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Nyilttér sora 40 f i l lér . 

Szövegkőzöt t i reklámhír sora 20 f i l lér . 

Vitéz S z a b a d v á r y Ferenc visszavonult 
a közéleti szereplestöl. 

Az elmúlt napokban futótűzként 
járta be Kőszeg várost a szenzációs 
h i r : vitéz Szabadváry Ferenc vissza-
vonult a közéleti szerepléstől és min 
den szervezetben, viselt tisztségéről 
lemond. 

A hir nyomán megindult az érdek 
lődés: megfelel-e a hir a valóságnak 
és ha igen mi volt az oka annak, 
hogy Szabadváry váratlanul ilyen 
szenzációs hirrel lepte meg a város 
közönségét. 

Sajnos a hir, még ha az első 
pillanatban hihetetlenül is hangzott, 
igaznak bizonyult . 

Kőszegen az utolsó esztendőkben 
nem volt olyan megmozdulás, amely 
bői vitéz Szabadváry Ferenc ki n j m 
vette volna részét. Munkálkodása a 
társadalmi élet minden megnyilvánu 
lására k i t e r j ed t : mert Kőszeg társa 
dalmának ezen fiatal agilis nem min-
dennapi koncepció jú egyéniségét min 
den érdekelte. Nagyszerű előadói 
képessége, munkabírása (nem egyszer 
16—18 órát dolgozott naponkint, 
sokszor egy nap 4—5 gyűlést is le 
vezetett) eyors és határozott intézke-
dése mindenkinek tetszését megnyeite. 
Külsőségeket kerülte, pózolást nem 
ismert, a mai vi lág hizelgő stílusát 
sz ívbő l utálta és hajlithatatlanul egye 
nes uton járt. Munkálkodása nyitott 
könyv volt : csak célt ismert, az 
eszközökben már kevésbbé volt váló 
gatós. Fegyelmezett lelkületével ösz-
szefért a d iktatór ikus szellem: a kapott 
utasítást, parancsot maradéktalanul 
végrehajtotta, de meg is követelte 
mindenkitől, hogy azi;6 intézkedését 
is szemrebbenés nélkül teljesítsék. — 
Elgondolásait, célját mindig maga 
akrtrta megvalósí tani : a munka áthá 
ritását nem ismerte és igy bizony 
sokszor elaprózódott munkájában. 
Mint a Szinpártoló Egyesületnek elnöke 
maga végezte el az egylet tagjainak 
a színházban való elhelyezését. Mint 
Sportegyleti elnök maga hozta össze 
a teniszjátékban a pártikat. Általaban 
véve személyi ügyeket minden egye-
sületben magához vett s nem törődve 
azzal, hogy mindenkinek kedvére nem 
tehet végezte dolgát lankadatlan erő 
vei A pol i t ikában csak elveket és 
célokai nézett, személyeket sohasem. 

Általában véve elmondhatni, hogy 
csak azon egyesületek működnek, 
melyeknek ő volt a vezetője A többi 
egyesület legtöbbje a nehéz gazdasági 
viszonyokra való tekintettel alig él, 
mi,; Szabadváry vezetése alatt működő 
egyletek virágoztak es ered nényi 
produkáltak. 

Elhatározása legnagyobb megle-
petést kétségkívül a Nemzeti Egység 
szervezetében keltette, melynek kerüieii 
főtitkára volt . Kezeben futottak össze 
a kerület m ind tn ügyének szálat es 
több ezer azon akták száma, melyek 
ben vitéz Szabadváry akár Írásban, 
ak ír pedig személyesen eljárt. Ht len-
kint tartott panasznapokat, ak i ko r 

mindenki ügyes bajos dolgával hozzá 
fordulhatott. Minden panaszt meghall-
gatott és ha annak jogosságát felis 
nerte, akkor nem nyugodott addig, 
mig segíteni nem tudott. 

De áll jon itt a lista, mely feltün-
teti. hogy mely szervezetekben műkö-
dött és hol tátong most vitéz Sza-
badváry Ferenc lemondása után űr. 

Nemzeti Egység kőszegi kerületé-
nek főtitkára, a .Kőszeg és Vidéke" 
heti lap felelős szerkesztője, a TESz 
kerületi elnöke, aReviziós Liga kerületi 
elnöke, az Energia R. T. igazgató el-
nöke, a Kőszegi Sport Egylet ügyve-
zető * lnöke a Szinpártoló Egylet ügy-
vezető elnöke, a Zenepártoló Egylet 
ügyvezető főtitkára, a Bttegház Egylet 
pénztárosa, Hitelszövetkezet és az 
Émericánum R. T . igazgatósági tagja, 
a kat. hitközség tanácstagja, az Act io 
Catholica kulturális és sajtóosztálya 
nak tagja és ezenkívül nagyon sok 
egyletnek választmányi tagja stb. 

Ezen jegyzék legjobban bizonyítja, 
hogy milyen sokoldalú működést fej-
tett ki és annál nagyobb kérdőjelként 
mutaikozik a jövő kialakulása abból 
a szempontból : ki fogja a megürese-
dett helyeket betölteni ? 

Megkérdeztem Szabadváry Ferencet 
mi volt elhatározásának indító oka : 
aki erre a következőket felelte: 

Egy évvel ezelőtt éreztem már, 
hogy a túlfeszített munka idegeimet 
erősen megviseli és hogy a közüpvetc 
miatt sokszor magánügyeim háttérbe 
szorultak. Elhatároztam akkor, hogy 
r i n d e n m p csak reggel 7 órától délu-
tán 6 óráig dolgozom. 6 óra után 
pedig csaladomnak élek. Sajnos az 
elhatározáso n valóra nem vált, sől 
nunkám csak szaporodott. Munkám-
ban nem találkoztam mindenütt azon 
megértéssel, amelyre pedi? joggal 
számíthattam. Ez a körülmény kifá 
rasztotta munkabírásomat. Tapaszla 
latom az : ideális felfogású embernek 
a közélet teren nincsen keresni valója. 

Eddig a nyilatkozat. M i pedig 
Kőszegiek fejcsóvalva nézzük az ese-
ményeket melyeknek előestéjén ál lunk: 
mi lesz a megyebizolsági tágválasz-
iással, mi Usz a városi képviselőtag-
választással? Mi lesz a sok elárvult 
egyesülettel, hányan és kik és hogvan 
fogjak betölteni Szabadváry megüre-
sedett helyét? dr. Gyöngyös Endre. 

Búcsúzó. 
A magam részéről, mint a kiadá-

somban megjelenő „Kőszeg és Vidéke" 
című lapnak tulajdonosa, ugyancsak 
sajnálattal veszek bucsut vitéz Szabad 
váty Ferenctől, aki a lapnak 1931. 
ápril is havs óta felelős szerkesztője 
volt. Vezetése alatt a lapban mindig 
csak a város társadalmának egységét, 
összetartását és a békét hirdette. Ezen 
jegynek szolgálatában vá lo ja t ta össze 
munkatársait is. Mrgállapithatólag 
lapomnak nivója Szabadváry Ferenc 
szerkesztése alalt csak emelkedett és 
igy kettőzött sajnálattal veszek Tőle 
bucsui és mondok önzetlen munkál-
kodásáért igaz, őszinte, hálás köszö 
netel. Rónay Frigyes 

Quo vadis juventus? 
A kőszegi i f júság problémáival 

foglalkozva, lapunk mult heti vezér-
cikke hűen regisztrálja városunk i f jú 
ságának szomorú jelenét. Az elhe-
lyezkedési lehetőségek teljes hiányán 
mit sem változtat, hogy egy-két 
végLett if júnak esetleg sikerül, összes 
felhajtható protektorainak mozgósitá 
sával, egy szerény álláshoz jutnia, a 
túlnyomó töboség szamara még kilá-
tás sincs, hogy valaha is a biztos 
megélhetést, esetleg társadalmi po 
ziciót jelentő íróasztalhoz jusson. 
ÁMami állást nem várhat, mert az 
állam maga is terjedelmes bürokráciá-
jának lefaragásán fáradozik, a magán-
gazdaság mai széteső á ' lapot iban 
viszont szintén nem nyújt elhelyez-
kedési L*h .'tőséget. 

Mindezek azonban okozat i tüne-
»ek lévén, a kérdés nagy fontosságára 
való tekintettel feltétlenül megérd.1 mlik, 
hogy szoknak okait is feltárni igye-
kezzünk, mert nem végezhetünk ered 
menyes munkát addig, mig a tüneti 
kezelések felcser munkájára szoritko 
zunk ahelyett, hogy a baj okát meg-
ismerve, azt minden mellékszempon:tó1 
függetlenül feltárjuk és elsősorban 
annak megszüntetésére kell energián 
kat koncentrálnunk. 

Mindenekelőtt tisztában kell len-
nünk azzal, hogy az if júság problé-
mája ne.n csak helyi, se nem országos, 
hanem világjelenség. Nem fogadhatjuk 
el válaszul, hogy az elsősorban a 
trianoni békeszerződés szülte áldatlan 
állapotok következménye, mert akkor 
a győztes ál lamokban nem volna 
szabad ezen jelenséggel ta lá lkoznunk 

A világ 20 mil l ió munkanélkül i-
jének egyharmad* főiskolán szerzett 
diplomával vagy érettségi bizonyít-
vánnyal rendelkezik s ezeknek oroszlán-
része az u. n. győztes álla mokra esik. 

Mint elhelyezkedési lehetősé? az 
államon és egyéb közületeken k ivűi , 
csak a magángazdaság jöhet szán i -
'ásba. Mezőgazdaság, ipar, kereske-
delem. Mindháromnak felvevőképes-
sége a nullával egyenlő. M;z5gazda-
ságunk jövedelmezősége a vi lágpiaci 
iraktói függ, ezek pedig nagyrészt a 
hazai termelési költségek alatt mo-
zognak Hogy versenyképessé tudjon 
válni, kénytebn kül földi mintára me-
chanizálódni. Ez fokozottan áll az 
pari termelésre is. Ahogy a gép-

technika hallatlan fejlődése az ipari 
nunkások mil l iói t tette feleslegessé, 

ugy ritkították meg a számláló, köny-
velő, lajstromozó gépek a magán-
tisztviselők ezreit. A termelőeszközök 
kapacitása már jóval felülmúlja a 
Kölcsönhatásként lecsökkent fogyasz-
tás szükségleteit, ami természetszerű-
leg az évek óta pusztító gazdisági 
világválság kirobbanásához vezetett. 

Az ifjúságnak tudomásul kell 
vennie, hogy a jelenleg fennálló ter-
melési rendszernek ambiciózus munka-
írejere e^yre kevésbbé van szüksége, 
a gyárak nem várják már tárt ajtókkal 
a fiatal mérnök urat, az irodáknak 

sincs szüksége az érettségizett köny 
velőre. A legkisebb pozíciót is hosszú 
tülekedés után, saját macának kell 
kiharcolnia. Be kell látniok, ho'gj-
n ncs elszigetelt i f júsági probléma, 
hanem az ő problémájuk mi l l ió é t 
ni i l ió embertársaiknak egyforma prob-
lémája. akik ugyanolyan áldozatai egy 
livatását immár teljesiteni nem tudó, 
önön magát tulelt i i rmelési ren in ' ík . 

Ennek megértésére azonban bá-
torságra és tiszta itéiőkép őségre lesz 
szüksége. Sajnos, a mi i f j uságu ika t 
erre nevelték a legkevésbbé. 

Quo vadis j u /en tus? 

HÍREK 
H a l o t t a k n a p j á n . . . 

A sárguló falevelek peregve 

hullanak, fújja őket az őszi szél 

és egymást kergetik az ut szélé-

hez húzódva, egymáshoz simulva, 

titokzatos sejtelmes éneket zizegve. 

Szürke ködmenébe borult a kék 

Ég, eltűnt az éltető Nap és min-

den és minden csak az elmula'st 

h irdet i . . . Sehol semmi élet, csuk 

a holtak birodalmában fenyíilc 

száz és száz gyertyafény, őszi 

virágok diszes csokra-koszorúja 

ölelve borul a kedves sírhalomra. 

Ma itt beszélgetnek, ide jönnek 

imádkozni, mert kedves és jám-

bor cselekedet a holtakért imád-

kozni. Az egyik sirnál egy anya 

áll: beszélget nemrég elhunyt 

fiával. Amott egy leány imádko-

zik atyja sírja fe let t . . . Adj Uram 

örök nyugalmat megholt híveink-

nek . . . 

És a sirok között járva elmél-

kedjünk: rövid életről, örök ha-

lálról, szenvedésről, tisztulásról, 

bűnről, bünhődésről. szeretetről 

és gyűlölködésről. És a sok-sok 

kérdésre, melyek a holtak biro-

dalmában lelkünket nyugtalanítják, 

megadják a néma sirok a választ 

Csak hallgassunk a földből, a 

porból jövő szavakra, melyek 

egy élet szitáján keresztül szű-

rődve fonódtak bölcs tanulsággá. 

S z e r k e s z t ő s é g i v á l t o z á s . M i i 
ahogy azt a lap vezercikke is je lz i , 
viléz Szabadváry Ferenc a felelór. 
szerkesztői tisztségről lemondot t én 
azt a lap tulajdonosa Rónay Frigyes 
vette át a jelen számtól kezdve. 

K inevezés . D r . Stur Dénes ügy -
védet, városunk szülött jét Abádsza-
lókra vezető járásbirónak nevezték k i . 

V a l l á s o s es t . A sopron i e* 
theologia f i ku l tás növendékei jövé 
vasárnap este tí órakor a helybeli ev 
templo nb in vallásom estet rendez 
tanáraik vezetése alatt. 

Egyes szám ára 16 f i l lér . v-t-
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2. Keszeg és Vidéke 1 3 3 4 ok tóber 28. 

HaáfZ István tábor i püspök 
vá rosunkban Tegnap drlu'án mi-gas 
vendéget fogadott a helybeli Huny?d 
Mátyás reáliskolai nevelőintézet pa 
rancsroksaga, Haász István tabon 
püspök érkézéit K ö ^ g r e . aki n 
délelőtt 9 ót*kor a reáliskola k£pol 
Aájában 86 növerdélnek adja fél a 
bérmálás szentsedet. A trbori püfpök 
délelőtt 11 őrikor a helyőrség tiszti 
kara és a legénység sinmára a ben 
cés templomban nagy misét pontifikál 
mely alatt az egyházi énekkar énekel, 
a mise utan pedig szmibtszedci tan 

Reformácioi Cnnepi istentisz 
feletek sorrendje: Október 31 ér 
d. e. 9 órakor német istentisztelet 
léi 11 órakor' magyar istentisztele 
d.u. ú órakor gyermekek szamaid tar-
tatik reformációi istentisztelet. 

Házasság. Lengyel Gyula áil. 
tanítóképző intézeti tanár es Mai'.z 
Paula özv. Reimholz Hetmanne c 
polgári hazassa^kötes után f. hó i '5 en 
esküd lek egyn asnak örök hűseget a 
Jézus Szive templomban, Zoltán Géza 
a tanítóképző int. igazgatója es Waltei 
Vilmos ny. detektív- főfelügyelő tar.uc 
jelenleteben. Az esketesi szertartás1 

Dr. Györög Fái hittanar vegezte. 
Egy földink külföldi kitünte 

tése. Zogu albe n király Ormandlaky 
(Waisbecker) Anial ny. huszárőmagyoi 
Albania mező^azd ságanak modeir, 
i i anyu átszervezcseert a Skartdcrbeg 

rend középkeresztjevei tüntette ki. 
Földirket, aki n int gazdasági tanáé 
adó 8 evet töl őtt A baniaban es 1933 
lyaran a kőszegi Kaszinóban vtlitet 
(epekkel érdekes előadas kereitbir. 
smerietie ezt az országot, szívbe 
idvözöljuk jól megerdemell kitünteus 

alkalmából. 
hitünietés. A Kormányzó Ölő 

aéltósaga Szegedi Karoly poig. is<ola 
anulót egy kisgyermek eletének meg 
aentéséert bionzeremmel tüntette ki 
innék a kitüntetésnek ünnepse^ kere 
ében való átadása ma deiutan 8 
Jiakor történik a polg. fiúiskola d:sz 
ermeben. A bronzérmet vasvármegyc 
i s p á n j a nevében vitéz Dr. N gy 
Miklós h. polgármester adja at a fiata 

életmentőnek. 

Munkásju ta lom. A m. kir. ke 
reskeűcltmugyi miniszter Laas Jozstl 
gyári munkást, aki mar 38 esztendc 
ota szolgaija az itteni sörgyárat, vala-
mint Koczor Karoly pallért, aki 37 e\ 
!>ta áll a szombathelyi Müller és Weisz 
;eg szolgálatiban, 1U0—110 pengt 
Ulami jutalomban es elismerő oklevél 
?en reszesttette. A kitüntetetteknek a 
jutalmat es miniszteri eiisinetest a 
ioptoni kereskedelmi és iparkamara 
alelnöke, Horváth István adta at mult 
<asainap az ipartestület közgyűlést 
.ermeben díszközgyűlés kertteben. A 
Jiszközgyüleseii nemcsak az ipartes-
tükéi, hanem a keteskedclmi kör is 
eszt vett. 

Az oltáregylet elhunyt l a j a i t r 
nalottak napjan fel 7 órnkor szt. misei 
nutat be a Szt. Benedek oltárnál. 

Halálozás. Megérkezett a hir 
Amerikából, hogy Stitiing István, aki 
fiőszcgtn voit füszerkereskedó és 
telesege rokona a Wkir.berger-csalad 
nak, 1934. okióbtr 8 an 50 eves 
koiaban elhunyt. Operációt végeztek 
ajta, de aztvgyengtseg következteber. 

meghalt. Koporsóját magyar hazafiak 
fittek utolsó útjára. 

A Nemzett Egység tagjainak 
fi&yelmebe. A Nemzeti Egysen szer 
vezete lovabbra is varoshaza földszint 
2. szám alatt tart ja hivatalos óráit, 
naponta delelőtt 1Ü—12-ig es délután 
4—7 ig. A Nemzeti t g y s é g tagjai a 
jövőben is eióadhatjak panaszaikat e* 
kérelmeiket a h ivatalos órák alatt. 

B o r m é r é s . Kitűnő fehér és 
vörös bort mer özv. Simon Jánosné 
Király-ut 27 sz alatt. 

Halálozás. Csütörtökön délután 
huryt el 75 év-.'s korában Gfesnarn 
L'pot nyug. D.V. pályamester sziv 
bénulás kOve t . ezté' en Nagyon sok.cn 
ismerték az úgynevezett .Kopialótet' 
szorgalmas látogatóját. T«me:ese teg-
nnp délután volt a temető kápolnája 
bel, melyen sokin vettek részt. 

Kérelem a város jó le lkű pol-
gáraihoz. A Magyar Asszonyok N í t i 
zti i SzÖvetsegének (MANSz) kőszegi 
csoportja szeretettel kéri a város 
minden Iskójat, hogy a közeledő te1 

nyomorának ctiyhilesere régi es nél-
külözhető ruhu-, ágy-, fehernemüjét, 
továbbá haztattasi cikkeket, feleslege? 
butordolgokat, cipőket nov. 4 én dél 
utan 2 órakor a házról házra járó 
^yújtóknek á.adni szíveskedjek. A 
szövetseg nemcsak adományt, hanen 
munkaalkalmat is kíván nyújtani 
ezért tisztelettel keri, hogy a vnro.< 
közönségé rossz selyem s más haris 
nyaszámokat, foltokat, sőt szineha 
^yolt rongydarabokat is az egyesület 
nek juttasson. Ugyanis a foltozásra 
n«m használható anyagból az egy® 
sulet eladásra rongyszőnyeoek*t k--
szittet a munkanélküli családokkal. 
A termelők éltimiszer ajandeka* is 
kéri a szövetseg, ho»y a betereli, ke 
resetkíptelenek es sokgyermekes, b u 
tos keresettel nem b i tó csalódó1 

nyomorán enyhítsen. Könyörüljünk 
né lkü lözőkön s adomanyai t ikka l s . 
gitsünk rajtuk. 

Egyházi zene a helybeli temp 
lomokban. Ma deie:őtt 11 óiftM\.r i 
•tetiCrs terp lomlan az egyházi er.ek-
K;:r Weirich: Missa soiemniset énekli 
Gri duáléta Nikel : Jesu du'.cis memoriz 
offcrtóriun.ra pedig Mozart: Ave ve 
•unt kezd iü koiusokat. — Novemsei 
l-en, Mindenszentek napj in dei"16lt 
10 órakor Jézus Szive tomplomb;.n 
tartandó nagy misen az egyházi enek 
Krr u,yancsak Weii ich: Missa solent 
niset er.ekíi, gradualera ptdig C^i'itr. 
Timete Dominu.i, effertótiu ra : Ju?-
toiurn animae kp2detü kórusokat. V-
zéryel Szabó János karnagy. Ot^onan 
kiser: Halász Bela orgonaművész 
tanitókepezdei tanár. 

Gyűjtés Mindenszentek napján. 
M nt minden évben ugy az ,dei evbtr 
i> a TfcVVE (Tubarkulózis Ellen Ve 
dekező Vasmegyei Egyesület) gyfijíés 
rendez a tüdőbeteg gvermekek reszére. 
A gyűjtést a TEVVE', a Stefánia kő 
szegi tagi?i folytatják le. A gyüitöl' 
összeg felét a 1EVVE a helybeli 
Stefániának adomanyozta. 

Hubertusz lovaglást r endeze t * 
a helybeli zászlóalj tisztiken te ,nap 
delelőtt. Cél volt a Gyöngyös jobb 
pártján lévő lukacshazi rét. Eredmé-
nyek a következi k : 1. Szilagyi főnad-
nagy, 2. Jikély százados. 3. Mutelmeyes 
szazados, 4. Deorectny őrnagy, 5. 
Karola százados. C. Demitrovits fő 
hadnagy es v.tez Sz«ntgróty hadnagy. 
A ovakat a lovászok vettek gondo 
zasba, a résztvevők pedig felsorakoz-
tak a diSiSaior elé, ahol vitéz Kepes 
Harjay Sziláidn* osztotta ki az erte-
kes dijakat. A résztvevők maguk vá 
lasztottak a dijakat, amelyek kö.'tt t 
szerepel a kőszegi helyorseg tisztika 
ranak nehéz ezüst cigarettatarcája 
Kőszeg város züst hamu és gyufa-
anója, a kőszegi frontharcos szövet 

seg ezüst likörktszlete a realneveló 
m t e z e t ezüst Ser lege, Karády őrnagy 
lovaglópálcája es meg nehany értékos 
darab. A kitűnően sikeiült Huberlup 
ovaglás nagygondu megrendezésének 

erdeme a mestert: Harkay László 
századost illeti. 

A h e l y b e l i n e m e z g y á r v izmüvei 
joggyakonasanak a megváltoztatását 
kér te : a 30 cm es tulduzzasztás en-
gedélyezését. A szakértőkbői ál ló b i 
zottság november 16-án száll k i s 
helyszínre és dönt a nemezgyár kérése 
fö lö t t . 

Műsoros előadás. M;nt n ar 
megírtuk a Revíziós Liga kőszegi 
osztálya november 3 án délután 6 
órakor a leánylic um disztei rneber 
iiűsoros előadást rend.'z, hogy ujabb 
ősszeggel tyaiapits* a kőszegen f*! 
.:lii ar.dó TH^non keres?t alapját. A 
iktrtsnek igerke2Ő előadás n ü<or -

kövttkező: B.íc? J nos j 
Pinav Endre (csc-lló), Pulay Mik ó-. 
^zoü^ora) előadjak Bethoven 4 t ro 
-lí ö es második tetelét. Va^o Sándorre 
4 dalt énekel Strauss : Halottak n pur. 
Scbaífrr: aMaSr.^.ód Kárpáti: Dr.nkó 
Pista kelj fel, Sándor: Gyönyörűt 
almodtam cimü darabokat. Feigi I u-
/ongorán előad Mendelson: R(-nd< 
Capiiccioso Op. 14. ci ü tr.űvvt. 
Szovják Etus es Szerdahelyi Marian 
Zt-ldy Marton : „Ultimátum" cimü 
dialógjával lepntx n l ö/ör,seg « c. 
Szovják és S/trdahelyi 1 onka tiro.i 
táncot lejtene!:. Az elöadisnak ' -
szombathelyi sz.'rtp'öje Í5 í t ^ i P^doí 
F< renc magyar nótakat enekel Va.ay 
László zongora kiserete melleit. A 
műtött „Magyar tánc1* zárja. A tán 
co-mők neveit közöl|ük: Hermann 
b . Pázmárdy B i - i , Reményi Curme t, 
SzovjaK Etus, Szeidíhelyi Mariann es 
Takács Klára. A tancokat zongotár-
Beyer Hanna kiséti. Belepdjegyek 
Encricanur.ban és a Róth könyvke 
desben vaithatók. Felülfizetescktt 
tekintettel a hazafias célm, köszöneiu 
íojad a rendízoseg. Reméljük, hogj 
s Revíziós Liga uj műsoros előadását, 
ímelyet szintén Vagó Sándor rendez, 
\ májusi „magyar *st" hrz hasonlóan 
t'^gja támogatni a kőszegi kozönsé. 
es ezzel egy lépéssel közelebb segiti 
a megvalósuláshoz a kő^zegi Trianoni 
kereszt tervét. 

Rendkívül i megyegyülés lesz 
október 30 an, kedden a vármegye-
háza nagytermében, Szombathelyen. 
Ugyancsak kedden délelőtt l/410 kor 
a kisgyűlés is ülést tart. 

Uj hely i te lefonjegyzékkészi l t 
el a nyomdában. A helybeli állomás 
tulajdonosok olcso áron kaphatják t 
lap kiadóhivatalában. 

A Magyarországi Kárpát Egye 
sülét J tot ikő" Osztálya m vasárnap 
kirándulást rendez a kőszegi hegyekbe. 
Útirány Rohoncz — óhodasz — Nagy 
Piischa- Királykút—Szarvaskő— írott 
kő—Kőszeg. Az ut kb. 10 óra. 

Végre megszűnnek a já rdákon 
a pocsolyák. Serényen folynak mai 

javitasok. Főleg a Főtéren, a Korzón 
voit legfőbb ideje, hogy kijavítsál a 
télviz beállta előtt. Ez nagyon üdvös 
munka. Csak egy mostoha uicája van 
a varosnak, mely dacára a nagy és 
sokszor előkelő forgalomnak vagy 
por vagy sártenger a sorsa a háztulaj 
donosok boszuságára. Ez a Horthy 
Miklós utca (Intézet-utca). Reméljük 
hogy rövidesen mégis rákerül a sor 
eien utcának kiaszfsltozása. 

Műköszörűs. Aes B,la Várkör 
35. szám alat' (Vas-udvHr) megnyitot ta 
t iükö5zör i is es kesmüves üzemet. 

Tánc isko la nyílott meg a Balház-
ban a tanítóképző növendékei, valamint 
i sir.n.^ziumban szinten a növendékek 
e*zerv.\ A 'anfoiyam szk oru?r. zártkörű 

Vadászjegyet vá l to t tak utóbb 
i kőszegi . üóhivatalnál a következők: 
B oi hy Horváth Psi százados. Sz?yer 
Vf r id Vdimszaki felügyelő, Jtr.^brits 
Til or akadémikus, G o r ' o s József 
szazados, Albert Imre áll. pénzt, ke-
zelő, S'.ikl.'.t Ferenc, Szovják Ödön 
ny. jegyző, Gyu'assy Isivan hadaagy, 
St. krr.ary József tanar. 

Adományok a Kováts Arisztid 
í'apiivanyra. L ,utóLbi jeUntesünk 
)t i a következő adomar yok etkeztek 
üe a Kováts Arisztid alapítvány ré-
^zeie: Marasztó Ferenc 3, Pon^sz 
Lajos i. Cheiiip/. I nö 2. Linz;t M'hály 
0 Ró.h J't.ó 5. Szuklics Géza 1 

pf.npő. — Itt jegyezzük meg, ho^y a 
htly : eli állami tanitók.p7.ő által ; yüj-
öti 18 pengő Ossz get az intézet 

,-nári kata es az if u^aga gyűjtötte 
íö'ében 

Megmérgezte magát Nádosky 
Mária 24 eves barakklako szalmiák 
sóval. A mentők leszállítottak a szom-
bathelyi kö.'.kórház gegeosztályába. 
Tv!téne^ oka eddi.; ismeretlen. Aila-
po a nem eletveszelyes. 

Ha nincs rádió ja, fizessen elő 
er;y budapesti napilapratRónay ujság-
uzíttében, ahunnan niegerk«ze£e után 
azonna házhoz szailitjak az újságot a 
legújabb hírekkel. 

Mozihi rek. Ma vasarnap egy 
attrakciós, a maga nemében paratlan, 
végig színes filmet játszik a mozi. 
Ciaie: Par,opti*um. Főszer%plói a 
le, jobb amtrikai Grand Guignoll-szi-
nészek: Lionel Atwill, F jy Wiay, 
Giendi Fareil. A film tárgya igen 
borzalmas, amennyiben egy panopti-
kum tulajdonosa lázasan keresi tör-
ténelmi személyek szobraihoz az elő 
modelleket és amikor egy hatalmas 
katlanban megölte őket, viaszba önteti-
A Fust National filmgyár e produk-
cióját Kertész Mihály rendezte. — 
A hétköznapi előadás Mindenszentek 
ünnepe folytan nem csütörtök, hanem 
szerdán lesz. Bemutatásra kerül Harry 
Piel legújabb filmdrámája: .Az ezer-
szemű ember". Ezen filmnek is nagy 
sikere lesz városunkban, annál inkább, 
mert ugy mint az előző filmekben, 
ebben is a technika jövő csodáit 
viszi a vászonra Harry Piei. Partnerei 
Vespermanu és Csehova méltók a 
nagyszerű kerethez és H. Piel mesteri 
rendezesthez. Mindkét előadást jó 
kisérőműsor egészíti ki. 

Róth Jenő kö lcsönkönyvtárának 
ú jdonsága i : Wol f f : Égre nyiló szem, 
Kapeller: Der Weg durch diesteinerne 
Wand. Hetenkint újdonság. Havi elő-
fizetés 1 20 P. 



U*H4 október 28. Kftszeg es Vidéke J 

Hi rdetmény. A m. kir. „Mátyás 
király" 5 honvéd gyalogezred 111 
zászlóalj közétkezési bizottsága Kö 
szegen a Frigyei főherceg laktanyá 
ban 1934. évi november hó 15 en 9 
órakoi Hus és Tej biztosítási verseny 
tárgyalást tart. Reszletes feltételek a 
m. kir. „Mátyás király" 5. honvéd 
gyalogezred 111. zászióa'j gazdasági 
hivatalában Kőszeg Frigyes laktanya 
tudhatók meg. 

Majdnem súlyos baleset történi 
pénteken delel ölt a Várkör és a Horthy 
Miklós-utca sarkán. Egy au'ó a Vár 
körön felülről jövet meg nem engedeti 
inamban bekanyarodott a Horthy-ut 
cába és fezembe találta magát egy 
onnan kijövő lovasszekérrel. A bal 
eset már elkerülhetetlennek látszott, 
de a sofőr az utolso pillanatban fel 
hajtott a járdára, ahol szerercsére 
akkor nem járt senki s igy az ijedel 
meri kivül ntm történt baj. Itt em-
Mjük meg, hogy van Kőszegen mee 
néhány olyan kanyar, ahol feltétlenül 
szükseges a lassú hajtás bármilyen 
járművel. Négy helyen történt mar 
kisebb nagyobb szerencsétlenség, Uhát 
jó lesz fokozottabban figyelni. 

Versenytárgyalást hirdtt a szom-
bathelyi honved élelmezési raktár a 
kerületbe Urto^ó különféle katonai 
alakulatok irosas és tisztogatás ügyé 
ben. A feltételek az ál.omáspaiancs 
rokságnál beiekinthetók. 

Sajnálatos baleset történt * 
mult héten Kopfer Károly festőmester 
polgártársunkká!. A Schrútter ve dégl<* 
cimtabláján eszközölt javításokat 
miközben ?» l^tra eltörött alatta cs ő 
oly szerencsétlenül esett le róla, hogy 
egyik lába a boka felett eltörött. Elsr 
segélynyújtás után a helybeli kórhazb; 
szállítottak ahol dr. Vukán főorvos 
vette kezelesbe. Állapota mar a javuia-
utján van 

A vo l t 11 es vadászok baj ársi 
találkozoja ma vasarnap delelőn van 
Győrött, aho' a vatuti restoban talál 
koznak. Szentmise hallgatás utan az 
emlekmünel Vizkelethy József dr. 
mondja az ünnepi beszedet. 

„ B A T A " G ö z m o s ó -
g y á r gal lér t iszt i tas 1899 óta 
fogalom. Ktpviseli Szupperné kalap 
szalonja. (Hősi kapu mellett). 

Feny és meleg. A világítás leg 
ősibb forajaját nem az ember gon 
dolta ki, hanem ehhez az óriási ajan 
dekhoz véltt l tnül jutott, arrikor villán 
sújtott a koihfdt fába és azt lantra 
gyújtotta. Ezt a tüzet üték kö*ül a< 
ősemberek, amely ren csak meleget, 
hanem világítást is adott. Csodalatos, 
hogy a vi'ágitásnak ez az első kettős 
formatan való megjelenése még ma 
napsag is ferráll, mert egyenlőn 
meg nem nagy sikerrel kutatják a: 
u. n. hideg feny előállítási módját. A. 
izzólámpákban sem teszünk egvebet, 
mint viliamosáram segitsegtvel magas 
hőfokon wolframfémet izzítunk. Ez c 
magas hőfokon izzó wolframszalbó! 
kéízült fonal meleget fejleszt és liözbtr 
fényt sugároz ki. A/, izzóiampa minő 
sége attól függ, hogy azonos ^ram 
fogyasztás mellett mennyi fényt és 
mennyi meleget termel. A technika 
fejtődesével az izzólámpák fény te lje-
sítmény e folyton nő. A legújabb tipusu 
gáztöltésű Tungsram »D" duplaspirál-
lámpák lényteljesitmenye az eddigi 
égőkkel szemben 20%-ig terjedóer 
növekedett meg. 

Vonat elé vetette magát Szom-
bathelyen pénteken reggelre virradóra 
egy 22 éves idegbeteg fiatalember, 
Magyari-Malobiczki Ferenc egy máv. 
kocsilakatos fia. Tettét afölötti elke 
seredésében követte el, hogy isméi 
kórházba akarták szállítani, ahol már 
amúgy is hosszabb időt töltött. A 
szerencsétlen fiatalember mellkasát 
zúzták össze a vonat kerekei, mely 
azonnali halálát okozta. 

Takarék betét és folyószámla. 
A m. kii. Központi Statisztikai Hivatal 
szeptember havi gazdaságstatisztikai 
adatai szerint a budapesti tizenkét 
legnagyobb pénzintézetnél és a posta 
takarékpénztárnál elhelvezett takarék-
be'etek álladéka szeptember v*gén 
565 9 millió pengő volt, ami tulajdon-
kepen, az augusztusihoz képest 3 2 
millió pengő csökkenést jelent. A 
folyószámlabetét ellenben 6.0 millió 
pengővel emelkedett és szeptember 
végén 657.6 millió pengő volt. 

Csinszka, Már f f y Ödönné, AJy 
Endre volt felesége szerdán dé'után 4 
órakor meghalt. Mult csütörtökön este 
vacsorát adott, beszélgetés közben 
hirtelen rosszul lett, agyvurzés érte. 
Beszállították a szanatóriumba, dr 
minden segítség hiábavalónak bizo-
nyult é* meghalt. 

Matuska Szi lvesztert , a bia'.or 
bágyi rémet 24-en, szerdán szállították 
Bécsből Budapestre, hogy nov. 5 én 
mefckezdiek kihallgatását. Az ügyés? 
22 rendbeli gyilkossággal vádolja 
Matu?kát. A kelenfö'di állomásról 
Maiuskát azonnal beszállították p 
pestvid.-ki törvényszék fogházába A 
'árnyalások iránt nagy az e drklődés. 
Matuskat a magyar törvényszé* ren. 
ítélheti halálra, mert az osztrákok csak 
ezen kikÖtté*sel adtak ki Msgyaror 
szagnak. 

Anyakönyv i hírek. Születések: 
B esi Nándor—Kappel Anna: Erzsebe; 
ig. ev , Csuka Jenő— Poncsohár Mária: 
Klára rk . Házasság: Lengyel G y u a -
Maitz Paula. Halálozás: Koczor K i 
lolyné 78 eves vege Igyí-ngülés, Gies-
mann Lipct 75 eves szivbénulás. 

Könyvismertetés. Helen, GRACE, 
Carlisle : A boldogságért fizetni kell. 
Asszony irta ezi a regeny*, asszonyok 
nak. Asszony a regény hőse is, egy 
kivándorló család 15 esztendős leánya. 
S a regény ennek a leánynak az ulja 
a sivár berkaszárnyábó! az élet nap 
sugaras csúcsai felé. Ez az ut tövisek 
kel szegélye zett, főkeppen azok sza 
mára, akik tuléizékeny idegekkel 
reagálnak a sors millió apióbb-nagyobb 
nehézségére ju \ De emberfeletti ener 
giával legyőzi riadság: t, kissé fáradtan 
es megtépázva u^yan, unt tör tnagá 
n^k. H. G Csriisle endetileg gép 
iiónő volt, azutan ápolónő, majd 
színésznő lett. Ket évvel ezelőtt meg 
jeler.t regénye „Vér a veremből" tette 
vilíigHiiúV'-' nevet. Igazi amerikai kar 
rier. Regényeit ma már a világ mirden 
nyelvere fordítják es rendszerint az 
eszter.dő „best sellt iei", legnagyobb 
sikerei közé tartoznak. 

* Adám a Színházi Életben. Igen 
nagy népszerűségre tett mar szert « 
Szír házi Elet uj rovata az ADAM 
amely féitiakról szól férfiaknak dt 
nölgytk is szívesen olvassak. Szomory 
Dezső, Hatvany Lili, Egyed Zolian, 
Aknay Vilr a, Vajda Ernő írtak erdekes 
c ;kket. Farkas Imre az utolsó kucse 
berrel csinál intervjut. Bus Fekete 
László regényének befejezese. Darab 
mellékletként Bródy Sándornak feled 
hetetlenül szip színdarabját a .Tani 
tónő'-t közli, kottamellékleten pedig 
„Bei der B'.onden Kathrein" c. sláger 
Sok érdekes cikken és novellán es gyö 
nyöiü kepeken kivül 64 oldalas Radióvi-
laghiradó, kézimunkamelleklet es 32 ol-
dalas gyermekújság van még a Szinházi 
Elet uj számában, amelynek ára 60 fill 
Előfizetési dij '/. évre 6.50 pengő. Kap 
ható Róth Jenő könyvkereskedéseben. 

Iskolo iuhák Lódén-
b ó l b pengőtől, férfi öltönyök 20 
pengőtől nagy választékban kaphaók 
Z e r t h o f e r R e z s ő ruhaáiuhazá 
ban. Hosszú és rövid télikabátok, 
hubertus, bőr és boy kabátok nagy 
raktára. Olcsó árak. Gal lér t iszt i táf , 
kelmefestés, vegyt iszt í tás. 

Gépírhat Jutányosán 
vállalok. Cim a kiadóban. 

H U T T E t t 
köszönti 

új fogyasztóit! 
S o k e z e r ú j f o g y a s z t ó sietett beszerezni 
szappanszükségletét arra a hírre, hogy Hutter 
lényegesen mérsékelte árait és részükre is 

lehetővé tette, hogy változatlanul k ivá ló minő-
ségben m o s t már ők is h a s z n á l h a t j á k a 

régbevált Hutter és Schicht szappanokat. 
Hutter PiBC szappan, Hutter vagy Schicht 

Szarvas szappan ára most cca 

Minden üzletben kapható. 

Hut ter ftBC szappan '/• k g os 25 f i l lér 
Szarvas szappan, dobozolt ll* kg-os . . 22 f i l lér 
Szarvas szappan, doboz nélkül '/• kg-os 20 fil lér 

HUTTER 
SZAPPAN 

Sazdasági rovat 

k gyümölcsfa ültetesrol. 
Ez a kérdés újra aktuális. Gyü 

mölcsfát vagy ósszel, vagy tavasszal 
ültetünk. Az őszi ültetésnek talán az 
egyedüli előnye a tavaszival szemben 
az, hogy ha jó idő van ősszel, még 
begyógyulnak a gyökérzeten ejtett 
sebek es az i'yen fa az esetleges 
nyári szárazságot jobban birja. Ósszel 
•.gészen a fagyok beálltáig lehet ül-
tetni, de ha a hőmérséklet 0 C fok 
alá szá'l, azonnal be kell szüntetni 
az ültetési, mat a gyökerek már 1 - 2 
C foknál is szenvednek. Ez köztudo-
mású és inkább az ültetes kivitale 
fontosabb. 

A fa helyét, már jóval a kiültetés 
előtt kt l l készíteni, akár ősszel, akár 
tavasszal ültetünk. Minél kötöttebb és 
silányabb a talaj, annál nagyobb 
gödröt kell készíteni. A cél az, hogy 
fiatal fa laza talajba kerüljön, aho! 
elegendő levegő és meleg éri a gyö 
kérzetet. 

Túlságosan laza talajban a fa 
atruktája is laza lesz és ezzel elve-
szíti ellenállók epességét. A kőszegi 
talajban a gödröt 1 méter melyre és 
T20 méter széUsre ássuk negyi.e: 
alakban. A tavaszi ültetéshez már 
ajánlatos a gödröt ősszel előkészíteni, 
amikor a hó és a fagy igen előnyös 
hatással vannau a talajra. 

Ha a kiültetés helyén elég laza a 
talaj, akkor az ültetesnél ugyanazt 
a földet haszráihatjuk, ellenkező 
esetben gödrönkent 1 talicska kom-
posztot keverjünk a földbe 

Arra különösen ügyelni kell, hogy 
a gödörből kiásott föld felső részét 
külön tegyük és az ültetésnél ez a 
föld kerüljön a gyökerek mellé. A 
gödör alsó részéből kiásott föld az 

ültetesnél felül marr?d 
Trágyát felesleges az ültetésnél 

alkalmazni, meit az mélyen jut a 
földbe és nehezen kerül a gyökerek 
által felvahető állapotba, hézagokat 
aikot a gyökerek körül és penésze-
dést okozhat 

Az ül t f te idő fa gyökereit csak a 
sérült részeken vágjuk vissza, mert a 
kurtítást úgyis elvégzik a faiskolából 
való kiszedesnel. A hájszálgyökereket 
érintetlenül kell hagyni. Ügyelni kell 
arra, hogy a fa olyan mélyen kerüljön 
a földbe, mint amilyen mélyen a fa-
iskolában állott, tehát a gyökérnyak 
a talaj felszínével egy magasságba 
jusson. 

Mély ültetésnek csak nagyon laza, 
homokos talajon van helye, hogy a 
gyökereket megvcdjttk az elszáradás-
tól. A mi talajunkon a mely ültetes 
vtszélyes, mert ha a gyökernyak, sőt 
a törzs egy reize is a földbe kerül, a 
fa a szó szoros értelmében megfullad 
és nehany ev alatt elpusztul. Jele a 
mely ültetesnek a csenevesz növeke-
dés, sok vizhajtás es csucsszáradás. 
A magas ültetés, mikor a gyökérnyak 
i föld szine fölé kerül, nem olyan 
veszedelmes, itt legfeljebb a felső gyö-
kerek száradnak el, de ezen könnyen 
segíthetünk azzal, hogy a törzset 
kissé feltöltjük. A mély ültetést meg-
akadályozhatjuk azzal, hogy az ülte-
tésnél a fát kicsit magasabbra tesszük, 
szamitva a föld süppedésere. 

A gyökérzetet ajánlatos az ülte-
tés előtt agyagpepbe mártani. Az ül-
tetést lehetőleg két ember végezze. 
Az egyik kb. 10 cm-re tartsa a fát a 
föld szine fölött (számítva a süppe-
désre) és helyezze a fát a gödör kö-
zepére az előkészített jó földbe. A 
másik, legjobb ha kézzel, a gyökerek 
közé javított földet szórjon, hogy a 
gyökerek ezzel a főiddel legyenek 



körülvéve. A fát tartó ember a fát 
állandóan rázza gyer.gen hogy a f3k 
a gyökerek között jól el tudjon he 
lyezkedni. Ha a legfelső gyökerek is 
be vannak fedve, a földet jól meg 
tapossuk. Ezzel elérjük, hogy a f i 
erősen áll és ellenálló lesz a szelek 
kel szemben. 

Ezu'án a göd röt teljesen be-
huzzuk es ha nem tul kötött a talaj 
mégegyszer megtapossuk. Befejezve 
az ültetést, a legfelső gyökerek 31C 
cm-re Ifsznek a föld alatt. A gödröt 
kitöltő föld 10 cm rel lesz magasabb 
a föld színénél es a gyöíérnyak, be 
leszámítva a süppedest, a föld szine 
vei egy magasságba jut. Ax ültetés 
után a fát tiszta vízzel jól beönr»z 
zük, ugy hogy a fa satban á|ljon 
Nem kell erre a célra tragyalevet 
használni, mart a fa ujys^m tudja 
felvenni és kárbavész. H« nagyon 
hideg a talaj, tehát késő ősszel, in 
kább halasszuk az öntözési tavaszia 
de semmiest-tte se hagyjuk ei. Ha ai 
oltványunk jó volt és az ültetest lel-
kiismeretesen, előirás szerint vegeztük, 
nem érhet bennünk meglepetés. J.J 

8 P O B T 

Ismét vereséget szenvedet t a 
KSE. Éithetetlen, de sajnos szomorú 
valóság, a KSE a celldömölki Vasutas 
csapattól is kikapott 2 : 1 arányban. 
Mentseg nem lehet, mert az idegen 
környezetet ellensúlyozhatta voina 
sokszorosan a KSE nagyobb tudása. 
De, hogy ez nem következett be, 
az a KSE sziv és léleknélküli játékát 
mutatja, amely immár kétszer egymás 
után kellemetlen vereséghez vezetett, 
ami a lelkes kőszegi közönségnek 
bizony fajdalmas csalódásokat okozott. 
A KSE a tabellán való előbbrejutás 
helyett visszaesett az 5. helyre, de ez 
azonban ne kedvetlenitse el, mert 
a csapat azzal mutatja meg sport-
szerűségét, ha a kellemetlen vereség 
okozta levertséget leiázva kedélyétől, 
ismét lelkes játékot mutat, hogy a 
helyi közönség is ismét örülni es lel 
kesedni tudjon a sportért. 

A mai bajnoki mérkőzés. M i 
vasárnap a szombathelyi Vasutas II 
jókepesssgü együttese ellen játszik a 
KSE a helyi sporttelepen. A győze 
lem eleresére a jelenlegi formák alap 
ján mindkét csapatnak egyforma az 
esélye. Csak biznt lehet abban, hogy 
KSE végre a najyon várt győzelem 
mél fogja megörvendeztetni híveit. 

Serlegmérkózés volt mult va 
sárnap a helyi sporttelepen a Büki 
TK és az Agyteritőgyár csapatai közt. 
Győzött a büki csapat 5 : 1 arányban 
Ezen győzelemmel a büki csapat a 
serlegmerkőzések valószinü győztesévt 
lépett elő, hacsak a Törekvés —Lövő 
nem végződik a helyi csapatnak leg 
alább 6 : 0 arányú győzelmével. Ez 
esetben már a Törekvés az első. 

Érdekes futball mérkőzés lesz 
ma vasárnap d. u. \\2 órakor a KSE 
sporttelepén a borbélyok és a pékek 
csapatai között. A mérkőzés igen 
érdekesnek ígérkezik. A nagy közön 
seg kíváncsian várja, hogy melyik 
iparág csapata lesz a győztes. 

Hivatalos rovat 
Felhívom az összes bortermelőket 

hogy f. évi bortermésüket 1934 évi 
október hó 22 tői 30-áig a városi 
fogyasztási adóhivatalnál jelentsék be, 
meri ezen idő után meg lesz ejtve a 
bortermés ellenőrzése és a bejelentet 
lenül talált bor tulajdonosai ellen a 
lövedéki kihágási eljárás meg lesz 
indítva. 

Közhírré teszem, hogy az 1985, 
•vben tartandó időszaki mértékhite 
lesitésre vonatkozó jegyzék a városi 
adóhivatalban f. évi október hó 29 tői 
november hó 10 éig közszemlére ki 
;an teve; mindazok, akiknek birtoká 
ban hitelesítés ala eső mértékek van-
nak, tartoznak ?zon jegyzéket megte-
kinteni, esetleg uj mérlegek et bejelen-
teni, aminek elmulasztása esetleg költ-
séget okoz és büntetést von maga 
utan. 

Felhívom az erdekeltek f gyeimét 
a m. kir. Hunyadi Mátyás reáliskola 
sportpálya építési munkálatai tárgyá-
oan kiadott versenytárgyalási hirdet-
ményre, amely a polgármesteri hivatal 
ban megtekinthető, hatarid* f. évi 
október hó 30. 

Nagy kalap-vásár. 
80 drb. választék, meglepő 

és olcsó árakon. 

Puha angóra 3 50—4 50 P-ig. 
Sima filcek 4*50—5 — P ig. 
Aneora és dublé divatujdonságok 

5, 6, 7 P. 
Divatsapkák 160, 2 —, 2 50, 3 — P 

S z u p p e r n é — k a l a p s z a l o n . 
Be lvá ros (Hősi Kapu mellett). 

Felhívom a közönség figyelmét a 
rt. kir. járásbíróságnak a telekkönyvi 
betétszerkesztési munkálatok tárgyában 
Kiadott hirdetményére, amelynek lé-
nyege az, hogy a telekkönyvi betét-
szerkesztési munkálatokat mindenki 
megtekintheti és azokra vonatkozó 
észrevételeit beadhatja 1925. évi 
május hó 10-éig. 

Közhírré teszem, hogy a kivitelre 
szánt gyümölcs szállítmányok tanusi-
ójegy diját a m. kir. földmüvelésügyi 
miniszter darabonként kettő fillérben 
állapította meg ugy, hogy egy waggon 
rakomány szállítmánynál, a jegydijak 
"sszege, ieg.eljebb 10 P. lehet. 

Felhívom a háztulajdonosokat, 
hogy a kéményégetéshez szüksége? 
szalma mennyiséget idejében szerezzék 
t>e, hogy az a városi kéményseprő-
mester részére rendelkezésre álljon. 

Közhírré teszem, hogy a dipht 
heria elleni védőoltások f. évi október 
hó 29 én és 31-én (hétfőn és szerdán 
és november hó 2 án, pénteken 
d. u. 4 órától 5 óráig folytatódnak; 
az oltások tűzoltólaktanya őrhelyiségé 
b?n eszközöltetnek. Tekintettel arra 
hogy a védőoltások 2 éves kortól 6 
éves korig kötelezővé tétetett, nyoma 
ekosan figyelmeztetem az érdekelt 

szülőket, gondviselőket, hogy a jelzett 
korban lévő gyermekeiket, gondnokolt 
aikat oltassák be, mert az oltás el-

mulasztása esetén ellenük kihágási el-
árás megindítandó I ÍSZ . AZ oltásért 

20 fillér fizetendő, teljesen szegények 
ingyenesen oltatnak be. Ezen két leg-
utolsó oltással a védőoltás befejezést 
nyer, miért is az érdekellek ezen kö-
elezettségeiknek igyekezzenek eleget 
enni. 

Közlöm a város közönségével, 
hogy mint az elmúlt években, ugy az 
dei télen is a város az inségbejutot-
akról gondoskodni kiván, miért is 

elrendelem az Ínségesek összeírását. 
F«lhivom tehát mindazokat, akik téli 
ámogatás segélyezés, munkaalkalom 

igénylése ügyében a mozgalomban 
részt venni óhajtanak, folvó évi no 
vember hó 2., 3., 5., illetőleg 6 án 
délután 3—5 óráig terjedő időben 
elentkezzenek a városháza 18. számú 

szobájában Aki ezen időben jelent 
kezesi felhívásnak nem tesz eleget, az 
idei évben a mozgalomban részt nem 
vehet. Szegényházbelieket az Ínséges 
kataszterbe nem vesznek fel. 

dr . v i téz Nagy M ik lós 
polgármester h. 

Ipartestületi közlemények. 

Értesítjük testületünk tagjait, hogy 
az Ipartestület hivatalos óráit fkedd 
csütörtök, szombat, ha e napok egyike 
ünnepnapra esik, e napot megelőző 
hétköznapon) 1934 november 3 tó 
kezdve délután '/,5 tői' ' / jö ig fogja 
tartani. 

Ipartestületi elnökség 

2972 sz. t. k. 1934 

Hirdetmény. 
Kőszeg város telekkönyvi betétei 

az 18^6: XXIX., az 1889: XXXVMI 
es az 1891: XVI t.- cikk értelmében 
elkészíttetvén és a nyilvánosságnak 
átadatván, ez azzal a felszólítással 
tétetik közzé: 

1. hogy mindazok, kik az 1886: 
XXIX. t.-cikk 15. és 17. §-ai alapján 

ideértve e § oknak az 1889.: 
XXXVIII. t. cikk 5 és 6. § aiban és 
az 1891 : XVI. t. cikk 15. § a) pont 
ában foglalt kiegészítéseit is — va-
amint az 1889: XXXVIII. t.-cikk 7. 

§ a és az 1891: XVI. t. cikk 15. § 
o) pontja alapjan eszközölt bejegy-
zések érvénytelenségét ki nutathatják. 
e végből törlési keresetüket, azok 
jedig, akik valamely tehertétel átvite-
enek érvénytelenségét kimutathatják, 

e végből törlési keresetüket, azok 
pedig, akik valamely tehertétel átvite 
ének az 1886: XXIX. t.-cikk 22. § a, 
lletve az 1889: XXXVIII. t.-cikk 15 

§ a alapján való mellőzését meglá 
madni kívánják, e végből keresetüket 
hat hónap alatt, vagyis 1935. evi 
május hó 10. napjáig bezárólag a 
elekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, 
mert az ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő eltelte után indított 
őrlési kereset annak a harmadik sze-

mélynek, aki időközben nyilvánkönyvi 
ogot szerzett, hátrányára nem rzol-

gálhat; 
2. hogy mindazok, akik az 18£6 : 

XXIX. t. cikk 16 és 18. § ainak ese 
leiben — ideértve az utóbbi § nak 
az 1889: XXXVIII. t - c . 5. és 6. § 
iban foglalt kiegészítéseit is — a 
ényleges birtokos tulajdonjogának 

bejegyzése ellenében ellentmondással 
élni kivánnak, írásbeli ellentmondá 
sukat hat hónap alatt, vagyis 1935. 
evi május hó 10. napjáig bezárólag a 
telekkönyvi halósághoz benyújtsák, 
mert ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő letelte u'án ellent 
nondásuk többé figyelembe vétetni 
nem fog ; 

3. hogy mindazok, akik az 1. és 
2. pontban körülirt eseteken kivül * 
netétek tartalma által előbb nyeri 
nyilvánkönyvi jogaikat bármily irány 
han sértve vélik, — ideértve azokat 
s, akik a tulajdonjog arányának az 

1889: XXXVIII. t.-ciks 16. § a alap 
án történt bejegyzését sérelmesnek 
alálják, e tekintetben felszólalásukat 
artalmazó kérvényüket a telekkönyvi 
hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
1935. évi május hó 10. napjáig be-
zárólag nyújtsák bé, mert ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő 
eltelte után a betétek tartalmát csak 
a törvény rendes utján és csak az 
dőközben nyilvánkönyvi jogokat szer-

zett harmadik személyek jogainak sé 
relme nélkül támadhatják meg. 

Egyúttal figyelmeztetnek azok a 
elek, akik a betétek szerkesztésére 
kiküldött bizottságnak eredeti okira 
okat adtak át, hogy amennyiben 

azokhoz egyszersmind egyszerű má-
solatokat is csatoltak, vagy ilyeneket 
pótlólag benyújtanak, az eredetieket 
a telekkenyvi hatóságnál átvehetik. 

A kőszegi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság 1934. okt. 22. 
RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 
BENCZE JÓSZEF sk. kir. tkvvezető. 

Perzsaszőnyegek es 

gobelinek ^ f S j y 
és molytalanitását vá l l d lo m. 

M A N U G I A N S z o m b a t h e l y 
Erzsébet királyné utca 22. 

ik gyümölcsfák teli 
permetezéséhez 

csak 
neodendlní, 

endál, 
vagy solbárt 

használjunk. 

Legjobb hernyóenyvek: 

hlberna, sotor. 
Vértetves sebek bevonásához: 

almola vagy pomrln. 

Eredeti gyári árakon b e s z e r e z h e t i ) ; 
Pollák Sándor cégnél 

Kőszeg. 

Névjegyek 
legolcsóbban 

— n y o m d á b a n 

I. a szén és brikett 
mindennemű 

t ű z i f á t 
hasábban és aprítva a legolcsóbban 

házhoz szállit. 
Franki Lajos utóda 
Kőszeg, Kossuth L.-u. 21. 

Telefon: 86. 
" V ^ ^ K W W ^ I V W V W ^ W W W W N 
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j Vasá rnap ok t . 28 : 
Csodálatos végig színes 

Grand Guignol f i lm. 

PANOPTIKUM 
(Bűnök háza) 

Misztikus történet. 
Físzereplők: Fay Wray , 

1 Lionel Atwill, Olends Farell. 

Hangos kisérőmüsor. 

Szerda, okt. 31.: 

> 

I 

Mind«nszer te< ünnepére való tekin-
tet el nem csütör tökön, h ' nem szer-

dán k s z n e k az előadások 
Olcsó helyárak! 

Az ezerszemű ember 
HarryPiel legújabb filmdrámája 

12 felvonásban. 
Hangos kisérfiműsor. 

Porszivógép 
bármikor kikölcsönözhető 

3ónai könyvnyomdájából 

— Nyomatott Róiai Frigyss kösyvnyowdájában Kőszegei — 

4. Kőszeg és Vidéke 1984. október 28 
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