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ELŐFIZETÉSI ÁR eg negyed é v r e : 

Helyben h á z ho z s zá l l í t va 1-40 Pengő 

Vidékre pós t an 1-80 P e n g ő 

Kül fö ldre egy évre 5 do l l á r 

Megjelenik minden vasárnap reggel . 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

RÓNAI FR IQYES 
Vá r kö r 39. sz . Te le fonszám 23. 

H irdetések m l l imé t e r co ronk i a t 6 f i l l é r . 

Hirdetések dija előre fizetendő. 
Nyi l t tér t o r a 40 f i l l é r . 

S zövegközö t t f r e k l ámh í r t o r a 20 f i l l é r . 

Aratás után. 
Irta: vitéz Mar ton Bé la orsz.-gyül képv. 

Javában íolyik a cséplési munka 

az egész országban. A dolgos 

kezek szorgoskodnak, a szemek 

felragyognak, mert Isten kegyel 

meből, a fagy- és jégkárok elle 

nére is, három millió métermá 

zsaval több búzánk termett az 

iden, mint tavaly. A bizakodás 

és derű azonban nemcsak ebbő 

a terméstöbbletből fakad, hanem 

abból a tudatból is, hogy a gazda 

nem maradt magára a termés-

feleslegével, kiszolgáltatva ügyes 

kedő kalmárkezeknek, hanem a 

Nemzeti Egység kormányának 

előrelátó gondoskodása idejében 

melléállt és biztosította verejtékes 

munkajának értékét. 

Másfél évvel ezelőtt hat pengő 

volt a buza á-a métermázsánkent. 

Ma a három millió mázsányi 

többlet ellenére is tizenhárom 

pengő a buza legalacsonyabb 

ára. ami, ha tekintbe vesszük a 

hihetetlen mértékű amerikai ver-

senyt es az öt pengő nyolcvan 

filléres vilagpiaci árakat, olyan 

ellenszolgáltatás a gazda munká 

jának gyümölcséért, hogy azt 

egyáltalan nem Írhatjuk a vak-

véletlennek vagy szerencsének 

javára. 

Ebben a több mint ötven szá-

zalékos árjavulásban a magyar 

gazda sorsát szivén viselő kor-

mányzatnak olyan vállvetett erő 

feszítése és kitartó munkássága 

halmozódik, mely ismeretlen volt 

a regebbi magyar politikában 

Akkoriban a kormányok hasonló 

közreműködésére a termés érté-

kesítése céljából alig is volt szük-

ség, mert bőséges bel- és kül-

földi piacok álltak a rendelkezé 

sünkre. Azóta azonban nagyot 

változott a világ, mert nemcsak 

Magyarország több mint kéthar-

madát vesztettük el, hanem, az 

országok önellátó elzarkózása 

folytan, idegen piacainkat is. És 

itt tűnik ki Gömbös Gyula igazi 

népszeretete és kormányzati rá-

termettsége, hogy a római szer-

ződés megkötésével biztosítani 

tudta a magyar mezőgazdasag 

legnagyobb kérdésének, a búza-

termés értékesítésének kedvező 

megoldását. 
Azonban nemcsak a búzatermés 

értékesítése az, mellyel a Nem-

zeti Egység kormanya minden 

kétséget kizáróan megmutatta 

együttérző gondoskodását a ma 

gyar föld népe iránt. Eltekintve 

a búzatermelés minőségi javitásá 

tói, a tavaszi félmillió pengős 

fagy- és jégkár segítségtől, a 

gyümölcstermelés támogatásátó 

és a mezőgazdasági védőszerek 

árának leszállításától, csak a kö 

zel múltban látott napvilágot az a 

rendelet is, mely, az állattenyész 

tés előmozdításával kapcsolatban 

a tej árát szabályozta. Eddig a 

gazdák a tejért egyes vidékeken 

már csak öt-hat fillért kaptak 

literenként, a rendelet ezentu 

ezeken a helyeken is tíz és fé 

fillért biztosit a számukra 

Emlitsem-e még a jövedelmező 

belterjes gazdálkodást célzó tago-

sítás költségeire beállított egy 

millió pengőt, a munkaalkalmak 

teremtését szolgáló kölcsönt, a 

gazdaadósok további védelmé 

biztosító rendeletet és a telepítés 

készülő megindítását, akkor mind 

ezekből csak azt a tanulságot 

vonhatja le minden józanul látó 

és gondolkodó magyar, hogy a 

Nemzeti Egység kormánya és 

Partja nem állott és áll meg föld-

es népszeretetében a szokásos 

szavaknal és ígéreteknél, hanem 

együttérzését a nemzet többségé-

nek bajaival mindenekelőtt csele-

kedetekkel igazolja. 

Gömbös Gyula és a Nemzeti 

Egység Partja egyaránt tudatában 

van annak, hogy a nemzet léte 

és jövője a magyar föld népének 

vallain nyugszik. Ezért hatarozta 

el Gömbös Gyula, hogy mindenek 

előtt a gazdasági és szociális 

reformokat hajtja végre, melyek 

az országos bajok érezhető eny-

hülését eredményezik, szemben 

az alkotmányjogi reformokkal, 

melyeknek sem a szegénység ja-

vítására, sem a munkanélkül iség 

csökkentésére kihatásuk egyál 

alában nincsen. 

A magyar föld népe józan be-

átásával eldöntheti már most, 

hogy kinek van igaza: az ellen-

zéknek-e. mely gáncsoskodásával 

minden áron az alkotmányjogi 

reformokat erőszakolja, vagy 

Gömbös Gyulának, aki az alkot-

mányjogi reformok elhalasztása 

mellett foglalt állást, mert előbbre-

valónak tartja a lakosság meg-

élhetésének biztosítását. 

A Kárpát Egyesület központja és 

„Irottkő" osztálya teljes erővel kap-

csolódik bele a „tur ista n a p o k " 

rendezésébe. 
A Magyar Kárpát Egyesület „Irottkő 

Osztálya hétfőn este Kőszegen tartotta 
választmányi ülését. Résztvettek az 
ülésen: Heisler Qéza központi kikül 
dött, Andráskai-Müller Ede az Irottkő 
osztály elnökének vezetésével az egye 
sülét választmánya, Kőszegről pedig 
vitéz Szabadváry Ferenc szappangyá 
ros, dr. Stúr Lajos ügyvéd 
és Kőszegi József ny. rendőrkapitány. 

Az ülést Andráskai-Müller Ede 
elnök nyitotta meg. Üdvözölte H.'isler 
Gézát. 

Pek Károly az Irottkő osztály fő-
itkára a folyó ügyekről számolt be. 

Heisler Géza felszólalásában ki-
jelentette, hogy a Magyar Kárpát 
Hgyesület, most már biztosan Kősze-
gen tartja meg a turista ünnepségek-
é i kapcsolatosan országos jellegű 
vándorgyűlését, ó azért jött Kőszegre, 
hogy az érdekeltekkel megbeszélje a 
részletkérdéseket. 

Vitéz Szabadváry Ferenc szólalt 
fel ezután. Kimentette vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármestert, aki hivata-
'os ügyben Sopronba utazott. Bejelen-
tette, hogy ebben az ügyben a polgár-
mesterrel már mindent részletesen 
negtárgyalt és igy módjában van a 
várost érintő ügyekről is beszámolni. 

Építsünk családi házat: 

munkaalkalmat teremtünk! 
Az építkezés pangása nagyon 

szomorú jelenség, mert a vele kap 
csolatos iparágakat is megfosztja a ke-
reseti lehetőségtől. Ez meglehetősen 
irthetetlen, mert az építkezés — kü 
önösen a családi lakóházak építése 

— a legjobb tőkebefektetések egyike. 
ü.nnek bizonyítására szolgáljon az 
alábbi példa. 

Egy kétszobás összkomfortos 
családi lakóház, mely áll: két szoba, 
előszoba, fürdőszoba, konyha, élés-
kamra és pincehelyiségből, felépíthető 
a mai olcsó anyagárak és munkabérek 
Tiellett, kb. 6500 pengőért. Ugyanaz 
három szobával, kb. 7500 P, amihez 
még a telek értéke kb. 1000 P. 

Középarányost véve alapul: egy 
isztviselő, aki az ismertetett lakásért 

évi 700 pengőt fizet, 12 év alatt annyi 
bérösszeget fizet ki, amennyiért álmai 
megvalósulásaként családiház birto-
kába juthat. Nem szólván annak elő-
nyéről, hogy mennyivel ideálisabb 
helyzet, ha az ember saját házában 
akik: modern kényelemmel felszerelt 

otthonban, mint a rendszerint sok 
ivánnivalót hagyó bérelt lakásban. 

A telekérték megállapításánál 150 
négyszögöl telket vettem alapul, mely-
nek beépítetlenül maradt része konyha 

Igy a város hajlandó a turistavendé-
gek számára szállást biztosítani. Még-
pedig: tömegszállást 50 filléres, két-
személynek egyszobás lakást 1 P-s, 
önálló személynek kétszobás lakást 
2 pengős árban. 

A választmányi gyűlés elhatá ozta, 
hogy a hörmannforrási menedékház 
bokréta ünnepségét szeptember 15-ín, 
vasárnap délben rendezi meg. Délután 
l/,4 órakor az Irottkő osztály vezető-
sége a Hörmann-forrásaál fogadja a 
budapesti előkelőségeket. Tiszteletükre 
szintén ünnepséget tartanak. 

Heisler Géza kijelentette, hogy az 
országos központ minden lehetői el-
követ a kőszegi turista ünnepségek 
sikere érdekében. 

Mivel a Kárpát Egyesületnek a 
hörmannforrási menedékház építési 
költségeire még egy kisebb összegre 
van szüksége, megkérték Kőszegi 
Józsefet, hogy Ígéretéhez híven ezt 
terjessze a kőszegi turista egyesület 
választmánya elé. Kőszegi József ert 
készségesen megígérte. 

Az ülés Andráskai Müller Ede 
zárószavaival ért véget. Utána a részt-
vevők a Strucc-szállóban jöttek össze. 
Ili szintén turista ügyeket tárgyaltr.k 
meg a fehér asztalnál. 

kertül szolgálhat. A kert hozadékának 
értéke majdnem fedezi a 60 —80 P-re 
kontemplált évi adó összegét. 

Ha valakinek az építéshez szük-
séges összeg nem állana rendelkezé-
sére, ugy annak megszerzése sem üt-
közik elháríthatatlan akadályba. Lak-
bérének lekötése elleneben minden 
tisztviselő mersékelt kamatozású LÁB 
vagy FAKSz kölcsönhöz juthat, 
amennyiben épiteshez sziikséges telek-
kel rendelkezik. Az épilkezés előnye 
főképpen abban domborodik ki, hogy 
a lakbér nem a háziúr .zsebébe" ván-
dorol, hanem „saját otthon" meg-
váltását szolgálja. 

Felbecsülhetetlen gazdasági előny-
nyel járna, az ilyen építkezések meg-
indulása Kőszegen is. AÍ ezáltal mun-
kához jutott iparágak a munkások 
százait tudnák kenyérhez juttatni, 
akiknek megnövekedett fogyasztó-
képessége, a gazdasági élet hajszál-
csövein keresztül megszámlálhatatlan 
ujabb munkaalkalmakat teremtene. 

Ifj. Seper Ferenc 
építési vállalkozó 

Kiadó a város középpontjá 
ban fekvő három szobás 
emeleti lakás, csendes fek-
véssel mely november 1 én elfoglal-
ható. Felvilágosítást nyújt A D L E R 
S IMON Várkör . • 

Egyes szám ára 10 fillér. 
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Ufra autóbusztigy: 
A MAVART ét a SUdburg közösen oldják 

meg AZ aulóbu§zkérdésl. 
A kőszegi autóbusz ügyről, amely 

végeredményben egész Vastnegytre 
kihat, már többször beszámoltunk. 
Megittuk legutóbb, hogy a Südburg 
hajlandó annyi es akkoia autóbuszt 
adni, amennyi és amekkora a város 
közönsegenek kell. 

A terv megvalósulasával minden 
esetre az osztrák autót uszvállaiat 
jarna jói. Bar nem ketséges, hogy a 
kőszegi és tgy a vasmegyei autóbusz-
kérdés is egy csapásra megoldódna. 

Ezzel Kapcsolatban egy nagyon 
érdekes tetvet vetetlek fel Kőszegen: 
A .Südburg- válialat kössön megalla 
podast a MAVART- tal. Olyasfélét, 
ami a MAVART es a szintén osztrák 
Barry-auitbuszvállalat között all lenn 
Az elgondolás az, hogy a Südburg 
közöstn valialja a Mavarttal a balatoni 
ut Ictgalmanak lebonyolítását, Kősze-
gen keresztül. Az útirány a következő 
lenne: Becsujhely—Kirschlag—Leka— 
Rőt—Kőszeg—Szombathely—Vasvár--
Keszthely. Ezen az útvonalon állán 
dóan kei kocsi közlekedne, megpedig 
egy Mavart és tgy Südburg gép. 

Ez a terv nem állana ellentetben 
azzal a másik elgondolással sem, 
amelyről mar beszámoltunk, hogy 
maganosok es a kőszegi berautólu 
varozok vennek kezbe a kőszegi 
autóbusz ügy megoldását. Ugyanis a 
Südburg es a MAVART egy nagyobb 

au óbusz telepet létesítenének, amelybe 
azután oeletarsuinának a vállalkozó 
kószegi tőkések és autófuvarozok is, 

Áz autótu<z kerdésben az utóbbi 
időben már annyi terv vetődött fel 
hogy ez szinte példa nélkül áll. Ez 
mindenesetre azt bizon>itja, hogy a 
Kószegi idegenforgalmi szempontból 
rendkívül fontos autóbusz-ügyet milyen 
hatalmas érdeklődes kiséri a városban. 

A Südburg vállalat egyik vezető-
embere — mint m e g i r t U K — szeptem 
r>et első felében Kőszegre jön, hog) 
vitéz Nagy Miklós dr. polgármesterrel 
és az é r d e k e l t e k k e l targyalást folytas-
son és lehetővé legye a Südburg 
kószegi megtelepedeset. Ha a targya 
lasok eredménye a legújabb terv-
értelmében kristályosodna ki, ugy 
biztosan a lehető legmegfelelőbb mo 
don tennének pontot a hosszu dc 
ota húzódó autóbusz ügy után. 

Mett: az osztrák vállalat autó-

buszai majdnem mindennap megfor 

dúlnak Kőszegen, teljesen ezek bi 

autóbuszok bonyolítják le a vasmegyei 

kirándulók utasforgalmát. Teszik ezi 

anélkül, hogy az 1 pengős vámktze 

lési illetéken kivül barmivei ts hozza 

jáiulnának a magyar autóbusz válla 

iatokat teihelő adónemekhez. A MA-

VART-Südburg megállapodás ezt a 

kérdést is megoldaná. 

A hadiárva. 

A Nemzeti Egység irodájában 
történi . . . 

Megnyerőatcu legény állit bt 
egyik n<tp. Meg egeszen fiatal. Alig 
néhány evvel lábolhatott at a második 
X-en Ai arca sápadt. A szeme komoly 
Halaiosan komo ly . . . 
Szerenyen — de nem alázatosan — 
adja eiő kérelmét: valami állást sze 
itítne. Akármilyent: csak kenyeret 
kereshessen . . . 

— Bármilyen munkát elvállalnék 

— mondja. 

Megnyugtatják, hogy mindem 

elkövetnek eidekebtn 
De a legeny nem mozdul. Erősen 

ír. E 

keserűség. 
zilál a melle. És kibuggyan száján a 

— Csak ne esett volna el az apám... 
A háborúban . . . Most nem kellene 
munkáért könyörögnöm. . . Akkor jó 
v o l t . . . Az apám . . . 

Zavartan pislogni kezd, de nem 
tudja vissza tartani könnyeit. 

Sokan vannak a szobában, de egy 
hang se rttben Rettenetes nyomás 
zubban az emberszivskre . . . 

A hadiarva arcán pajkosan végig 

fut egy kjnycsepp . . . 

(-g«) 

Itt a lehetőség: 

u| mozit ^{őszegnflk! 

A moziszakma Bornemissza Gábort, 
— miniszter a mérnök fivérét válasz 
tolta meg elnökévé. 

Az uj elnök nagyon figyelemre 
méltó n.ozgószinházepitő programoi 
dolgozott ki, mely többszáz vidéki 
mozi épitését vonja maga utan. Szó 
van meg a meglevő mozik tatarozást 
akciójáról is. 

Értesülésünk szerint a N. E. kö 
szegi szervezete már lépeseket lelt arr<-
vonatkozólag, hogy Kőszeg is bele 
kapcsolódjék ebbe a moziepitő akcióba: 
vagy uj moztt kapjon, vagy a meglévőt 
alakitsak át (erkély, uj szekberendezes) 
a modern mozgősziohazak belső beren -
dezésének megfelelően. 

Városi kOzgyQlés lesz csütör-
tökön d.u. 3 órai kezdettel 

HIREK 
Radványi (Randweg) Mihályt, 

aki az iden tartotta ujmiaejet, Mikes 
jános gróf megyéspüspök Lctenyert 
helyezte kaplánnak. 

A missziós-házban hétfőn kez 
dídtek meg a papi lelkigyakorlatok 
es penteken reggel fejeződtek be. A 
lelkigyakorlatokon a szombathelyi egy 
házmegye számos tagja vett reszt. 

Az Oltáregylet tagjainak és 
az oblátusok tigyelmebe. A Vem 
Sanctera való tekintettel az oltárnap 
szept. 15-en, az obiatusvasarnap szept. 
22 én lesz. 

Kőszegi József r.yug. rendőr-
kapitány is resztveit a vidéki keres 
kedelmi testületek Szombathelyen tar-
tott ket napos kongresszusán. Mint a 
kószegi Kereskedelmi Kör elnöke 
pohárköszöntőt mondott a szombati 
ules utan az Arena-kertben rendezett 
társasvacsorán. 

Névmagyarosítások. Prisznyák 
Sándor bozsoki leventeoktató Palmai-
ra, Hochecker Antal városi mezóót 
Hodányi ra, Schroit Oyula kereskedő-
segéd Sokorai-ra, Szaufnauer Mihály 
napszámos Szekszárdi-ra változtatta 
belügyminiszteri engedéllyel családi 
nevét. 

A jánosházai frontharcosok 
zászlóavatási ünnepélyén a kószegi 
frontharcos főcsoport is képviseltette 
magát egy szakasszal, élükön Wáchter 
Gyula elnökkel. A szepen sikerüli 
ünnepség megrendezésében nagy sze-
repe volt Serényi Károly ny. hajós 
kapitánynak. 

Gyászmise volt szerdán a Jézus 
Szive templomban a valamikor Kősze-
gen állomásozott 11-es vadászzászloalj 
hősi halottaiért, köztük Burel ErnS 
alezredesért. 

Rendelő áthelyezés. Dr. Tatrai 
Kálmán fogorvos rendelőjét sztpt. 
1-en a Spanyik fele házba (Városház-
utca sarok) helyezte át. 

8 fillér nem nagy pénz, de már 

ennyiért is kap egy csomag „Villám" 
tisztitó sz tppmport. Elismert minőség. 

Haidekker gyártmányi 

Németh Imre életrajza 

a képviselők a lmamachjában. 

Az MTI most adtak ki uj ország-
gyűlési almamachját. Németh Imréről, 
\ kőszegi kerület országgyűlési kép 
viselőjéről a következőket közli »i 
almamach: 

„Németh Imre, a kőszegi kerület 
Nemzeti Egység Parti képviselője 
Verbeli ujsagiró. 

Kőszegen született 1893-ban. a? 
oltani bencéseknel, majd a szombat 
nelyi piaristáknál végezte tanulmányai! 
Mint tüzérfőhadnagy szerelt le. 

A háború után a müegyetemn 
iratkozott be, de abbahagyta tanul 
a anyait és hirlapirónak csapott fel 
1926 ban meghívták a Magyar Orszá-
gos Tudósítóhoz, amely addig csal̂  
a rendőrség hírszolgálatát látta el, 
tóvárosi rovatvezetőnek. Később 
kőnyomatos lap szerkesztője majd 
felelős szerkesztője lett és megszer 
vezte a rendőrség és városházi szol 
galaton kivül a törvényszéki hirszol 
gálatot is. 

Ezenkívül igen élénk publicisztikai 
munkásságot fejtett ki. Egészen ere 
deti, Önálló, de mindig emelkedeti 
szempontok szerint szólt hozzá aktualis 
kétdesekhez és mely gondolkodásra 
valló cikkei annak az irodalmi körnek 
az eszmevilágába sodorták amely 
Németh László vezetése alatt évek 
előtt már megkezdte a reformgondo 
latok terjesztését. Ez az irodalmi kör, 
elvonatkoztatva minden politikai ervé 
nyesülesre való számitgatástól, igye 
kezett a közvélemény figyelmét a ma-
gyar föld problémáira reáirányitani. 
Tudósok, irók és költők egészen prog-
resszív szempontokból, de mindig 
izzóan nemzeti elgondolásuktól veze 
relve, kezdték a magyar föld problémáit 
a tudományosság szempontjain ke-
resztül megvilágítani. 

Ebben a körben vezetőszerepre 
tett szert Németh Imre, aki néhány 
hónap előtt átvette a Válasz cimü 
irodalmi és kritikai folyóirat szerkesz 
tését is, amely a Németh László veze 
tese alatt megjelenő Tanú cimü lapnak 
a testvér lapja és azzal egyvonalban 
foglalkozik a népies kérdesekkel. A 
Válasz világnézleti különbség nélkül 
helyet ad minden költőnek és írónak. 

Németh Imre nős ember, három 
fia van. 

A Sörkertben ma és 
minden este HOLDOS1 IDUS fiatal 
primasnő cigányzenekarával hang 
versenyez. 

Frontharcosok I Szeptember 4 én 
szerdán este % 9 kor rendes havi 
találkozó a Bálhazban. Tárgysorozaton 
szerepel a szeptember középén Kö 
szegen tartandó vármegyei sorakozó 
és a főcsoport zászlószentelési ünne-
pélyének előkeszitése, továbbá Lascho 
ber bajtárs nagyon értékes előadása 

Elmentek a bécsi gyermekek. 
Városunk gyermeknyaralóinak nagy 
tábora mindig élénkké teszi Kőszeget, 
az iskolavárost, melyből nyáron egyéb-
ként 2 000 diák hiányzik. De az itt 
nyaraló cserkészek és egyéb gyermek-
nyaralók közül egy tábor sem nyerte 
mtg annyira a város közönségének 
tetszését, mint e hóban itt nyaralt 
bécsi gyermekek, akik élvezve a 
Schuschnigg akciótárrogatását és a 
varosunk közönségének jószívűségét, 
penteken tértek vissza Bécsbe. A 
gyermekeket az akció vezetősegenek 
megbízásából Pataky Aladár a bécsi 
„Ungarisches Weinhaus" nak tulajdo-
nosa kisérte visza Bécsbe, aki csütör-
tökön a Schuschnigg akció vezetősé-
gének meleghangú köszönetet adta át 
írásban a polgármesternek, hálásán 
emlékezve meg a város vezetőségének 
melegszívű munkásságáról és a város 
közönségének áldozatkészségerői. 
Kilátásba helyezte egyben az akció, 
hoj.y a jövő évben kizárólag az oszt-
rák kormány, illetőleg a bécsi.Schusch-
nigg akció támogatásával 200 gyer-
meket küld} kőszegi nyaralásra, ahol 
* gyermekek mindegyike az alig 4 
heti időtartalma alatt néhány kilót 
is meghízott. 

a :íF 
Hogyon lőtték a németek Párist 1281 nemtörődömséggel I Minden magyar 

km távolságból" címmel. — Bajtársak,Itestvérre szükségünk van 1 
érdeklődők legyünk ott mindnyájan I Az elnökség 

MA4VAR • YARTMANV. 
•r6?m>rl<HMM kapható 

A frontharcos főcsoport 

elnökségének felhívása. 

Frontharcosok! Bajtársak I 
Magyar Testvérek 1 

Szeptember 22-ikén tartjuk Kősze-
gen a rendes évi „vármegyei nagy-
találkozót' a vármegyei Frontharcos 
Rapportot, mely alkalommal a vár-
megyei frontharcostanács is megalakul. 

Ugyan ezen alkalommal tartja 
főcsoportunk zdszlóavatási ,ünnepélyéi 
is, amelyre az előkészületek teljes 
erővel folynak. 

Nagy ünnepélyünkre megígérte 
megjelenését budapesti központunk 
teljes vezetősége, gróf T a k á c s 
T o l v a j országos elnökünk veze-
tesével. 

Bajtársak! Szegények és gazdagok 
egyaránt 1 Akik eddig akár milyen 
okból kifolyólag hazafias szövetsé-
günkbe nem iratkoztak be, felkérjük 
magyar vérükre hivatkozva magyar 
testvéri szeretetre, hogy sürgősen 
jelentkezzenek és sorakozzanak nemes 
zászlónk alá, mert csakis erős össze-
tartással végezhetjük 1007,-ban nem-
zeti kötelessegünket, egyesült e rőve l 
valósulhat meg régi vágyunk: Nagy 
Magyarország feltamadása ! 

Szeretettel várunk minden egyes 
volt frontharcost, vitézt, rokkantat! — 
Félre a közömbösséggel! Félre a 



193ő s zeptember 1. Kőszeg ts Vidéke 8. 

Be i ra t ások . A kőszegi iskolák a 
következő napokon tartják a beiratá 
s o k a t : A bencésgimnáziumban sztpt 
(> és 7 en lesznek a beiratások. A 
Veni Sancte-t 8-án tartják, az elő-
adások 10 én kezdődnek. A leány-
liceumban a beiratás szeptember 9-én. 
hétfőn d.e. 8—12 ig. d.u. J 5-ig lesz. 
Szeptember 10-én reggel 8 órakor 
évmegny i t ó istentisztelet. 10 órakor 

év ünnepélyes megnyitása a disz 
teremben. Javiió-, pótló- és magán 
vizsgálatokra szeptember 6 án reggel 
9 órakor kell jelentkezni. Bejáró ta 
nulók uíán fizetendő dijak: felvételi 
dij 20 P, vegyesdij 10 P, 1. félévi 
tandíj 40 P- A kölcsönkönyvtár dija 
I tV. osztályokban 12 P. V—Vili. 
osztályokban 18 P. A helybeli zárdisták 
(kiyakoiló iskolások, polgáristák es 
tanitónőképzösök) 6-án iratkoznak 4 

vidékiek 7 én. A Veni Sancte 8 án 
lesz, az első előadás pedig 10 en. 
javitóvizsgálatokat 5 én tartják. 
tanítóképzőben a beiratások 7-én lesz-
nek, a Veni Sancte-t 9 én az els^ 
előadást 10 én tartják. A tanítóképző 
intezettel kapcsolatos gyakorló-iskolá 
ban a pólbeiratásokat 7-én délelőtt 
fc—12-ig tartjá'<. Az iskolai év iinne 
pelyes megnyitása 9 én lesz. A polgári 
iskolában a beiratások 6 án és 7 ér 
folynak. A katolikus elemi iskolában 
a beiratások 6 án és 7 en délelőtt 
9—11 óráig lesznek. A Veni Sancte 
8 án délelőtt 9 órakor kezdődik. Az 
első előadás 9 en lesz. Az evangélikus 
elemi iskolában a tanulók 6 án és 7-en 
delelőn 8—11-ig iratkoznak. A tanév 
megnyitó istentisztelet 8-án délután 2 
órakor lesz. Az iparos tanonciskola ta 
nulói 4—5—6 —7-én iratkoznak 
este 6-7-ig az iparos tanoncisko'.ai 
rajzteremben. 

Diada lkapu vár ta a 

perenyei verbunkosokat . 

A perenyei táncos csoport, amely 
résztvett a Gyöngyösből" reta buda 
pesti bemutatóján, a mult pénteken 
éjjel érkezett haza akáclombos falu 
jába: Perenvébe. A táncoscsoport 
hazdterteben Szombathelyen is bemu 
tatta művészetét. Az eredmény itt is, 
mint Budapesten a Városi Színházban: 
ftrj e'rges ünneplés. 

Szombathelyi szereplésük után 
autóra ültették az egész csoportot és 
hazavitték Perenyére. Perenyén mar 
az egesz falu apraja-nagyia várta a 
hazatérő verbunkosokat. A falu beja 
rátánál lampionos diadalkaput állító 
ttak fel. A közeli mezőkön örömtüzeket 
gyújtottak. Hatvan legény pedig fák 
lyákkal a község határáig eléje ment 
a táncosoknak és autóikat körülvéve, 
valóságos diadalmenetben kisérte őket 
a diadalkapuig. 

Amikor mind ott álltak a kapu 
előtt, Hodics József biró a község 
neveben üdvözölte a falu öreg szü 
lőttéit. Utána a tűzoltók, a leventék, 
a leányok, az ifjúság és a lövészek 
mvében köszöntötték őket. Heisz 
Alajos kántortanító, a verbunkoscso-
port vezetője, mindegyiktől gyönyörű 
csokrot kapott. Imre Antal megkö 
szönte a nem várt ünnepélyes fogad 
tatást. Heisz Alajos a Gyöngyösbok-
féla na^y jelentőségét ismertette. 

Egetverő éljenzéssel oszolt szét 
a falu népe és csoportokra szakadva 
hazáig kisérték a verbunkosokat, akik 
ff "ghóditották Budapest szivét. 

Az "ETERNIT"-pala cssk 
akkor valódi, ha minden egyes lemezen 
dombornyomásban az E T E R N I T 
szóvédjegy latliató. t^yedatusitó: 
FRANKL FERENC fakercskedő. 

A velemi nyár i pos t aügynök 

nüködtsét augusztus 31-ével be 
szüntette a postaigazgatóság Velem 
utolsó postája ezentúl Kőszegszerdahely 
jesz. 

Ö r ö m h í r V I M 

fogyasztóknak 

ötven pengőt talált Schmali 
Béla dohanytózsdeiulajdonos, 50-szá 
zalekos rokkant. Beszolgáltatta 
rendőrségre, ahol igazolt tulajdonosa 
átveheti a pénzt. 

A vitézi rend e lsőbbsége. A 

belügyminiszter intézkedett, hogy 
minden vita, sérelem elkerülése céljából 
ünnepélyek, megjelenések, fogadások 
stb. alkalmával a vitézi rend szerve 
zeiei, vagy tagjainak testületi m^gje 
lenése (részvételt) esetén a testületet 
elsőség illeti meg minden más társa 
dalmi egyesülettel szemben s rögtön 
a hatósági és fegyveres erő képviselői 
után következnek. Ez az intézkedés 
természetes indoka annak, hogy a vi 
tézi rend elismert törvenyes honvédéi 
mi szervezet, amelybe egyéni érdemek 
alapján kiválasztás utján lehet bejutni 
szemben a társadalmi egyesületekkel, 
amelyekbe önkéntes, egyéni elhatározás 
alapján kerülnek be a tagok. 

Deák Lőrinc színtársulata meg 
kapta Hódmezővásárhelyt is. A zene 
kar tagjainak száma 11 re emelkedett. 
Az egesz társulat létszáma 17 taggal 
gyarapodott. A társulat már meg is 
kezdte idei évadját. Ezek a tények is 
bizonyítják, hogy Kőszeg mennyire 
meg lehet elégedve színtársulatával. 

A kőszegi „turista napok" már 
most nagy visszhangot keltettek a 
fővárosi sajtóban. A lapok hosszabb 
rövidebb cikkekben foglalkoznak b 
kőszegi turista napok jelentőségével 
es különösen nagy fontosságot tulaj 
donitanak politikai szempontból Ne 
meth Imre országgyűlési képviselő 
beszámolójának, amelyen Bornemissza 
Géza kereskedelmi miniszter, Antai 
István dr. és Petneházy államtitkárok 
továbbá a NEP Ifjú Gardájába tartozó 
kepvisetők is résztvesznek. 

K e r e t e k hat éves fiam mellé 

14—16 éves németül tökéletesen és 

szépen beszélő kislányt, aki ház 
tartasban is segédkezik. Ajánlatokat 

részletes levél alakjában kérem. Dr. 

Beocie József körorvos Uraiojfalo, 
Vasmegye. 

Kőszegre rándult ki hétfőn a 
soproni ipartestület cipészszakosztálya. 
A 45 tagu kirandulótarsaság autóbusz-
szal érkezett. Sághy István ipartestü-
leti elnök, majd Deutsch Pál a kő-
szegi cipészszakosztály az ipartestület 
székházaban üdvözöltek őket. A ven-
dégek részéről Takács a soproni 
szakosztály elnöke köszönte meg a 
ogadtatást. A kölcsönös üdvözlés után 
t soproniak megtekintették a város 
nevezetességeit. Ezután látogatást vé 
geztek a szombathelyi bőrgyárban, 
majd innen Jákra mentek. Az esti 
órakban Kőszegen át visszautaztak 
Sopronba. 

A .Kőszegi ált. Temetkezési 
Segélyegyesület,, f. évi szeptembet 

i-an, hataiozatképtelenség esetén szep-

tember 15-en délután 2 órakor az 

partestület közgzülési termében tartja 

evi rendes közgyűlését, melyre az 

egyesület összes tagjait meghívja az 

elnökség. 

Nemescsóban holnap válaszia 
nak uj segedjegyzőt. 

Az 1935—36. tanévi népművelési 
munkatervek beterjesztésére Vas 
vármegye Iskolankivüli Népművelési 
Bizottsága kiküldte a felhívásokat a 
községekbe. A felhívásokban különös 
figyelmükbe ajánlotta a népmüvelés ve-
zetőinek a családvédelem, a jellem- és 
etkölcsnevelés fontosságát. Ezenkívül 
felhívta figyelmüket a népművelési 
munkának egy új területére is : a háztar-
tási alkalmazónak előkészítésére. A 
vasi falvakból ugyanis igen sok fiatal 
leány szegődik el haztartási munkara 
és ezek jóré>ze teljesen készületlenül 
indul neki a világnak. Ezen a hiányon 
akar most segíteni az iskolánkivüli 
népművelés. 

Azért látogató, hogy mindent 
lásson . . . Ha ö n nem is veszi észre, 

a vendég mindent megfigyel, csak nem 

s z ó 1 . . . s magában gondolja : micsoda 

ragyogó lakás, edények és evőeszközök 

Ez mind a Vim-nek köszönhető. Ez a 

kitűnő tisztitópor ragyogóra tisztit 

mindent ami fém, fa, üveg vagy por 

cellán a háznál. Vim most sokkal ol 

esőbb, már 20 fillérért kapható egy 

eredeti doboz. 

T ö m ö r d r e akar t ke rékpá rozn i 
Heves János csepregi fómolnár fele-
sége. Útközben e^y erős lejtőn el-
vesztette uralmát a gép felett. Har-
minc kilométeres sebességgel az 
árokba zuhant. Eltörte bal vállperecét 
és súlyos belső sérüléseket szenvedett. 

B ük ön sz» ptember 4-én országos 
kirakodó és állatvásár lesz. Minden-
nemű ál«at felhajiása szabad. 

Tölgy-gubacsot átveszek, szedők 
szed*si igazolványt nálam kaphatnak. 

FRflNKL LAJOS. 
Kethelyen csinos pénzügyő r i 

lakást építettek a határőrségi bódé 
mellé az osztrákok. A szolgálatot 
tevő osztrák pénzügyőr eddig a falu-
ban lakott, ahol esti órákban nehezen 
lehetett hozzáférni. 

* ^ U—U—LL—Lru**u**u*u*l. 

Rózs ák , fenyők, d ísz fák , d íszcser jék , 
gyümö lcs f ák , bogyós-gyümö lcsüek , gyü-
mölcs-vadcsemeték , szegély- és futónö-
vények, gyökeres és s ima s ző l ővesszők , 
l omb és tű levelűek m a g c s e m a t é l : 

KOLAUCH fa iskola Szeged. 
Árjegyzék Ingyen. 

^ A A A A A A A A A A A A ^ ^ ^ W W W W W W 

«> A 0 V A R OYAKi MV NY. 
erófytitrtárakbM kaphatói 

Versenytárgyalási hirdetmény 
A „Hunyadi Mátyás" reáliskolai nevelő-
intézet gazdasági hivatala nyilvános 
versenytárgyalást hirdet az 1935/36 
tanévben szükséges fűszer és szaraz 
főzelékfélék valamint a tej szállítására. 
Közelebbi tájékoztatást a fenti hivatal 
ad Ugyanott az ajánlati minták és a 
Szállítási feltételek" füzete is betekint 

nető, illetve átvehető. A zárt boríték 
ban lepecsételt ajánlatok benyújtására 
a határidő 1935 szept. 13-án 12 óra. 

A gözkazánfűtők és gőzgép 
kezelök legközelebbi képesítő vizsgáit 
szeptember 6-án 9 órai kezdettel tart 
ják meg. A kellően felszerelt kérvények 
a kir. ker. Iparfelügyelőséghez cimzen 
dók. (Sopron, Ujteleki utca 43. sz.) 

Moz lh i rek . Ma vasárnap, szép 
tember 1-én egy ragyogó sikerű ope-
rett-vígjátékot mutat be a mozi. Cime 
,Lengyelvér*. Egy dúsgazdag földbir 
tokoskisasszony és egy elszegényedett 
fiatal gróf szerelmének a története. 
Kellemesen szórakoztató darab, üdítő 
hatású humorral, mulatságos félreéi-
tésekkel, hangulatos zenevei, a fő 
szerepekben pedig a bájos kis Anny 
Ondra és kitűnő partnere az annyira 
kedvelt Petrovich Iván. 

Férfi és női bőrkabátok P35 tői, 
kitűnő szabású uri öltönyök P 20-től 
állandóan na^y választékban kaphatók 
Z e r t h o f e r R e z s ő 
ruhaáruházában. Iskolaruhák, tyrolt 
nadrágok, janklik, huberlus- boy- és 
yurrmiköppenyek nagy raktára. — 
Gallértisztitás. vegytisztítás, kelmefestés 
a legszebb kivitetoen. 

S P O R T 
Ma vasárnap d.u., 7>5 óra1 

kezdettel barátságos futballmérközés 
lesz a helybeli sportpályán, a szom-
bathelyi Repülőtér futballcsapata és a 
KSE Agytcritőgyár csapatai közt. A 
mérkőzés erősnek Ígérkezik, mert el-
lenfele az országos hadseregkupában 
3-ik helyen végzett. Aki jó mérkőzést 
akar látni, okvetlen nézze meg ! 

A kőszegi középiskolások figyel-
mébe ! A mai úszónap rendezősége 
felhívja a helybeli középiskolák úszni 
tudó tanulóit, hogy a KISOK rendelete 
értelmében vegyenek részt az uszó-
napon. 

A KSE is indul Vasvármegye 
asztalitennisz bajnokságán. Vas-
vármegye asztalitennisz bajnokságát 
szeptember 7 én 8 án rendezik meg 

Szombathelyen a cserkészszékház 
nagytermében. A bajnokságra a KSE 
színeiben Bólya, Bálint és Szovják 
veszik fel a küzdelmet. 

A lékai futballegyüttest látta 
vendégül a mult vasárnap a KSE 
egyik csapata. A mérkőzést a jobb 
kőszegi csapat nyerte meg nagy gól-
többseggel: 7 : 2 ( 4 : 1 ) arányban. 

A KSE úszószakosztályának 
néhány úszója is résztvett mult vasár-
nap a Szombathely-Sopron városközi 
uszómérkőzésen. Szekér II. az 50 m.-es 
ifjúsági mellúszásban 44.6 mp-es idő-
vel második lett. 

Az elszakított Nyugatvidékre 
indított a mult vasárnap két csapatot 

KSE. Mindkét csapat győzelemmel 

tért vissza a kirándulásról. Az egyik 

együttes Rohoncon 1 : 0 (0:0) , a má-

sik Nagyszentmihályon pedig 5 : 0 (2:0) 

arányú győzelmet aratott az ottani 

csapatok fölött. Az autóbuszon utazó 

csapatokat számos drukker is elkísérte. 



4. Kőszeg ésV ideke 1935 szeptember 1. 

Nagyarányúnak ígérkezik 
mai úszónap. Megírtuk, hogy szép 
tember 1-én a Magyar Uszó Szövetség 
gel karöltve nagyszabású uszónapoi 

tart a KSE úszószakosztálya. A Magyar 
Uszó Szövetseg az egész országban 
szeptember 1-8 ig országos uszóhetet 
rendez. Az uszóhet tartama alatt 80 
helység uszodájában tartanak uszó 
napot. Kőszegen ma tartják meg a 
reáliskola uszodájában. Mindenki, aki 
50 métert leúszik, vagy fecskefejes! 
ugrik, jelvényt kap a Magyar Uszó 
Szövetségtől. A leányok délelőtt 11 
órakor, a fiuk délután Vj3 órakor 
úsznak. Az úszószámok lebonyolítása 
után a KSE vizigárdája vízipóló mér 
kőzést játszik. Az ünnep >eg fényét 
emeli, hogy az elnöki lisztet vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester vállalta 
aki megnyitó beszédet is tart. A kő 
szegi uszónapot a KSE uszószakosz 
tálya 10 és 20 filléres propaganda 
helyárakkal rendezi meg. 

Kőszeg város lövészcsapata 
vasárnap Zalaegerszegen résztvett a 
.gróf Zrinyi Miklós" vándordijas ver-
senyen. A 10 csapat közül a 6. helyre 
került ugyan, de az első C6apat ered 
ményétől csak 32 ponttal maradt el. 
ami jellemző az erős versenyte. Csapat-
versenyben első Nagykanizsai Move 
1289 ponttal. A kőszegi csapat ered 
menye 1257 pont. Egyéni versenyben 
Bechto'd Jakab 6 helyezést ert el 262 
ponttal, amivel szép tiszteletdijat es 
érmet nyert. 

A világhírű Hay étrend a 
Színházi Életben. E héten kezdte 
meg a közlését a Színházi Élet Hay 
amerikai orvos világhírű étrendjének 
Hay dr. egy táblázatot állított íel, 
amely felsorolja, hogy mit mivel szabad 
enni. Bizonyára mindenkit érdekel ez 
a világhírű étrend, amely forradalma-
sította az egész konyhát. Darabmel 
lékletül e héten a legsikerültebb egy-
felvonásos darabokat közli. Divat, film 
Sok érdekes cikken és novellán és gyö 
nyörű képeken kivül 64 oldalas R idió-
világhiradó, kézimunkamelléklet es 32 ol 
dalas gyermekújság van még a Színházi 
Élet uj számában, amelynek ára 60 fiit. 
Előfizetési dij '/4évre 6 50 pengő. Kap 
ható Róth Jenő könyvkereskedésében 

Sazdasági rovat. 
Kedvezmenyes áru tengerit 

kapnak a vasi gazdak. 
A földmüvelésügyi miniszter, mint 

ismertettük, száz vagon kedvezmenyes 
áru import tengerit bocsátott a sertés 
és szarvasmathülmla'.ással foglalkozó 
vasi gazdik sürgős szükségleteinek 
fedezésére rendelkezésre. 

Az igényléseket a vármegyei gazda 
sági felügyelőség gyűjtötte össze. 44 
község 3b kisgazdája 1890 métermá 
zsát, 33 uradalom pedig 12.281 meter-
mázsát igényelt. Az igénylés tehát 
4171 métermázsával több volt, minta 
kiutalt mennyiség s ezért az igényle-
seket felülbíráló vármegyei gazdasági 
felügyeiöseg olyan javaslatot terjesz 
tett Ostffy Lajos dr. főispán elé, hogy 
a kisgazda igenylöknek utaltassék ki 
az egész igényelt mennyiség s a 
többlet 4171 métermázsa az uradal-
mak igényléséből vonassék le. Ott 
eszközöljenek levonást, ahol az álla 
tok létszámához méiten túlzott volt 
az igénylés, továbbá ott, ahol a Raz 
dálkodáson kivül iparszerüleg is fog 
lalkoznak sertéshizlalással. Ostffy Lajos 
dr. főispán a javaslatot magáévá tet'e 
és igy a vasi gazdák most már rövi 
desen megkapják az igényelt ked 
vezményesáru import-tengerit. 

A gazdasági felügyelőség egyik 
tagja ugyanis még a tegnapi nap fo-
lyamán elutazott Budapestre, hogy a 

Futuronak átadja az igénylők meg 
állapitott kimutatását s a gazdák ; 
pénz beküldése után megkaphatják 
a kiutalt tengeri mennyiséget. 

A kisgazdáktól az igényelt mennyi 
ség árát a községi elöljáróság gyűjt 
össze s küldi el vagy a Futurának 
vagy a Magyar Mezőgazdák Szövet 
<ezetének, vagy a Magyar Gabona 
kereskedelmi Részvénytársaságnak 
annak a három cégnek, amelyet Í 
földmüvelésügyi miniszter a szállítás-
sal megbízott s az illető ctg a pénz 
beérkezese után azonnal szállítja az 
árut. 

A vasi gazdák az akció révén 
13 50 pengős nagyon kedvezményes 

tron kapják a tengerit, amelynek piaci 
rra jelenleg a 20 pengő körül mozog 

Védekezés a zsizsik kártevései 
ellen. A zsizsik bogarak kártételenek 
eküzdese érdekében, mely komoly 
veszteséget okoz nemcsak külkeres 
kede!mi forgalmunknak azáltal, hogy 

kiviteli lehetőségeket lerontja, hanem 
sokat árt a magyar áru hírnevének 
külföld előtt, ahol csakis elsőrangú, 
éregmentes árut kívánnak. Minden 
•szközzel azon keli lennünk, hogy a 
kártevőbofcirnik kártevését visszaszorítsuk 
annál is inkább, mert az ezektől fer 
tözött áruk az árakat is erősen le 
rontják. A zsizsikkár elkerülése, vala 
mint a rovarok sikeres irtásának leg-
célszerűbb módjait a Növényvédelmi 
Szolgálat .Útmutató" füzetsorozat is 
merteti. A füzetek (.Útmutató a ga-
bonazsizsik ellen való védekezésre" 
és .Útmutató a zsizsikes borsó és 
encse fertőtlenítésére") Sulyok Ferenc 
^azdaköri elnöknél díjtalanul állanak 

gazdaközönség rendelkezésére. 

Hivatalos roval. 
Felhívom mindazon bortermelőket, 

akik borméréssel nem foglalkoznak 
es ennek következtében kedvezményes 

boritaladó fizetésére igényt tartanak, 
iogy eziránti igényüket f. évi szép 
tember hó 1-től 15-ig a városi fo-
gyasztási adóhivatalnál jelentsék be; 
Későbbi bejelentéseit tekintetbe nem 
vétetnek. 

Értesítem az 1914-1923 években 
született s Kőszegen lakó testgyakor 
ásra kötelezetteket (leventéket), azok 

szülőit, munkaadóit, hogy a levente 
oglalkozás f. évi szeptember 1 tői 
kezdődően vasárnap reggel 7 óratói 
10 ig, hétfőn, s amennyiben hétfőn 
ünnepnap vagy országos vásár van 
u;y kedden d u. %2— l / j4 óráig 
is nét megkezdődik. R' sztvenri tar-
toznak minden külön felhívás bevá 
rása nélkül azok, akik iskolába nem 
járnak. A tanonc és ismétlőiskola e 
tekintetben nem ment a foglalkozási 
kötelezettség alól. Gyülekezőhely a 
tűzoltólaktanya. Minden igazolatlan 
nulasztás az 1924. evi 9000 VKM 
rendelet III fejezet 26 § a értelmeben 
pénzbírsággal is büntetendő. 

Közhírré teszem, hogy a városi 
bérföldek után fizetendő buza ellen-
értéke 14 P-ben állapíttatott meg 
Felhivom az összes bérlőket, hogy a 
földbéreket 19o5. évi szeptember hó 
30 ig annál is inkább fizessék be 
nert ezen határidő leteltével minden 
ujabb figyelmeztetés nélkül a behajtás 
iránt a birói eljárás lesz folyamatba 
téve. 

rendes tanítás szeptember hó 9 én 

hétfőn kezdődik. 

Közhírré teszem, hogy a város 
saját kezelésében levő rétek sarjú ka 
szálása f évi szeptember hó 8 án 
vasárnap d.e. 10 órakor lesz a város 
láza tanácstermében nyilvános árve 
résen a szokásos módon kiadva 
bővebb felvilágosítás a városgazdáná 
nyerhető 

Közhírré teszem, hogy a magy 
kir. honvédcsapatok f. évi szeptembei 
hó 3 tói 20 áig naponta 7 órától 11 
óráig Kőszegdoroszló, Cák község 
Caki erdő, Irányhegy (Zeigernyereg; 
Pogányi borpincék, Gulner malom 
altal határolt területen éleslövészetet 
artanak. Felhívom a közönséget, hogy 

jelzett időben és veszélyeztetett te 
rületen a saját érdekében senki ne 
artózkodjék és hogy a helyenként 
elállított biztonsági őrök utasításainak 
mindenki vonakodás nélkül elegei 
legyen. 

Közhírré teszem, hogy f. hó 27-én 
este fel 8 óra tájban, a Betegház-utcá 
lian egy fekete, rövidszőrü, kb. 30—40 
cm. magas veszettségre gyanús eb 
kóborolt, s eközben megmarta Sömse 
Antal pécsi lakóst. A 100.000—1932 

M. R. 321. § a alapján Kőszeg 
megyei város területére 1935. év 
november 27 ig ebzárlatot rendele'-c 
el es a kőszegi m. kir. rendőrkapi 
tanyságot az ebzárlat berartásának 
ellenőriztetése, a kőszegi m.kir. rendőr-
<apitányságot és a szombathely—kő 
szeg—felsőőri járás kőszegi szolga 
birói kirendeltségét pedig a fentirt eb 
utáni nyoTioztatás vegeit megkeresem, 
"elhívom azokat, aki< az eb szárma 
zásáról vagy jelenlegi tartózkodási 
helyéről továbbá a harapás körűimé 
nyeiről valamit tudnak, hogy hivata 
ómnál azt sürgősen jelentsék be. 

dr. vi téz Nagy Mik lós 
polgármester. 

(ülönbejáratu földszintes,kényelmessn 
b ú t o r o z o t t s z o b a 
'gy vagy két szemé'y részére azonna 
kiadó. Bővebbet a kiadóhivatalban 

Közhírré teszem, hogy az iparos-
tanonciskolai 193J—3b. tanévi be-
iratások szeptember hó 4., 6., t>. és 
7 en d. u. 6—7 óra között lesznek az 
iparos tanonciskolái rajzteremben 
Felhivom az összes tanoncokat, hogy 
ebben az időben pontosan jelenjenek 
meg, mely alkalommal minden tanuló 
1 P beiratási dijat tartozik fizetni. A 

Bútor árverés. 
Szeptember 4 én 9 órakor Külső 

körúton, a reáiisko a mögötti házban 
írveresen eladatnak buiorok. 

350-1935. Fk sz 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Vajda Imre szombathelyi ügyvéd 

Altal képviselt Weiner Testvérek javára 
végrehajtást szenvedő ellen 7303 P 75 f. 
töke és töhb követeles es járulékai erejéig 
a szombathelyi kir. járásbíróság 1933. évi 
11 287 sz. végzésével elrendelt kielégítési 
vegrehajtás folytan végrehajtást szenvedőtől 
1935 évi augusztus hó 5-en lefoglalt 20o0 
P-re becsült ingóságokra a kőszegi kir. 
lárásbiröság Pk 1835/19S3. «z. végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján a kővetkező 
megnevezett : Dr Engel Sámuel ügyvéd ált. 
képv. Schöntag Testvérek javára 160 P s jár. 
Dr. Vajda Imre ügyvéd alt. képv. Weiner 
Károly és fia javára 113 P 54 f. s jár. Dr 
Lindner Oszkár ügyvéd ált képv. Vacuum 
Oil Company javára 470 P 55 f. s jár. Dr. 
Stur Lajos ügvvéd ált. képv Takács Imre 
javára 1250 p s jár , továbbá a foglalási 
jegyzőkönyvből ki nem tünö más foglaltatók 
javára is, az árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk 
ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatalyu 
igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást 
szenvedő lakásán Kőszegpaty kastély leendő 
megtartására határidőül 

1935. évi szeptember hó 

I I . napjának délelőtt II órája 

lüzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt mák 
s egyeb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett el fogom adni. 

Kőszeg, 193». augusztus 21. 

Zarándy Nándor kir. bír. végrehajtó. 

— — — — — — — ̂ I ^ I * ' L 

i Olcsóbb lett a 

V I I I Á M t i s z t í t ó V ILLiliYI SZAPPANPOB 

8 , 2 2 és -44 filléres 

csomagolásban mindenütt kapható ! 

Ezzel tisztit mindenki I 

G y ü m ö l c s ö s - k a s z á l ó , 
erdő 3150 [J-öl József-forrásnál 

ésegyBELTELKI-KERT 
535 J-öl házteleknek is alkalmas 

e l a d ó . 
Jurisich tér 14. sz. ügyvédi iroda. 

Egy Pianinó 

jutányos áron 
P A P P LAJOS zongorahangoló 

BARAKK 

Király-ut 79.a. számú ház, mely 

all 3 szoba, 2 konyha, 1 üzlethelyiség 

és kertből, szabadkézből el^dó. — 

Ugyancsak a füszerüzlet berende-
zése is eladó. Bővebbet ugyanott. 

342 -19 5. Fk. sz 
m 

Árverési hirdetmény. 
Dr Freyberger Jenő kőszegi ügyved 

által képviselt Schreiner Ede. mint k k. 
Schreiner Erna, Ilona és Irma lakós javara 
232 P 84 f. tőke és több követelés és járu-
ékai erejéig a kőszegi kir. járásbíróság 
1931. évi 6f»9. sz. végzésével elrendelt 
kielégítési vegrehajtás folvtán végrehajtást 
szenvedőtől 1935. évi májús hó 21-én le-
foglalt 1118 P-re becsült ingóságokra kő-
szegi kir járásbíróság Pk 753/1935. sz. 
vegzésevel az árverés elrendeltetvén, annak 
az 1908. évi XLI t c. 20. §-a alapján 
továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tünő más foglaltatók ja"ára is az árverés 
megtiltását elrendelem, de csak arra az 
esetre, ha kielégitesi joguk m i is fennáll es 
hu ellenük halas/tó hitátyu igénvkereset 
ólyamatba nincs, végrehajtást szenvedő 
lakásán, Kőszeg, Árpád-tér l t . házsz. alatt 
"eendő megtartasara határidőül 

1935. évi s zep tember hó 5-tk n a p j á n a k 
dé le lő t t ó r á j a 

tűzetik ki. amikor a bíróilag lefoglalt 

bútorok és különféle korcsmai felszerelesek 

s egyeb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 

készpénzfizetés mellett el fogom adni. 

Kőszeg, 1935. augusztus Ifi 

Za r ándy Nándor kir. bír. végrehajtó 

E I ^ X o p 
• " V HANGOS M O Z p — i r ^ 

Vasárnap, szeptember t-én: 

JRnnij Ondra sláger operettben 

üetigyelvér 
jR többi főszereplők : 

ífttrovics 3ván és }{ans JVCoser. 

És a kisérőműsor. 

Kőszeg es Videkeben H I lirdet 
üzleti fomlmát emeli! 

— Nyomatott Rónai Frigyes k ^ vvnv i ndájában Kőszegen 
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