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Kőszeg, 19^ J 2-án C ^ l í V - 54. évfolyam 48. szám-

EL 'FIZETÉSI ÁR ' gynegyed évre : 

Helyben házhoz szá l l í tva 1*60 Pengő 

Vidékre pós tán 2-- Pengő 

Külföldre egy évre 4 do l l á r 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

RÓNAY FRIGYES 
Várkör 39. sz. Telefonszám 23. 

Hirdetések mll irnétersoronkint 6 f i l lér . 

Hirdetések dija előre fizetendő, 
Nyilttér sora 40 f i l lér . 

Szövegkőzöt t i reklámhír sora 20 f i l lér . 

Megmozdultak 
a megyei és városi választások 

érdekében a szervezetek és tes 

tiiletek. Mindenütt azzal a vezér 

gondolattal: mellőztessék pártok 

nak a harcbaszállása. Mindenüt 

azzal a komoly elhatározással 

hogy lehetővé kell tenni az előze 

tes egyetértő megállapodást. Egy-

hangú mandátumot kell adni a 

jövő képviselőtestületnek annak a 

jeléül, hogy ez az uj testület is 

ebben az egyhangú szellemben 

teljesítse kötelességét. NTe a har-

cok testülete legyen, hanem össze-

fogó, megértő egyetértésben mun 

kálkodó. Erre van szüksége a 

városnak, ha súlyos helyzetének 

teljes szanálását akarja. Erre van 

szükség, hogy a felsőbb helyről 

megindult jóindulatu megsegítésre 

továbbra is méltónak találtassunk. 

Erre törekszenek illetékes ténye-

zői a közéletnek és mert a vá-

lasztó közönség egyébként is a 

békés megoldást óhajtja, nem 

kételkedünk benne, hogy ez a bölcs 

törekvés polgárságban méltó vissz-

hangra talál. Bízzunk benne, hogy 

ennek nagy horderejét átérzi min 

denki. A 2 évvel ezelőtt történtek 

megcáfolására is kívánatos. Mu-

tassuk meg, hogy itt nem harcok 

dúlnak, hanem komoly akarat a 

békés együttműködésre a varos 

javára. Csak igy várhatunk ered-

ményeket. A megértő egyhangú 

|ság ne csak felhangzó óhaj le-

yen, hanem segítse ezt az elvet 

Érvényre juttatni mindenki és 

egyen résen egyúttal, hogy azt 

enki meg ne bolygassa. Űn-

epnapra esik a választás napja, 

gyen valóban ünnepe a pol 

árság együttérzésének. Legyen 

z a választás a békés együtt-

működés uj korszakának irányt 

zabó nyitánya A Ielkekből fel-

szálló nemes érzések fakasztotta 

tékeműnek magasztos megteste-
lü'ése. Isten dicsőségére, az össz-

akósság örömére, a város boldo-

gabb jövőjére! * 
* * 

HÍREK 
Lapunk jövő heti száma már 

pénteken est 6 órakor jelenik meg a 
kettős űnn.'pre való tekintettel. 

Csak 10 f i l lérbe kerfl l a ma 
számtól kezdve a „Kőszeg és Vidék i " 
Ezt a tetemes árles/áüitást határozt 
el a kiadó az egyenkénti vevők gyara 
pitására, ar r iv j l kiküszöbölni akarja 
azt a lábrakapott szokást, hogy a ren 
des előfizetőket a szomszédok köl 
csönkéréssel molesztálják. Reméljük 
hogy ennek meglesz az ered ménye és 
gyarapítani fogja a fizető lappártolókat 

A kormányzó névUnnepén 
i«itwniiszteiét lesz december 6 án a 
templomokban és az iskolákban 
szünet. 

Legeza alezredes lengyel ki 
tüntetése. Lipcsey Steiner lengye 
század as hétf in Kőszegre érkezett és 
i inntpélyjs keretek között nyújtotta 
át a kőszegi zászlóalj parancsnoká-
nak, Legeza János alezredesnek ad ) 
mányozott lengyel kitüntetést. 

Kinevezés. Kirchknopf Béla di . 
iz Országos Tisztviselői Betegsegélyző 
A'ap orvosává nevezték ki Kőszeg 
város körzetének területére. 

Hivatalv izsgálata rendőrségen. 
E héten a vidéki álla ni főkapitányság 
livatalvizsgálatot t irtott a helybeli 
kapitányságnál. Ebben rész*vettek Dr. 
Z inkó Géza főkap-tányhelyettes, For-
gács József rendőr fe lügye lő , D ' . 
Enyedy Jenő rendőrkapitány, Dambay 
J-nő számvevőségi tanácios. A vi'.s 
gálát vezetője mindent teljesen rend 
ben talált és efelletti elismerésének 
adott kifejezést. Ezu'án hivatalos látó 
gatásokat végeztek és megtekintették 
a város nevezetességeit. 

Horthy Miklós kormányzó Őfő-
méltósága stvünnepén dacenber6 án 
a Hunyadi Mátyás reáliskola nevelő-
intézet dísztermében ünnepély! rendez-
lek. Erre meghívókat küldött szét az 
intézet pirancsnoksága. Kezdete dé-
lután y ,b órakor. 

Szeplőtelen fogantatás ünnepén 
á bencés templomban Kincs István 
prelátus ur ünnepélyes keretek között 
veszi fel a bences gimnázium 60 ta-
nulóját az ifjúsági kongregációba. A 
bencés templomban d. e. fél 9 kor 
tartandó nép szertartások alatt az 
énekkar több molettát és éneket ad 
elő a XVI. századból. — Este a gim-
názium dísztermében ünnepély kereté-
ben hódol lak Mária uj leventéi védő 
asszonyuknak Részletesebb műsort 
jövő számunkban hozunk. — Tudva-
levő, hogy az intézetnek uj nekilen-
düléssel működő énekkara minden 
hónap első vasárnapján és az ünnep-
napokon Istennek dicsőségére válto-
zatos énekszámokat ád elő a diákmisén 
d. e. fél 9 kor. Igy ma is, dec 2 án 
kővetkező énekkel szerepelnek a bencés 
diákok: Kegyes s z é n n é l . . . (1693-ból 
magyar ének), Óh nenes, é k e s . . 
XVII. sz. ból adventi dal), Üdvözlési 

Oi:ári szentség (1737.) Hozzád fohász-
kodunk (Simon—Sik S.). 

Va l lásos est Mult számunkban 
hiri adtunk arról, hogy az ev. temp-
lomban vallásos estet tartanak. Most 
vett értesülésünk szerint az est f. hó 
9-én 6 órakor lesz megtartva — F. 
hó ti-an a Kormányzó ur névünnepén 
9 órakor istentisztelet lesz az evang. 
templomban. 

A kőszegi törökverő Bedőcs 
család u to lsó sa r j a Bedöc* István 
sopronmegyei nyugd. imok, 69 éves 
korában Sopronban neghalt. Nyug 
díjas életének legnagyobb részét 
szegényes visszavonultságban itt élte 
.á». Egykori elődje a H^sök kapuja 
márványtábláján va i megörökítve. 

Névmagyaros í tás . Gerlein Gyula 
tanár „Gajár i"-ra, Patrovics József 
MÁV. „Páldiák"-ra, Koller Ferenc 
vasutasárvaházi növendék „Kol lá t - - ra , 
Díjcsics István reáliskolai alkalmazott 
,Dabóci*-ra. 

A Nemzet i Egység ke rü le t i fő -
t i t k á r a vitéz Szabad/áry Ferenc, ezen 
'isztségéről és egyéb közéleti tevé 
kenysegéről néhány héttel ezelőtt le-
mondott. Azt hozta fel indokul, hogv 
a rájanshezedett óriási sokolda'u nu í-
tában kifáradt. Azóta ter né3zetesen 
kiderült a valódi ok. ő a város és a 
járás érdekeinek szempontjából te't 
fontos előterjesztéseket nem látta biz 
tositottnak. Mig itthon azzal foglal 
koztak, hogy ki vagy kik vegyék át 
nagykiterjedésű munkakörét, addig a 
tözpoat bevonásával folytak tanács-
kozásolt, melyik odavezettek, hogy 
Szabad/áry lenondisát nem fogadták 
el, viszont biztosították arról, hogy 
előterjesztéseit ujabb megfontolás tár-
gyává tették és nincsen már akadálya 
azot érvényesülésének. Az összes té-
nyezők biztosították teljes bizalnu't-
ról és támogatásukról és felkérték az 
eredményesen vezetett tisztségnek 
negtartásá<-a és az ügyek további ve-
zetésére. Mindez most már köteles-
ségévé tette az uj nunkábaállást, ami-
aak készséggel meg is felelt és csu-
pán azt kötötte ki, hogy a n u n k v 
n«nnyiségen fog változtatni, hogy 
ulajdo.iképeni feladatának annál job-

ban megfelelhessen. Akik vele együtt 
dolgoztait, talán m j n d i n i is felesle 
ges, őszinte örömmel fogadták Sza-
badvárynau ezen elhatározását és bi-
zonyára ugyanezt érzik át mindenütt, 
hol értékes és ered nényes munkál 
<odását, közéleti önzetlen buzgóságát 
mindig elismsrik. 

A Ka to l i kus Népszövetség helyi 
szervezete vasárnap gyűlést tartott 
Csernák Szsniszló tanár elnöklete 
alatt a Hg i nnáziu n dísztermében. 
Nagy érdeklődéssel hallgatták Szoják 
Géza, a népszövetség közpanti főtit 
tárának gyönyftrü -előadását, melyért 
dr. Freyberger Jenő mondott neki 
köszönetet. 

F r o n t h a r c o s o k ! Szerdin, dec. 
5 én esl i fel ^ -kor rendes havi talál-
kozó a Bálházban! — A vásárlási 
visszatérítési könyvecskéjét ki-ki feltét-
enül hozz* el, ha leragasztott bélyegei 
vannak, mert érvényük dec. 1-vel 
ejár, s igy elszámolandók I Elnökség. 

A Nemzeti Egység helyi szer-
vezete már most közli ez uton összes 
tagjaival, hogy a társadalom mindev 
rétegét kielégítő gondosan összeállí-
tott listát a megejtendő választásokhoz 
mindenki nevérn cimezve kézhez 
fogja kapni és arra kéri összes tag-
jait, hogy jogukat feltétlenül és ezzel 
gyakorolják. 

Választási tudnivalók. A mai 
lapban megjelenő hirdet nények ugyan 
elég bőven adnak felvilágosítást, mégis 
nég a következőkre figyelmeztetünk. 

A megyebizottsági es városképviselői 
választás más más választójogi lista 
szerint történi*. Előbbiben 2303, utób-
biban 8700 a választók száma. A me-
;yeoizottsági tagválasztás este 8- íg 
tart és esik a hivatalos bélyegzési! 
paDiron történhetik 6 né/nek egymás-
utáni feljegyzésével. A legtöbb szava-
zatot nyert 3 lesz rendes, az u tán i 
Következők számarány szerint póttagok. 
\ képviselőválasztás csak délután 4 
óráig tart. Ez bármilyen papíron tö r -
'énhetik és a póttagok külön szerepel-
nek, vagyis minden kerületben 10 ren-
dis és 5 póttag. 

A szombathelyi Haladás da-
l á rda pénteken indult a németországi 
dalosturára. K5szjgről ketten vesznek 
-észt: Körmendi Kálmán adótiszt és 
D ínö tö r József MAV a l k a l n u o t t . 

A kat jótékony nőegylet kér 
egy kis karácsanyi a ján ié to t a nemes 
jótevőktől s az egylet tagjaitól, hogy 
azzal a szegény betegnek é3 a fa-
gyoskodó, éhező gyer ne'teknek örö-
net szerezhessen. K irácsonykor az 
adikozás és ö r ö n ünnepén min Jen-
őnek. ki teheti gondja legyen a leg-
szegényebbekre. Most bizony abban a 
'udatban vagyunk, hogy sok ember, 
aki eddig képes volt iót cselekedni, 
maga is nehezebb visszonyo'< k íz t él. 
De a kevésből is adai kell, mert ma 
a nyomor kiáltó. Minpenki tartsa szent 
Kötelességének a szegények nyo noráa 
enyhíteni. Az egyletnek 2J ) gyermeket 
teli felöltöztetnie és 150 szegény közt 
karácsonyi ajándékot elosztania. Az 
adományokbt átveszi D \ Kovács Ist-
vánné, Pusch Károlyné és az összes 
választmányi tagok. 

A lap i kamarasz ínháza decem-
aer 10 én kezdi el vendégjátékát. 
?égi kedves Ismerőseink ezúttal csak 
> előadásra jönnek be. A Szinpártoló 
ígyesület minden Kamaraszínház 
bérlője megkapja idejében bérletét s 
ezúton is felkéri az egyesület csak 
operettszínház bérlőit, legalább 3 
kedvezményes bérletet váltson ki 
nlnden tag a Kamaraszínházra is. 
Kedvezményes jegyek csak az egye-
sületnél kaphatók. 

Na, szomszédasszony, miért 
nérgelődik avval a nagy késsel a ke-
zében, csak nem akar valakit meg-
ölni? — Ah, a fene megette, olyan 
életlen mint a bot, még csuszát se 
tudok vele vágni. — Na hallja, ezen 
igazán könnyű segíteni, vigye át Acs 
Bel a (Várkör 35.) nutöszörJshöz és 
negyedóra múlva segítve van a bajon, 
de azután vigyázzon ám az ujjára I 

m r Egyes szám ára 10 fillér. 
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3 Kőszeg és Vidéke 1934 december 2. 

Választás i mozgalmak Az els.' 
a gazdakör kebeleben történt. Teljes 
méltánylásra talált azon indítvány, hogy 
jövő képviselőtestület választása 
jaangu megállapodás szerint történje, 
és megelégedéssel vették tudomásul 
hogy a különböző érdekképviseletek 
megfelelő aranyban biztosíttatnak 
Eg>úttal a gazdaköri jelöitek iránt is 
megállapodtak. — A másik választási 
innacskozás az ipartestületben folyt 
le. Dömötör Gyula elnök az elöljáró 
ságot, az Ösne* buotUá^okat ts a 
szervezet valamint egyes iparágak 
tagjait, összesen mintegy 120 tagot 
hívott meg az iparosság számarányo? 
jelöltjeinek megválasztására, hmer 
lette az előmunkálatokat és kiermltr 
a kívánatos egyhangúságot. Bemu'atta 
a szükebbkörü bizottság husz taeu r* ilöló listáját azzal, hogy az egybe 

együiltk ebből a dec. 8-án megcj 
teadő választáskor 12 jelöltet titkos 
szavazással válasszanak, de jo^uk van 
* névsoron ntm foglaltakra is szavazni. 
Ez alapon megtörténvén a titkos sza 
vazás, enntk eiedirényét nyomban 
kihiidetle. Arra kérte a jelenlevőket 
hogy a kibocsátardó hivatalos listá 
val minél többen adják le szavazatu-
kat és segítsek az egyhangúság érvé 
nyesüleset, mert a közérdek is ez' 
kívánja. El kell ismerni, hogy az érdek 
képviseletnek ezen pártatlan és alkot 
roaryos alakulása méltóan sorakozik 
azon altaláncsan helyeselt irányzathoz, 
mely a vatos jövő kepvist letét köz 
megnyugvássá! akarja tbztébe helyezni 

A megye^yö lé ten hétfőn szép 
számmai jelentek meg bizottsági tagok. 
Kőszegről Czeke Gusztáv, Dömötör 
Gyua, Kőszegi József és Maitz Ardor 
A főispán a ko inary külpolitikai 
tüeieiról , a kormányzó ünnepléséről. 
Jugoszlávia gyűlöletes viselkedeséről 
i i alispán és főjegyző 10 eves n ükö 
tiéseról emlékezett meg, azután egy 
l.angu valasztassal örökös tagokui 
Erdődy Sárdor gróf és Wülder Gyula 
egyetemi tanar, kőrmerdi főbírónak 
dr. Kevey (Krennei) György és ugyan 
oda szolgtt irt nak dr. Velics Bela 
valasziauak. Kőszegre vonatkozólag 
csí-k e^y ügyet tárgyaltak A lelesitendő 
törzs gyümölcsös pénzügyi közvetítését 
fczl it. egyhangúlag intéztek el. 

Lelkészavatás. Weinbergei 
Gusztáv löldínket evang lelkesszé 
választoltak Fuszlavámon. Érkezésénél 
ünnepélyesen fogadtak. Ma vasárnap 

ikiatják be. 
A „Kőszeg és Vidéke" regebbi 

köteteit kaptak kölcsön többen. Fel 
kávásunkra e heten egyik mar vissza 
hozta. Ne kényszerítsenek hatósagi 
eljárás igenybevételere. 

Egy jog i fogadásból kifolyólag 
tiz pengőt nyert Kűchknopf Linó 
eidómérnök, aki az összeget illeiekes 
helyen leadta a vaiosí szegenyek re-

szére. 
Meghívó. Az ipartestületi szek 

ház termében e hó 5-en szerdán este 
fel 9 órakor ket erdekes elöadas lesz. 
Egy a pósta-táviró- és rádió íntez 
menyről, ismertetve az összes fontom 
iitdnivalókat. A másik az országot, 
vásárok megszűnéséről es ehelyett 
minden hónapban imgtartandó állat-
vásárról. Mindkét elöadas annyira köz-
érdekű, hogy arra nemcsak az ipar 
testület illetve Kereskedelmi Kör tag 
jait hívjuk meg, hanem a hatóságokat 
és intézményekét is, valan int minden 
kit, akit erűt kel. Mindenki hozza 
szólhat. Dömötör Gy. és Kőszegi J 
elnökök. 

Aho l legnagyobb a veszély, 
ott legközelebb a segely — mondja 
a peidabkbiéd Vegyen ailamsorsjegyei 
es szereucses esetben minden gond 
jálól szabadul. Ha nem nyer, jótékony-
ságot gyakorol, n ett az allamsorsjegy 
bevételét közhasznú nyon.orcnyhitesü 
és jótékonycélokra foiditják. 

Mikulás napja közeledik A? 
egész városban díszlenek a kirakatok 
szebhnel szebb tárgyakkal Mint már 
regebben tapasztaltuk, a kirakatok 
rendezésében a „Hangya" veztt. Je 
lenleg is ö!letes«n van rendezve •* 
kirakat, csak az a hiba, hogy egy van 
A i ezt megelőző rendezes is legmo 
d-.rnebhje volt a városnak. — A texii 
kirakat leguiobb az országos Htn^y 
kirakat versenyen a 3. dijat nyert1 

Tervezője: Vadasz Lajos 20 pengő 
jutalomban részesült. 

A gyümölcstermelők egyesü 
lete vasarnap de utan a városházán 
előadó ülést tartott. Csak kevesen 
Hallgattak Fary László főmérnöknek 
és Eidtiy László a növényvédelmi 
szaklap szerkesztőjének igen értékes 
cs tanulságos elóadásat. Mivel u^y 
látszott, ho*y ezen előadások propa-
ganda célt szolgált a n fltrágyagyáto 
soknak, felszólalnak Róth Jenó a kartell 
árak miatt, Sulyok Ferenc az istálló 
trágya lesajnálása miatt és Wáchter 
Gyula a permetező anyagok arieszál 
litásáért. Stettner Walter gazdasag 
felügyelő igyekezett a helyzetet elsi-
mítani azzal, hogy a műtrágya hasz 
r.alatának nagy előnyeit hangoztat a és 
mert ott, ahoi okszerűen hasznaijak, ? 
többletkiadás nagyobb eredményekben 
léiül meg, különben nem vállalkozou 
volna az előadások megrendezés-ere 

Tánc isko la záróvizsga a bencés 
g imnáziumban Csütörtökön d. u. 5 
orai kezdettel tanották meg a reál 
fcin.náríum növendékei igazgatójuk és 
lanataik vezeiese mellett tar.ciskcla 
záróvizsgájukat, a rreghivotl vendégel 
jelenléteben családias ünnepely kereté 
ben. A növendékek felvonulása után 
R t di László VIII. o. tanuló haias 
meleg szavakkal köszöntölte szereteti 
igazgatójukat, aki lehetővé lette * 
diákság számára a tarciskola létre 
jöitet es engedélyt kert a táncvizsga 
megnyitására. Ezután Sólymos* Vendel 
igazgató üdvözölte a meyjelen 
vendegeket, megköszönte a szülőknek 
a tánciskolahoz való hozzájárulásukat 
A t en utató táncokat, melye»el Molnai 
József oki. tár.ctanár tanított be, nagy 
sikert arattak. Az általános tanc utan 
következő szünetben buttet volt fel 
altitva a vendegek szamára, melyről a 
növendékek mamái gondoskodtak 
Este 10 óráig a legjobb hangulatban 
volt együtt a közönség a fényesen 
díszített táncteremben, melyet min 
dinki, de legfőktppen a tanciükola 
növendekei hagytak ott fájó szivvel. 
— Az intezet vezetősége e helyen is 
hálás köszönetet fejezi ki az intézeti 
növendekek, de különösen a vendeg-
leanykák mamainak anyagi áldozatuk-
ért, fáradozásukéit, mellyel megkoro 
názták a tárckoszorucska sikerét. 

Az Ozletek záróra kérdését 
lógja tárgyalni a kereskedelmi Kftr 
jövő szerdán az ipartestület helyisé 
gebén, ugyanakkor amikor a posta és 
radióixmeitetés es az otszágos vásárok 
kérdésé is napirenden lesz. Felkéretnek 
az érdekellek minél számosabb meg 
jelenésre. Mindenki hozzászólhat. 

Versenytárgya lás i hirdetést 
adott ki a szombathelyi 3. vegyes 
dadár parancsnokság a helybeli reál-
iskolai nevelőintézet összes villany 
szerelesi munkálataira vonatkozólag 
Bővebb felvilágosítás ÓZ intézet g»z 
dasági hivatalaban nyerhető. Az ar-
ajanlatok 1934. december 15 ei^ 
dandók be. 

Iparos vagy kereskedő Glések, 
melyeket az illetők szakkérdések érde 
kében hívnak egybe, nem kell a 
rendőrhatóságnál előre bejelenteni. (Na 
végre rajötltk ennek a feleslegeségérel) 

Nemzet i Egység i f júsági cso-
po r t j a alakult meg Szombathelyen, 
mely alkalommal Ostffy Lajos főispán 
az ifjúság feladatairól figyelmetkeltő 
éidekes beszédet mondott. 

TUNGSRAM 
Gömbös Gyula a l tábornagy 

A koimaLyzó, a nemzeti hadsne^ 
Budapt&tre va'ó bevorulásán?k 15 
evfutdulCja aikaln abói GuinbOb G>ui> 
•r.iniszteielnök honvédelmi miniszter: 
honvédség fejUsztese körűi iztrzef. 
wivalo erdemei e isn treseül, szolga 
iaion kivün üszotyban aitaborna^gya 
nevezte ki. 

A nemescsói 250 eves evan 
gél ikus templom tpiiekentk jubile 
umat ünnepeltek íruit vsarn«p az 
ottani és környékbéli hivek tömege 
részvételével. Az ünnepi beszédé; 
Racz Béia rreszleni evang. lelke;/ 
uitotta. Kőszcgiíl jelen volt a ne 
rr.escsói *>.yhazközség felügyelőj 
Weörös Elemér alezredes. 

Betörtek htidenreich Laios ITŰ 
helyebe. A n uiikaaszta. a.a tuj t ke' 
alakot vasruddai támadták meg, mire 
a kerten kertsztül elillantak. Mtg nem 
udják, kik voltak. 

Ú j jáa laku l t a Felsődunántul i 
Mezőgazdasági Kamara. Györo; 
közel 410 gazda részvételével folyt it 
d 111. Kamara 6 évre szóló megaiaku 
lása, amely impozáns kerületi gazdi 
gyűlés egyben meleg es lelkes tüntete 
volt a jelenlegi földmivelésügyi mi 
niszter azon emberfeletti erőfeszítései 
mellett, melyekkel a mezőgazdasági 
arak emeleset az egész vonalon meg 
megvalósítani törekszik. Nagy Pá' 
főispán javaslatara egyhangú közfel 
kiáltással ötödik izben is Gróf Khut-n 
Hedeivary Károly lett a győri gazdi 
Kamara elnöke. Alelnök: gtof Esterha/y 
Móric vbtt. képviselő, vitéz Simon 
Elemér es Felsötőri Nagy Pal főis 
páaok, Szentn.ártoni Radó Lajos, 
Holitscher Károly és Szabó István 
utóbbi három eddig is alelnök volt. 
Az igazgatótanácsba beválasztatott 
mint uj tag Albrecht kir. heiceg öfen 
sége, Gröf Palffy Daun József, Szol 
noky Dezső, Dr. Szauter Ferenc pol 
garmester; az allandó bizottságok 
elnökévé pedig Dr. Oslffy Lajos vas 
megyei főispán. Magas színvonalú 
vita folyt a kamara jövöévi költség-
vetése és munkaterve és az ezzel 
kapcsolatos indítványok során, melyek 
az agrárpolitika minden aktualis kér 
désél felölelték. A felszólalasokon 
vörös fonálként húzódott végig a 
kairara azon állasfoglalása, hogy a 
kormányzatnak továbbra is szilardan 
ki kell tartania az agrár árjavitó poli 
likája mellett. Kőszegről részt vett 
Sulyok Ferenc gazdaköri elnök. 

Szerény kr iszk ind l i t várhatnak 
az állami tisztviselők. Értesülés szerint 
a kormány szigorú takarék osságga 
kezeli a karácsonyi kinevezéseket. Hir 
szerint csak kevés kinevezés lesz es 
a cim és jellegadományozásokra i>> 
csak nagyon szük keretekben kerül sor. 

Vasvármegye v i r i l i s tagjait 
hétfőn válaszijak meg. A nevjegyzek-

felsoroltakat ajánlott levélben 
hivttk f-1 a kötelező szavazása, ösz-
szts<n 216 valasztando három erdek-
c^oportrí- osztva, mindegyik 48 rendes 

s 24 pótlí'got Nagyon heiytelt n, hogy 
.< rerdts tagokra külön delelóit es a 
póttagokra külön délután kell s^av^zDi 
Ezt egyszerre i ; elvégezhetnek. 
Ugylálszik a helyi forpalom emeléset 
i* kívánják. Virilisták ki is bírjak. 

Tüzérségi éleslövészet. F. evi 
dtcetr.ber hó 11-en (rossz idő esiten 
f. évi december hó 18-án) 9 óiatoi 
13 óráig Cák község, DoroszJó, onnaa 
É ra vezető kocsiúton 2 km re lévő 
hid forrásig, Boipincék,—Óház,- Or-
>rágha;ar, — Stáyerhazak, — Hörmani 
fonás,—Szt. Vid Kápolna, -Wiesingtr 
major által hatarolt területen a tüzér-
ség élcslöveszetet tart. Az érdtkeü 
akossa^ot a tüzérparancsnokság ez 

u'on is figyelmezieti, ho%y a fent jel-
zett időben és a veszélyeztetett terü-
leten a sajátéidvktben senki se tartóz-
kodjék és a helyenként felállított biz-
tonsági óiök utasításainak mindenki 
vonakodás nélkAI eleget tegyen. Az 
alábbi lakott helyek a lövészét tar-
tan ara kiüntettnek : Cák községtől 
É-ra 1 Va knwe fekvő „Borpincék" c$ 
a Kendi hegy É- i lejtőjén levő „Stájer-
házak". A veszélyeztetett terület a 
szokásos módon kilátó pontokra tűzött 
fehér piros zászlókkal is jelezve lesz. 
Bár a fel nem robbant lövedékek a 
helyszínen még a lövészet napjan fe! 
lesznek robbantva, a későbbi 
folyamán netán megtalált fel nem rob 
bant lövedekekhez senki se nyúljon, 
hanem azt a hely megjelölésevei a 
legközelebbi elöljáróságának jelents* 
be. A tavalyi hasonló éleslövészet UUJ 
ezen felhívási „hirdetmény* dacára is 
előfordult, hogy fel nem robbant lö-
vedékekét behozattak. Ennek életve-
szélyes voltára felhivatik a figyelem 

A magyar városok fizetcsts 
alkalmazottjairól táblázatos kimuotai 
jelent meg, melyben azt látjuk, hogy 
Kőszeg a vele lélekszámban egycnlíl 
városok közül a legkevesebbel szerep^ 
összesen 50, ebből a tisztviselő l<j 
díjnok es és segédmunkás 12, tüzoluj 
tí, üzemi alkalmazott 4, altiszt ÍN 
S z o m b a t h e l y e n összesen ölwj 
ami aránytalanul jóval több a hasonj 
nagyságú mas városoknál, ami fől<i 
az üzemek miatt vau. Ezen feltűnj 
nagy számban van üzemekben 6J 
szerződéses alapon 92, tanügyi 1-, i 
tisztviselők száma 60, a segédszH 
mélyzet 60, tűzoltó 11. Az össi4 
vidéki városok közül Szombathely al 
mennyiségileg második helyen, inti 
töbl je Ujpestnik van, de annak kéj 
szer annyi a lakósa, ellenben Kősztf 
az utolsó helyen. 
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Jugoszláv ia a lapta lan táma 
dása. Sándor sz^rb király meggyil 
kolasa óta a kisantant sajtója a rá-
galom, a hazugság pergőtüzévelárasz 
totta el ciszapunkat rr.eit miken' 
Csthorsz ág, Németország. Olaszország 
Franciaország, Belgium, Ausztriaiette 
Mag>aiorizág ts menedéket nyújtót 
ezelf tt pár évvel néhány horvát em 
bérnek. A Népszövetséghez Jugosz 
lávia jegyzéktt nyújtott be, amelybtr 
többek között azzal vádolja meg a 
ma^yatokat, ho&y a trarseillei gyil 
kosi-ágot azoknak a jugoszláv enig 
ránsekrak részvételével követték 11, 
akik Magyarországon húzódtak mtg s 
ott a n a^yar hatdsagok „cinkosságát* 
es támogatását élvezték. A merénylet 
előkészítése és végrehajtása enne! 
köszönhető. Tehát azt akarják ránk 
sütni, hogy a magyar kormány felelő* 
azért a cselekedeteit, amit ezek ? 
gonosztevők követtek el. A semmi 
alappál nem biió betdvár.yhoz csat 
laVoztak Btnes es l i tu lcscu is, amit 
levelben be is jelentettek a NepszÖ 
vétség főtitkárának. Hc zzájátulásukat 
azzal indokolják, ho^y a jugoszláv 
b'eadvaryban foglalt ái'itások súlyos 
természetűek és közvetlenül érintik ét 
veszel)eztttik Csehszlovákia es Ro 
mánia viszonyát Magyarországhoz 
melytől az eutópai béke is függ. T r l 
jesen szükségtelen és felesleges volt 
a két külügyminiszternek külön is 
fáradni e level megírásával, mert az 
egész világ előtt ismeretes, ho^y < 
kisantant külügyminiszterei Genfbet 
együtt törték a fejüket a jugoszláv 
beadvány megszövegezésén s mé^ 
Laval fiar.ci* külügyminisztert is be-
vontak tanácskozasukba. A magyai 
közvélemény teljes nyugalommal várja 
a Népszövetség előtt fekvő peres 
anyagnak további útját, mert igazsága 
becsületessége érzetében nincs oka 
tartari attól, hogy oiyan ügyben ma 
rasz'aljak el, amelyhez neki semmi 
köze nincsen. De ezenkivül védeimere 
áll a magyar ügynek egész fcuiópc 
igazsagszerető közvéleménye, na^y és 
hatalmas országok, mirt Oiaszoiszag. 
amely kezdettől fogva ugy viselkedett 
velünk szemben, mint ahogyan az< 
egy b«ráti nemzettől joggal el is vár 
hattuk. Mutatkozik már az eredmenyt 
is. Már is faragnak, csiszolnak az el 
hamarkodott beadványon. melynek 
csúfos kudarc lesz a vége. 

A gózkazánfütők és gőzgép 
kezelók legközelebbi képesítő vizsgái 
f. evi dtcember hó 7-én fognak meg 
tartatni. A kellően felszerelt kérvényét 
a kir. ker ipar felügyelőséghez cim 
zendek. (Sopron Ujteleki uta 43 sz ) 

A fe lsődunántu l i fakereskedök 
mult heten vándorgyűlést tartoltak 
ezúttal Celldömölkön. Harmincan je 
lenuk meg. Kőszegről is. Szakkerdé 
seket targyaltak és a termelők részéi ót 
tapasztalt sérelmeket. 

Egy mi l l i ó hadikölcsön segélyt 
ossztett mar ki a belügymintsztei 
igazolt igénylőknek. Már 2000 peng/ 
eredeti jegyzést kimutatóknak is, ha 
segelyre vaió jogosultságukat a ható-
ság is bizonyítja. 

Iskolaruhhk Lódén-
foól 6 pengőtől, ferti öltönyök 2C 
pengőtől nagy választékban kaphatók 
Z e r t h o f e r R e z s ő ruhaáruhazá 
ban. Hosszú és rövid télikabátok, 
hubertus, bór es boy kabátok nagy 
raktára Olcsó árak. Gal lér t isztítás, 
kelmefestés, vegyt iszt í tás 

Szombathely város kö l t f ég 
vetes tárgyalásánál nagy vitát ide-
zelt elő az uj közvágóhid építésének 
követelese. 200 000 P vei csökken-
tettek a kiadási tételeket. Az összes 
szükséglét nem egészen kettő millió. 
A pótadó 48% lesz. 

Te le fon ankétet hiv össze a ke 
kereskedelmi miniszter a dijak olcsób-
bátétele érdekében. 

Ajándékfüggöny leng t iszta 
éerüszinü, rácsos tűllanyagból, szép 
viiágokknl minden ablakon, ahol sze-
relik a kézinunkat. A tízéves TÖN 
DÉRUJJAK ktdvesktdik ezzel az ajan 
dekkal jubiláris emlekül mindenkinek 
aki a népszerű kezimutika újságra 
egesz évre P 14 40 nrl elefizet. (Bu 
dape«t, S/eivita ter 3.) Ugyanott meg 
nézheti az ajándék függönyt, melynek 
15t x4J60 cm a mérete es amelynek 
teljos kihimzésehíz hozzájár a melyem 
fér.yü MEZ ^yörgyfonal is. Kérjen 
tn^ytn mutatványszámot! 

A szombathely i keddi vásár 
Í£tn elénkforgaln u volt. Meg zsebtol-
vajlásokban is Nem ktveselb mir. 
19 feljeltntés érkezett. Bizonjosan a 
fővátosból jöttek. Egyik asszonynak 
a legalsó hatodik.szoknyája zsebjébe 
is kiemtlték a pír.zeszac^kót. A de 
dektivek hiába fáradoztak. Egyetlen 
tettest sem sikeiült elfogni. 

A nagykanizsai Arany Bárány 
szaliót ismét a csíd vt szélye fenyegtu 
A jelenlegi bérlő nem képes elődjentk 
bOlO P hátralékát megfizetni es eniati 
eíjí'iasi indítottak ellene. 

i 
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A szombathely i megyebizot t 
sági tagválasztást ma taitják. 

Ónálló iparos anonc iskolát 
létesít a szombathelyi ipartestület 
amihez a miniszter már hozzájárult. 

Sárvár i vendéglősök elhatároz-
ták a rádió leszerelesét, mert az or 
szágos zsnedij alap illetéket szabott 
ki rajuk. 

Kerékpár lopás. Bokor Istvár 
ludadi cipészmester Cito-gyártmanyu 
kerékpárját a szombathelyi Kigiics 
vendéglő elől lopta el ismeretlen tettes. 
A nyomozás megindult. 

Halálos szerencsétlenség történi 
műit heten Meszlenbcn. Játszadozó 
gyermekek egymást mei lepetésszerüer. 
megtréfálták es eközben Hersey Sár.doi 
nevü levente liu oiy szerencsetlenü 
esett egy kóte, kogy koponyarepedés 
köve kezteben rövidesen meghalt. 

A zalamegyei megyei válasz-
tásoknál az ellenzék erős moz^oió 
dasa ellenére átlag 70% al mind- nüti 
g)éztek a Nemzeti Egység jelöltjei. 

Ber l in i fő iskolások tüntettek 
Csehoiszág tllen. l fy történt Becsben is. 
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„VIKTÓRIA" házícipő készítmények 
gyá r i áron kaphatók 

FRIE D-nél. 
Nepkeztek az idsny legújabb hó- es sarcipöl. 

£ Sportcipők nagy választékban, 

2 Mélyen leszállított árak! 
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Tartós hullám már 5 P-től 
Síhermannál. 

Káprázatos fényeségfi e rküvő 
volt csütörtökön Londonban a György 
angol herceg és Marina görög király-
leány egybekelése. A templomba vo-
nuló három menetet százezren cso-
dálták. Mesés értékű díszruhák, éksze-
rek. fogatok szemkápráztató látványt 
gyújtottak. 8u 000 idegen jött Lon-
donba lakodalmat nézni. A koronázás 
óta nem volt ilyen pompa. 

Németország nem készül há-
borúra. Hitlernek ezt az üzenetét 
visszik legbensőbb munkatársai Pá-
rizsba azon reményoen, kogy ezt 
komoly tárgyalások fogják követni 
és a régóhajtott megértést hozza. 

Petrov i ta jugoszláv ezredes 
öngyilkos lett Londonban, mert szer-
bek életére tőitek. A „fekete kéz-
Belgrádból levélben közölte vele 
halálos ítéletet. 

Epekőtea. Király Ferenc magánzó 
és ifjabb Szőllősy Ferenc magánzó 
gyógyfüvekből olyan főzetetkészitenek, 
<tmely szeiintük alkalmas az epekőnek 
jyors és f''»jd*'om nélkül való eltávo-
lítására. A főzet harminc százalék 
frangulafyökérből, harminc százalék 
vidralevtlből, tiz százalék erdei mály-
vából áll. A gyógynövényekről leszűrt 
es lehütött folyadék az a szer, amely 
ázerintfik ezt a csodás hatást eléri. A 
föltalálók szerint a háziszerből reg|el 
étkezés előtt félórával kél decit, délben 
es este másfél-másfél decit kell meg-
inni, hogy egyiészt feloldódjanak az 
epekövek, másreszt megszűnjék a 
gyomorsavtultcngés, a bélrenyheség, 
esetleges máj és vesebántalom és 
megtisztuljanak az epeutak. 

Rózsavölgy i karácsonyi albuma. 
Minden évben — jó Isten tudja ha 
n>.-dszor, megálapiijuk, hogy gazda 
sági viszonyaink eiertek a mélypontot 
t már csak fölfelé, a javulás fele lehet 
a-.ozdu'ni.. . ípp i£y, de mer fo ' d t v i 
a RÓZSAVÖLGYI KARACSONYI 
ALBUM mai minden évben mtgalla 
piija kedves közönségünk, hogy eléru 
a tetőfokot, további fokozás már nem 
tehetséges, csak visszaesésről lehet szó 
Megjelenik az uj RózsiVÖl.;yi kará 
csonyi album és csodálkozva láthatjuk 
hogy ugy külalakban, kiállításban 
m:nt belsó tatalomban nagy emelke-
dé?, nagy haladás az előző évekehez 
kép«s>. A görög istenek Pandorai 
minden széppel, jóval fölruházták s 
egy szelercet adtak neki, melyet föl-
n>it»»ni nem volt szabad. A kíváncsi 
nő természetesen fölnyitotta a szelen 
cét s ebből szált az emberiségre min 
den baj és szenvedés. Ennek a Pan 
dora-szelencének megforditottja az 
1934—1935. évi Rózsavölgyi kará 
csonyi album. Ha ezt kinyitjuk, csupe 
derű, öröm, boldogság árad belőle 
szét Erre pedig ma mindennél nagyobb 
szükség van. Az uj Rózsavölgyi ka 
rácsonyi albumban találkozik film az 
operettel, modern tanc a csárdással 
chanson a magyar dallal, a szelleme? 
szöveg a kilünű muzsikával Az uj 
Rózsavölgyi karácsonyi album tartal 
mát, 34 zeneszámat, 10 hangosfilm, 
operett, revü sláger, 17 különböző 
tarcszámot, 5 magyar nótát, 2 chan 
sont, 3 külföldi nagy slágert, hétszin 
ben nyomott hangulatos művészi ke 
mény karton fedet borítja. A tartalom-
jegyzékből néhány ízelítő: Lila akac 
Lila akácok minek a szív . . Dalke 
ringő, Ida regenye. Oda vagyok magáért 
Slowfox, Sárga liliom. Sarg i liliom d 1 
Dal, Búzavirág. Forrón szeretlek . . 
Havaii keringő. Modern táncok : Oszi 
fekete fellegek, langódal, Ha a sze-

már 90%-o 

mébe nézek.. . Tangó, Carioca ! Ca 
rioca ! — Angyalkám ! Carioca, Mag? 
már nem nekem való. Tangódal. stb 

Ez fér f i . Anglia egyik aggastyár; 
papja, Fletcher esperes házasságot 
kötött a templomi kórus egyik 25 éve? 
énekesnőjével. 

266.000 u j ház épült 1934 ben 
Angiiában Ezeknél három millió ember 
volt fog'alkoztatva, a pénzintézetek 
103 millió font kölcsönt folyositotiak 
Csak 58 t'00 háznál vettek állami ked 
vezmenyi igénybe. Az angol embei 
^eghőbb vaj.ya a „saját otthona -. 

A leg jobb adóf izető ritka cimet 
érdemelte ki Nagykanizsa Az ez évre 
kivetett 1.600 000 ból 
befizettek. 

Francia parasztok tüntetést ren 
deztek Párizsban és a felvonulás előtt 
.'ártott nepgyülésen tiltakoztak a nagy-
tőke kizsákmányolása ellen. Gyökeres 
azdasági reformot követelnek. 

A kisgazda pár tbó l k i lépett 
Kun Béla országgyűlési képviselő, 
mert Eckhardt választójogi javaslatát 
nem helyesli. 

A főváros uj főpolgármestere 
dr. Sipöcz Jenő polkái mester lett. 
Ünnepélyes beiktatása mar megtörténi. 
A tervbe vett szanálási munkát már 
ő irányítja. A főváros uj polgarmestei 
választása és más üresedő állások 
betöltése decemberben lesz. 

Vér tanúhalá l t halt két miszió 
nárius, kik Brazilia őserdeiben lakó 
vadembereket teríteni igyekeztek. 

Matuskát v isszavi t ték Ausz-
t r iába. Matuska Szilvesztert, a halálra 
itélt biatorbágyi merénylőt szerdán 
útnak indították Budapestről Auszttia 
felé. Matuskát visszavitték a steini 
fegyházba, ahol kitölti a reá Ausztriá 
ban kiszabott hátralevő 3 evi börtön-
büntetést. 

S P O R T 
KSE-Ágyter i tőgyár 3 :1 (2:0). 

B i r ó : Wáchter. 
Elég kisszámú közönség előtt játszotta 

élvezetes es változatos mérkőzését a két 
csapat. Az I. fé l időben ál landó KSE fölény. 
Molnár és Diós gól jával vezetést szereznek 
a kek-sárgák. 

A második fe l időben az Ágyter i tőgyár 
nagyon fel jött és nyí l t tá tudta tenni a mér-
kőzést. Tó th révén a KSE már 3 : 0 - r a ve-
zetett, de Mai tz gól jával a végeredmény 
3 : 1 lett. 

A KSE-ben Janzsó a védelem oszlopa 
volt, azonban az „u j " bekkünk csalódást 
keltett. A halfsorban Schmall vo l t a legjobb 
ember. Tompek I. az el: ó fe l időben k i tűnő 
volt , a másodikban azonban „hagyta éln i" 
az ellenfelet. Skr iba fo ly ton fej lődő játéka 
örvendetes A csatársorban Molnár az I. 
f - b e n nagyon jó vol t , de a II .-ban elkövette 
azt a nagy hibát, hogy a halfia mögé he-
lyezkeCett és igy al ig kapott labdát D i ó -
szeghy végig jo vol t , Tó th es Diós lelkesen 
játszottak, fog még nekik jobban is menni. 
Nagy kevés labdát kapott . 

Az Ágyter i tőgvárra l a védelemben 
Bruckner magastott ki , de felesleges fau l t -
ja i ró l le kel l szoknia, társai is megf le l tek. 
A halfsor lelke Webofer. Támadot t , vedett , 
i rányítot t . Mel let te nagy n fel javult Mar t 
A csatarsor azonban széteső volt . Keszei 
puha, Kopfcr j ó balf, de centerbe nem való. 
Sokkal jobban ment a játók, mikor hátra-
ment védelembe. M a i t / — W i m m e r szárny 
volt m t g a legveszélyesebb. 

Wachter jó b i ró vol t . 

Ma SzFC—KSE Kőszegen. 
Ma d u l / tH órakor a szombathelyi 

FC 1. csapatával játszik barátságos mérkő-
zést a KSE A vezetőség anyagi á ldozatot 
nem k iméivé kötöt te le ezt a mérkőzést, 
amely szezonzáró lesz és egyúttal feleletet 
ad arra, váj jon reális vol t e a szombathely i 
6 :2 -s vereség. A KSE-nek sz tp játékban 
kel l k iköszörüln ie a csorbát, mert az SzFC 
er6s összeállításban komplet ten jön A mer-
közés egységes, olcsó belépőjeggyel tek in t -
hető meg Ezúton is fe lkér i & tréner az 
alábbi KSE játékosokat, hogy d. u V»2-kor 
az öltözőben megjelenni szíveskedjenek. 
Németh. Janzsó, Bruckner. Tompek II.. 
Skriba, Wehofer, Mart , Molnár , Diós, Tóth, 
Schmall, Nagy, Diószeghy, Simon. 

Dr. Velcsov a pécsi EAC volt 
cerlercsataia irányítja vasárnap már 
a KSE csatársort. 
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Hivatalos rovat. 
Kőszeg szab. kir. megyei város 

képviselőtestületi tagjainak választási 
napja folyó évi dccimber hó 8 
(szombat) napján lesz. 

A város kerülete választás szem-
pontjából 3 kerületet alkot. Mindsa 
kerület választ 10 rendem és 5 pótlapot 

Választójoga v m annak, aki * 
választói névjegyzékbe törvényen ala-
puló igényjogosultságánál fogva fel 
van véve. A választói névjegyzek a 
mai naptól fogva december hó 8-ifc 
a városháza 21. szárru szobájában 
közszemlére H v^n téve. 

A vál<> z'hatóságra az 1929. évi 
XXX tc a . ványadó. 

A vá'aszias elnone Horváth Andor 
ny. főszolgabíró, megyebizios h.lyet 
tes elnöke: dr. Hali* Miksa kir. köz 
jegyző. 

A szavazás kerületenkint a kerü 
let szavazó helyiségeiben történik oly 
módon, hogy minden választó azor, 
kerületben szavaz, amelyben lakik 
illetőleg amely kerületben fel van 
véve a valasztói névjegyzékbe. 

A valasztas december hó 8 át' 
délelőtt 9 órakor kezdődik és meg-
szakítás nélkül délután 4 óráig tart. 

A választás a szavazók nevének 
nyilvános feljegvzese mellett szavazó-
lappal titkosan töiténiic. Szavazólap 
ról mir.d'-nkl m i ^ i tartozik gondos 
kodni. Minden szavazó jogosult a 
szavazólapra 10 nevet irni, megjelöl 
vén, hogy azokra, mint rendes tagokra 
adja szavazatát, ezután meg 5 nevet 
irhát megjelölvén, hogy azokra, mint 
póttagokra adja szavazatát. H í a 
szavazólap több nevet tartalmaz, mint 
ahány bizottságu tagot a választó 
kerület választani jogosítva van, az 
utóiirt neveket nem veszik figyelembe. 

A választók a szavazás megkez-
dése előtt az elnök melle 4 bizalmi 
férfit jelölnek ki maguk közül. Ha a 
szavazók e joggal élni nem kivánnak, 
a bizalmi férfiakat a választói kerület 
elnöke jelöli ki. 

Az egyes kerületek a következők : 
I. kerület: helyisége: a róm. kat. 

elemi fiúiskola II osztálya. Ide tar 
tozik : Chernel u., Ege, Fertsák, Győry 
János, Horthy Mikiós u.. Jurisits-tér. 
Kayszrál. Kelcz Adelffy, Kert, Kossuth 
Lajos, Rajnis, Schey Fülöp, Szent 
Imre herceg, Széchenyi György, Táb-
laház és Városház utcák, és a Várkör 

II. kerület: helyisege: az evang 
elemi iskola vallastanitási terme. Id* 
tartozik: Árpád-tér, Erdő-u., Felső 
Külső körút, Gyöngyös, Hegyalja, 
Kálvária. Kaszárnya u., KethHyi ut. 
Király-utca. Mecséry, Munkás, Messkó 
Pallisch, Pamer, Sziget utcák és a 
Rőtivölgy. 

III. kerület: helyisége: az ovoda 
udvari terme. Idetartozik: Alsó Külső 
körút, Betegház utca, Csepregi u», 
Deák Fereac, Jenő főherceg utca, Ki 
rály-ut, Marhavásártér, Rohonci-utca, 
Rohonci országút, Sánc-utca, Sánc-
árok, Tüskevár-u., Szombathelyi-ut, 
Stájerházak, Szabóhegy, Vasúti állo-
mos, Vasúti Ujház, Vasúti érház és 
Kószegfalva. 

Minden, a választásra vonatkozó 
egyéb felvilágosítás, a városházán, a 
21. sz. szobában nyerhető. 

A törvényhatósági bizottsági tag-
választás Kőszegen f. évi december 
hó 8. napján (szombat) lesz. 

A város területe a választás szem 
pontjából egy kerületet alkot. A vá 
lasztó kerület 3 rendes és 3 póttagot 
választ. 

Törvényhatósági bizottsági vá-
lasztó joga van annak, aki a törvényen 
alapuló igényjogosultságánál fogva az 
1934. évi törvényhatósági bizottsági 
választól névjegyzékbe fel van véve. 
A névjegyzék a mai naptól fogva de 

cember 6 ig a Városháza 21. számú 
szobijában közszemlére van kitéve. 

A választhatóságra vonatkozólag 
4Z 1929 évi XXX. tc. az irányadó 

A választás elnöke szentgyörgyi 
Czeke Gusztáv kormányfőtanácsos, 
hrlyetttes elnöke Náhrer Mátyás nyug 
polg. isk. felügyelő igazgató. 

A választás reggel 9 órakor kez-
dődik és megszakítás nélkül este 8 
óráig tart. 

A szavazás szavazókörökben tör 
ténik, a szavazás titkos, szavazni csak 
K r^ndelkezesre bocsátott és Vasvár 
negye törvényhatóságának körbelye.j-

zőjével ellá'ott szavazólappal lehet 
\ rendes és póttagok választása eeyütt 
történik. Minden választó G nevet ír 
iat szavazóhpjára. Azok, a<ikre több 
szavazat esett, lesznek a rendes a 
többiek a rájuk esett szavazat sor 
rendjében a póttagok. 

Szavazó lapot a mai naptól kezdve 
Tiind.n nap a szavazás napjáig a 
Városháza 21. sz. szobájában lene. 
Kapni, a hivatalos óráic alatt. 

A választók a szavalás megkez-
dése előtt a szaváza'szedő küldöttsé-
gek mellé négy bizalmi férfit jelöl-
tetnek ki. Ha jogukkal élni a sziva-
zók nem kivánnak, akkor a szavazat-
szedó kü'döitség elnöke jelöli ki a 
bizalmi térfiakat. 

Az egyes szavazókörök (választó 
kerületek) beosztása a fenti hirdet-
mény szerint. 

Mind.m, a választásra vonatkozó 
gyéb felvilágosítás, a Városházán, a 

21. sz. szobában nyerhető. 

Felhivom az erdekeltek figyelmét 
a m. kir. Hunyadi Mátyás reálnevtiő 
ntézet villanyszerelő munkalatai tár-

gyában kiadott versenytárgyalási hir 
d<tményre, amely a polgármesteri hi-
vatalban megtekinthető. 

Közhirré teszem, hogy a triptique 
vagy carnet igazolvány nélküli gep 
kocsik 1 P előjegyzési díj lefizetése 
ellenében 24 óráig tartózkodhatnak az 
országban. 

Felhivom a háztulajdonosok fi-
gyelmét az átalakításokkal kapcsolat 
ban engedélyezhető adókedvezmények 
tárgyiban kiadott rendeletre. Aki az 
átalakításokra biztositott adókedvez 
ményt igénybe akarja venni, köteles 
egalább is nyolc nappal az átalaki 
tási munkalatok megkezdése előtt a 
pontos meretekkel ellátott kiviteli ter 
veket és az átaiakitásoKra vonatkozó 
Költségvetést 2—2 példányban a pol 
gármesteri hivatalban beadni. Ezen 
o!*zetes bejelentés elmulasztása 
adókedvezményre való igényjogosu't 
sag elvesztését vonja maga után. 

Közhirré teszem, hogy a kalifor 
niai pajzstetü elleni védekezés alapját 
képező téli permetezést a gyümölcsfa 
ulajdonosok kötelesek elvégezni. En 

nek elmulasztásából az a követkéz 
mény származik, hogy a permetezetlen 
fákat a hatóság fogja permeteztetr.i. 
A permetezés csakis gyakorlatilag és 
hatásosan kipróbált szerekkel történ-
jék. Legjobb a Vasmegyei Gazdasági 
Egyesületnél beszerezhető gyümölcsfa-
karbolineum, amelyből csak fele annyi 
kell, mint bármely más gyümölcsfa-
karboliaeumból és kilogrammonkint 
1 P, vagyis a kereskedelmi árná! 
jóval alacsonyabb. 

Ipartestületi közlemények. 
Felkérjük testületüik tagjait, hogy 

december hó 8 án megtartandó 
vármegyei törvényhatósági bizottsági 
és a városi képviselőtestületi tagok 
választásánál, minden iparos éljen 
szavazati jogával és csak olyan sza 
vazólappal szavazzon, amelyen az 
iparosság saját és hivatalos jelöltjei 
szerepelnek. 

Ipartestületi elnökség 

Értesítés. 
Pesti tanulmányom után megér 
kezve értesítem a m. t. hölgykö 
zönséget, hogy a legmodernebb 

tartós hulláin ondolálást 
jótál lás mellett vállalom. Szive, 
pártfogast kér a Randveg-cegné' 

b ö m e J á n o s 
női fodrász 

A gyümölcsfák teli 
permetezéséhez 

csík 
neodendrlnt, 

endál, 
vigy solbárt 

használ junk. 
Leg jobb h e r n y ó e n y v s k : 
hlberna, sofor. 

Vér te tves sebek b e v o n á s á h o z : 
A lmo l a vagy potnr in . 

Eredeti gyári rira<on beszerezhető: 
Pollák Sándor cégnél 

Kószrg . 

Birói árverésen 
d>*ce nbír 3 n d , !u án V,'2 ó n k o r 
Rohonczi utca 3 szám alat t bútor, 
sertésól, gyalupad e l a d a t n a k . 

Már 
d e c . 1 4 - é n 

a 63. Jólékonycélu 

m. Kir. Államsors-

fáték h ú z á s á t . 

Egész sorsjegy P 3'—. 
Fél sorsjegy P 150 

Hég ma vásároljon, nehogy 
szerencséjét elszalassza. 

j lQ?4._538 Fk. 8X 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Stur Lajos kőszegi ügyvéd által 

képviselt Kiss Mária es társai javára végre-
hajtást szenvedő ellen 3214 P tőke éa röbb 
követeles és járulekai erejéig a kőszegi 
kir. járásbíróság 1933. évi 612. sz. végzésé-
vé! elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenved*tőt 1934 évi szep-
tember hó 28-án lefoglalt 2284 P-re becsült 
ingóságokra a kőszegi kir. járásbíróság 
Pk. 830 !7 $z. végzésével az árverés elrendel-
tetvén, annak az 1908. évi XLI. t-c 20. §-a 
alapján az alább megnevezet i ; Dr. Osko 
József ügyv. ált. kép Hainy Gyula é» tsa 
50000 P s já r , Dr Boros Imre ügy v. ált. kep. 
Man Bela javára 2800 P s jar., Dr. Vajda 
Imre ügyv. ált. kép. Wemed Testvérek ja-
vára 7303 P 75 f. s jár., Dr. Heideleig M 
ügyv. ált. kép. Bnicht és Braun javára fi08 P 
70 f s jár továbbá a foglalási jegyzőkönyv-
ből ki nem tűnő más foglaltatok -avára Is 
az árverés megtartá»át elrendelem, de 
csak arra az esetre, ha kielégitési joguk 
ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú 
igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást 
szenvedő lakásán, üzletében Kószegpatyon 
leeudő megtartására határidőül 

1934. évi december hó 
6. nap jának délelőtt V,lt ó rá ja 

tűzetik ki, amikor a birói lag lefoglalt 127 q 
kölesj sralma s egyéb ingóságokat a leg-
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett el 
fogom adni.) 

Kőszeg, 1934. nov. 9. 
Za rándy Nándor kir. b i t . végrehajtó. 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 3000 1934 tk. sz. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
A Kőszegi Takarékpénztár cég végre-

hí j tatónak Heidenrelch | r m i vegrehajtast 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé-
ben a telekkönyvi hatósag utóajánlatra az 
ujabb árverest 1 \500 P tökekőveteles és 
járulekai behajtása végett a kőszegi kir. 
járásbíróság területén levő, Kőszeg városban 
fekvő, s a Heidánreich Irma nevén ált^ s a 
kőszegi 5365. sz. t j kvbő l szerkesztett kő-
szegi 374. sz. tk betétben A 1 sor és 205. 
hrsz. ingatlanra 880 P kikiáltási árban és 
pedig a C. 11. sorsz. alatt Heidenreich 
Lajos javára bekebelezett haszonélvezeti 
s olgaimijog fenntartásával azzal, hogyha 
az eladási ar végrehajtató követelését nem 
fedezné, az árverés hatálytalanná vál ik s az 
ingatlan azonnal és pcM® a szolgalmi jog 
fenntartása nélkül fog árverés alá bocsát-
tatni ; a kikiáltási áron alul azonban nem 
adható el, elrendelte. 

Az árverést 1934. évi december hó 22. 
napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi ható-
ság hivatalos helyiségében (Chernel-utca 12. 
sz I em 1.) fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlan a k i -
kiáltási áron alul nem adható el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bá-
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész-
pénzben, vagv az 1881. LX. t c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes ér tékp ip i rosban a kiküldöttnél le-
tenni, hogy a bánatpénznek előleges biró i 
letétbe helyez.'seről kiál l í tott letéti e' ismer-
vényt a kiküldöttnek atadni es az árverési 
feltételeket aláírni (1881. LX. t. c. 147, 150., 
170 , §§ ; I90S. IX. t c. 21 §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltást árnál 
magasabb Ígéretet tett, h i t ' ibbet ígérni nem 
akar senki, köteles nvomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatoénzt 
az általa ígért ár ugvanannvi százalékáig k i -
egészíteni. (I'.KJS. XLI. 25. §) 

Kőszeg, 1934. évi október 28. 
Dr. RIEDL Z O L T Á N sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány h i te léü l : 
BENCZE JÓZSEF sk. kiadó. 

BIOSKOP H A N G O S ] 
M O Z I 

Vasárnap. december 2 á n : 

: Őfensége 
az elárusitó-nő 

> Zenés vígjáték. — Főszerepben: 
L iane Ha id és W i l l y Fors t . 

Hangos kisérőműsor. 

Adám és Éva találkozása. Ér-
dekrs meg'epetést nvuit át olvasóinak 
i Szinhá'í Elet e hét^n megjelenő 
száma: Ádán és Éva találkozását. 
<et nagy kül3n rovatot közöl ugyanis 
az uj szá n. az egyik a nagy divurovat 
valóságos őszi divatrevü, amelyet a 
rtők számára készült, a másik a férfi-
rovat, az Ádám, amely a férfiak szá-
nára készült. \ legjobb írók cikkeit 
•cözli ezenkívül az uj szám. Darab-
nelléklet a Nemzeti Szinház nagy 
rancia vigiátéksikere a Szembekö:Asdi. 

A kottamelléklet Jan Kiepura nagy 
ilm slágerét „O Marieta" közli. 

Sok érdekes cikken és novellán és gyö-
nyörű képeken kivül 64oldalas Rádióvi-
ághiradó. kézimunka nelléklet és 32 ol 

dalas gyermekújság van még a Szinházi 
-let uj számában, amelynek ára 60 fill. 
Előfizetési dij ' / , évre 6 50 pengő. Kap-
ható Róth Jenő könyvkereskedésben. 

Névjegyek 
legolcsóbban 

— nyomdában 
— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 

á 

? W 1 f? 

' fcb, 
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