötletes reklámmal uj és 
nagy vevőkörro szert tenni. A vaskos köny-
vecskét lapunkra való hivatkpzás>al ingyen <*s 
bérmentve* küldi meg az érdeklődőknek Erdős 
József hirdetési irodáj i, modern reklámvállalota, 
Budapesj, II., Vitéz ucc* 2. szám. 

Ha Budapestre utazik 
keresse fel 

w József főherceg s z i ö i 
BUDAPEST, VIII., BAROSS-TÉR 2 

a Keleti pályaudvar közvetlen közelében. 

Családias szolid otthont talál 1 
Garantált tiszta szobák, hideg-meiegviz. fürdők a 
házban, központi fűtés, lift, vil lamos megál ló a 

ház előtt. Figyelmes kiszolgálás. 
Teljesen pótol ja az otthont ! 

SZOBÁK MÁR 4 PENGŐTŐL KEZDVE! 
Hosszab tartózkodásnál engedmeny. 
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S z í n h á z 
Szombaton a „Nászéjszakát" adták. A da-

rabban a szerzők ismételten is a szereplők ajkára 
adják a „pocsék* kifejezést. Bár erös, de a da-
rabra is ráillik ez a jelző. Furcsa egy operett! 
Könnyű zene, néhány jó melódiával. Ez azonban 
egyetlen érdeme. Majd semmi tánc, kar egyáltalán 
nincs. A francia szellemességnek kellene mind-
ezért pótolni. Mi azonban csak otrombaságokkal 
kevert ostobaságot láttunk és hallottunk. A darab 
végén, akár csak a „Zenebonában", a szerzők 
utasítása szerint tanakodtak az egyébként kitűnően 
játszó szereplők „Ugye vége van a darabnak", 
„Nemde tetszett", „Tessék tapsolni". Azonban a 
látszólagos siker elérésére nem segített ez a trükk 
sem. Kőszegen menthetetlenül és megérdemelten 
megbukott a darab. 

Vasárnap a „Kurucfurfang" ment. Egy kissé 
naiv, tulhosszu és fölösleges, nem egyszer a jó 
ízlést is bántó párbeszédek, kevés, de szép régi 
magyar zene és néhány igen sikerült kedves jelenet 
a kuruckorból. A darab előadásán valahogy észre 
lehetett venni, hogy Kőszeg részére hirtelen tanul-
ták be s a színtársulatnál először ment. Mind-
ezek dacára tetszett a darab. Kitűnő alakításaikért 
külön dicséret jár Vértes Károlynak a rendkívül 
fárasztó főszerepért, Vésey Margitnak, aki más, 
mint jó nem is tud lenni, Radó Lászlónak és 
Katona Terusnak (bár egy kissé tulhangos volt). 
Zugó tapsvihar honorálta Szokolay Eta rövidedé 
annál hatásosabb remek Cinka Panna jelenését. 
— Szombaton rossz darab, vasárnap aránylag 
gyengén megjátszott darab majdnem telt házak 
előtt ment. 

Hétfőn a „Cirkuszhercegnő", ez a kitűnő 
operett, kedden Zerkovitz „Csókos asszony" 
operettje, mindkettő nagyon jó előadásban, üres 

Kőszeg ós Vídekb 

házak előtt ment. Ez Is speciális jelenség ! Vájjon 
miért csak szombat és vasárnap lehet Kőszegen 
színházba járni? — A színtársulat nagy érdeme, 
hogy üres házak előtt époly kedvvel és kifogás-
talanul játszanak, mint telt házak előtt. 

Szerdán Vésey és Szabó jutalomjátékaként 
az „Ezüstsirályt" játszotta a színtársulat. Szokat-

lanul nehéz zenéjü operett, nem túlságosan fülbe-
mászó melódiákkal. Valami az operett és az opera 

! kőzött, hozzátehetjük, nem a legszerencsésebb 
i megoldásban. Az operettben, a két főszereptől 
! eltekintve, alig van épkézláb szerep. Ily darabból 
! azután természetesen nehéz kihozni valamit és 
érthető, hogy az előadás is kissé vontatott, olykor 
akadozó volt. Nem is alakult ki az a hangulat, 
amelyet ép e jutalomjáték alkalmából mindenki 
természetesnek talált volna. A darab nehéz fő-
szerepeiben Vésey Margit és kitűnő partnere Szabó 
László, mindent beleadtak. Szárnyaló szép hangjuk 
tökéletesen érvényesült. A közönség ez este meg-
mutatta, mennyire értékeli szereti és mindkettő-
jüket. Telt ház volt. Köszönetét igy fejezte ki 
azért a sok kellemes és kedves estéért, amelyben 
főrésze és érdeme elsősorban a minden szerepé-
ben ragyogó primadonnának volt. Végeredmény-
kép azonban sajnáljuk, hogy nem más darabot 
választott partnerével jutalomjátékul! 

A csütörtöki és pénteki előadásokról külön 
cikkbon kellene beszámolnunk, ha a helyszűke 
ebben bennünket nem akadályozna. Radó Mária 
vendégszereplésével csütörtökön Zilahy pompásan 
megirt hatásos színműve „A hazajáró léleku, 
Pénteken pedig Herczeg Ferenc örökbecsű alko-
tása „A dolovai nábob leánya" ment. Mindkét 
előadás, de különösen az első olyan kitűnő volt, 
hogy az igazgató és társulata ezen előadásokra 
joggal büszke lehet. Radó Mária beérkezett nagy 
művésznő. Nincs a mi kritikánkra reászorulva. 
Különös, halk, szívből jövő hangjának varázsa 

1928. novembar 18. 

mindkét este megfogta a közönséget. Minden 
jelenésénél felzúgott úgyszólván a taps, amely 
azután különösen első este a felvonások végén 
valóságos tapsviharrá fejlődött. Az első este erős 
félház, a második este zsúfolt ház ünnepelte nem-
csak Radó Máriát, hanem az egész színtársulatot. 
Különösen a „Hazajáró lélek" tökéletes előadása 
marad sokáig felejthetetlen a jelenvoltaknak. — 
Ritka és érdekes jelenség volt a három főszerep-
ben három Radó, apa, fiu és leánya. Az igazgató 
ízelítőt adott különleges nagy művészetének sze-
repében. Mélyről jött megrázó alakításáért meg-
kapta a legnagyobb jutalmat. Ott csillogott majd-
nem valamennyi néző szemében a legragyogóbb 
elismerés, a könny. Radó László mindkét este a 
lehető legjobb volt. Feltűnt különösen első este 
Szabó László, akit próz ú szerepben ily jó alakí-
tani még nem láttunk. Egyforma mértékben járul-
tak hozzá a nagy sikerhez Katona Tetus, Szoko-
lay Eta, Vértes Károly és Hetényi Ferenc. 

Hétfőn bezárulnak a színház kapui. Tovább 
megy a társulat. Meg kell állapitanunk, teljes volt 
az erkölcsi siker és az anyagi sem maradt el. 
Vannak még mindig hibák, zökkenők és pótolni 
valók, de egy kétségtelen: a társulat nívója évről 
évre javul s az igyekezet nemcsak az igazgatóban 
de a társulat mindenegyes tagjában megvan, hogy 
mindig jobbat és többet nyújtsanak. Így azután 
nem lesz messze az az idő, amikor kifogásaink 
teljesen megszűnnek. így is csak a teljes elismerés 
hangján szólhatunk a társulatról. A vidéki színé-
szet helyzete nehéz, de különösen súlyos helyzet-
ben volt a Radó társulat Kőszegen, ahol a kőszegi 
speciális viszonyok folytán részben teljesen uj 
műsort kellett betanulniok. Reggeltől estig folytak 
a próbák! — Kívánunk az igazgatónak és társu-
latának többi állomáshelyén is a kőszegihez ha-
sonló sikereket és bucsuzunk mi is a „viszont-
látásig". Sz. 

Köszönetnyi lvánítás. 

Mindazoknak, kik felejhetetlen 
édesanyánk, ill nagyanyánk, anyós 
és rokonnak 

özv. Seper Jánosné 
szül. Kuntner Anna 

temetésen résztvettek, valamint 
koszorú- és virágadománnyal vagy 
bármi más módon igyekeztek fájdal-
munkat enyhíteni, ezúton mondanak 
hálás köszönetet 

Kőszeg, 1928. nov. 16. 

a gyászoló hátramaradot tak . 

TANONC felvétetik Birtokárverés 

S g y z á r t m é h e s 
mely szerszámkamrának 
is a lka lmas C l d l l ü . 

Cim a kiadóhivatalban. 

A belvárosban 
egy földszintes kertes ház nálam 

jutányosán eladó. 

Dr. SZOVJÁK HUGÓ ügyvéd. 

Szvetits-lucernás, 
egy halastói es 1 gubahegyi szántó 
azonnal bérbeadó. — Kisebb és 
nagyobb lakások is kiadók. 
Bővebbet Rajnis-utca 5. sz. emelet. 

BILISITS JÁNOS cipészmesternél 
Kőszeg, Intézet-utca 1. 

Ház- és birtokárverés 
özv. Maitz Lajosné és gyermekei 
tulajdonát képező következő ingat-
lanok és pedig : 
1. Pallisch-utca 17/b. sz. 

félház és kert 125 Q-öl 
2. Szőlő és gyümölcsös 

a Steiger-dülőben 262 „ 
3. Káposztás a vágóhidnál „ 
4. Szőlő és gyümölcsös 

a König-dülőben 4631/, „ 
5. Szántó a Kleinfelder 

B.-dűlőben 744 „ 
területtel 

1928. nov. 25-én d. e. X/A \ órakor 

irodámban megtartandó önkéntes 
árverésen eladatnak. 

Dr. SCHNELLER ügyvéd. 

Gyümölcsfák 
minden fajtában kaphatók 

Kőszegi Fenyőmagpergető-
gyárban Kőszeg. 

Közhírré teszem, hogy egy 648 Q-
öles szőlő és gyümölcsös a Steiner-
dülőben irodámban 

1928. nov. 25-én d. e. l/,12 órakor 

megtartandó önkéntes árverésen el-
adatik 

Dr. SCHNELLER ügyvéd. 

A „Hunyadi Mátyás" reáliskolai 
nevelőintézet tulajdonát képező egy 

pár sárga 

telivér hintóló 
november 2l-én d. e. 9 órakor 

a kőszegi városmajorban 

nyilvános árverésen eladatik. 

Különálló ház, 
mely áll 3 szoba és mellékhelyisé-
gekből, kerttel h p r h P ^ H í S 
együtt azonnal UCI U C d U U . 
Bővebbet dr. FREYBERGER JENŐ 

ügyvédnél. Várkör 10. sz. alatt. 

Smeleti bútorozott szoba 
esetleg fürdőszobahasználattal kiadó. 

Cim a kiadóban. 

A kőszegi kir. járásbíróság inint telek-
könyvi hatóság^ _ 2Ö78 928. sz. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY-KIVONAT. 
Pollák Sándor végrehajtatónak özv. 

Horváth Mátyásné sz. Király Mária végre-
hajtást szenvedő ellen indított végre-
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a 
végrehajtási árverést 214 P 48 f tőke-
követelés és járulékai behajtása végett 

RÁDIÓ 

CSILLÁR 

GRAMOFON 

legolcsóbb bevásárlási forrása 

Berger és Társa 

Szombathely, 
Király-utca 1. (Legáth-palota) 

Telefon 23:*. 

oniolál Legolcsóbban 

Legszebben 

Legtartósabban 

~ V i l l a m o s a r c - é s t e s t á p o l á s 

budapesti hölgyfodrász 

S C H E H M A N N -

nál a VÁRKÖRÖN 

a kőszegi kir. járásbíróság területén levő, 
Tömőrd községben fekvő s a tőmördi 
lb4 sz. tjkvi betétben foglalt A - i—11 
sorsz. 429 , 633., 1208 2., 1209 1., 1243.', 
1354., 1355., 1463., 1694 1., 1695 7., 2218 
házsz^mu özv. Horváth Mátyásné szül 
Király Atária nevén álló ingatlanokra 427 P 
44 f, valamint a tőmördi 165. sz. betében 
foglalt A + 1 - 2 . sorsz. 4fi, 47. hrsz. 
ingatlanokból ugyanannak nevén álló 
részre 669 P 34 f kikiáltási árban elren-
delte — Az árverést 

1928. november 27-én d. e. 9 órakor 

Tömörd községházánál fogják megtartani. 
Az árverés alá kerülő ingatlanok a 

kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adhatók el 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
banatpénzül a kikiáltási ár 10-4/«át kész-
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek) előleges 
bírói letétbe helyezéserői kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az 
árverési feltételeket aláírni (1881. LX t-c 
147 150., 170 §§ . ; 1908. XL.t.-c 21. § ) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet igérni 
senki sem akar köteles nyomban a ki-
kiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni. 1908. XLI. 25 8 

Kőszeg, 1928. szeptember 1. 

Manninger Sándor dr. 
s. k. kir jbiró. 

A kiadmány hiteléül: 
Helm Mátyás tkvvezető. 

A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy 

I . o s z t . p o r o 

e l s ö r e i i f l i k b u k k E i i i s á l t r i i 
azonnal i vagy későbbi száll ításra előjegyezni lehet 

R Ó T H S Á N D O R bórkereskedósében. 

Seybold Kálmán, Király-ut 10. 

— Nyomatott Rónai Frigyes köuyvnyomdájában Kőszegen. — 

Értesítem 
a n. é. közönséget, hogy a Sánc-
utca 11. sz. házamból 

szabó-műhelyemet 
Gyöngyös-utca 1. sz. alá 
(a zárdával szemben) helyeztem át. 
Elvállalok a szakmámba vágó min-
dennemű polgári és egyenruha-
munkákat. — Öltönyök elkészítése 
1G pengőtől felfelé. A n. é. közön-
ség szives pártfogását kéri tisztelettel 

RUISZ ELEK 
polgári és katonai szabó. 
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