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Ma választ 
Kőszeg város közönsége u j vá-

rosi képviseletet. E z máskor is 

igy történt, ha esedékes volt Ez-

úttal mégis más. Még sohasem 

történt meg e várossal , sem a 

törvényhatósági város idején, sem 

a rendezett tanácsú szabad kii á lvi 

város idején, hogy képviselete 

jogai gyakor lásában felfüggesztett 

lett volna. Sa jná latos k ö r ű imé 

nyek okoz ták . Tc le lármazta vele 

ország-világot a napi sajtó. Amerre 

kőszegi ember jár t , m indenüt t 

csodálkozva kérdezték: az lstenért , 

mi történt? A z ember szégyen-

kezve nem tudott felelni. Nem . 

mert szégyelte, h iszen erre nem 

volt ok, hnnem mert nem tudott 

felelni. S ennek mégis meg kel-

lett történnie. A z volt a szak-

tudósok megá l l ap í t ása : nincsen 

baj, de rendet kell teremteni. 

Rendet teremteni eredményesen 

csak nyuga l omban lehet. Tehát 

nyuga lomba kü ldték a képviselő-

testületet. M in tha b i zony az lett 

volna az oka. Nem is vette tra-

gikusan. Egy szót nem szólt 

ellene. Ha csak igy lehet segí-

teni a felgyülemlett nehézségeken, 

ám legyen. Fezzel éppen ugy cse-

lekedett min t most Genfben Ma-

gyarország főmegb izo t t j a . M a g a 

sürgette az rendezést. S ezt jó l 

tette a feltüggesztett képviselő-

testület. Nemcsak azért, mert 

akkor is megtörtént vo lna , ha 

nem j á ru l ho z z á , de azért, mert 

a fennállott helyzetben ez volt a 

korrekt á l lásfoglalás. Azó ta ez 

be is igazolódott . Nagyon sze 

rencsésen kiválasztott megyebiz-

tos vette át a képviselőtestület 

hatáskörét és minden nagyon si-

mán ment . O l yan s imán és hang-

talanul, amin t azt egy 60 tagu 

testület a természet rendje szerint 

semmi esetre sem bír ja. Felebbe-

zés ugyan igy is volt, de nem 

voltak viták. Fő leg nem túlzott 

szenvedélyességbe menő v i lák . A z 

ellentétes nézetek csak pap í ron , 

de ott is csak k ívánatos mérsék-

léssel jutottak kifejezésre. Ha 

ezt akarta a felfüggesztés, akkor 

talán j ó iskola volt ez az inter-

regnum. De mást is akart. Erre 
a nyuga lomra még azért volt 

szükség, hogy a városra rádik-

tált é lénktempóju fejlődésért okozta 

Pénzügyi zavarok rendeztessenek, 

másrészt, hogy a költségvetési és 

zárszámadás i ügyek ezek szigo-

rúbb betartása és ellenőrzese 

mellett intéztessenek annak az 

igazo lásáu l , hogy közületnek csak 

igy szabad és kell gazdá lkodn i . 

Ezek a tanu lságok megérték a 

képviselőtestületi pauzá t — azok-

nak, akiket illet és tanu l ságu l 

még a felsőbb hatóságnak is. 

Vége a . s zana tó r i um i üdü l é snek " . 

A törvényes ál lapot ú j ra helyre-

áll. Évszázadok szerezte joga i t 

ismét a polgárság törvényes fó-

ruma gyakorol ja . Erre választa-

nak meg ma 30 vir i l istához 30 

választott tagot és ezen utóbb iak 

esetleges időköz i kiegészítésére 

15 póttagot. Akik hosszú időre 

v isszaemlékeznek, azok tud ják , 

hogy gyakran történt kísérlet a 

választott képviselet egyetértő 

békés megá l lapodására , de va l am i 

okból m ind ig megh iusu l t . Ne ke-

ressük az okot. I nkább örvendez 

zünk azon , hogy most sikerült . 

El kellett j önn ie egy vi lághábo-

rúnak , egy éppen n á l unk nem 

várt ha tárvá l tozásnak , egy kisebb 

területre összevont életküzdelem-

nek, az élniakarás lendületesebb 

megmozdu l ásának és m indannak , 

ami t ennek az árán elszenvedni 

kellett, hogy ráeszmél jenek arra. 

ami o lyan közel fekszik mind-

nyá j u nk érzéséhez: csak közös 

erővel, csak egymásiránt i meg-

becsüléssel, együttes békeszere-

tettel tud juk megoldan i mindaz t , 

am i e város j obb boldogulásáért 

egyál ta lában elérhető. Ha a pol-

gárság most egymásra talál, mi-

lyen szép, milyen biztató és 

milyen megnyug ta tó lenne ez a 

j ö v ő szempont jábó l a város lét-

érdekeinek biztosítására. Ma este 

látni fogjuk az eredményt. A N.E . 

vá lasz tmány i ülésén a vezérek 

bejelentették az együttes meg-

állapításon nyugvó pak t umnak 

listáját. Sőt felolvasták a pak tum 

irásos okmányá t is. K i kételkedne 

ennek becsületes betartásaban ? 

Ilyet feltételezni sem szabad ! 

* * • 

HÍREK 
Felhívás Kőszeg választópolgáraihoz! 
A rrai kédvistlőteslüleli és törvény 
hatósági tagválasztást ugy keszitettük 
elő, hogy nyugodt lélekkel mondhat-
juk, mi csak a hé'<ét kerestük e város 
számára, mert valóban rá is vagyunk 
utálva a lelkek és a társadalom igazi 
megbékülésére. Az érdekeltségekkel, 
vezetőkkel, közéleti tényezőkkel le-
folytatott tárgyalások alapján állapí-
tottuk meg a közös lista jelöltjeit. 
Várakozásunk ellenére több oldalról 
is felborították e megállapodást. Nyu 
godt lélekkel állítjuk, mi erre okot 
nem adtunk. Becsületesen a békés 
választást akartuk. Az adott helyzet-
ben a Nemzeti Egység vezetőségére 
most már csak egy feladat hárul, biz 
tositani mindenekelőtt a város köz 
érdekét. Felkérjük Kőszeg város vá 
lasztópolgárságát, hogy csak a Nem 
zeti Egység által szombaton reggel a 
szavazókhoz eljuttatandó listákra tör 
lés és változtatás nélkül adja le sza 
vazatát. Aki ilyen listát nem kapott 
volna, a szavazás napján beszerezheti 
a Nemzeti Egység e napra minden 
kerületben felállított kerületi irodájá 
ba i . Az első kerületi iroda a vo'i 
Németh-féle cipőüzletben (Jurisits tér) 
a második kerületi az ev. templom 
udvarban lévő Ifjúsági Egyesület ter-
meben, a harmadik kerületi pedig * 
polgári fiúiskola tornatermében kapoti 
elhelyezést. Nemzeti Egység szerte az 
országban a rendnek, a békének, az 
összefogásnak és a fejlődésnek fő 
irányilója. Ha a kormány és expo 
nense nagy jóakarónk, a vármegye 
főispánja részéről nem találkoztunk 
volna annyi megértéssel, segitő kész 
séggel és segéllyel, már Is elmerült 
volna a város és polgársága az adós-
ságok és pótadók tengereben. Aki 
városunk jövőjét akarja biztosítani, az 
csakis a Nemzeti Egység listájára 
szavazhat. Éljen és győzzön a Nemzet 
és a város egysége ! 

Kőszeg, 1934. december 8 án. 
fl Nemzeti Egység Vezetősége 

dr, vitéz Nagy Mik lós neve-
napja . Kőszeg város társadalmának 
ninden rétege felkereste és üdvözölt? 
a polgármesterhelyettest aévnapjá... A 
hivatalok vezetői, egyesületek elöljárói, 
intezmények vezetői keresték fel sze-
rencsekivánataikkal, a városházi tiszt 
visrlők egyenkint fejezték ki jókivá 
nataikat. 

Szen t ség imádás a bencés 
temp lomban . Jövő hét keddjén reggel 
G órakor szentségkitétel lesz a bencés 
templomban, követi 10 órakor ünne 
pélyet zenés nagymise és délután 5 
órakor szentségbetétel. 

Cs l rzár Mik lós mérnök alkal-
mazást nyert a budapesti GANZ gyár 
hajógyári fémöntödéjében. 

O T B A hirdetmény. Kirchknopf 
Béla dr. az Országos Tisztviselői 
Betegsegélyzési Alap ellenőrzőorvosa 
Várkör J4. sz. alatti rendelőjében na-
ponta d.e. 9—10 és du . 3—4 rendel. 

A K o r m á n y z ó névünnepe alkal-
mából csütörtökön a helybeli összes 
tempomokban Istentisztelet Jvolt, 
melyen a halóságok, a katonaság, az 
intezetek és intézmények küldöttségei 
is részt vettek. — Este a Hunyadi 
Mátyás állami reáliskola dísztermében 
ünnepi estély volt, melyen kitűnő zenei 
nüsort és egy egyfelvonásos színjáté-
kot élvezett a nagyszámú előkelő 
hallgatóság. Az ünnepi beszédet dr. 
Rácz Béla református lelkész mondotta, 
remek ékesszólással fejtegetvén a Kor-
nányzó kiváló országlási erényeit és 
bölcseiégét. 

Az ev. t emp lomban , f. hó 9-én 

tartandó vdlásos est sorrendje a kö-
vetkező: 1. Közének, 2. Ina. 3. Bach 
1 S. J'su du bht me i n . . . Énekli ifj. 
Czeke Gusztávné, 4. Migyar nyelvű 
előadást tart Weisz Vilmos lelkész. 
Kételyek akadályok cimmel, 6. Kirchner 
O. Uram, kit a lángész mélye föl nem 
ér, karének, fí Ima. 7. Közének. 

Ri tka művész i eseménye lesz 
Kőszegnek január 13 án. A világhírű 
Waldbauer—Kerpey magyar vonós-
népyestársaság hangversenyez a Do-
monkos nővérek dísztermében délután 
5 órakor. Mii >ora: Beethoven quartett. 
Kodály vonóshirmas, Mend.'lssóhn 
ok tett szerepelnek a kitűnő szonbat-
helyi kamarazenetámság közreműkö-
désével. A Szinpártoló Egyesület tagjai 
<edvezményes jegyeket dec. 14 tfll 
kezdve az Emericanu nban és Rótb 
könyvkereskedésekben átvehetik. 

Kongregác i ós ünnep a g imná-
z i umban . Vasárnap e hó 8-án d. u. 
fél 6 órai kezdettel a díszteremben 
kiválóan értékes műsorral ünnepély 
lesz a M1ria kongregációba való tag-
felvételalkalmából. Az ünnepi beszédet 
dr. Róka László ügyvéd egykori kon. 
gregációs tag mondja. Délelőtt fél 9 
órakor megelőzi a bencés templomban 
tartandó ünnepélyes szent mise, melyet 
Kincs István prelátus celebrál és 
ugyanő végzi a tagfelvétel szertartását. 
A mise alatt az Ifiusági énekkar "régi 
egyházi dalokat énekel. B»lőpődij a 
hangversenyhez nincsen, csupán a 
műsorért jár 50 fillér. Nincsen szá-
mozott hely, az érkezés sorrendjében 
foglalnak helyet a vendégek. 

Ha l á l ozás . Wölfel Szidónia f. 
hó 7 én elhunyt. Temetése vasárnap 
d u. 3 órakor lesz Deák F u x i 19. 
sz házból. 

Ha l á l o z á s . Egy régi érdemes 
polgártársunk hunyt el 4 én Bősz 
Rezső volt budipesti vendéglős sze-
mélyében. Itt telepedett le, itt élte át 
a nyugalom éveit és általános tiszte-
letnek volt részese. Temetése csütör-
tökön délután volt nagy részvét mellett. 

Az Országos Tá r s ada l omb i z-
tosító Intézet uj megbízottja Ulrich 
József. Hivatalos órát tart hétfőn, 
szerdán és pénteken 3—7-ig a lurisics 
téri trafikban. Befizetés, be és kijelen • 
tés felszólamlás stb. a hivatalos órák 
alatt. Nyomtatványok állandóan kap-
hatók. 

Gépírást Jutányosán 
v A l t n l o k . . C im a k i adóban . 

sflST Egyes szám ára 10 fillér. 
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Kőszeg és Vidéke 1934. december 8. 

A képviselőtestü let i választás 
f uktumos je lö l t j e i . Az 1. kerületben: 
Dömötör Gyula, Jaross I , Kincs I., 
A ayer János, Náhrer Maiyás, Németh 
1 íre, vitéz Szabadváry Ferenc, dr 
S'úr Lajos, Stipkovits István, Zoltán 
íiéza, póttagok: Háni Lajos, Kutasi 
J nos, Kleininger József, Pöszt Kál-
r án, Püsky Gyula. A II. kerületben: 
Dravaiics Józstf, Hammer János, Kö 
i zegi József, MaitzAndor, if j. Müilet 
f erenc, Prisznyák János, Schwahofer 
J inos, Szelinger Dezső, id Wáchttr 
(iyula, vitéz Láng józstf, póttagok 
I deríts Lajos, Kertai János, Tang 
Adolf, Zotter Ferenc, Sárosi István 
A 111. kerületben : Abért István, Bakos 
József, Bedi József, ifj Czeke Gusztáv 
Kiss Gyula, Lanp János, Prenner Pal 
Sulyok Ferenc To i rp tk Antal, Witz 
n,ann Józstf, póttagok: Horváth Vik-
tor, Schwahofer Lajos, Stiebecker 
Flórián, Takács Sándor, Virág István 

A megyebizot tsági tagságra a 
pak tum j e l ö l t j e i : Dömötör Gyula 
dr. Freyberger Jerő, dr. Stur Lajos 
póttagok ifj. Czeke Gusztáv, ifj. Müllei 
Ferer.v., ifj. Stipkovits István. 

A megyei v i r i l isek tagválasz 
tása hetién folyt le Szombathelyen 
melyhez a legtöbben meg is jelentek 
tévén kötelező a szavazat leadása. £ 
mert deleiöttre tűzték ki a rendes és 
delutanra a póttag választást, egész 
napot ott kelleti tölteni és költeni 
Szombathelyen, ami kétségtelenül a 
forgalom en.elesére szolgált. A válasz 
tás eredmenye az, ho^y a N E. hivatalos 
listája ttljes névsorral ment keresztül 
A II. ts 111. kúriának az eredmenye 
«izt n uuija, hogy mintegy harmincan 
valamilyen törléstkkel es önjelölesek 
kel feleslegesen mesterkedtek. Köszefc 
városából megvalasztattak: az I ku 
;iában Czeke Gusztáv, viléz Szabad 
vaty Ftrenc tendes es Kültel Dezső 
úr. Dreiszker F tunc póttagokul; * 
II. kúriában Dorner Ferenc, Eitner 
Gusztáv, Róth Jenő, dr. Pakh Albert 
lendts és dr. Pallay József, Jambrits 
Lajos, Kcczor Lajos póttagokul; 
III. kúriában Huszár Frigyes, Muller 
Ferenc, Kirchknopf Mihály, Róth Sán 
dor, Vargha Bálint, Waldmeyer Károly 
rendi?, dr. Kitchknopf Bela, dr. Riedi 
Zoltán, dr. Schiáffer Ferenc pót 
tagokul. 

A kereskedők érdekeltsége e 
hó 16 an valasztja meg 2 rendes és 
1 póttagját a vármegye törvényható 
sági bizottsagaba az egesz vármegye 
területen. Egyhangú jelöiés érdekeben 
az Összes testületek tanácskoznak 9 én 
Szombathelyen. Ugyanekkor az ipar 
testület részerői 6 rendes 3 póttagot 

A Nemzeti Egység helyi szer-
vezete k idd tn este vezerelnöksegi 
ülést tartott Czeke Gusztáv elnöklete 
alatt, ahol végleg megállapítottak a 
képviselőtestületi és megyeDizottsági 
tagválasztási az ö szts érdekeltségekkel 
létrejött paktum alapián. Szerd.n 
megtartott ulesen nuiatták be az 
eredményt a majdnem szaztagu választ 
mánynak, hol tgyidejüleg a választási 
eljárás bizalmi feifiait jelöltek ki, vala-
mint azon irodakat, ahol a választók 
szavazólapjukat átvehetik. Az 1. kerü 
leiben ez a hősi kapu melletti egyik 
üzlethelyiségben, a II. kerületben ai 
evang. udvar i^usági termében, a III 
kerületben a polgári iskola tornatér 
mében lesz. A szavazólapok azután <• 
kijelölt választási bizottságnál adandók 
át és pedig az 1. kerületben a katho-
likus liuiskolában, a II. kerületben ai 
evangélikus fiúiskolában, a III. kerület 
ben az ovodáb n. Marasztó Ferenc 
polgári iskohi igazgató, a Nemzeti 
Egység kőszegi kerülelenek városi uj 
e'nökét, ki ezúttal először jelent meg 
meleg ünncplessel fogadia a választ 
mány, valamint vitéz Szabadvárj 
Ferenc ker. főtitkárt is helyének ujra-
elfoglalása alkalmából. 

Választási humor. A hősi ka 
púnál sietve halad egy polgártársunk 
lisztelelteljesen megemelve kalapját 
Egy másik arra haladó azt hivén, hogy 
a kalapemelés neki szól, a siet ót 
melegen üdvözli és kérdi, miért siet 
olyan nagyon. Azt felelte, hogy városi 
Képviselőnek jelöltek és erről akar 
lemondani . — Hát m ié r t? válaszol 
csodálkozva. — Azért, mert alig gyé 
zöm a magam adósságát, nemhogy 
meg a városét is képviseljem. 

Előadássorozat volt szerdán 
este az iparttstület termében, mely 
teljesen megtelt érdeklődő közönséggel. 
Dr. Wtliher Antal soproni postatitkár 
tartott előadást a postaintézmény által 
nyújtott kedvezményekről és a rádió 
kitűnő nemzetközi szolgálatairól, Ké 
szegi József a kereskedelmi kör elnöke 
az országos kirakodó vásárok helyett 
évi 12 havi állatvásárról. Utóbbi kér 
déshez hozzászóltak Stiaszny Gyula, 
Zerthofer Rezső, Dömötör Gyula, 
Simon József, Franki Fererc, melyek 
után elhatározták az ügynek előter 
jesztését a hatósághoz. Egyúttal meg 
targyaltak a nyilt üzletek záróra kér-
dését és e tekintetben a fennálló 
rer.dnek a vasárnapi egésznapi zárva-
tartas szigorú betartását kivárnák. 

Mikulás a leányl iceumban. A 
Gyurátz Ferenc leanyliceum tanulói 
szerdán este házi jellegű Mikulás esiét 
rendeztek trefas jelenetekkel, énekkel 
es szavalattal. Utána a Mikulás aján 
dékokat osztott ki a tanulóknak. Az 
ifjúság örömében osztozkodtak a ta-
nari kar és családtagjaik. Hangulatos 
befejezésül a leányok egymással táncra 
ptrdültek. 

Az ovodában sikerült Mikulás 
unntpseg volt. Az űnntpsegre meg 
hivolt dr. Nagy Miklós polgarmes'er 
helyettest két kis fiu vtrsstl köszön 
tölte és virágcsokrot nyújtott at neki 
Puspökmikulas a csintalan ^.yvrekeket 
megdorgálta. Végül minden gyermek 
ajándékot kapott tőle. Az unntpségen 
otí volt dr. Schneller Aurél elnök és 
Keriai János gondnok is. 

A Bencés Diák egyesület mult 
hétfőn, a szokott időtől eltérően estt 
o órakor tartotta meg rendes havi 
összejövetelét. Mirithogy a szoVásos 
esti 9 órai kezdet a tagok többségé-
nek kevésbé alkalmas idő, elhatározta 
a gyűlés, hogy ezentúl mindig este 6 
órakor, tehát a legközelebbi gyűlést 
is január 7. (hétfőn) este 6 kor tartják 
meg. — Dr. Freyberger Jenő elnök 
beszámolt az Actio Catolicának tervé 
ről, mely a szövetséget a lelkigyakor-
latot és a kuiturelóadások megrtnde 
zésébe akarja belevonni. — Solymoss 
Vendel igazgató szívesen vállalja í 
kulturprogramm vezetését, egyutta 
felkéri a tagokat és a gimnázium 
barátjait a dec. 8. d. e. l / j 9 órai kon 
^reganista tagfelvételen és az esti fe 
6 ótai, különösen zenei laitalomban 
sokat igérő ünnepélyen való szives 
megjelenésre. 

Az idegenforga lom emelésére 
Szombathelyen a tavasszal lebontják 
a vasúti pályaudvar melletti regi 
barakképületet, miáltal a befutó vo 
natokrói az utasok meglátják a szép 
Széli Kálmán-utcát, ami különösan 
este látványosságot képez. Természe 
tesen arra számítanak, hogy ez óriási 
vonzó erő az idegeneknek és utazók 
lögtön félbeszakítják utazásukat en 
nek a csodalátványnak a kedveért. A 
barak eltüntetése megéli ezt az illu 
ziót. 

A Hörmannfor rásná l megkezd 
ték a kőtörest az ott tervbevett mene 
dékház ípitésére, melyet állarrsegellye 
a szombathelyi Kárpátegyesülel lrottkő 
osztálya építtet és mintegy 20 sze 
melyre lesz berendezve, főleg síelők 
és téli turisták szamára. Ugyanazt a 
célt szolgálja sz.az méterrel feljebb 20 
percnyi távolságban mint a már né 
hany évvel ezelőtt a Stáyerházakná 
létesített kilerc, személy befogadására 
fílszereli Ih i r r ing nevéről elnevezet 
tuiisiaszálló, melynek ellátását a városi 
erdőőrök teljesitik. Közelsége folytán 
talán idővel egyazon üzembe kerül 
hitne. 

Tudja már mit vegyen karácsonyi ajándéknak? A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A feleségének 1 pár „Viktória" házicipőt és 1 pár hócipőt Fried-nél! 
A férjének 1 pár meleg papucsot es 1 pár sárcipőt Fr ied nél! 
A fiának 1 pár vízmentes sportcipőt Fr ied -né l ! 
A leányának 1 pár koicsolya- és 1 pár divatos hócipőt Fr ied nél! 
A mamájának egy pár meleg cipőt Fr ied nél! 
A papájának egy pár meltg hócipőt Fr ied nél! 

Mélyen leszállított áron vásárolhat! £ 
FRIE D-nél. | 

Egyik kőszegi gyümölcskert 
tu la jdonost , kinek a he*ye a Hét 
orrás-felé vezető ut menten van, a 
napokban kellemetlen meglcpetes érti. 
21 drb. 4 - 5 éves almafáját tépték ki 
és lopták el leihetetlen tmberek. Mos 
már odáig jutottunk, hogy nemcsak a 
• yümölcsöt, hanem mar a fakat is 
opják. Minthogy u^y látszik, hogy egy 

szervezet banda csinalta, énhető, hogy 
gyümölcsös'ulajdonosok körében 

nagy az aggodalom. A tettesek nyo 
mozasa folyamatban van Ezzel kapcso 
-itban helyesnek tartanók, ha tiltva 

volna, hogy mindenféle idegen hasz 
nálhassa az összes utakat, all ez kü 
önösen a burgenlandi csempúszakre, 
kik nemcsak nappal, hanem keső, esti 
sőt éjjeli órákban is, jóformán nap 
nap után csapatostul járják a Hét 
orrás felé vezető utat. 

Olasz tanulmányi versenv van 
Rómában A jelesek jutalma tarul-
nányi kirándulás Budapestre. 

Alapi Kamaraszínháza nem 
hétfőn, hanem mégcsak szombaton 
15 én kezdi meg 6 napos kőszegi 
vendégjátékát. 

A barakk i szt. Család Otthon 
nükedvelő gárdája az Otthon fenntar-
lási céljaira december hó y én (va 
sáinapi d.u. 6 órakor a zárda díszter-
mében színielőadást rendez. 

A tanítóképző növendékek ré-
szére is rendeztek tánctanfolyamot. 
Mult szombaton volt a bálházbar 
ennek a záró ünnepnége, melyre az 
intézet igazgatósága vendégeket is 
hívott a lányos családok köréből. 
Lepsényi József növer.dek köszön ö e 
Zoltán Géza igazgatót, aki a táncmi-
velésről beszélt és megköszönte Mol 
nar Józseí tánctanító fáradozását. A 
jós ikerü l t táncestélyt é j fé lkorbef t jez ék. 

Róth Jenő kö lcsönkönyvtárának 
ú jdonságai : Erdős Renée: Szem 
György vara. Havi előfizetés 1 20 P. 
Hvtenkent újdonságok. 

Nagygencsen két tűzoltót tün-
tettek ki szolgálati eremmel lelkes 
ünnepség keretében. Galba Vince fő-
szolgabíró beszéde után Kiss Emil dr. 
vasmegyei tüzrendeszeti felügyelő tűzte 
mellükre a kitüntetést. Neveik: Visz-
keth József és Horváth Pál. 

A kíváncsi repülő meredő nyak-
kal és bámészkodó szemekkel fixiro-
zott egy ablakot. Talán szép asszonyt 
Kémlelt, vagy egy rej telmes t i t ko t? 
Nem. Egy olyan függönyt látott az 
egyik ablakon, hogy azért érdemes 
volt siklórepüléssíi és nyakszirtmere-
vcdéssel kockáztatni életét. Utóbb 
pontosan megtudta, hogy a remek 
függönyt a Tünderujjak jubileumi évi 
alkalmaból ajándékul adja minden 
előfizetőjének. A 150x260 cm méretű 
eciü tiillfüggöny kockás mintái közt 
a gyönyörű világokkal, már megkezdve 
jut az előfizető kezéhez, aki ezután 
az ugyancsak ajándékul kapott szín-
tartó MEZ gyöngyfonállal igen köny-
nyen kihimezi az ajándékfüggönyt, 
ugy, hogy a legszebb szoba ablakát 
fénnyel és színekkel teszi hangulatossá. 
Most már tudta a pilóta, mi a teen-
dője. Sürgésen előfizetett P 14 40 nel 
a eTünderujjak egész évfolyamára 
(Budipest, Szervita ttr 3.) és légipos-
tán küldötte el feleségének az aján-
dékfüggönyt. 

Három pár t van Szombathelyen. 
A Nemzeti Egység szervezete, a Ke-
reszteny Szocialista Párt es a Keresz-
tény Gazdasági Párt. Mégis teljes 
egyetértéssel készítették elő a ma 
ízombatra kitűzött megyebizottsági 
lagváiasztást és közösen kiadott fel-
hívással fordulnak a választókhoz 
azon kijelentéssel, hogy a polgárság 
nyugalmának a felzaklatását kivanjak 
mellózni és boldogok lesznek, ha a 
higgadt lelkületű polgárok eihataro-
zásukat támogatják. 

Pulykavásár lesz Szombathe 
lyer. angol exportcélra. A gazdasági 
egylet rendezi. E hó 12-ig lehet jelent-
kezni. 70 fillért adnak kilójáért. Ennyi-
ért megveszik és megeszik itthon is. 

Vegyen á l lamsora jegyet s ha 
egy kis szerencséje van megoldhatja 
a karácsonyi ajándék kérdését. 3 — 
pengőt kockáztat, szerencses esetben 
40.000 pengőt nyerhet. 17.0G0 kulön-
oözé nyeremeny van, melyeket mind 
készpénzben fizetnek ki. A huzas már 
december 14 én. 

Felsőpulyán megszűnt a vasúti 
állomás alatti Klempt Mihály tulajdonát 
képező közismert szálloda, melytt 
az oltani Missziósrend vett .neg 10*1.000 
siiingért. A szerzetesrend az épületet 
saját céljaira fogja berendezni. 

Murga kemenesal ja i község 
emléktáblává! jelölte meg azon há/atr 
melyben Gömbös Gyula miniszter-
elnök született. Atyja ott tanitó volt, 

A pápai Peru tzgyár 800 mun-
kása sztrájkba lépett egy hete a BedO-
rendszerü munkateljesítés bevezetése 
niatt. A gyár vezetősege kijelentette, 
hogy a bérjövedelem nem fog ezáltal 
csökkenni, senkit el nem bocsatanak 
Mégsem hajlandók elfogadni és igy a 
sztrájk meg tovább tart. 

A te lepi tési törvénytervezet 
keszen van. Elsőnek azok kapnak 
öldet, akiknek némi tőke áll rendel-

kezésükre beruházás céljára. 
Az uj választó jogi törvény a 

területi rendszer aiapjan készül. Leg-
közelebb szétküldik a Nemzeti Egy^ i 
szervezeteinek a javaslatot tanulmá-
nyozásra. 

K a r á c s o n y i nagy 

Sportc ikkek. Árjegyzék ingy. 
K E R T É S Z J. TÓDOIi 

Budapest, IV., Kr is tóf tér. 
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Az ipartestületnek lehetnek ön 
kéntfs tagjai is. magyarázza egy mi 
niszttri leirat. Az ilyennek egyenlők a 
jo ai, csupán választásoknál nem 
s z a v a z h a t n a k és aki kilép, újra fel nem 
vehető. 

12 évi fegyházra itélte a szom 
bathelyi törvényszék Giczán Antal 
hossíúfalusi legényt, mett hütlenna leti 
szerelmesét Vas Erzsébetet több kés 
szúrással megölte. 

A soproni határvám közelében 
Friedl Ferenc soproni kereskedő 
k o r c s m á t és üzletet nyitott, mely nagy 
forgalmat hozott. Az osztrák vámőrök 
cseinpészhelynek minősítette és rr.ikoi 
Friedl átlépte a határt, lefoeták és 
v'zsgálatot indítottak ellene. Húszan 
is voltak jelen, Friedl mégis vissza-
s z ö k ö t t magyar területre. 

Amnesztia lesz karácsonykor a 
kormányzó bevonulási jubileuma al 
kalmából mintegy 120 elítéltre kiter-
jedően. Ennél nagyobb lesz március 
ban kormányzóságának j 5 éves jubi-
leumán. 

hko l a ruhák Lódén-
6 pengőtől, férfi öltönyök 20 

pengőtől nagy választékban kaphatók 
Z er t h o f e r R e z s ő ruhaáruházá 
ban. Hosszú és rövid télikabátok, 
hubertus, bőr és boy kabátok nagy 
raktara. Olcsó árak. Gallér tisztítás, 
kelmefestés, vegytisztitás. 

A m a g y a r - j u g o s z l á v figyben 
Edén angol miniszter vállalja az elő 
adói tisztet. Szerinte a lefolytatandó 
vizsgálattal január előtt nem tárgyal-
ható. Genfi hirek szerint az eredmény 
Magyarország teljes nyugalomma 
várhatja. 

Az osztrák parlamentet he 
lyettesitö első szövetségi ülés vol 
Becsben. A kancellár elsőben meg-
emlékezett dr. Dollfuss elődjének ér-
demeiről, azután ugy jellemezte az u 
töivényhozási testületet, hogy ennek 
alkalmazkodnia kell a kor követelmé-
nyeihez, a gyors tempójú működés-
hez, örömmel jelentette be az o lasz -
magyar—osztrák megállapodásokat és 
hogy a kormány feltétlenül Ausztria 
önállóságának és belső békéjének 
megtartását munkálja. 

Az erdőben Egerben favágók 
tüzet raktak ebédjükhöz. Hirtelen rob 
bánástól a munkások a levegőbe re 
pültek. Egy meghalt, a többi súlyosan 
megsebesült. Egy hadgyakorlatokból 
ottmaradt, a földbe mélyedt löveg 
okozta. 

TOLNAI VILÁGLAPJA karácsonyi száma 
december 10-től kapható a 
R Ó N A Y-ujságflzletben. — 

Okvetlenül vegye meg. 

Könyvismertetést Lion Feucht 
wanger: „A csúnya hercegnő" Törté 
nelmi regény? Igen, hiszen a tizen 
harmadik században játszódik. Es még-
sem az, mert oiyan rrai. hogy játszód 
' atnik akár ma is, körülöttünk, velünk. 
S ez az író érdeme. Bámulatos mű 
vészettel teszi mMvá ezeket a páncélos 
kalandorokat, mtrav, selyumruhás her 
cegnéket; olyan szavakat ad szájukba, 
amik ma is elhangozhatnának s amik 
még sem anakronizumuvsok. Giganti 
kus, színes körkép ez is, akár a 
„Zsidó háború" volt. Tökéletes kepe 
a kornak, tökéletes mai pszichológia 
val. S ezt a pszichológiát mégis való-
ságnak érezzük, mert Feuchtwangtr 
különös művészettel fogja meg mind.-* 
korban s emberben azt, aminek az 
igazsága nem változó, anii örök. 

T ö b b ezer magyar t utasítottak 
ki Szerbiából legtöbbet Szabadkáról, 
xiket éjjel vertek fel otthonukba, ott 
szóval hirdették ki kiutasításukat és 
anélkül, hogy visszamehettwk volna 
lakásukba, a vasúti állomásra hajtottak 
őket, hol készen álló vonatok átvitték 
Szegedre. A követhez hiába fordultak 
az Budapestre utazott jelentést tenni 
A kormány a legtöbb kiutasított ma-
gyart Budapestre fciranyittatja. Még. 
egy nagyapjánál látogatóban volt négy 
evts leánykát is kiutasítottak. S mig 
ez az emberteknség és vagyonfosztás 
történik Genfben azon lanácskoznak, 
hogy majd máskor tanácskoznak. 

Tüzérségi éleslövészet. F. évi 
december hó 11-én (rossz idő esetén 
f. évi december hó 18-án) 9 órától 
13 óráig Cák község, Doroszló, onnan 
t ra vezető kocs.uton 2 km re lévő 
hid forrásig, Borpincék,—Óház,—Or-
szághatár, — Stáyerházak, — Hörmann 
forrás,—Szt. Vid Kápolna,—Wiesinger 
major által határolt területen a tüzér-
ség éleslövésze«et tart. 

Hit ler lap jának nem tetszik a 
névmzgyatositás. Erőszakosságnak 
nevezi. Ugyan-ugyan! Erőszakosság 
az, ha Magyarországon magyarnak 
született, magyarnak nevelkedett, ma-
gyar érzésének kifejezéséül elődeinek 
idegenhangzásu nevét magyarra változ-
tatja ? Hát baj az, ha francia, cseh, 
lengyel származású századokon át 
Németországban németté lett polgárok 
német nevet vesznek fel? Talán meg-
hiúsítják ezt náluk ? 

Egy török bányászhal lgató 
Sopronban, mert sértőnek találta a 
vele volt leánynak arcbavilágitását, 
belekötött egy jókedvű társaságba és 
dulakodás közben revolverrel véde-
kezve megsebesítette Schiller Ferencet, 
akit kórházba szállítottak, a bányászt 
pedig letartóztatták. 

Románia uj adónemet tervez a 
hadsereg fejlesztésére. 

A SZEM 

T U N & S P A M 
d x j L p ^ c u y p C ^ t i í ^ 

Vasmegyei névmagyarositási 
mozgalma eddig 1300 névváltoztatást 
eredményezett, ami tulajdonképea 
kevés. 

A csehországi költségvetésben 
hadügyi célokra 164 millióval töo»et 
vettek fel mint mult évben. 

Az első havazás Zemplénben 
történt ez évben. Hétfőn délután tel-
jesen fehér lett majdnem az egesz 
megye. 

A román fatermelés értékesí-
tése válságba jutott, mert a magyar 
piacot elvesztette. 

A cseh par lamentben felpofoz-
ták Dvorák kommunista képviselőt, 
mert közbeszólásként azt mondotta, 
hogyha háborút élesztenek, ugy az 
első lövések a hadiszergyárosokat 
fogják érni. 

A vo l t bécsi polgármestert , 
Seitz dr-t, aki a forradalom óta fog-
ságban, majd rabkórházban volt, sza-
badlábra helyezték azon feltétellel, 
hogy minden politikai mozgalomtól 
tartózkodni fog. 

A békés rev íz ióró l Laval francia 
miniszterelnök is óhajtja, amint azt 
azért jelentette ki most újságírók előtt, 
mert megkérdezték, miként értelmezi 
azon nyilatkozatát, amelyet a határok 
sértetlenségére mondott. Szavai ugy 
értelmezendők, mondotta, hogy a 
békeszerződéseknek a határokra vonat-
kozó része csak az összes érdekeltek 
békés megegyezésével történhetik tehát 
semmiesetre sem erőszakos módon. 

Olaszorscágban törvényhozási 
uton a rendes katonai szolgálatot meg 
előzé katonai kiképzést rendszeresitik 
az iskolákban. 

Stal in legjobb munkatársát 
K i rovot agyonlőttek Szen.petervaron. 
Egy melléje beosztott tiszt követte el. 
óriási vizsgálatot indítottak meg és 
nár számos halálos iteht követte a 
tettet, mellyel ellenforradalmi készü 
lődésekwt akarnak elfojtani. 

' Dániában, s,hol tudvalevőleg 
valami mindig bűzlik. Kun Béla prole 
tárdiktaturát akart kihirdetni. A készü 
iődest elárulták, a rögtön megindult 
védőszervezkedés elöl Kun Bela az 
utolsó pillanatban megszökött. 

A németek uj pénzügyi tör-
vénye a penzintézetekel szigorúbb 
ellenérzés alá veszi és az osztalékot 
legfeljebb H*/, ig engedi meg. A aye-
rtség fcgyébb részét tőkeszaporitásr* 
tartalékolni kell. 

Hogy a r ideg angolok meny 
ny i re ra jonganak Marina hercegnóert 
xit az egész országból elhalmoztak 
ajándékokkal, ideális pé dáját nyújtotta 
¥jy ko'dus, aki ecy rozsdás egyfillércst 
küldött levél kíséretében, hogy mivel 
nincsen egyebe, ezt küldi. A kiállítót 
naszajár dekok közzé ezt is elhelyeztek. 

A horvátok és macedoniak 
Amer ikában gyűlést tartottak és a 
Népszövetséget értesítették, hogy ezen 
államok kül tn köztársaságá alakítását 
követelik. 

Berthelet f rancia födetekt iv 
egész Európára kiterjedő nyomozást 
folytat a szerb kiráiygyilkosság előké-
szítésének kinyomozására. 

Káro ly i Mihály gróf a franciák-
nak korteskedik a Saar-vidéken és 
Genfben előadást tartott a németek 
erőszakosságáról és veszélyes fenye-
getőzéséről. Ezen békebontó szereplése 
nagy megütközést keltett Genfben. 

A hadi ipar visszaélései el len 
nyilatkoztak az angol parlamentben. 
Megállapították, hogy Németország 
nagymérvű felfegyverkezését az ame-
rikai, angol és francia hadiszergyáro-
sok tették lehetévé és ezek tartják 
fenn a háborúra uszító újságokat. 
Ezek a kormányoknál hatalmasabb 
erők. 

Francia- és Oroszország abban 
állapodtak meg, hogy a keleti kérdés 
megoldása előtt külön diplomáciai 
tárgyalást senkivel sem kezdenek. 

A Saar v idék i népszavazást 
hovátartozandóságáról nemzetközi had-
erő fogja ellenőrizni a beke és ayu-
galom fenntartására, de a franciák 
és németek kizárásával. 

Ha nincs rádió ja, fizessen elő 
egy budapesti napilapra Rónay-ujság-
üzletében, ahonnan megérkezése után 
azonnal házhoz szállítják az újságot a 
legújabb hírekkel. 

üz- leti 

forgal- A mában 

csak Rügy 
érhet el A eredmenyt 
ha k j j t j t C meg el^lő 

rek l ámo t . S Hirdessen a 
„Kőszeg es o Videkeben" 

m é g n e m WM késö. flpró-

hirde- Y tések 

már 50 R fillértől. 
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Dr. Kopfste in ügyved. 



4. K é s i i g t s Y i t l c » e 19H4 december 8. 

S P O R T 
K S E — S z F C 6 : 2 ( 5 : 0 ) . 

Bíró: Dravar i ts 
Hideg, zutrrarás, hamisítatlan lel 

időben csekely számú ne/.ő előt 
győzte le imponáló stílusban a szom 
batha'yi FC tartalékos csapatát, az 
ugyancsak tartatékos KSE 

A mérkőzés propagardája volt a 
futballnak Szép akciókat, bomba gó 
lókat, csattanó kapufákat láthattak 
azok, akik kimerészkedtek erre 
mérkőzésre. Néme'y akolinál parázs 
„tavaszi" hangulatot teremtett e^y két 
boldog KSE drukker kitűnő kedvében 
Hja! Regi bo'd »g idők. Ismét meg 
értük, hogy 5 - 6 szortánco't a labda 
at ellenfél'kapujaoun. 

A KSE csapatából a védelem a 
első félidlben szuverén ur volt, a má 
sodik felidSben azonban a három ifi 
belső egypársiot megfricskázta őket 
Csak Janzsó na^v rutinja segített. 

A halfsorban Wehofer, amig ját 
szőtt jó volt, sőt egy szép gólt is 
fejelt. A második felidőben megsérült 
és kiálli. Skriba es Maitz I. lelkesen 
küzdött. 

A csatársor néha szenzációs dol 
gokat csinált. Volt egy két akció, 
amely a legjobb profimecoet juttatta 
az ember eszébe. Azonban itt is a 
második félidőben nagy visszaesés 
volt észlelhető. L*htt, hogy az 5 : 0 
után megelégelték a dicsőséget csa 
táraink, mert különben könnyen két 
számjegyű eredményt érhettek volna 
el. Molnár betegen állt ki, de nagyon 
egészségesen játszott. D.ószegi erő 
teljes játékával teljes sikert aratott. 
Tompek nagyon eredmtnyesen ját 
•zott, de újból a közönségnek! Nagy 
a második félidőben volt jó. Cente 
rünk Bánsági (Velcsov) dr. kitűnően 
mutatkozott be. Tréning nélkül van 
de minden mozdulatán látszik a rutin 
Nagyszerűen irányított, kitűnő lövé 
síket láttunk tőle. 

Végeredményben bizakodva néz-
hatünk a tavaszi szezon elé, hisz ehhez 
a gárdához fog meg csatlakozni: Maitz, 
Kappel, Horváth, Schmall, Jambrits, 
Varga, Tóth, Diós. 

Nyilttér.*) 
Választók ! 

Kiket kell képviselőtestületi tagokul 
választani? 

Akik bátor szókimondók minden 
kivel szemben é* eddig is bf»bizonyi 
totiak, hogy önzetlenül teljesitik e 
tisztet és azokat is, akikről feltehető, 
hopy Ilyenek lesznek. 

Ha valamely szavazólapról ilye 
neket töröltek, mert félnek tőlük, csak 
azért is oda kell irni újból a töiölt nevet. 

Igy cselekszik a független választó' 
Függet len p o l g á r o k szervezete. 

•) Az t rovatban közöltekért a szerkesz-
tőség felelősséget nem vállal. 

E l s ő r e n d ű 

h i z o í t 
p u l y k a 

karácsonyra kilogramonkint 
90 f i l lérért előjegyezhető e 
lap k i a d ó h i v a t a l á b a n . 

(Suly 5 - 7 kg.) 

É r t e a l t é t . 
Pesti tanulmányom után megér-
kezve értesítem a m. t. hölgykö-
zönséget, hogy a legmodernebb 

tartós hullám ondolálást 
jótállás mellett vállalom. Szives 
pártfogást kér a Randveg-cégn^l 

böme János 
női fodrász 

Hivatalos rovat. 
Közhirré teszem, hogy Vasvár-

m'-gye törvényhatósági biztosának az 
alábbi közérdekű határozatai 1934 évi 
december hó 10 tői december hó 24-
én 15 napi közszemlére ki vannak 
léve, amely idő alatt azok megtekint 
hetők és ellenük frlebbezés adható be a 
polgármesteri hivatalban. 1. Kőszeg 
sz. kir megyei város 1934. évi költ 
ségvetése. 2. \z 1935 év végéig be-
hajthatatlan követelések törlése. 3 
Kőszeg sz. kir. megyei város „Gyön-
gyös balparti" vadászterületek bérlete. 
4. Gieszmann Ama kőszegi lakós ill 
ügye. 5. Szabó István kőszegi lakós 
II. ügye. 6. A Kutasi kiskorúak iile 

tőségl ügye. 

Kőszeg szabad királyi megyei 
város erdőgazdasága a folyó évi erdő 
kitermelési munkálatokhoz erdei mun 
kásokat vesz fel. Felhívom mindazokat 
a munkásokat, akik a kitermelési 
munkálatokban részesülni akarnak, 
jelentkezzenek a siáyerházi, talári és 
kálváriái vedkerületi erdőőröknél. 

Közhirré teszem, ho^y Kőszeg 
város erdőgazdasága folyó hó 12 én 
szerdán délelőtt tíz órai kezdsttel 
nyilvánoz árverést tart az „Andalgó" 
nögötti erdőrészletekben kitermelt 
körülbelül kettőszáz rakás húzott ke-
nény ágfa rakásra. Gyülekezés az 
Andalgónál". 

Köztartozás fejében lefoglalt ingók 
évi dec. hó 10 én délelőtt 10-kor 

a városmajorban a legtöbbet ígérőknek 
el fognak adatni. 

A soproni keresk. és iparkamara 
kebeléből az érdekeltek által válasz-
tandó törvényhatósági kiküldötteinek 
megválasztására választási napul a 
camara Kőszegen folyó évi december 
hó 16 napját tűzte ki. A szavazó 
névjegyzekbe felvett kereskedők a 
városháza közgyűlési termében, az 
párosok pedig az ipartestületben fog-
nak szavazni. A szavazás délelőtt 9 
órakor kezdAdik és megszakítás nél 
kül délután 5 óráig tart Szavazni csak 
személyesen lehet, a kamara által ren 
delkezésre bocsátott hivatalos szava-
zólapon. A szavazólap egy egy példá-
nyát — ha ezt más uton a szavazó 
nem kapta volna meg — a szavazat 
szedő küldöttség elnökétől szavazásra 
való jelentkezése alkalmával — min 
den választó megkaphatja. Vasvar-
megye törvényhatósági bizottságába a 
kereskedők 3 rendes és 2 póttagot, 
az iparosok 6 rend:s és 3 póttagot 
választanak. 

A klszegi kir járásbíróság mint telekkönyv 
hatóság. 2675—1934. tk 

Árverési hirditminy-kivonat. 
Özv. Nóvák Oyörgyné sz. Viazke 

Erzsébet es Viszket József végrehajtatóknak 
Viszket István végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a telekkönyv 
hatóeag végrehajtási árverést 600 P töke-
követeles és járulökaí behajtása végett a 
kőszegi kir. járásbíróság területén levő Nagy 
gencs községben tekvő s a nagygencsi 619. 
sz. tkv i betétben felvett és Viszket István 
nevén álló A I. 1 - 2 «orsz.: és 599, 600 
hrsz. Úrbéri b i r tokra 1036 P ; a III 1—2 
sor és 1194, 1195. sorsz. Úrbér i b i r tokra 
*84 P ; a IV. 1—2 sor és 3209, 3210. hrsz 
Úrbéri b ir tokra I t f l P ; a + alatt felvett 2 
sor és 2879. hrsz. ingatlanra 4»i3 P ; végül a 
4 sorsz alatti 3024/1 912.680-ad resz közös 
erdőre 22 P kikiáltási árban es pedig az 
összes ingatlanok az özv. Viszket Istvánné 
«t Sek«zer Erzsébet javára bekebelezett 
haszonélvezeti jog fenntartásával elrendelte 

Az árverést 1935. évi január hó 4. 
napján d. e. 9 órakor Nagygencs község-
házánál fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő 599. és flOO 
hrsz. ingatlan a kikiáltási ár felénél, a többi 
annak kétharmadánál alacsonyabb áron nem 
adható el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül r kikiáltási ár lOV.-át kész-
pénzben, vagy az 188l : LX. t -c . 42. §-ában 
mégha ározott árfolyammal számított óvadék-
képes értékpapírodban a k iküldöt tnél letenni, 
hogy a bánatpénznek e l ő l f g t s b i ró letétbe 
helyezéséről kiál l í tott letéti el ismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árAeresi feltétele-
kel aláírni. (1881 : LX t-c 147, 150, 170. 
§ § ; 1908: LX. t-c. 21 §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kik iá l -
tási ár százaléka szerint megállapított bá-
natpénzt az általa igért ár ugyanannyi szá-
zalékáig kiegészíteni. (1908: XL I 25. §.) 

Kőszeg, 1934. szeptember !9. 

Dr. RIEDL Z O L T Á N sk. kir. jö. elnök. 
A kiadmány h i te léül : 

H E R V U N N FERENC sk i rodafőt isz t 

/ l 

LEGSZEBB 

KARÁCSONYI 

AJÁNDÉ 
?gV fénykép. 

6 drb. levelezőlapot egy nagy képpel 
csak 6 P-ért, 6 drb. levelezőlapot 
4 P-ért készít. 

FERENCZI-fényképész 
Kőszeg, Várkör 24. 

Hosszú zongorát veszek 
bármilyen állapotban. Kulhai Szom 
bathely Szeli Kálmán utca 23 szám. 

Aranyat — ezüstöt 
legmagasabb áron vásárol 

László-cég 
Kőszeg, Várkör 3*. 

A kőszegi kir. járásbíróság mint talekkönyvi 
hatóság. 3000-1934 tk. sz 

Árverési hirdetmény-kivonat, 
A Kőszegi Takarékpénztár cég végre-

íajtatónak özv. Janzsó ü y ö r f y n é sz. Ávár 
Rozália vegrehajtast szenvedő ellen indí-
tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverest 400 P töke-
követeles és jarulékai behajtása végett a 
tószegi kir. járásbíróság területén levő, 
Ludad községben fekvő, s a ludadi 184 sz. 
t lkv betetben .+ alatt felvett és özv janzsó 
Györgyné sz Avár Rozália nevén álló Úr -
béri bir toknak 1. sor és 719. hrsz. részle-
tére 340 P, a 2 sor és 773 hrsz reszletere 
374 P, a 3 sor 884. hrsz. részletére 426 P 
kikiál tási árban elrendelte. 

A i árverést 1935. évi január hó 10 
napján délelőtt 9 órakor Ludad községházá-
nál fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlanok a k i -
kiáltási ar kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adhatók el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bá> 
íatpénzüt a kikiáltási ár 10 százalékát kész-
pénzben, vagv az 18H1. LX. t c. 42 §-áhan 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni, hogy a bánatpénznek előleges biró i 
letétbe helyezéséről kiál l í tott letéti elismer-
vényt a kiküldöttnek átadni es az árverési 
ki tételeket aláírni (188:. LX. t. c. 147, 150., 
70 , § § ; 1908. IX. t c. 21 §.) 

Áz aki az ingatlanért á kikiál tási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni nem 
akar senki, köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt 
az általa igért ár ugyanannyi százalékáig ki-
egészíteni. (l'.KJS. XLI. 25, § ) 

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

A kiadmány h i te léül : 
MERMANN FERENC sk. irodafőtiszt. 

Utolsó napok! 
A m. k i r . 

Jótekonycalu ÁllaiiMsjátek 
húzását már 

december 14-én 
megtartják. 

Próbálja ki szerencséjét és a leg 
közelebbi b-^nk sorsj.'gyárusiló, 
vagy dohánytözídeb n rezzen 

be sorsjegy.-!. 

3 pengőt 
kockáztat, szerencsés esetben 

40.000 ar. P-t 
nyerhet 

^ M M M M X M M M M 

A gyümölcsfák teli 
permetezéséhez 

csak 
neodendrlnt, 

endái, 
vd^y s o l b á r t 

használ junk. 
Leg jobb hernyóenyvek : 
hlberno, sotor. 

Vértetves sebek bevonásához : 
o lmo l a vagy pomr ln . 

Eredeti gyári árakon beszerezhető: 
PollAk Sándor cégnél 

Kőszeg. 

Köszönetny i lvání tás 

Mindazoknak, akik felei 'hetet-
len jó férjem, illetve édesapánk, 

Bősz R^zső 
elhunyíaalkalmából okozott mély-
séges fájdalmunkat részvétnyil-
vánitásukkal, a temetésen való 
megjelenésükkel, koszorúk, il l. 
virágok küldésével enyhítették, 
ezúton mond hálás köszönetet, 

özv. Bősz Rezsöné 
és gyermekei 

Rózsavölgyi karácsonyi albuma. 
Minden évben — jó Isten tudja há 
nyadszor, megállapítjuk, hogy gazda 
sági viszonyaink elérték a mélypontot 
i már csak fölfelé, a javulás felé lehet 
mozdulni . . . épp igy, megfordítva, 

RÓZSAVÖLGYI KARACSONYI 
ALBUM mai mindan évben megálla 
pitja kedves közönségünk, hogy elért* 
a tetőfokot, további fokozás már nem 
lehetséges, csak visszaesésről lehet szó 
Ara 6 pengő. Kapható Rózsavölgyi és 
Társ* zeneműkiadók Budapest, IV., 
Szervita-tér 5., vagy Róth könyvkeres-
kedésben Kőszegen. 

H I I j E í k i t k o ! 
B I O B K O P T o l H 

? Szombat, december 8 án : 

Két boldog nap 
Zenés vígjáték 8 felvonásban. 

Főszerepben : Paul Hörbiger , 
Ida Wf lst , j a k o b T iedke. 

Hangos kiséröműsor. 

Vasárnap, december 9 én : 

Szivek melódiája 
(A befezetlenszimfónla) 

Franz Schubert szerelmi történtté. 
Fészereplók: 

Eggert Márta, Luise Ul r ich, 
Járay Jánoa, Hans Moser. 

Hangos kiséröműsor. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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