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Jurisich vára és a tanítóképző. 
Nagy figyelemmel olvastam J.-nek a lap 

mult heti számában megjelent felemelően szép 
cikkét, melyben a megszervezés alatt álló állami 
tanítóképző-intézet uj otthonául és ideális kere-
téül a történelmi patin^ju ősi Jurisich várat állitja 
be. — Tanítóképző a várban! — Eszméltetésre 
alkalmas komoly probléma, mert hiszen a mai 
alkotó kultúrpolitikának egyik sarkalatos pro-
grammpontja, hogy minden most épülő uj iskola 
egy-egy biztos fedezék legyen a szebb magyar 
jövendő számára. Igen, váljanak intézeteink mind 
kulturvárakká, erődökké, melyekben a súlyos 
történelmi időknek megfelelően az uj honfoglalásra 
induló ifjúságot neveljük. — Fokozott mértékben 
azokká kell lenni a tanítóképzőknek, melyekre az 
uj nemzedék kialakításában történelmi hivatás és 
súlyos kötelesség teljesítése vár. A magyar sors 
és a magyar jövő olyan lesz, amilyenné a magyar 
ifjúságot nevelő tanítói lelkeket formálni és ala-
kítani tudjuk. Uj dandárokat kell itt szerveznünk, 
melyek a tudás és a nemzeti kultura fegyvereivel 
felvértezve, nagy célokat megvalósító törekvéssel, 
munkára gyürköző erős akarattal szerezzék vissza 
azt, amit elvesztettünk gyilkos fegyverrel kezünk-
ben, óriási vér- és könnytenger közepette. Sze-
rezzük vissza elsősorban a kultura fegyvereivel, 
de ha kel' és másként nem lehet, fiatal, acélos 
izmokkal, kemény ököllel, mindent leküzdő 
magyar vitézséggel. 

A vár nyomott levegője szüntelenül ezeréves 
magyar történelmünkről suttog. A mohos szikla-
tömbök és a repkénnyel befutott ódon falak 
magyar elszántságról, bátorságról, halálmegvetés-
ről regélnek, melyek annyi viharban, vér és tüz 
lobbanásában segítették ujabb feltámadáshoz a 
nemzetet. A végzetes trianoni béke után azonban 
ezer sebtől vérző hazánk nagyobb, súlyosabb 
áldozatot kiván tőlünk a hősi halálnál. Megkín-
zottan, megnyomoritottan, kifosztva és megrabolva 
élni kell tudnunk most a hazáért, s fájdalmasan 
sebző tövisek közt járva, kell keresnünk a ki-
vezető utat a csillagtalan, sötét magyar éjtszaká-
ban. De a most nevelkedő uj rohamcsapatoknak 
élethivatásuk és célkitűzéseiknek megfelelően meg 
kell v&tozniok a működési területül szolgáló 
terepeknek is. Energiát, fáradságot és pénzt nem 
kiméivé hősi áldozatkészséggel gyökeresen és 
alaposan át kell alakítani a régi rozoga várat, 
hogy a beléhelyezendő tanítóképző nemzeti és 
kulturális hivatását kifogástalanul betölthesse és 
termő gyümölcsöt hozhasson a nemzeti ideálokért 
küzdő tudatos érlelő nevelőmunka. A lőrésekkel 
világított sötét kaszárnyaszobákat és a tartalék-
anyagok gyűjtésére szolgáló dohos raktárakat 
egészségesekké, világosokká, tanulmányi és peda-
gógiai szempontból alkalmasakká kell tennünk. 
El kell tűnni a sötét börtönzugoknak, a nyirkos 
kazamatáknak. Uj életet és uj munkát hirdető 
áldott napsugárnak kell behatolni és melegét 
szétárasztani a kriptaszerü rideg épületben, hogy 
a magyar feltámadásba vetett hitünk és bizodal-
munk megerősödjék. 

Kőszeg sokáig volt a török hódoltság idején 
végvára Nyugat-magyarországnak s derék polgárai 
gyönyörű példát mutattak a nemzetnek arra, hogy 
miként kell nemes önzetlenséggel a hazáért min-
dent föláldozni. Kőszegnek, Trianon halottjának 
nemes polgáiai most, amikor a megváltozott 
modern idők kívánságainak megfelelő uj erőssé-
geket építenek, ismét próbatétel előtt állanak, 
mert életerejétől megfosztott városuk érdekében 
kell ismét áldozatos lélekkel cselekedniük. Ok 
fogják a megszervezés nehézségeivel küzdő intézet 
elhelyeződését aktuális valósággá tenni. Segit-

ségünkre siető alkotó munkájuk eredményeképpen 
ismét elevenen lüktető felpezsdült élet költözik 
majd a némaságtól kongó vén Várfalak közé és 
az uj élet ritmusának lüktetése fel fogja rázni a 
multakról álmodó öreg épületet siri nyugalmából. 
A jókedvű lelkes ifjak telve munkálkodási vággyal 
és tenniakarással már két év óta itt élnek közöt-
tetek nemes kőszegi polgárok. Belekapcsolódtunk 
a kis város vérkeringésébe és érezzük a képzőt 
marasztaló meleg szeretetet, mellyel ügyünket 
támogatjátok. 

Optimista bizalommal nézünk a jövöbe és 
mindent elkövetünk, hogy iskolánk méltó legyen 
Kőszeg városához. Reménykedő szeretettel várjuk, 

! hogy Kőszeg városa is méltóan önmagához, az 
| eddig emelt szép iskolaépületeihez hasonló ott-
hont ad majd az állami tanítóképzőnek is. A 
nagy Széchenyi egyik kedvelt mondását teszem 
aktuálissá befejezéseül gondolataimnak: „A kisded 
makkbul idővel termő tölgyfa lesz, csak senki el 
ne gázolja . . . 

» 

Csak épüljenek fel egymás után mind a 
romokban heverő várak. Azok mindegyikében 
csináljunk otthont, őrhelyet, oltárt a magyar 
kulturának, faj- és hazaszeretetünknek. És az 
oltárokról felszálló áldozati füstnél hálás szeretet-
tel fogunk megemlékezni azokról, akik, mikor 
ezt lehetővé tették, egyúttal szent kötelességet 
teljesítettek nemzetük, hazájuk és városuk iránt. 

• * 

Üdv Kőszeg szabad királyi város kiváló 
polgármesterének, Jambrits Lajosnak, akinek a 
kulturális intézmények iránt fogékony nemes lel-
kében először szÖWkénik virögós ágba a' Képző 
létesítésének gondolata. O ismerte fel először az 
intézet nagy horderejét, jelentőségét, s értékes 
agitatív munkaerejével biztosítani igyekezett azt 
városa számára. Üdv a város lelkes polgárságá-
nak, amely kezdettől fogva meleg szeretetével 
tüntetett mellettünk és áldozatos lélekkel sietteti 
most is az intézet végleges elhelyeződését. Üdv 
J.-nek, a múltkori cikk megirójának, intézetünk 
önzetlen, lelkes barátjának, aki a vár rideg problé-
máját szive melegével körülvéve, annyira színessé 
és szimpatikussá tudta tenni számunkra. 

Zoltán Géza. 

Ugyanazon területen, ugyanannyi munkával és 
anyagi erővel nagyobb teljesítményt produkálni. 
Kisebb erővel és kevesebb pénzzel ugyanazt az 
eredményt elérni. Az. erő, a munka jobb kihasz-
nálásával, célszerű munkabeosztással gyorsabban 
és olcsóbban dolgozni. Ugyanazzal az erővel 
előállított termények, termékek minőségét, értékét 
fokozni. SZÍVÓS tervszerűséggel, öntudatos szívvel 
és lélokkel, a fizikai és szellemi erő észszerű 
együttműködésével végezni a munkát. A termő-
föld erejét megtartani és fokozni. Nem szabad 
elveszni semmi hulladéknak; hisz a szemétnek 
is van értéke. Mindent fel kell használni arra, 
amire lehet. Okszerű takarmányozással, fajta-
kiválasztással stb. több és zsírosabb tejet, nagyobb 
zsír- és ftushozamot elérni stb. Többtermelés 
tehát az anyag, a szellemi, fizikai és financiális 
erők megfelő alkalmazásában, célszerű össz-
müködésében, jó kihasználásában, de nem ki-
zsarolásában, az erők kímélésében áll. 

Hogy az erőket és az anyagot jól ki tudjuk 
használni és igy olcsóbban tudjunk termelni, 
tisztában kell lenni a termelés tényezőivel és 
azzal, hogy hol érhetünk el megtakaritást. A 
termelés tényezői: a szellemi és fizikai munka, 
a tőke és a föld, illetve az anyag. A rendel-
kezésre álló és megszerezhető pénz mennyisége, 
olcsó vagy drága mivolta ismeretes. A munka-
erőt kiválogathatjuk, erőkifejtését fokozhatjuk. 
Feltétlenül ismernünk kell a föld, az anyag mi-
nemüségét éi tulajdonságait, összetételét és azokat 
a módokat, amejyek által az anyagon oly változ-
tatásokat létesíthetünk, hogy az a kereskedelem-
ben ismert és keresett termékké alakuljon át. 
Szükséges tehát, hogy amit elad, vesz, fogyaszt 
az ember, amiből gyárt, előállít valamit, annak 
tulajdonságait, értékét alaposan ismerje; vagyis 
tisztában kell lenni a különböző anyagokkal. 
Erre szolgál a kémiai vizsgálat, a kémia tudomá-
nyának alkalmazott része. 

A kémia az anyagok mibenlételével, tulaj-
donságaival, összetételével, az anyagon végbe-
menő változásokkal, azok törvényszerűségével, a 
testek, vegyületek egymásrahatása következteben 
keletkező uj anyagok mibenlétének meghatározá-
sával, azonossági, minőségi, mennyiségi stb. 
vizsgálatokkal foglalkozik. A kémiai analizis a 
fizika és mikroszkópia segítségével felvilágosítást 
nyújt az anyagok külső és belső értékéről, tulaj-
donságairól, hasznos vagy ártalmas mivoltáról stb. 

Rég elmúlt már az az idő, mikor izleléssel, 
ránézéssel, tapintással véleményt lehetett mondani 
valamely anyag jóságáról, megfelelő mivoltáról 
stb. A tej ize, színe nem árulja el annak zsír-
tartalmát. A sajt is lehet érett és jóízű, mégis 
részben fölözött tejből készülhetett és igy tápértéke 
kisebb a kövér sajténál, holott ára a legtöbbször 
azonos azzal. A műtrágya, firnisz, kenőolaj, réz-
gálic, takarmány, málnaszörp, ecet, csokoládé, 
kekszek stb súlya, szine, szaga, ize sem világosit 
fel hatóanyag tartalmáról, használati és tápérté-
kéről A korpa, olajpogácsák, melasz stb. takar-
mányozási értékét is csak kémiai elemzéssel álla-
pithatjuk meg. Azonkívül a XX. század ugrás-
szerű fejlődése oly sokféle mezőgazdasági, ipari 
terméket, félgyártmányt, hulladékanyagot stb. 
hozott a piacra, hogy azok értékéről, használ-
hatóságától érzékszerveink által még távoli tájé-
kozódást sem nyerhetünk. A kultura haladásával 
továbbá annak árnyoldalai, csalafintaság is hatvá-
nyozódott. Tájékozódásul és védekezésül a szem 
a nagyitóüveget és mikroszkópot veszi segítségül; 
a tapintás és ízlelés érzékszervét pedig a fizikai 
és kémiai vizsgálati módszerekkel kell tökélete-
síteni és fokozni. A kínálat és kereslet nagy 
versenyében, a konkurrencia különböző fajainak 

Hogyan szolgálhatja a kémiai 
vizsgálat a többtermelést? 
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Többször olvashatunk az újságokban a több-
termelésről. Olcsóbban, takarékosabban, többet 

; kell termelni. Emelni kell termeivényeink értékét. 
1 mennyiségét, de olymódon, hogy a termelési 
; költségek ne nagyobbodjanak. A „többtermelés" 
j elvére különösen a háborús idők szüksége terelte 
rá a figyelmet. Szükség volt erre a szó legigazibb 

] értelmében, mert hisz Magyarország volt a köz-
1 ponti hatalmak legnagyobb teljesítményű élés-
kamrája. Bizony fokozni kellett a terméshozamot. 

Megcsonkított és sok természeti kincsétől 
megfosztott hazánkra nézve talán ma még fonto-
sabb, hogy többet, jobban és főleg olcsóbban 
tudjon termelni. E l v e s z í t e t t ü k munkaerőnk, termő-
földünk, erdőink, bányáink stb. nagyobb és jobb 
részét. Így igazán omminens érdekünk, létfenn-
tartásunk egyik alapja, hogy megmaradt termé-
szeti, anyagi, fizikai és szellemi erőink minél jobb 
kihasználásával akarjunk és tudjunk is többet 
termelni. A világversenyben ma a minőség nüanszai, 
az ár fillérei döntő tényezők s Igy legnagyobb 
igyekezetünket arra kell fordítani, hogy termei-
Vényeink jobbak és olcsóbbak legyenek. Másként 
nem tudjuk helyünket megállni. 

De mit is jelent e szó ^többtermelés"? 

£ g d e c e m b e r hó 16-án 



Kőszeg éa Vidéke 
1928. december 16-

forgatagában csak az tud boldogulni , aki anyag-

és áruismeretét igyekszik minél tökéletesebbé és 

általánosabbá tenni. 

A növények testük felépítéséhez szükséges 
anyagokat a levegőből, főleg azonban a földből 
veszik. Ha a talaj tápsóit nem pótoljuk, a föld 
kimerül és nem hoz termést. Vetésforgóval, jó 
megmunkálással, nemesitett magvakkal, jó mű-
trágyákkal stb. óvjuk és fokozzuk a föld termő-
képességét. A trágyáért, takarmányokért stb. a 
gazda pénzt ad. Hogy ezek minősége megfelel-e 
az árnak, nem ártalmasak-e stb. kémiai vizsgá-
lattal lehet megállapítani. A korpa, takarmányok 
tisztaságáról stb. a mikroszkóp nyújt tájékozást. 

Az iparos, a gyáros is nemcsak kíváncsiság-
ból érdeklődik nyersanyagi, tüzelője stb össze-
tételéről, tulajdonságairól. Csak ezek, valamint a 
hulladékok értékesítési lehetősége, kész termékei-
nek összetétele, tulajdonságainak ismerete alapján 
tud helyesen kalkulalni és rentábilisan dolgozni. 

A kettős könyvvitel egyik alapvető tétele: 
ki mit ad, azért követel; ki mit kap, azért tarto-
zik. A kereskedő, a fogyasztó az áruért pénzt ad, ! 

azért jó árut követel. ' A kereskedőnek nemcsak 
jót, hanem a lehetőség szerint olcsón is kell 
adnia áruját. Csak igy nem marad alul a verseny-; 
ben. Természetesen vásárlásainál a megvett áruk 
jóságáról szintén meggyőződést kell szereznie 
Aruismeretet a kémiai vizsgálattal kell alaposabbá 
tenni. Csak igy sikerül nagy forgalomhoz jutni 
és befektetett pénzét gyorsabban forgatva nagyobb 
hasznot elérnie. Ez a kereskedői többtermelés. 

A különböző rendeletek, a szabad verseny 
nélkülözhetetlenne teszi az áruismeret kibővítését. 
Csak az anyag tulajdonságait, milyenségét meg-l 
ismerve válik lehetővé az okos és hasznothajtó 
gazdálkodás. Pontos és a részletekre is kiterjedő 
áruismerettel ugyanazon pénzzel és fáradtsággal 
nagyobb lesz forgalmunk, jobbat, többet tudunk 
termelni, gyártani és igy lehetünk csak több-, 
termelők. 

Az alapos, részletes és megbízható anyag-1 

és áruismeret a termelés egyik faktorának, az 
anyagnak célszerűbb kihasználását mozdítja elő. 
Miután az anyagismeretet a kémiai vizsgálat teszi 
méllyé, általánossá és teljessé, ezek alapján ki-
mondható, hogy a kémiai analízis a többtermelés 

egyik tényezője. SZANYI ISTVÁN 

Magyaróvár. kir. fővegyész. 

HIRDETMÉNYEK 
Ad. 15.109—1928. Közhírré teszem, hogy 

a városi bordójelző hivatalban a kordójelzés 
minden szombaton reggel 7 órától déli 12 óráig 
eszközöltetik ; bejelentések Nusser Károly hordó-
hitelesítőnél eszközlendők. 

Ad. 15.243—1928. Közhírré teszem, hogy 
a folyamőrség legénységi állományában ismét 
toboroznak. Jelentkezni lehet f. h. 22-ig kedden, 
csütörtökön es szombaton Budapesten a folyam 
őrség parancsnokságánál. Bővebb felvilágosítás 
a városháza 11. sz. szobájában nyerhető. 

Ad. 15.155—1928. Felhívom az érdekeltek 
figyelmét a magy. kir. 5. honv. gy. o 3 zász 
lóalja 1929 évi husszüfcségletének biztosítása 
tárgyában kibocsájtott árlejtési hirdetményre, 
amely a gazdasági hivatalban ill. a polgármes 
teri hivatalban megtekinthető; versenytárgyalási 
határnap f. évi december hó 19 a gazdasági 
hivatalban. 

Ad. 13 150—1928. Közhírré teszem, hogy 
a m. kir. Népjóléti es Munkaügyi Miniszter 
5600—1928 ele. számú rendeletével, a kisjöve-
delmű, de legalább 5000 kor. névértékű s noszt-
nfikál i hadikolcson kötvény tulajdonosok segély-
kérésének előterjesztésére a határidőt 1928. évi 
december hó 31-ig meghosszabbította. Akik 
tehát » korábban közzétett 4G00—1928. N. M. M. 
eln. számú rendelet irányelvei szerint segélyre 
igényt tartanak, azok » fenti batáridőig még 

jelentkezhetnek a polgármesteri hivatalban a 

hivatalos órák alatt. 

15 095-1928. sz. Tekintettel arra, hogy 
Vasvármegye területén a honvédség kötelékébe 
való központi avatás f hó 20 val megszűnik, 
felhívom mindazokat, akik a honvédség kötelé-
kébe be akarnak lépni, haladéktalanul jelent-
kezzenek a Városháza 11. sz. szobájában, ahol 
bővebb felvilágosítást nyernek. A téli időszakkal 
együtt beállott munkaüiány, a helybeli egyik 
gyárüzem beszüntetése mind oly körülmények, 
melyek sok sok ifjút máról-holnapra állástala-
nokká tettek. A honfiú szeretet, egészségügyi 
szempontok és a megélhetés kérdése bizonyara 
felébreszti az ifjúságban a vágyat a katonai élet 
után, miért is ismételten felhívom az érdekeltek 
figyelmét a toborzásra és arra a körülményre, 
hogy december 20 a az utolsó toborzási nap. 

13.351—1928. sz. Felhívom mindazokat, 
akik bármily címen tartoznak » városnak, hogy 
tartozásaikat f. évi deoember 22-ig okvetlenül 
egyenlítsék ki, mert ellenkező esetben kénytelen 
volnék a tartozások behajtása iránt a törvényes 
lépéseket megtenni. 

15.350—1928. sz. Felhívom mindazokat, 
akiknek a várossal szemben bármily címen kö-
vetelésük áll fenn, hogy számláikat, ill. kimuta-
tásaikat legkésőbb f. évi dtcember 19-ig adják 
be, mert ezen terminus után beadott számlák 
már az idei év folyamán nem nyernek kiegyen-
lítést. 

Felbivom az 1916 ban született és Kőszeg 
városában tartózkodó leventeköteleseket, azok 
szüleit ill. munkaadói ' , hogy összeírásuk és 
nyilvántartásuk végett a városházán 5—7 óra 
között jelentkezzenek. A jelentkezés kötelező az 
idősebbekre is, akik ezt eddig elmulasztották. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
— Iskolánkivüli, v«titett képekkel kísért 

ismeretterjesztő előadás az iparosság részére 
hétfőn e hó 17 én este 8 órai kezdettel fog tar 
tatni, az előadás minél minél számosabb látó 
gatására a testület tagjai meghivatnak. 

Ipartestületi elnökseg. 

H I R G K 
Kézimunkavásár és Kulturdélután. 

Ma vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel 
nyitja meg az evang. Nőegylet a kézimunka-
vásárt, melyen gyönyörű tárgyak kerülnek el-
adásra a leányliceum dísztermében. A vásár 
délután folytatódik és a kulturdélután után nyer 
befejezést. 

Élénk érdeklődést váltott ki a kulturdélután 
műsora városszerte, mely 4 órakor kezdődik a 
leányliceum dísztermében. A rendezőség figyel 
mességből tette az időpontot 4 órára, hogy a 
résztvevők a 6 órakor kezdődő ka'h. kultur-
estére is elmehessenek. Musor: Prológ, mondja 
Takáts Júlia. 2. Kirchuer „Uram, kit e lángész' 
mélye fel nem er", karének. 3. Szavalat: Bódogh 
Sári. 4. Előadás, tartja dr. Sehmidt Gizella tanár-
nő. 5. Versek. Felolvassa Weinberger Gusztáv, 
tí. Beriot hangverseny 111. tétel. Játsza Pauer 
György, zongorán kiséri Rtschke Frigyes. 7. 
Blaue Steme, élőkép. 8. „Welchein Freund ist 
unser Jesus", karenek. Vezényel Kühn János 
karnagy. 

Raméljük mindenki pártfogolni fogja a Nő-
egyletet nemes munkájaban, mert olcsóbb ka-
rácsonyi ajándékkal senki sem lepheti meg 
hozzátartozóit, mint amilyen szép tárgyakhoz 
juthat a kézimunka vásár révén. A bevetelt az, 
evangélikus Nőegylet a szegények karácsonyi1 

megajándékozására fordítja. A kulturdélutánra i 
belépődíj nincsen. Szeretettel lát mindenkit a 
vendégül « rendezőség. 

A második kath. kulturest. A második kath. 
kulturest e hó 16-án vasárnap délután 6 órakor 
lesz a gimnázium dísztermében a következő 
programmal: „Vagyunk még magyarok" Sajó 
Sándortól: szavalja Szovják Imre VI . o. t. „Az 
Ur itél", melodráma Váradí Antaltól, előadja 
Bárd Andor VI I I . o. t. Kísérik harmóniumon 
dr. Hennel Lászlóné, zongorán Hennel László 
V I I I . o. t. „A babona" : előadja aldmayer 
Károly, az oblátus szövetség elnöke. „Őszi dal 
Mendelsobntól, éneklik : Dr. viléz Nagy Miklósné 
és Smolján Lászlóné, kiséri Sj.abó János karnagy. 

Halálozas. Csütörtökön este 11 órakor hunyt 

el hosszabb betegeskedés után májzsugorodas 

következtében 61 éves korában Simon János 

pékmester, ki nemrégen nyitotta meg a Király-

uton uj sütödéjét. Temetése tegnap délután volt 

nagy részvét mellett. 

Lemondott közsegbirói állasáról Molnár Já-

nos bozsoki gyógyszerész. 

A Kath. Jótékony Nóegyesület szép kará-

csonyi ünnepélyt tart december 22 én, szombaton 

délután 5 órakor a Mulatóban. Az egyesület 

ezúton tisztelettel meghívja nemeslelkü jótevőit 

és tagjait. Több mint 140 gyermeket ajándékoz 

meg a Kath. Nőegylet és következő nap 90 

szegényt. 

Városi tanácsülés. A multheti városi tanács 
ülésen folyó üyyek kerültek elintézésre. Lépőid 
Ernő városi iktató négyheti betegszabadsagot 
kapott. Engedélyt adott a tanács arra, hogy a 
polgári iskola egyik udvara befödessék, hol a 
tornaterem nyerne elhelyezést. Özv. Kirchknopf 
Mihalyné belső épület átalakításokra kapott eu-
gedélyt. Tóth Sándor cipőfelsórészkészitésre ka-
pott iparigazolványt, I gyancsak engedélyt adott 
a tanács arra is, hogy Seper Imrénó kávéházát 
a Kirchknopf féle házba helyezze át. 

A reálgimnázium Mária-kongregaciója dac 
7 én este kis iskolai ünnepélyt rendezett. Más-
nap a diákmisén Németh Imre pápai kamarás 
a szokásos szertartások között ünnepélyesen 
felvette az uj tagokat. Magas szárnyalású be-
széde bizonyára nagy mértékben hozzájárul, 
hogy az uj koncreganisták számára felejthetetlen 
legyen a felvétel napja. 

El ne mulassza a leányliceumban tartandó 
kézimunka vásárt. 

Két gyermeket ruház fel a kőszegi Diana 
Vadásztársasag. Emberbaráti és nemes cseleke-
detre határozta el magát a kőszegi Diana Vadász-
társaság. Minden havi összejövetelén önkéntes 
adakozásból gyűjtést rendezett azon célból, hogy 
minden év karácsonyára két kőszegi szegény 
gyermeket felruházzon, elsősorban olyant, aki a 
kőszegi vadászatokon mint hajtó szokott szere-
pelni. A felruházandó gyermek egy öltözet felső 
ruhát és egypár cipőt kap. Ézuttal két gyermek 
részesül ajándékban. Ezúton hivja fel a társaság 
vezetősége a felruházásra igényt tartó hajtó 
fiukat, hogy most hétfőn délelőtt 9 órakor jelen-
jenek meg a Városháza kapuszinjében, ahol a 
társaság vezetősége személyesen fogja kiválasz-
tani a két- hajtót, akik a ruhát és cipőt még 
aznap meg is kapják. 

A kőszegi Concordia serlegavató ünnepélye 
A junius folyamán Kőszegen rendezett megyei 
daloaversenyeu a kőszegi Concordia férfi dalos 
egyesület is egy gyönyörű serleget nyert, mely-
nek felavatási ünuepélyét a Concordia! vezető-
sége januárra tervezi. A serlegavatás a dalegye-
sületnek egy családi estélve keretében történik, 
melyen az avató beszédet Jambrits Lajos polgár-
mester, a Concordia diszelnoke mondja. 

A nagyérdemű közönség szíves tudo-
más á r a hozom, hogy p l i s s é , g o u v r é , a j o u r 
é s e n d l i munkák átvételére Krausz József 
divatáruházában gyűjtőhelyet létesítettem. Tisztelt 
vevőimet pontos és gyors kiszolgálásról, szép 
kivitelről és olcsó árakról biztosithatom. 

Armuthné , Szombathely. 

A természetes keserűvíz 
g y o m o r és b é l t l s z t i t ó hatása páratlan! 
jgmándit j iejévesszej^ kis es nagy üvegben. Schmidthauer kutvallalat Komárom 
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Hirdetmeny. A kőszegi róm. kath. hitköz 
sétí képviselőtestületének megbízatása f. év de 
cember hó 31-én lejár, s ez okból a bitközség 
tanácsa az uj választásra határ időül : 1928 évi 
december hó 1.6. napját tűzte ki. A választás 
e napon az elemi fiu iskola V.-VI. oszt. tantér 
mében (földszint balra) regeel 8 órától délután 
4 óráig egyfolytában tart. Választó minden hit-
községi t*g aki a névjegyzékbe fel van véve 
és a hitközség terheihez hozzájárul. Névjegyzék 
a titkárnál és a pénztárosnál betekinthető. Vá-
lasztható minden hitközségi tag ha egyházi 
fenyíték alatt nem áll, 8 az egyház vagy állam 
által tiltott társulatnak nem tagja és aki legalább 
félévi járulékát már lefizette. A félévnél tovább 
hátralékban maradt tag jogai szünetelnek. Sze 
mélyesen kell szavazni kivéve igazolt távol le 
v ö t , vagy beteget, aki két tanúval láttamozott 
meghatalmazással az általa megnevezett nagy-
korú családtaggal gyakoroltatja szavazatát, de 
egy meghatalmazásnál többet senki sem vállalhat. 
Máhrer Mátyás a hitközség elnöke. 

Ma nöi zenekar hangversenyez a Sörkertben. 
A kőszegi katholikus hitközség mult szom-

baton tartotta tanácsülését Niihrer Mátyás elnök-
lete alatt. Főtárgya volt az ülésnek a hitközség 
képviselőtestületének újra választása. A válasz 
tás ma vasárnap reggel 8 órakor veszi kezdetét 
a katholikus elemi iskolában. A szavazás dél 
után 4 óráig tart. 

Megnyílt Kőszegen átéli gazdasági tanfolyam, 
melynek vezetője Stettner Walter járási gazda-
sági felügyelő. A tanfolyamot e hó 10-én vitéz 
dr. Nagy Miklós polgármesterhelyettes nyitotta 
meg és meleg szavakban üdvözölte a megjelen 
teket. A tanfolyamnak 43 gazdaifju hallgatója 
van, akik közül 10 kőszegi, a többiek pediglen 
a szomszédos községekből kerültek ki. A tan-
folyam előadói: Stettner Walter, Horváth István 
tanár Szombathelyről és Kutasi József kőszegi 
tanitó. A tanfolyam négy hetes és minden hét-
köznap 3 órán keresztül foglalkoztatják az 
ifjúságot. 

Kulturdélután 4 órakor a leányliceum disz 

termében. 

Nagyon sok a szegény. Aki bepillant a jó-
tékonysági intézmények karácsonyfa munkájába, 
csak az látja, mennyivel megszaporodtak váro-
sunkban a nyomorúságban, nélkülözésben sin-
lOdők. A zord hideg napok még csak ezután 
jönnek. Enyhítsük a szegények szomorú sorsát. 
Segítsük a nőegyleteket, hogy minél többnek 
adhasson a szent ünnepek alkalmából. Legyen 
ezeknek is béke a földön. Dicsősége lesz az 
Istennek, aki szereti a jókedvű adakozókat. Aki 
még nem adott, siessen, adjon, bármily csekély-
séget, csak annyit amennyit könnyen nélkülözhet, 
de adjon a szegényeknek, az elárvult gyerme-
keknek. Igazán boldog ünnepeket csak az élhet, 
aki nem feledkezett meg a szegényekről. Dr. 
Kovácsné és dr. Lauringerné ruhát, élelmet, 
pénzt, bármit is hálásan fogadják. 

Körmendy Árpád hangversenyét szépszámú 
közönség élvezhette végig. A dus műsor minden 
egyes számát valóságos tapsviharral fogadta a 
közönség. A hatalmas és értékes hanghoz a 
terem sajnos kissé kicsiny volt. Zitta Emmy 
operaénekesnő kellemes hangja és jól összeválo-
gatott műsora hozzájárult az est sikeréhez. — 
Schubert Mária zongoraművésznő önálló szá-
main, de meg sajnos a kiséreten is észre lehetett 
venni, hogy betegen játszott. 

Vacsora a kőszegi Kath. Körben. Dr. Frey-
berger Jenő ügyvéd vadászterületén az elmúlt 
napokban esett egyik őzet a bérlő a kőszegi 
Kath. Körnek ajándékozta, melyet a Kör tagjai 
saját helyiségeikben csütörtökön fogyasztották 
el. A vacsorán a körnek igen sok tagja meg 
jelent, melyen Jambrits Lajos polgármester és 
Kincs István apátplébános mondtak pohárkö-
szöntőt. A tagok kedélyes hangulatban a késő 
éjjeli órákig voltak együtt. 

Az Országos Szinesz Egyesület terjedelmes 
átiratban köszönte meg a kőszegi Magyar Szin-
pártoló Egyesületnek eddigi tevékenységéi, reá-
mutatva arra, hogy Kőszeg a vidéki színészet-
nek valóságos oázisa. A Szinpártoló Egyesület 
indítványozza az Országos Szinészegyesületnek, 
hogy a vidéki színészet megmentése érdekében 
indítson akciót más városokban is a szinpártoló 
egyesületek megszervezésére. 

A kőszegi hadikölcsön segelyert folyamodók 
száma ezidőszerint 63. A árosházán már el is 
készült a jelentkezők kérvényezési ügye és a 

•xfxD®pi n a p p a l f e l m e n t e k a kérvények a nép 
Jóléti minisztériumba. A 63 jelentkező közül a 
polgármester 60 at javasolt segélyezésre és mind 
össze hármat talált segélyezésre alkalmatlannak. 
Ismeretes, hogy még december végéig lehet 
jelentkezni segélyért az ismert főtételek mellett. 
A minisztériumban egy miniszterközi bizottság 
dolgozza fel a kérvényeket. Eredetileg az volt 
a terv, hogy karácsonyig minden folyamodó 
járurdósAgához jut, ez azonban a kérvények 
ragy tömege miatt nem történhetik meg. A 
minisztériumhoz kb. 20.000 kérvény érkezott be. 
Ezek feldolgozása csak a téli hónapok folyamán 
történhetik meg és igy az igényjogosultak rövi 
desen alig jutnak segélyhez. Itt említjük meg, 
hogy házastársaknál az évi jövpdelem minimuma 
3000 P, egyébként pediglen 1500 P. Az 5000 K 
névértékű kötvényeknél kisebb összegei rendel-
kezők, mint ismeretes, ezúttal nem kerülnek 
sorra, csak a mostani segélykiosztások után, 
amikor a jegyzési értékhatárt le fogják szálli 
tani, a jövedelmi értékhatárt pediglen előrelát 
hatólag felemelik. 

Gyönyörű karácsonyi tárgyak a kézimunka-
vásáron. 

Budapestre utazók figyelmebe. Mindent, de 
főként szövetet csak olyan cégnél vásároljunk, 
aki teljes bizalmunkat birja. Ezért nyugodt 
lelkiismerettel ajánljuk olvasóinknak a világ-
hírű Semler céget (Budapest, Bécsi utca 7.), 
amelynek üzleti múltja paranoia. Különösen a 
most folyamatban lévő Lagy karácsonyi vásár 
módot nyújt az elismerten a legjobb Semler 
minőség alkalmi áron való megismerésére. Ez 
eladás keretében a cég kiárusítja az egész év 
folyamán felhalmozódott legkitűnőbb minőségű 
angol szövetmaradékokat. 

Az Országos Munkásbiztosito Pénztár szom 
bathelyi kerületi pénztárának kiküldöttje, f. hó 
22-én délután '/, 3 órakor az ipartestület híva 
talos helyiségében panasznapot tart. 

A Kőszegi Alt. Temetkezési Segelyegyesület 
négy elhalt tagja után esedékes dijak beszedé-
sére december 23 án délután Va2 órától kezdve 
pénztári órát tart. Esedékes a tagsági igazolvány 
68., 69., 70. és 71. száma. — U j tagok ugyan-
akkor V24 óra után jelentkezhetnek. 

Kevés a kőszegi kutakban a víz, különösen 
a város szigeti részében, ahol a közkutak is 
kevés vizzel rendelkeznek. Felhívjuk a hatóság 
figyelmét ezen veszedelmes állapotra és talán 
jó volna a közkutakat annyira rendbehozni, 
hogy megfelelő vízmennyiséggel rendelkezzenek. 

Mozi hirek. A Szinpártoló Egyesületa bárki 
által igénybe vehető kedvezményes mozijegyeket 
nemcsak a hó elején, hanem bármikor kiadja 
és azokat házhoz állítja. Jegyigénylés a Szin-
pártoló Egyesület főtitkáránál vagy pénzbesze 
dőjénél eszközölhető. A bejelentés leadható a 
mozi pénztáránál is. Kedvezményes jegyek csak 
az Egyesületen keresztül kaphatók. — Érdekes 
tünet, hogy az elmúlt szerdai 6 órai mozielő-
adást nem lehetett megtartani közönség hiányá-
ban. Pedig a műsorra most igazán nem lehet 
panasz, olcsón is lehet moziba menni, s mégsem 
kell a jó film sem. Igaz kétségtelen, karácsony 
előtt sohasem megy valami kitűnően a mozi s 
az is biztos, hogy a posztógyár bezárását az 
iparosokon és kereskedőkön kivül a mozi is 
alaposan megérzi. A tulajdonosnak le kellett 
vonni a tanulságot és ezért a dec. 19-iki szerdai 
előadás elmarad. Elég szomorú tünet ez is. Mu-
tatja az általános pénztelenséget ós a gazdasági 
válságot. Viszont mindez egy okkal több, hogy 
a közönség igénybe vegye a kedvezményes je-
gyeket, mert ezúton pénzt takarit meg. Ma 
vasárnap ismét jó film kerül bemutatóra s hozzá 
még újdonság, amelyet alig néhány héttel a 
budapesti bemutató után láthat már a kőszegi 
közönség. Greta Nissen ós Charles Farrellel a 
főszerepben a „Sejk halála" megy ma. 

Sopronban földrengest észleltek. Ugyanazon 

időben Kőszegen is sokan észrevették a házak-

ban a tárgyak elmozdulását. 

Mindenki nézze meg f i ó k j á -
ban, h o g y v a n - e ú j é v r e elegendő 
n é v j e g y e és ha nines, a k k o r r e n -
del je meg R ó n a i F r i g y e s 
k ö n y v n y o m d á j á b a n Kőszegen. 
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A Bósz házaspár öngyilkosságával lapunk is 
foglalkozott. Bősz Jánost, aki köztudomás szerint 
nem volt egészen épelméjű és róla a hatósági 
tiszti orvos ilyértelmü bizonyítványt is állított 
ki, a katholikus egyház szertartásai szerint el-
temették. Feleségéről ily bizonyítvány nem 
állíttatott ki, miért is a plébániahivatal az egy-
házi szertartás szerinti eltemetést joggal tagadta 
meg- A kath. egyház szabályai szerint ugyanis 
az olyan öngyilkost, akiről nem tehető fel, hogy 
az öngyilkosságot nem ép elmével követte el, 
katholikus pap nem temetheti el. Igy tehát a 
katholikus plébániahivatal teljesen helyesen és 
szabályszerűen járt el, amit a katholikus hit-
község tanácsa is megállapított, ahol a kérdést 
ugyancsak szóba hozták és megtárgyalták. 

Segedjegyzöi állást engedélyezett a belügy-

miniszter a nemeecsói körjegyzőségben. 

Nívós programm 4 órakor a leányliceumban-

Miniszteri rendelet a tej forgalombahozata-
láról. A földmivelésügyi miniszter a tej forgalmát 
rendelettel szabályozta. A fejőshez, továbbá a 
tej kezeléséhez és forgalombahozatalához csakis 
olyan edényt szabad használni, amelynek érint-
kező felületeit az édes állapotban levő tej sem 
támadja meg. Tilos a használata ónozatlan vas-
ból, vörösrézből, sárgarézből, vagy más ártalmas 
fémből készült, vagy horgannyal, vagy más 
ártalmas fémmel bevont edénynek. Repedezett, 
kicsorbult, rozsdás, lekopott, lepattogzott óno-
zásu, vagy mázu edényt nem szabad használni. 
A tejhez használt edényt más célra felhasználni 
tilos. Tejet csakis tömített fedővel ellátott ós 
lezárt edényben szabad szállítani. A tejszállitó 
edény fedőjének tömítésére egészségre ártalmat-
lan anyagot keli alkalmazni. A tömítésre szalmát, 
korhadt gyékényt, rongyot, hulladék papirost, 
vagy más tisztátlan, egészségre ártalmas anyagot 
felhasználni tilos. A tejszállitó jármüveken sem 
vizzel telt edényeket, sem tisztátlan, fertőzéssel 
veszélyeztető, avagy olyan anyagot szállítani, 
amelytől a tej kellemetlen izt kap, vagy szagot 
kaphat, tartani nem szabad. 

Mindennemű férfi es nöi ruhákat es cipőket, 
úgyszintén fehérneműt és egyéb tárgyakat el-
vállal bizományba eladásra vagy megvételre 
Tököly György, piaci elárusító, Jenőfőherceg u. 1. 

Nagytakarításhoz, szőnyegek, füg-
gönyök Hib. pormentesitésóliHZ kölcsön adom 
vi l lamos porszívó gépemet c^eké.y 
használati dij melleit. Cirn a kiadóhivatalban 
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Értesitem 
a n. é. közönségét és mélyen tisztelt rende-
lőimet, hogy eddig Várkör 29. sz. a. volt 

fogászati rendelőmet 

december 1 -tol kezdve Kossuth Lajos-
utca 21. sz. Franki-féle házba helyeztem át, 
hol fogászati praxisomat naponkint reggel 
9 órától déli 12 óráig és délután 3 órától 
5 óráig továbbfolytatom. 

Kiváló tisztelettel 

S C H W A R Z I Z S Ó 
áll. vizsg. fogász. 

de Waleffd hsz az elnöke annak a zsűrinek, 
amely kijelöli Magyarország képviselőjét az 
Amerikában tartandó viláarszépséí* versenye. 
Ennek a szépségversenynek a magyarországi 
részét a SzinhAzi Élet intézi és e heti uj szá-

! mában közli a pályázók gyönyörű fényképeit. 
Incze Sándor népszerű hetilapja beszámol az 
első Budapest hollywoodi telefonbeszélgetés hol-' 
lywoodi viszhangjáról, közli a pesti hivásra vArój 
amerikai filmsztárok fényképeit és a los ange 
lesi napilapok érdekes, méltató cikkeit. A nyolc | 
oldalas kottamelléklet a legújabb slágereket 
közli. Vlélyryomásu melléklet, reíénymelléklet,1 

vicclap, szenzációs divat rovat, rádió rovat egé | 
sziti ki a SzinhAzi Élet uj 6zAmAt, amelynek1 

Ara 1 pengő, negyedévi előfizetési dij 10 pengő. 
Kiadóhivatal : Budapest VII., Erzsébet körút 29. 
— Kapható Hóth Jenő könyvkereskedésében 
Kőszegen. 

Az öregségi és rokkantsági biztosítás. A 

népjóléti minisztériumban elkészültek a rende-
lettervezettel, amely az öregségi ős rokkantsági 

és az Átlagos napibéreket fíjgja megállapítani. 
A tervezet szeint a munkásokuAI fizetendő jAru-
lék kulcsa az Átlagos oapibér 3.43 szAzalékát, 
a tiaztviselőknél pedig az átlagos napibér 4.28 
szAzalékAt fogja kitenni. Víég karácsony előtt 
sor kerül azokra a tisztviselői kinevezésekre 
is, amelyeket az uj biztosítási Ag bevezetése 
tesz szükségessé. 

A n. e közönséget ezúton1 értesitem, hogy a Kőszegen, 

Király-ut 5. szám alatti faaru, játék, emléktárgyak, ház-

tartási stb. lerakatomat karácsony után beszüntetem, a 

raktáron levő tárgyakat mélyen leszállított árban kiárusítom. 

GUTH V ILMOS müesztergályos Szombathely. Kossuth L.-u. 19. 

A magyar nó a világ legarisztokratikusabo 
szépségé mondja Mnurice de Waleffe, a kitűnő 
francia iró és publicista, a SzinhAzi Élet leg 
ujabb számában adott nyilatkozatAban. Maurice biztosításban alkalmazandó napibérosztAlvokat 

Vh. 1161 1928. sz. 

Árverési hirdetmény. 
JPr. Dániel Ernő ügyvéd által kép-

viselt Mezőgazdasági Takarék- és Hitel-
bank R T. végrehajtatónak 1400 P es 
200 P és járulekai erejéig a szombathelyi 
kir. járásbíróságnak öi7 928 és 1032 928. 
sz, végzésével elrendelt kielégitesi végre-
hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 
lefoglalt 23 0 P-re becsült és a bpesti 
1 III. ker. kir járásbíróság 4434 928 sz. 
végxesével Danica vegyipari rt Imre Lajos 
ellen foganatosított kőszegi kir jbiróság 
Pk. 41I 92M. SZ. végzése folytán az ezen 
sz. alatt iktatott végrehajtási jegyzőkönyv-
ben lefoglalt ingósagokra az árverés el-
rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 
20. §-a alapján valamint a zálogjogot 
szerzett más foglaltatók javára is a végre-
hajtást szenvedő lakásán, Perenyén 

192S. évi december hó 20. napjának 
délutáni órájára 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 
szarvasmarhák, gazdasági eszközök, ter-
mények a legtöbbet Ígérőnek készpénz-
fizetés ellenében, esetleg becsáron alul 
is el fogom adni. 

Kőszeg, 1928 nov 26. 

Tőtössy Endre kir bír. végrehajtó. 

1 

i 

Ha Budapestre utazik 
keresse fel 

löieT József főherceg s i s 
BUDAPEST, VIII., BAROSS-TÉR 2. 

a Keleti pályaudvar közvetlen közelében. 

C s a l á d i a s szo l id otthont t a l á l ! 
Garantált tiszta szobák, hideg-melegviz, fürdók a 
házban, központi fűtés, lift, villamos megál ló a 

ház előtt. Figyelmes kiszolgálás. 
Teljesen pótolja az otthont ! 

SZOBÁK MÁR 4 PENGÓTÓL KEZDVE I 
Hosszab tartózkodásnál engedmeny 

J Prima porosz esbrennbergi szene t^ 
W valamint koksz es la bükkhasábtüzifát 
^ rendelésre előnyös ar és feltétellel azonnal házhoz szállít 

^Franki Lajos Kossuth Lajos-u. 21. 

* 

s 

Halló! Halló! 
Kőszegiek! 

Aki leutazik Szombathelyre bár-
mily ügyben, ne felejtkezzen meg 

Frankenberger Muki 
földijéről és látogassa meg újon-
nan berendezett és megnyitott 

modern vendéglőjét 
a Király-utca sarkán a színházzal 
szemben, hol a napnak bármely 
szakában a legjobb és legfrisebb 
ételeket és italokat élvezheti 
csekély pénzért. Egy látogatás 
és mindenki meg lesz elégedve. 

Miért unatkozik otthon? 
Vacsora után vagy vacsora 
elótt is olcsón szórakozhat 

MAYER JÁNOS 
vendég lős fűtött modern 

Egészéges sport, kitünó sör 
vagy bor sohasem árt a le-

fekvés előtt. 

Tá rsaságok kü lön kedvez-

ményben részesülnek. 

Vh. 1021 928 

Árverési hirdetmény. 
Dr Horváth Jenó ügyvéd által kép-

viselt Szombathelyi Takarékpénztár R. T. 
végrehajtató kérelmére és javára valamint 
több más végrehajtató javára is végre-
hajtást szenvedők ellen 814 P és jár. vala-
mint a többi hitelezők követelésének ki-
elégítésére a kőszegi kir. járásbíróságnak 
Pk. 1897,928. sz. végzése folytán az 1928. 
évi január 14-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le és később más vegre-
hajtatók javára felülfoglalt, valamint a 
kőszegi kir járásbíróság Pk. 1412/928. sz. 
végzése folytán az 1928. évi junius 26-án 
felvett végrehajtási jegyzőkönyvben le-
és felülfoglalt ingók, u m bútorok, mehek, 
kerékpár 1690 P becsértékben Nagy-
gencsen alperes lakasán 

1928. évi december hó 18. napjának 
délutáni 1 órakor 

nyilvános bírói árverésen a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset-
leg becsáron alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingósá-
gokat mások is le s felülfoglalták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árveres az 1881. évi 60. t.-c. 120. §-a 
értelmében ezek javara is elrendeltetik. 

Kőszeg, 1928. nov. 25 

Tötőssy Endre kir bír. végrehajtó. 

Egy sütőtanonc 
azonnal felvétetik. Cim a kiadóban. 

Versenytárgyalási hirdetmeny. 
A „Hunyadi Mátyás" m. kir. 

reáliskolai nevelőintézet gazdasági 
hivatala cca 400 pár cipő elkészí-
tésére versenytárgyalást hirdet. — 
Az ajánlati feltételek f. hó 27-én 
déli 12 óráig fenti hivatalban meg-
tekinthetők. 

Kőszeg, 1928. dec. 15. 

„Hunyadi Mátyás" 
m. kir. reáliskolai nevelőintézet 

gazdasági hivatala. 

Saját tervezés és 
készitménijü remek 

hálószoba-
berendezés 

dec. 20. és 21-én 
műhelyemben díj-
talanul megtekinthető. 

£ausch JíárolH 
müasztalosmester 

Jíöszeg, JCtrálij-ut 78. 

A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy 

I . o s z t . | » o i ' o § f i § K é i i i * e 9 

e l s o r e n i l i i I m k k h a s á h r a 
a z o n n a l i vagy k é s ő b b i s z á l l í t á s r a előjegyezni lehet 

H Ó T H S A N D O R b o r k e r e s k e d é s é b e n . 

Seybold Kálmán, Király-ut 10. 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telek-
könyvi hatóság. 3152/928. sz. 

Á R V E R É S I H IRDETMÉNY-K IVONAT. 
Sauer Sándor és a csatlakozott végre-

hajtatóknak Grunner Vilmos végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé-
ben a telekkönyvi hatosag az ujabb ár-
verést üOO P stb. tőkekövetelés és járu-
lékai behajtása végeit a kőszegi kir. járás-
bíróság területén levő, Kőszeg városban 
fekvő s a kőszegi 4235. sz. tjkvben fog-
lalt 4- 1. sorsz. 177. hrsz. Pallisch-u 7. 
házszámu ingatlanból Grunner Vilmos 
nevén álló 1 6 részre 2740 P, 2. sorsz. 
178 hrsz. ingatlanból ugyanazt illető 1 6 
részre 210 P, a 3781 sz. tkjkvben foglalt 
-f1. sorsz. 6821 b. hrsz. ingatlanból ugyan-
azt illető 1/3 részre 400 P, 2. sorsz 1852 
hrsz ingatlanból ugyanazt illető 1 3 részre 
30 P, a 3869 sz tjkvben foglalt + 1. 
sorsz. H821/a hrsz. ingatlanból ugyanazt 
illető 1 3 részre 400 P kikiáltási árban 
az 1984 1927. tk. számú végzéssel őzv. 
Grunner Vilmosne sz. Hirt Anna javára 
bekebelezett jog fenntartásával elrendelte 
Az árverést 

1929. január 10-én d. e. 9 órakor 

a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé-
gében fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlanok a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adhatók el 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10-%át kész-
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek* előleges 
birói letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az 
árverési feltételeket aláirni f 1881. LX. t.-c. 
147., 15U., 170 §§ . ; 1908. XL. t-c 21. §.) 

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

Kőszeg, 1928. november 28. 

Szerdahely Károly 
s. k. kir jb elnök. 

A kiadmány hiteléül: 
Heim Mátyás tkvvezető. 

ELEKTRO-BIOSKOP 
KŐSZEGEN, A „MULATÓBAN' 

Műsor: Vasárnap, dec. 16-án 

A sejk halála 
Egy romantikus szerelem története 

8 felvonásban. 

A főszerepben 

Greta Nlssen és Charles Farrell. 

É s a k i s é r ö m ü s o r . 

Műsor : Szerda, dec. 19-én : 

Nem tartatnak 

előadások! 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 
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