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H3SZEG 
ELÓFu..' £SI ÁR egynegyed évre : 

Helyben házhoz száll ítva 1-40 Pengő 

Vidékre póstán 1*80 Pengő 

Külföldre egy évre 5 dollár 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

RÓNAI FRIGYES 
Várkör 39. sz. Telefonszám 23 

Választási tanulságok. 
I r t a : dr. A n t a l I s t v á n á l l a m t i t k á r . 

A képviselőház az idei őszön 

egészen szokatlan és a mi parla-

menti életünkben eddig nem is 

tapasztalt ellenzéki offenzíva harci 

lármája közepette nyitotta meg 

kapuit. Nem az eszmék harca 

volt ez, még kevésbé az elveké. 

Programmot. ugyanis, nem adott 

az ellenzék, tervekkel, javaslatok-

kal, komoly megvitatásra alkalmas 

konkrétumokkal nem állott elő. 

Ember ellen indult a céltudatos 

kampány: a miniszterelnök sze-

mélye ellen. Mozgatói, irányitói 

és leghangosabb szóvivői nem is 

tagadták, sőt nyíltan hirdették, 

hogy az egyetlen cél a miniszter 

elnök megbuktatása, helyéről való 

eltávolítása, bizonyára azért, hogy 

erre a helyre másvalaki kerüljön, 

kinek lelkében olthatatlan vágyak 

tüze lángol a hatalomért. 

Annyira nem titkolták a minisz-

terelnök ellen indított e kampány-

nak a személyes jellegét, hogy 

az egyik jeles ellenzéki vezér, 

már jóslatokba is bocsátkozott és 

merész ki jelentéseket tett a minisz 

tereinuk távozásának naptárszerü 

időpontjairól. Előbb egy hónapot, 

utóbb két hónapot, végül egy 

évet engedélyezett, majd utóbb 

azt a meglepő kijelentést tette, 

hogy a miniszterelnök már mee 

is bukott és csak azért jar még 

be hivatalába, mert utódja sze-

mélyét illetően még nem történt 

döntcs. 

A parlamentárizmus történeté-

ben szinte példátlanul álló e sze 

mélyesélü kampánynak nyilván-

valóan az volt a célja, ami a 

makacs következetesseggel foly 

tátott hangos reklámoké szokott 

lenni : elhitetni valamit a köz-

véleménnyel. Jó pesti nyelven 

ugy is szokták^ezt mondani, hogy 

„belebeszélni valamit az embe-

rekbe''. Nyilván azt gondolták a 

kampány megindítói, hogy sike-

rülni fog megingatni a bizalmat 

a miniszterelnök személye iránt 

és sikerülni fog elhitetni, hogy 

nem al 1 már mögötte a közvéle-
mény és hogy politikájának nincs 

gvokere a nép széles rétegeiben. 

Hiábavaló volt ezzel a személyi 

hajszával szemben minden józan 

ervelés. Eredménytelen volt a 

nivatk zás arra, hogy hiszen a 
a miniszterelnök és a kormány 

igazán semmi okot nem szolgál-

tathatott a bizalmatlanságra, mert 

hiszen az áprilisi döntő válasz-

tási győzelem óta egyebet sem 

tesz, csak alkoto munkát végez. 

Egyik törvényjavaslat és rendelet 

a másikat követte és a „Kék 

könyv" a meggyőző adatok és 

bizonyítékok egész tárházát hozta 

a nyilvánosság elé, tehát mindenki 

lathatta, hogy itt munka és pedig 

komoly, alkotó munka folyik. De 

hiába beszéltek a tettek, hiába 

beszéltek a számok, a hajsza 

makacs kitartással folyt tovább, a 

közéleti Pythiák bukásjóslatait 

harsogtak az ellenzéki lapok és a 

népgyűlési szónoklatok. 

Minden józan ellenvetéssel 

szemben csak az volt a válasz, 

hogy hiszen ha megnyilatkozhat 

nának a választók, különösen 

titkos szavazással, majd bebizo-

nyosodnék, hogy április óta el-

olvadt a bizalom Gömbös Gyula 

iránt. A sors kegyes volt a kam-

pány vezéreivel szemben: óhaj 

tásuk teljesült. Budapesten is, 

Debrecenben is megnyilatkoztak 

a választók és pedig titkos szava 

zással Az eredmény ismeretes: 

a kormány a választásokon nem 

csak megtartotta mandátumokban 

kifejezett birtokallományát, hanem 

hatarozottan előretört. LJgyunekkor 

az ellenzék mandátumokat vesztett, 

sőt még a Független Kisgazdapárt 

vezére is megbukott a debreceni 

titkos kerületben. Szétloszlattak 

tehát a választások az ellenzéki 

reményeket és csúfosan megbukott 

az a gyűlölettel teljes ellenzéki 

politika, amely személyi hajszák-

ban merült ki. A valasztók zömét 

alkotó gazdatarsadalom egyik 

kerületben nyiltan, a másik kerü-

letben titkosan fordult el a nega-

tívumoktól és diadalra segítette a 

pozitivumot: az alkotó politikát 

Bebizonyult, hogy azok a töme-

gek, amelyek az áprilisi választá-

sokon a kormány zászlaját győ-

zelemre vitték, változatlanul, ma 

is, tömött sorokban állanak ott 

Gömbös Gyula mögött, mert semmi 

okát nem látják, hogy megvonják 

bizalmukat attól a kormánytól, 

melynek alkotó gazdasági és szo-

ciálpolitikája nem szünetel, amely 

tettekre váltja be az Ígéreteket 

és következetesen halad kitűzött 

célja felé. 

Reméljük, hogy ezekután az 

ellenzek is le fogja vonni az idő-

szaki választások sulyos tanul-

ságait. Reméljük, hogy használni 

fogja azokat a szordinókat, ame-

lyeket a választó nyiltan és titko-

san is ráillesztettek tulhangos 

hangszereire. Mert, hogy fortisszi-

mójukon már csak mosolyog a 

a közvélemény, azt nekik maguk-

nak is be kell ismerni. 

Közérdek, hogy mindenki okul-

jon a választások tanulsagaiból. 

Azt bizonyítják ugyanis ezek, 

hogy az ország népe tántorítha-

tatlanul ragaszkodik az alkotó, 

reális politikához. Magyarországon 

immár — hála Istennek — köz-

tudat az, hogy nincs értelme és 

célja a meddő kritikának, még 

kevésbé a személyeskedésnek. Az 

uj magyar élet üteme nem türí 

meg a haladásnak ezeket a mes-

terséges akadályait. A magyar 

embere pedig haladni akar. Építést, 

alkotást akar látni, a rombolástól 

visszariad és destruktívnak tartja 

a meddő kritikát. 

Hosszu időre befolyásolják az 
egész hazai közvéleményt a most 
lezajlott választások. De bázist 
teremtenek a kormánynak is a 

további alkotó munka számára, 

amely immár annál inkább foko-
zott ütemben folyhatik tovább, 

mert újból és ismételten jónak, 

helyesnek, célravezetőnek Ítélte a 
választó polgárok nagy tömege. 

Jagits Imre főjegyző nyugalomba vonult. 
Az ünnepelyes elfogódottság, meiy 

mult csütörtökön Kőszeg váro> köz-

yü'ésében úrrá lett akkor, an ikor a 

v »ros képviselőtestülete kimondotta a 

/árosát 40 évig hűen szolgáló fő-

isztviselőnek, Jagits Imre polgármes-

terhelyettes főjegyzőnek nyugdíjazását, 

tükröztette legjobban vissza a város 

Közönségének meleg rokonszenvét és 

•isz'eletét, melyet Kőszeg városának 

apraja-nagyja Jagits Imre iránt táplál 

Negyven év! Hosszu i d ő ! A kró-

nikás hiába lapozgat a városi öreg 

könyvekben, nem talál olyan tisztvi 

selőt, aki negyven évig szolgálta volna 

városát. 

1895-b«n, mint délceg fiatalember 

vonult be barna hajjal, tele ami icióval 

'edvvel, tarsolyában érettségivel és 

jegyzői oklevéllel a tartalékos tüzér 

h 'dnagy a városházára. Mint dijnok 

kezdte meg működését. De csak 

hamar felismerték benne elöljárói 

izorga'mát, munkabírását, fegyelme 

zettségét, és feltétlen uri gondolko 

dását és már meg is indult Jagits 

Imrének szépen ivelő pályája. Meg 

ürül egy írnoki állás és egyhangúlag 

megválasztják írnoknak, majd köz 

gyám lesz, ellenőr, pénztáros, adóügyi 

számvevőtanácsos, végül főjegyző 

polgármesterhelyettes. 

Maradandó emlékek nem hirdetik 

40 éves munkásságát. Hatalmas dol-

gokat nem alkotott. Halk volt a 

hangja mindig, utcán nem beszélt, 

mint szónokot nem ismeri a nagy 

közönség. Tisztviselő társai is csak 

kkor hallották beszélni, ha mint 

rangidős köszöntötte a város f^jét: 

i.yenkor kipirult arca, égett a szeme 

és gyönyörű, virágos nyelvezettel fel 

épített beszédben öntötte ki jóságos 

szive minden melegségét. 

Negyven év i Hosszu i d ő i Régi 

árvaszéki iratok között megtalálom 

keze írását: Kőszeget még : Kőszegh-

ntk irja, iktató helyett: igtatót i r . . . 

A mult század nemes stílusában gyö-

nyörködhetik az olvasó. És ugyanez 

i jagits Imre lépést tudott tartani a 

*orrai es mai irááa teljesen modern . 

A számvevőség Öreg főkönyveiben 

éveken keresztül rótta be a számokat 

és a nehéz könyvet sokszor vitte este 

haza és otthon dolgozott Jagits Imre 

késő éjszakában. 

És teltek multak az évekl Csa-

ládot alapit Jagits Imre és két fiút és 

három lányt küld egyszerre i sko lába : 

gimnáziumba, majd főiskolára. D ip-

lomát ad mindegyik kezébe ugy ne-

velte fel őket. S ha kérdezték: hon-

nan t u J gyermekeire annyit á ldozni , 

akkor sem volt panasz szava. Mi már 

tzt nem tudjuk megérteni: az uj 

nemzedékben nincsen már annyi tü 

rtle n, áldozatkészség és lemondás. A 

rohanást, a repülőgépet és a rádiót 

már nem értette meg, csak szemlélte. 

Az uj korból csak azt vette át, amit 

hivatala diktált : szerény, visszahúzódó, 

csendes életéhez t z is illett jobban. 

Vaskos anyakönyvek tanúskodnak 

arról , hogy hány születési vezetett be, 

örült a szelővel egyfl t és részi 

vett a családok örömében. Hány há-

zaspárhoz intézett komoly intelmet és 

hány embernek törölte le könnyét, aki 

halálozást jelentett be nála. Minden-

kihez volt egy vigasztaló jó szava: 

ismerte őt mindenki az egész város-

ban Igaza volt vitéz Szabadváry 

Ferencnek, aki a közgyűlésen búcsúz-

tatta Jagits Imrét, azt jegyezte meg, 

hogy mindenki csak kedves emlékkel 

búcsúzik Jagits Imrétől. És annyira 

szerelte öt mindenki, hogy igaza van 

Néneth Imre igazgatónak is, aki a 

város közönsége nevében búcsúztatva 

Jagits Inrét a közgyűlésen azt mon 

dotta: meg fogja ŐI mindenki tiszte-

lettel süvegelni. 

A város életében is nagyon for-

dulatos volt az elmuit negyven esz 

te-ndő. A fordulatos, vá tozatokban 

gazdag és izgalmas élet fokozottabb 

munkálkodást kívánt és ebben Jagits 

Imre kivette részét. E század elején 

indult meg Kőszeg fejlődése: uj intéz-

mények lelesültek Kőszegen, sulyos 

anyagi terheket vállal a város. A 

E ^ v e s * z ám á ra w) riUér. 

Hirdetések mlllmétersoronklnt 6 fillér. 

Hirdetések dija előre fizetendő, 
Nyllttér sora 40 fillér. 

Szó egközőttl reklámhír sora 20 fillér. 

55. évfolyam. 45. szám. 
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város vezetőségének fő a fe|e a sok 

rtlósságban, amikor kitör a háború 

H i bo ru u'án a forradalmak, ellen-

forradalom, sulyos gazdasági válság 

melybe besodródott mind .n közület 

És ebben az izgalmakkal túlfűtött 

iazas munkában Jagits Imre kivette Í 
maga részét. Lelkiismeretesen, pon 

tesan elvégezte kötelességét. 

Negyven év ! Hosszu i d ő ! S mi 

kor most J igi ts Imre delcegen még 

d galambősz fejjel vonul el Íróasz-

talától, köszön jük őt, aki példá: 

életet mutatott és kívánjuk neki, hogy 

a sok fáradtság után legyen boldog 

nyugodt és csendes az idő, és hozza 

nak sok örömöt, boldogságot a ryu 

galom évei. Ad rrultos annos ! D r . G y . E 

Kőszeg legtöbb adó fizető polgárai, 
Kőszeg szab. kir. m. város kep 

viselőtestülete a polgármester, valamin: 

a pénzügyi és gazdálkodó bizottság 

javaslata alapján a legtöbb adót fizető 

képviselőtestületi tagok névjegyzékéi 

az 1936 évre a következőképen álli 

totta össze. 

Rendes tagok: 1. Herceg Eszter 

házy Pál dr. 5818 P 32 f, 2. Id. Czeke 

Gusztáv 37«»6 P 04 f, 3. dr Drtiszkei 

Fvrenc 2784 P 42 f, 4. Scháffer Gusz 

táv 2700 P 64 f, özv. dr. Kovács Isiván 

ne 2656 P 13 f, 6. vitéz Szabadvár) 

Fv. rtnc 2634 P, 7. Szovjak Béla 2279 

P 68 f, 8. Kincs István 2056 P 18 f, 9. 

Küt t i l Dtz^ó 1775 P 88 f, 10 dr. Pallay 

József 1575 P 50 f, 11. dr. Beyer János 

i56y P 68 f, 12. üuary Károly 1561 P 

12 f, 13. id. Eimer Gusztáv 1541 P 9o f 

14. Eisner Kamill 1524 P 84 f, 15. Borhy 

János 14Ö4 P 35 f, 16. Stipkovits Istvár 

14 48 P 70 f, 17. id. Jenő 1443 P 

69 f, 18 Linzer Mihály 1363 P 41 f, 

19. dr. Pakh Albert 1320 P 1-4 f, 2ü 

Özv. Po l á k Sandorné 1270 P 65 f, 21 

JÍÍ nbnts Lajos 1232 P 14 f, 22. Adlei 

Si non 1176 P 561,23. id. Müller Ferenc 

1130 P 40 f, 24 Dorner Ferenc 1119 

P 55 f, 25. özv. Mohr Vilmosné 1091 

P 42 f, 26. Szlavik József 1075 P 301 

17 . t ihardt József 1045 P 86 f, 28 

Nussbaum hetet,c 1104 P 14 f, 

Biritz István 99„ P 74 f, 30 vitéz Jank> 

Bcia 988 P 34 f. 

Póttagok : 1. dr. Riedl Zoltán 987 

P 14 f. 2. Vaiga Bálint 983 P 10 f, 3. 

Waldmeyet Karói) 974 P 4 0 f, 4. Unger 

Karoly 962 P 22 f, 5. ifj. Róth Sandoi 

9ob P 53 f, 6. Horváth Matyas907 P24 

f, 7 dr Sch'aiíer Ferenc 889 P, 8 

I azt kas G á l o t 885 P 65 f, 9. Kiich 

1 nopí Mihály 882 P 15 f, 10. dr. Stur 

Lajos 879 P 90 f, 11. dr. Stü; 

Lajosne bb9P 11 f, 12. dr Szentmiklóss) 

J nő 867 P 84 f, 13. özv. Popper Ignác 

r é 805 P 61 f, 14 dr. Havas G )u ! 

8ŐS.P 66 f, 15 Bass Rezső 851 P 90 f. 

Herceg tszierhazy Pál di. , Dreisz 

I er Fererc dr., vilez Szabadvár) Ferenc 

hincs István, Kuttel Dezső, Pallay 

József dr., Be) t r János dr. Guaty 

r.ároly, Stipkovus Isiván, Pakh Aiberi 

ur., Jambrits L\ios lendei- és Rkd l 

Zoltán dr., SchlSlfer Ferenc dr., Stui 

Lajos di., Szent mik lós*y Jt.nodr., Havas 

Gyula dr és Bass Rezső pó'.iagok 

dóját az 1886: XXII t. c., illetve az 

l . i 2b : XXX t c. vonatkozó rendeike 

zeSti érteimében ketszeresen kelleti 

t>. ámítani. 

A névjegyzéket a vátosi adószám 

\neli ügyosztály által összeállított tda 

tok alap|.m a polgármester es az arra 

illetékéit bizottságok az összes vonal 

kozc töiven)ek, rendeletek és dönt 

vények bgytiembe velelevel állították 

össze A névjegyzékét a városházán 15 

napig közszemlére teszik ki. Ezen idó 

i latt fed- nbezést lehet beadni ellene a 

polgármesteri hivatalban. 

fl t akarékos ember élete nyugodt 
boldogság, a pazarlóé hányatott 
szenvedés 

Vitéz Bánky színtársulata 
penteken megkezdi vendegszerepleset. 

Vitéz Bánky Róbert színtársulata 

a Magyar Komédia, nem tudott ezen 

a héten Kőszegre jönni, mert a nag) 

sikerre való tekintettel meg kelleti 

hosszabbítanii szombathelyi vendeg 

szereplését. Emiatti Kőszegen csak 15-en 

pénteken kezdhetik meg vendégjUe 

Kukat . 
Strindberg: Apa c 3 felvonásos 

drámájával kezdik meg kő?7egi szerep 

lesüket Ezt követi szombaton, 16 an 

a Nemzeti Színház n üsotujdonsága : 

Szembekötősdi. Vasárnap 17 én két 

előadás lesz. Délután 4 Orakor Bón) i 

Adói ján műve, fordulatokban gazdag 

vígjáték : Egy kis senki, este 8 órakot 

pedig Molnár Ferenc: Olympia c. 3 

felvonásos vígjátéka kerül műsorra. 

Hétfőn 18 án Zilahy Lajos szinműve: 

A hazajáró lelek, kedden 19 én Jókai 

M ó r : Az uj földes ur, szerdán, 20 án 

Bon) i Ador ján: Elcserélt ember, csü 

törtökön 21 én Molnár Ferenc: Az 

ördög, pénteken 22-én: Végre e^y 

úriasszony c darabok töltik ki a tár 

sulat programját. 

A szinpártoló egyesület vezetősége 

felkéri tagjait, hogy a kedvezmenye 

jegyek váltására jogositó szelvényeket 

minél előbb jegyeztessék elő. Hetfőr 

Győry József a társulat főtitkára 

szemelyesen keresi fel a szinpártoló 

tagokat és egyúttal átadja a kedvez 

menyes szelvenyeket. Minden szin 

kártoló tag igenybe vehet annyi 

(cdvezményes jegyet biztosító szel 

vényt, ahanyat akar. A szelvények 

ellenértéket a tagok három egyenlő 

részletben is kifizethetik. Kőszegen 

kedvezményes jegyeket csak a szin 

pártoló egyesület adhat ki. 

HÍREK 
Szent Imre n ap j á n a Szent 

Imre templomban Kincs István pápai 

prelátus ünnepi szentmisét celebrált, 

amelyen a katolikus elemi fiúiskola 

növerdekei és szépszámú hivők vettek 

részt. 

Jagi ts Imre és Szuk l icz András 
b ú c s ú z t a t á s a . A váios tisztviselői 

kaia Jagits Imre ff jegyző-polgármes 

terhelyettes nyugdijbavonulásával kap 

csolatban bucsubankettet rendezeti 

tiszteletére a Suucc szállóban. Ez 

alkalommal búcsúztatták a már koráb 

ban n)ugdijba vonult Szuklicz András 

városi számtisztet is. Az első köszöntőt 

vitéz Nagy Miklós dr. polgarmestet 

u.ondta. Magasszárnyalásu beszédben 

búcsúztatta Jagits Imrét. Gyöngyös 

Endie dr. a város tisztviselői kara 

nevében emelte poharat Jagits Imrere 

es Szuklicz Andrasta. A nyugdíjas 

városi tisztviselők nevében Jambrits 

Lajos ny. polgármester üdvözölte a 

u)ugalomba vonult két városi tiszt-

viselőt. A búcsúztató beszédek elhang-

zása ulán vitéz N igy Miklós dr. pol 

garmester éitekcs emléktárgyakat adott 

at az ünnepelteknek, amelyekkel a 

város tisztviselői kara lepte meg két 

n)ugalmazott kollégáját. 

El jegyzés . Cserkuti Káioly hely-

beli epitömester f. hó 4 en eljegyezte 

ditner Gusztáv malomtulajdonos leá-

nyát M<igd<il. 

A Bencés D i á k s zöve t ség kő-

szegi csoportja kedden est« fel 7 

órakor a Katolikus Kor helyiségeben 

összejövetelt tart. 

A S t e f án i a november 1 én kapott 

gyüjiesi engedélye alapján 6< pengőt 

yújtött össze. Az összeget a Stef.inia 

legszüxsé ,esebb téli holmijainak be 

szerzesére fordítja. 

A Kőszeg városi mezőgazda-
ság i b i z o t t s á g vasárnap délelőtt 11 

órakor tartja rendes őszi közgyűlését 

a városháza közgyűlési termében. 

A M I C I P Ó N K AZÉRT 

PALMA A SARK/ MERT 

AZÉRT TART KI A N N Y I T E L E T * 
'M 

M E K T O K M A A TALP. 

Al t i s z t i k i nevezés . A kultusz 

minisztérium Reményi Ferencet a 

kőszegi állami tanítóképző intézethez 

deiglenes minőségű másodosztályú 

altisztté nevezte ki. 

S z í v g á r d i s t a ü n n e p é l y . Vasár 

nap délután a szentdomonkosrerdi 

zárda lornatermében, a zárda és a 

katolikus elemi fiúiskola szivgárdstai 

jel sikerült szivgárda-ünnepelyt ren 

Jeztek. Oskó Emil káplán beszédet 

nondott. Az ünnepélyt több szavala'. 

is egy megható színdarab tette ked 

vessé. 

N é v m a g y a r o s í t á s . Piak Károly 

napszámos Petőfalvi-ra, Ancsics Márton 

yárimunkás Alsóhegyi-re változtatta 

családi nevét a belügyminiszter enge-

délyével 

I f j ú s á g i e l ő a d á s . A Nemzeti 

igység ifjúsági szervezetében mult 

hétfőn Tihamér Gusztáv polgáriiskolai 

igazgató tartott ragyon tanulságos és 

artalmas előadást „Pénz és az át" 

cimen. 

O r v o s i h ir . Dr. Sctarridt János 

belgyógyász, rendelését Kossuth Lajos 

utca 3. sz. (Sziklay-ház) alatt meg 

kezdte. Rendel 2 - 4 ig. 

Szent Imre ünnepé ly a bencés 
g i m n á z i u m b a n . A bences gimnázium 

ifjúsága szombaton ülte meg ünne 

pélyes keretek között Szem Imrének, 

iz ifjúság mintakepének ünnepét. A 

bensőséges kis ünnepséget énekszán 

nyitotta meg. Utána Erős László VIII 

osztályú tanuló mondott ma^asszár 

nyalásu ünnepi beszédet, amit Stefflei 

Miklós VI. osztályú tanuló szép sza-

valata követett. Az ünnepély a gim 

názium énekkara által előadott „Szen: 

mre herceg" c. eg)házi énekkel fe-

eződött be. 

A Hubertus-vadászverseny 
szépszámú közönség jelenleteben zaj 

ott le • lukácsházi réten. A versenyt 

a m. kir. .Mátyás király" 5. honvéd 

gyalogezred harmadik zászlóaljának 

isztikara rendezte. A végig izgalmas 

és szépen megrendezett versenyt 

Szöllősi Gáspár hadnagy n)ert« meg, 

-liller Gyula százados a második, 

Gyúlási István hadnagy a harmadik 

helyen végzett. 

H i v a t a l v i z s g á l a t . Horváth Kálmán 

dr. alispán kedden hivatalvizsgálatot 

tartott a városházán, amelynek során 

mindent rendben talált. 

K i sgyű l és . Vasvármegye törvény 

hatósági kisgyülése hétfőn, 11 en 

artjs novemberi rendes ülését. 

A Szent Benedek rend gyásza. 
Gyász erte a magyar Szent Benedek 

rendet. Csütörtökön Budapesten meg-

halt 57 eves korában Molnár Bertalan, 

a rend nyugalmazott főpénztárosa', 

aki korábban Sopronban és Kőszegen 

volt gimnáziumi tanár, 1924 óta pedig 

novicius-mester Pannonhalmán. Már 

három év óta betegeskedett, legutóbb 

pedig sulyos műtétet hajtottak végre 

ra j ta . 

A l egk isebb munkabé rek a 
h á z i i p a r b a n . A magyar háziipar leg-

nagyobb cikkét alkotó textiláruk minő-

segenek emelese és ezzel kapcsolatban 

a haziipari munkabérek javítása étde-

kében az iparügyi miniszter rendeletei 

adott ki. A magyar háziipari textiláruk 

kivitele az utóbbi két év alatt jelentő* 

Kivitelt éri el, a munkások részérő! 

azonban ennek ellenére panaszok 

Hangzottak el amiatt, hogy a munka-

adók erősen lecsökkentették a munka-

béreket. Az iparügyi miniszter ezért 

elrendelte, hogy a háziiparban a leg-

kisebb munkabér napi rO fillérnél 

kevesebb nem lehet, de ugyanekkora 

kiviteli árakat is felemelte 9 százalékkal. 

A m a g y a r cserkészmozga lom 
ez évben érte el fennállásának 25. év-
fordulóját. Erről a jubileumról az or-
szág valamennyi cserkészcsapata meg 
fog emlékezni. 

A k u l t u s z m i n i s z t é r i u m rende-

letet adott ki valamennyi iskolán-kivüli 

népművelési bizottságrészérő] acserké-

szetnek az iskolán-kivüli népművelesbe 

való bekapcsolása tárgyában. E rendelet 

kapcsán mód nyilik arra, hogy a 

cserkeszek e munkába intézményesen 

is bekapcsolódhassanak. A cserkeszek 

főleg az ifjúság nevelésében, jellein-

képző tanfolyamok és előadások ren-

d.zesével, játékok tanításával, első-

segélynyújtás! es praktikus egészség-

ügyi ismeretek terjesztésével működnek 

közre, az egyes cserkészvezetők es 

öregcscrkészek pedig mint szakelőadók 

vesznek reszt a népművelési munká-

jában. 

Ha t é v i sz igor í tot t do logházra , 
tiz évi hivatalvesztésre és p o l i t i k a i 
jogainak felfüggesztésére ítélte a sop-

roni törvényszék Ku^cz Miklóst, ak i 
n á r o m é v i dologházi büntetésének 

k i tö l tése u t á n 12 rendbeli l opás t kö -
vetett el. Többek között Kőszegen is 

k m k p á r t lopott és rátámadt a csend-

őrre, amikor az a szentiváni erdőben 

e l f o g t a . Orgazdái közül Németh P e t e r n é 
n y o c h a v i , Gróf István pedig h á r o m -
havi börtönbüntetést kapott. 

DTyituníc. 
Önt is szívesen látjuk november hó 30-ik napján 

SZOMBATHELYEN Főtér 13. alatt megnyíló 

6. számú üzletünk megnyitásán. 

Kiváló tisztelettel 

II C FL E kesztyűs Szombathely. 
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Kőszegről ellopott 

szerszámokkal „dolgoztak" 

a lékai betörök. 

Megírtuk, hogy a megszállt nyugat 
magyarországi Léka községben Popp 
Katoly posztó- és ruhakereskedő 
üzletébe betörtek, ahonnan a kézi 
pénztárból elvittek 500 silling kész 
pénzt és körülbeiül 300 kilogramm 
ruhaneműt 3i00 silling értékben. A 
tetteseket három magyarországi fétfi 
személyében a határszélen elfogták 

A lékai betöréssel kapcsolatban 
a kőszegi rendőrkapitányság n,os< 
megállapította, hogy a Kőszegen el-
követett szőllőhegyi védőkunyhó be 
törést ket is azok követték el. A rendőr 
segen ugyanis Kappel János és Tom 
peck Ferenc kőszegi szőllőbirtokosok 
bejelentették, hogy szőllőjükben a 
vtdőkunyhót ismeretlen tettesek fel-
törlek es onnan régi ruha darabokat, 
fejszéket, reszelőkei és egyéb szer-
szamokat elvittek. 

A betörők Kőszegen szerelték 

fel magukat a lékai „munkára". 

Kőszegről ellopott szerszámokat és 

ruhanemüeket a lékai betörés után 

elszórták. A három betörőt most a 

ftlsf pulyai járásbíróságon tartják fogva 

ahonnan felsőbb bit ósághoz kísér tk 

őket. 

A kőszegi ipartestület elnök 
sége n.ult hétfőn tisztelgő látogatási 
telt a nyugalomba vonult Jagits lmrr 
városi főjegyzőnél, akinek hosszú időr. 
keresztül iparhatósagi biztosi működést 
alatt az iparosság iránt mindenkor 
tanúsított megértő jóindulatáért, az 
ipartestület nevében köszöneté 
fejeztü ki azzal a kívánsággal, hogy 
a jól megérdemelt nyugalmat, meg 
igen hosszú ideig erőben — egész 
Sfgben elvezhesse és a kőszegi iparos-
ságtól addigi szeretetét, a nyugalom 
éveiben se vonja meg. 

Népművelés i dé l u t án Kőszeg-
falván. Jövő vasarnap, november 
17-en, gazdag müsoru népművelési 
délutánt rendeznek Kőszegfalvan, 
amelyen az áll. tanitóképző-intezet i> 
resztvesz. Szövér.yi Gyula laniló es 
Bognár Qyula tanítóképző intézeti 
tan^r elóadassal, az intézet növendékei 
pedig szavalatokkal, énekszámokkal, 
magyar tánccal és egy színdarab elő 
adasával szerepelnek. Érdeklődőket 
szívesen látnak, belépődíj ninc3. 

Filléres gyors erkezik ma Bud i 

p.ströl Kőszegre. 

A „Kőszegi ált. Temetkezési 
Segélyegyesület*4

 2 elhalt tagja utat 
a 163. es 164. sz. szelvényekre esedé-
kes segélydijak besztdesére november 
hó 17-en d u. '/j2 ótakor pénztári órai 
tart. — Uj ugok Vívóra utáni időben 
felvétetnek. 

B E R E G I W A N K A N D O R 
fogászati műtermét Várkör 2. 
ftzám I. em. (Kőszegi Takarék-
pénztár épületébe) helyezte át . 

A nikotin csökkentett dohány-
gyáitmányok között torgalomba hozzák 
a D írling cigarettat is. 20-as csomago 
láshan 160 pengőért 

A tanitó s zava : 
Tiszta fehérnemű 
óvja egészségünket! 

í r -

Filmeselőadás a siről és a 
hegymászásról. A Magyarországi 
Kárpát Egyesület Irottkő Osztálya es 
a Vasmegyei Cserkészkerület ma 
délután 6 órakor Szombathelyen a 
Kulturház nagytermében sportelőadási 
és bemutatót rendez a Hörmann-
forrási menedékház és n cserkész 
vitorlázórepülés javára. Heisler Oéza, 
a MKE sikapiiánya és Kővágó Ferenc 
a MKE központi titkára tartanak elő-
adást és ennek keretében Hans 
Schneider osztrák sibajnok siiskolájátó! 
valamint a sziklamászásról készült 
amatőr filmfelvételeket is bemutatják. 

A nyugatmagyarországi fel-
kelés emlékére ma tartják meg Ma 
gyaróvárott a szokásos gyászünnepélyt, 
amelyen a kőszegi és a környékbeli 
volt felkelők is résztvesznek. A gyász-
ünnepély delelőtt 11 órakor istentisz 
telettel kezdődik. Utána a küldöttségek 
— köztük a kőszegiek — megkoszo 
ruzzák a nyugati vegeken hősi halált 
halt bajtársaik sirjat. A nagyszabású 
felkelő-napon megjelenik Prónay Pal, 
a Lajtabánság volt bánja. Ugyancsak 
résztvesznek az ünnepségen az összes 
volt felkelő hadsereg parancsnokok is. 

A nagygencsiek sikere Nagy 
asszonyfalván. Vasárnap a nagy 
gencsi levente műkedvelők Nagy 
asszonyfán a róni. katolikus if|usági 
egyesület meghivasára jól sikerült 
operett-előadást rendeztek. A nagy-
gencsiek játékát zsúfolásig telt ha2 
elvezte. A zenét mindvégig a nagy 
gencsi leventezenekar szolgáltatta. 
Előadás utan reggelig tartó táncmu 
latság volt. 

Anyakönyv i hirek az elmúlt 
hétről . Születés: Dömötör István és 
Horváth Franciska házasságából Anna 
r. k. Házasságot az elmúlt héten nem 
kötöttek. Halálozás nem történt. 

Szökésben van a nemezgyári 
lopás tettese. Október 15 ike körül 
egyik éjjel ismeretlen tettes behatolt 
az Első Magyar Nemez- Posztó- és 
Fezgyárba. Átugrotta a gyár kőkeri 
téset es a gyár bzáritó termebői egy 
vég 45 méter hosszú zöldszinü, ritká-
san pirosp-jttyes szövetet, 250 pengő 
értékben ellopott. A rendőrségi nyo 
mozás során kiderült, hogy husz daiab 
gyapjú vállkendő is eltűnt a lopással 
egyidejűleg. A kőszegi tendórség 
megállapította, hogy a lopást Horváth 
István büki lakos követte el. Horváth 
mar regi ismerőse a rendőrsegnek 
Többszörösen büntetett előeletü. A 
lakásán tartott vizsgalat alkalmával a 
husz d a n b g)»p,u vállkendő közöl 
iztnh.it darabot meg is ialáltak. Hor-
válhot magát, azonban nem találta » 
rendőrség a lakásan. Megszökött. 
Horváth nem egyedül követte el a 
nemezgy ári lopást Cinkostársát Csonka 
Ferenc kőszegi I kos személyében 
leplezte le a rendőrség. Horváth kézre 
kerítése ügyében a rendőrség a leg 
szélesebb körben intézkedett. 

A gyepmesteri állásra hirdetett 
pályázat határideje kedden járt le. Az 
állás elnyeréséért köiülbelül 18 an 
adták be kérvényüket. Betöltese felől 
vitéz Nrigy Miklós dr. polgármester a 
közel jövőben fog határozni. 

Teológ ia , szociológia és politika 
egyaránt a tarsadalom eletének kon-
zerválását célozza. Ha azonban csak 
surrogátumok kerülnek forgalomba, 
nemcsak az egyes ember, hanem a 
nemzet élete is felbomlik. Az időjárás 
viszontagságai ugyanígy szétmálaszt-
ják a legerősebb si, tuiisia sőt cser 
készcipőt, ha nem lesz az Oroszot-
szágból irrportált valódi nyirfaolajjai 
(Juchten öl) impregnálva. Kapható 
Freyberger Sándor cég bőrk<reske 
déseben, Várkör 10. sz., ahol cipők 
vizhatlanitását olcsón vállalják. 

A Székesfővárosi M. Kir. Pénz-
ügyigazgatóság felkéri az igen tisz 
telt közönséget arra, hogy a cimükrt 
küldött allami sorsjegyet ha meg-
tartják, ugy a aielléktl. postabefizetén 
lap felhasználásaval annak árát mi-
előbb fizessék be. Akik a részükre 
küldött sorsjegyet nem kívánják meg-
tartani, szíveskedjenek azt a küldött 
visszboriték felhasználásával vissza 
küldeni ahoz, akitől kapták. Az állami 
sorsjáték jótékonycélt szolgál és akik 
a sorsjegyei nem küldik vissza, a 
jótékonycélt károsítják meg. A sois 
jegyek visszaküldése díjtalan. 

Könyvismertetés A PALLADIS 
újdonságai ; Jackson Grtgory : Erdei 
farkas. Szőke óriás, szilaj, féktelen 
ősember a .Farkas", aki csak egyet-
len törvényt ismer: tulajdon akaratát 
Ezt szabja törvénynek mások elé is 
és tüzzel-vassal végrehajtja, keresztül 
gázolva minden akadályon. De mtg 
botlik abban az asszonyi hajszálban, 
amit Lyneite Brooke feszit keresztül 
ú i utján. Két nagyszivü, bátor és 
szilaj teremtésnek makacs harca a 
szerelemmel, amelyben mind a kettő 
győz: ez a tárgya az izgalmas kalan-
dokkal bőven teleszórt pompás regeny 
nek. Megjelent a Pengős regenyek 
soiozatában. Edgár Wallace : Milliós 
üzlet. Vakmerő zsenialitással kitervelt 
es körmönfont ravaszsaggal végrehaj 
tott gyilkosság áldozata lesz a milliomos 
Leman, akinek vagyonát igy akarja 
megszerezni a gyilkos. A mesterdetektiv 
írói talemumanak legfenyesebb kvalitá-
sai érvényesülnek ebben a regenyben, 
de a leiekbemarkoló tragédiából itt 
sem hiányzanak a szerelmi lírának 
szivből fakadó akkordjai. — Földei-
Jolán : Férjhez megyek Hat bátor, 
fiatal, mai leány nekivág az életnek 
Uj pályát teremtenek és keresztül 
verekszik magukat minden nehézségen. 
Drámai és humoros jelenetek váltakoz-
nak a mai élet aktualitásától lüktető 
regényben, melynek legszebb fejezeteit 
a tiszta, romantikus szerelem lírája 
tölti meg Csupa vidámság, mégis 
csupa lélek, csupa kedvesség, mégi-

komoly elet képe ez a könyv 
Megjelentek a Félpengős regények 
sorozatában. 

G é p í r á s t j u t ányosán 

vállalok. Cim a kiadóban. 

Háztartási gazdaság i 
tanfolyam. 

A m. kir. földmüvelésügyi minisz-
térium által szervezett 6 hetes gazda-
sági tanfolyam nov. 17-éig tart, ezen 
a napon lesz délelőtt a vizsga, délután 
pedig a kiállítás. — Az uj tanfolyam 
november 25-én kezdődik. 

Férfi és női bőrkabátok P35 tői, 
kitűnő szabású uri öltönyök P 20-tól 
állandóan nagy választékban kaphatók 
Z e r l h o f er Re z s ő 
ruhaáruházában. Iskolaruhak, tyroli 
nadrágok, janklik, hubertus- boy- és 
gummiköppenyek nagy raktára. — 
Ballértisztitás, vegytisztítás, kelnsfestés 
a legszebb kiviteioen. 

Hivatalos rovat. 
Köztartozás fejében lefoglalt ingók 

f. évi november hó 16 án d. e. 10 
órakor Kőszegen a városmajorban a 
legtöbbet ígérőknek el fognak adatni. 
Árverési feltételek a helyszínen meg-
tudhatók. ^ ^ 

Közlöm az érdekeltekkel, hogy a 
m. kir. földmivelésügyi miniszteri 
rendelet szerint kakaó és csokoládé 
forgalomba hozásával kapcsolatban 
kiadott rendelet odamódosult, hogy a 
ítészitő (gyáros) oly árun, melyet nem 
maga hoz forgalomba az árusító nevét 
is feltüntetheti. Ily esetben azonban 
saját nevét (cégét) és telephelyét a 
csomagolási butkolat külső tartályán 
szintén köteles feltüntetni. 

Közhírré teszem, hogy azok az 
állandó kőszegi lakósok, akik igazolni 
tudjak, hogy hivatásuk, vagy foglal-
kozásuknál fogva az ország határon 
Ausztria felé rendszeresen több ízben 

kell lépniök, 1936. évre érvényes 
határszéli utiigazolváayokat igényel-
hetnek a m. kir. allamrendőrkapitány-
ságtiál november 1-től december hó 
15-éig. Ezen határidőn lul előterjesz-
tett kérelmek tekintetbe nem vétetnek. 

Közhírré teszem, hogy az alma-
fakat veszélyeztető vertetüt, minden 
birtokos, kivétel nélkül, tartozik gon-
dosan irtani. Aki az irtást elmulasztja, 
szigorúan meg lesz büntetve. 

Értesítem a város közönségét, 
hogy a m. kir. tiszti gyógyház telkén 
'étesitendő szesnyvizderitő tervei a 
vonatkozó szakértő észrevételekkel 
együtt f évi november 2 tői december 
2 ig a polgármesteri hivatalban köz-
szemlére vannak kiteve. Részletesebb 
tájékoztatást a városi hirdetési táblán 
kifüggesztett 3061-4—1935. sz. alispáni 
.Hirdetmény" nyújt. 

Közhirré teszem, hogy a trágya 

készletek értékének megőrzése céljából 

tőzegkorpa kapható q ként 3 P 15 f. 

árban. Előjegyzések f. hó 16- ig a 

polgármesteri hivatalban eszközölhetők. 

i W M l 
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Megnyílt a teljesen Átépített es modernizált 

Arlon Szálló Budapest 
V I , Paulay-u. 52. Telefon: 145 • 0 8 . Központi fűtés, melegvíz. Első-
rendű családi szálló. — Átépítés dacára szobaárak mérsékelve. — 

Napi szobák 3 pengőtől. 

Közhirré teszem, hogy az import 
tengeri akcióból sikerüli még egy 
waggont biztosítani. Előjegyzések a 
polgármesteri hivatalbari f. évi nov 
hó 12 éig eszközölhetők az ár be 
fizetése melle't. 

*. * 

Felhívó n az adófizető közönséget, 
hogy adótartozásukat f. évi november 
15 ig feltétlen bvfizessik, ellen eset 
ben a lecszigorubb végr< hí j ási eljá 
rást leszek kenytelen folyamatba tenni 
Egyben felhivom figyelmüket, hogy 
amennyiben az esitleges adóhátralek. 
mint a f évi előírás a ntgyedévenként 
fizetők részéről f. évi november 15-ig. 
azok pedig akik az előző évnegyedről 
hátralékban nincsenek vagy ezen hií-
ralékot az évnegyed első havának 15 
napjáig kiegyenlítik és az egyéb ne 
gyedévi részletekben fizetendő köztar-
tozásuknak negyedévi reszleteit kamat-
mentesen minden hó 15 éig egyenlő 
havi részletekben s igy f. évi decem 
ber 15 ig kiegyenlítik ; a befizetett 
töke összeg után 2 % kamattérítésben 
részesülnek. Azon adózók részére 
pedig akik kedvezményes részletfize 
tési engedélyt nyertek az előző évi 
hátralék után az év folyamán felszá 
mitott késedelmi kamatok 50°/o a. 
tőketartozásuk javára lesz elszámolva, 
ha a kedvezmény feltételeit pontosan 
betartják. 

A m. kir. földmive'ésügyi minisz 
ter pénzbeli jutalomban és elismerő 
oklevélben óhajtja részesíteni azon 
mezőgazdasági cselédeket, akik példás 
és hűséges viselkedéssel és egy mun-
kaadónál legalább 25 esztendőt töl-
töttek és olyan gazdasági munkásokat, 
akik megbízhatóságuk, szorgalmuk é> 
józanságuk altal munkaítrsiik közül 
kiváltak. Akik ilyen kitüntetésben 
részesülni óhajtanak, gazdájukkal 
együtt legkésőbb f évi november hó 
15-ig jelentkezzenek a városháza 21. 
sz. szobájában. 

Felhi/atnak az összes bortermelők, 
hogy az 1935. évi bortermésüket f. hó 
10—17 ig a városi fogyasztási adó 
hivatalnal jelentsek be. Felhivom a 
bortermelők figyelmét a bejelentések 
pontos és lelkiismeretes mfgtélelére, 
mert a bejelentések valódiságát kö 
zegemmel ellenőriztetem és a mulasz 
tókkal szemben, jővedeki kihágás 
cinen, az eljárás folyamatba teteiik. 

Felhivom az érdekelt háztulajdo-
nosokat, hogy a teli hónapokban 
szokásos és évenként előirt kémény-
égetéshez szükseges szalmát Docsas 
sák a városi kéményseprő mester ren 
delkezésére, nehogy munkájában annak 
hiányában akadályozva legyen. 

A tavaszi fagykár földadó elenge-
dési jegyzéke f. é. november hó 11-26-ig 
a városi adószámviteli ügyosztályban 
közszemlére van kitéve. 

Közhirré teszem, hogy az 1935 

evre szóló csöszbér kivetési lajstrom 

f. é. november hó 11-26-ig közszemlere 

van kitéve az adószámviteli ügyosztály-

ban. 

Ipartestületi közlemények. 
Felhívjuk tagdíjhátralékos tagjaink 

figyelmét arra, hogy a folyó évre ki 
vetett és az előző évekről hátralékban 
maradt tagdijak teljes összegükben 
esedékessé váltak es a törvény- es 
rendeletek szerint november 15 ig ki-
egyenlitendők. Ez a figyelmeztetés 

szól különösen azon 130 tagnak, akik 
meg a f. évi előírásra mit srem fizettek, 
holott ezek között nagyon sokan 

vannak olyanok, akik vagyoni és ke 
reseti viszonyaiknál fogva fizetni tud 
nanak, kérdezzük: össze tudják-e 
-yyeztetni lelkiismeretükkel, hogy kö 
telezettségeiknek nem tesznek eleget 
elf lejtik e azt is, ho;y alapszabályaink 
•rtelmében i'yenek a testülettől anyagi 
támogatást nem igényelhetnek. Mind 
ezek figyelembe veteiével még egyszer 
s uiolj-tra figyelmeztetjük és felkérjük 
érdekelt tagjainkat, hogy a beszedes 
sel megbízott kurzorpál, — jelentke 
zésekor — hátralékaikat egyenlítsék 
ki, mert ellenkező ese'ben elöljárósá-
gunk határozata értelmében, a leg 
szigorúbb behajtási eljárást leszün* 
kenytelenek foganatosíttatni. 

Vasvármepye iskolánkivüli nép 
•növelési bizottsága népkönyvtárak 
létesítése végett könyvek gyűjtésére 
testületünk részére is gyüjtői vet kül 
dött, a gyűjtéssel testületünk kurzora 
bízatott meg, aki tagjainknál az ado 
nányozandó könyvek átvétele végett 
•gyes tagjainknál megjelenik, ez uton 
is kérjük tagjainkat, hogy az akció 
céljaira szánt könyveket szíveskedje-
nek átadni. 

Körmendy Mátyás, a szegedi ipar 
testület elnöke szerkesztésében 128 
oldalterjedelmü Országos Iparos Naptár 
leienik meg. Ara 46 ftllér. Megrendelés 
IT ár előzetes lefizetésével november 
12-ig az ipartestületben eszközölhető. 

Ipartestület i e lnökség. 

Pályázati hirdetmény. 
A K ő s z e g szab. kir. megyei 

városnál üresrdésben lévő és a város 

epvicelőtestületének tisztújító köznyü 

lésén az 1929. évi XXX t. c. értei ne 

ien megejtendő részletÍS tisztújítás 

alkalmával betöltésre kerülő 

a VIII. fizetési osz tá lyba sorozott 

fő jegyzői á l l ásra 

pályázatot hirdetek. 
Ezen állás a képviselőtestület 

által életfogytiglani hatállyal lesz be 
töltve. 

A betöltendő állás minősítési 
kellékeit az 1912. évi LVIII t c. 2 i 
§ a, i'letve az 1929. évi XXX t. c 
65—67 § § ai, valamint az 1933 evi 
XVI. i. c. 39 §-* írják elő 

A betöltendő A'lással az 1929 évi 
XXX t c. 71 § a, v ilamint az 560 

1925 B M. szá *iu rendelet és az 
1927. évi V t. c. 49 L-ában. valamint 
az önkormányzati szabályrendeletben 
me;á';ip;,tott illetmények és jarandó 
ságok vannak egybekötvp. 

A pályázati kérvények Vasvármegye 
alispánjához cimezve Keszeg szab. kir. 
megyei város polgármesteri hivatalá-
ban 1935. évi november hó 30. nap-
jának d. e. 12 órájáig nyújtandók be. 

A pályázók magyar állampolgár 
sagukat, életkorukat, képesítésüket, 
egészségi állapotukat, erkölcsi és po-
litikai magatartásukat hatósági bizo-
nyítvánnyal, ill. okmányokkal tartoznak 
igazolni; akik a varosnál tisztviselői 
állást töltenek be, azok a fent meg 
jelölt okmányokat nem tartoznak 
csatolni. 

A hiányosan felszerelt, valamint a 
fent megjelölt határidőn tul beadott 
pályázati kérvények nem lesznek 
figyelembe véve. 

A választást megejtő tisztujitó 
széknek időpontját később fogom 
meghatározni. 

Szombathely, 1935 évi nov. 8-án. 

Dr. Horváth Ká lmán s k. 
alispán. 

65-ik magy. kir. 
állami sorsjáték 

17.000 nyeremény 
250 000 ar. pengő értékben 

Főnyeremény 

40.000 ar, pengő. 

Nyeremények: 
20.000 ar. pengő 
10 000 ar. pengő 

2-s/er 5000 ar. pengő 
4 szer 25)0 ar. p e n j ő 
6 szor 200 » ar pengő 
10 szer 1000 ar. pengő 

és még több, összesen 17.000 
nyeremény, melyek mind kész-

pénzben fizettetnek ki. 

Hüzás december 5-én. 
S o r s j e g y á r a k : 

Egész ar P3 - Fél ar. P150 
Sorsjegy kapható minden bank, sors-
jegy és főárusitónát, valamint az 
összés dohanytőzsdékben. Postai meg-
rendeléseket a pénz előzetes bekül-
dése után azonnal teljesít a m. kir. 
Pénzügyigazgatóság Budapest, V., 
Szatay-u. 10. 

Biedermeier-garnitúra, kredenc, 
snblat, régiségek, Wertheim-kassza stb 
e l a d ók . Kossuth Lajos-utca 21. 

Cipészmubely-áthelyezés. 
Tisztelettel ért- si'e n a n. é. 1* özönséget 
és mélven tisztelt -endelőjrnet, hogy a 
Gyöngyös-u;ca l i . szám alatt volt 

cipészműhelyemet 
6yöngyös-ntca 20. szám alá (Tutzen-

aller názba) helyeztem át. — A n. é. 

közönség további pirtfo^ását kéri 

Paszner Ferenc cipész. 

A kőszegi kir jár?sbiróság mint telekk0nv»i 
hatóság. 2747—1935. tk. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Kolarits Anna végrehajtatónak Ragasits 

János és neje Nagy Julianna vegrehaj^st 
szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé-
ben a telekkönyvi hatósag a végrehajtási 
árverést 34 P tőkekövetelés és járulekij 
behajtása végett a kőszegi kir. járásbíróság 
területén levő Tömörd községben fekvő $ 
a tömördi 74 sz. tkvi betétben A l 1 -6 
10-12., 14-16. sor és 158-159., 513, 710 ' 
711. 1013., 1290, 1291. és 1461. hrsz in-
gatlanokból és 8/150 -f- 4 150-ed közös le-
gelőből és közös erdőből álló úrbéri i r -
tokra 3898 P és pedig az A I. 1-2 . sorszámú 
részletekre bekebelezett szabad gyalog ki 
és bejárási szolgalmi jognak érintetlenül 
fenntartása mellett, és a tömördi 75 sz 

tkv. betétben A -1- 2 sor és 2085. hrsz 
alatt felvett Nemesi birtokra 580 P kikiál-
tás árban elrendelte 

Az árverést 1935. évi december h^ 4 
napján d. e. 9 órakor Tömörd községházá-
nál fogják megtartani. 

Az árverés alá eső s a tömördi 74 sz. 
betétben felvett ingatlanokat a m. kir álhm-
kincstár árverési kérelme esetén 1000 P-nél 
Pimper Gyula árveresi kérelme esetén 1600 
P-nél, h tömördi 75. sz betétben felvett 
ingatlanra a m kir. államkincstár árverési 
kérelme esetén 400 P-nél, Pimoer Gyula 
árverési kerelme esetén 150 P-nél ahcsi-
nyabb áron sladni nem lehet (56I0l93t 
M. E sz. rendelet 23 §-a ) 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10'/„-át kész-
pénzben, vagy az 188; : LX t-c. 42. §-ában 
mégha ározott árfolyammal számitott óvadtk-
képes ertékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe 
lelyezéséről kiállított letéti elismervényt a 
ciküldöttnek átadni és az árveresi feltétele-
ket aláirni. (1881 : LX t-c 147, 150, 170. 
§ § ; 1908: LX. t-c. 21. §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet igérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bá-
natpénzt az általa igért ár ugyanannyi szá-
zalékáig kiegészíteni. (líK)8: XLI 25. § ) 

Kőszeg, 1935. augusztus 10. 

Dr. RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül: 

BENCZE JÓZSEF sk. tkvvezetö 

Önkéntes árverés. 
A Kasper József-fele Schau^rgraben 

liilói kb. 676 n ö ! kiterjedésű gyfl 
mölcsös és kaszaló, a kőszegi kir 
özjegyző köíhenjö'iével annak h v. 

heljisigébcn 193V évi november hó 
1/. nap jan (vasárnap) d. e. 9 órai 
<.zd tiei mt-^tirtandó önként s árve 

••'•tn idadásr-a keiül. 

Ingatlan-eladás. 
Családi házak, üzletház, 

kovács- vagy lakatosműhely-
nek a lka lmasházak,házhelyek 
gyümölcsösök, kisbirtokok, 
nagy birtokok elaadók. 
Bővebbet: Z S O H Á R , Kőszeg. 

kalap 
modcl VARGA 

legufabb, 
legolcsóbb. 

Óriási választék. 

Premontrei-rendház 
Szombathe ly . 

„Házasságfeíbontó okok" 
cimen megjelent néples j og ikönyv 
rendszerbe foglalva ismerteti az 
összes házas tag fe lbontó és háza i-
ságérvénytelenltő okokat , va lamint 
a békés vá lás szabályai t . I r t a : dr. 
Qerft Ernő kapha t ó : 1 pengő elő-
leges beküldeae el lenében Lapunk 
k iadóh iva ta l ában , vagy a szerzőnél: 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 2748/.935. tk. 

Árveresi hirdetmény-kivonat 
Pimper Gyula végrehajtatónak özv. 

Kasztner Antalné sz Tompek Erzsébet 
végrehajtást szenvedő ellen indított végre-
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a 
végrehajtási árverest 195 P tőkeköveteles 
és járulékai behajtása végett a kőszegi kir 
árásbiróság területén !ev<\ Kőszeg város-
)an fekvő, s a kőszegi ;-<27. sz. tkvi betétben 
felvett alábbi ingatlanoknak özv. Kasztner 
Antalné sz. Tompek Erzsébet nevén álló 
</10-ed részre, es pedig az A I. 1 -3 sor 
és 18*8 18 <0 helyrajzi sz. Pallisch-u 20 
és 22. sz ház és udvarból álló szabad 
birtokból 2533 P, a + I. sor es 8039 hrsz. 
ilatt felvett szabad birtokból 870 P kikiál-
tási arban elrendelte. 

Az árverést 1935 évi december hó 3 
napján d. e. 9 órakor a telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyisegében (Chernel-u. 12 Lem > 
"ogják megtartani 

Az árverés alá eső ingatlan jutalékot 
alacsonyabb áron eladni nem lehet, mint 
Dr Schneller Aurél végrehajtató árverési 
kérelme esetén 20S5 P, Reimholz Hermanne 
végrehajtató árveresi kérelme esetén 235 ^ , 
Pimper Gyula végrehajtató árverési kerelme 
•setén 2505 P-nel. (5610/1931. M. E. sz. 
rendelet 23. §-a ) 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/u-át kész-
pénzben. vagy az 1881: LX t-c 42 § ában 
meghatározott árfolyammal számitntt' óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni, hogv a bánatpénznek előleges birói 
letetbe helyezeséról kiállított letéti elismer-
vényt a kiküldöttnek átadni é< az árverési 
eltételeket aláirni (1881: LX t -c. 147., 150.. 
170. § § ; 1908: LX. t.-c 21 §.) 

Az, aki az ingatlanért "a kikiáltási ár-
nál magasabb Ígéretet tett, ha többet igérm 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bánat-
pénzt az általa igért ár ugyanannyi száza-
ékáig kiegészíteni (1908: XLI t-c 25 § 

Kőszeg, 1935 augusztus 10. 

Dr RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül: 

BENCZE JÓZSEF sk. tkvvezetö. 

Gesztenyefa, diófarönk és egyéb 
eményfa rönköket legmagasabb árban 

veszek . Franki Ferenc fakereskedő 

— Nyomaroft P ó n a i Frigyes tr'Nnvvnvom I á j á b an Kős e : e n 

a. r®Fií*l . 4 . ,VJ 

I 
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