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Ünnepelünk, 
komor kegyelettel ü l j ük a márciusi 

magyar ifjak u j jongo szabadsag-

ünnepét. Az embeti lélek nem 

függetlenítheti magát ünneplésé-

ben a jelentől, a szomorú ese 

mények évfordulói menszinesed-

nek a szebb jelen fényétől és az 

örömünnepek visszatérésévé át-

nyéKot borit az ünneprontó gonc 

felhője. 

Ma is, talán jobban mint valaha, 

átérezzük a márciusi ifjak tettei-

nek horderejét. Talán nem volt 

kor soha, amely nagyobb és nyo 

masztóbb felelősséggel érezte 

volna az if júság hiányát a köz-

élet és a nemzeti célok szolgála 

taban. 

A világtörténelem számos ra-

gyogó példája beszédes bizonyí-

téka annak a fejlődési, haladast 

szempontból nélkülözhetetlen ki 

hatásnak, amelyet mindenkor a 

fiatalság ideal izmusa és forró, 

türelmetlen tettvágya robbantott 

ki cselekvésekké s* ezek ered-

ményei, ha később letompítva és 

enyhítve is, de maradandó nyo-

mokat hagytak a népek további 

sorsának könyvében. A márciusi 

ifjak fellépése félévszázadot len-

ditett a magyar história kerekén, 

emlékük diadalmas, a lakjuk győ-

zelmes, tetteik a szabadság dics-

fényétől övezettek. 

Kell. hogy ezeknek a héro-

szoknak emlékünnepén elsősorban 

a mai magyar i f júság rabsága, 

megkötöttsége tűn jön a szemünkbe 

egy olyan generacióe, melyet 

nemcsak az embertelen békekö-

tések idegen rabláncai, hanem 

saját véreinek féltékeny irigysége 

es haszonlesése foszt meg attól a 

magasztos jogtól és egyben kö 

telességtől, hogy istenáldotta te-

hetségeit a maga és hazaja javara 

kamatoztassa. Egy itjusag, me y-

nek tagjai soha ne n látott fel-

készultseggel érettséggel es ko-

molysággal indulnak történelmi 

elhivatásuk utjara s mégis évek 

óta csak mint tehertétel szerepel 

nek, mint egy megoldásra váró 

probléma, amely kezd unal nassa 

válni, mert túlságosan sokszor 

találkozunk vele. 

Németh Imre legutóbbi beszé 

dében, amelyet a Széchenyi Szö-

vetségben a mai i f iusaghoz inté-

zett, felhívta hallgatóit a Komoly, 

céltudatos önképzésre es figyel-

Szép sikerrel járt a turistavonat 
A budapesti vendegek a rossz idd ellenbe is kedves emlekkel távoztak. 

A városfejlesztés vezérfonalát — 
mint ez a városi képviselőtestületi 
üléseken gyakran elhangzott — az 
idegenforgalom képezi. Ez az elv ve 
zette Németh Imre kepviselőt, a Nem-
zeti Egység szervezetét és a város 
vezetőségét, mikor a tavalyi kétnapos 
fitléres vonat sikerétől buzdítva az 
idei évben fokozottabb súlyt helyezett 
irra, hogy a városba minél gyakrab 
oan érkezzenek filléres vonatok, ame-
yek Budapest turista közönségéve! 
megismertetik Kőszeg elismerten szép 
környékét. 

Munkásságuk eredményeképpen 
nult szombaton érkezett meg az első 

;dei kétnapos turistavonat, amelyet a 
Magyar Turista Élet szervezett meg 
\ vonat nagy sikeret mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy a vonat 
több mint ezer utassal indult el Buda 
pestről. A közbeeső állomásokon meg-
ritkult ugyan a vonat u asainak lét 
száma, de még igy ötszáznál több 
utas érkezett Kőszegre. Érdekes jelen 
sége volt a vonatnak, hogy a Kőszegre 
érkezett utasok legnagyobb részei 
ezúttal vJóban turisták alkották. A 
város vezetősége nem is számított 
ennyi turistavendtgre, ugy hogy az 
elszállásolás komoly nehézségekbe 
ü között ölszáz ferőhelyről gondos 
kod ak a vendégek számára, de rm-g 
ez is kevésnek bizonyult. Csak 
kiváló rendezésnek volt köszönhető, 
amely ezultal valóban kifogástalan 
volt, hogy a budapesti vendégek nem 
Kényszerültek fedél nélkül tölteni ar 
éjszakát, 

A városi idegenforgalmi hivaial 
két tisztviselője Kőhilmi Márton és 
Koppány Ernő Győrig elébe utaztak 
a iuristavonatnak és a vonalrendezi 
bizottsággal karöltve gondoskodtak 
arról, hogy minden turista már a 
vonatban megkapja a jegyet. Nem i.-
vo t az elszállásolásnál semmi fenn 
akadás, ami vUez Nagy Miklós dr 
polgármester, vitéz Szabadváry Ferenc 
es Köhaimi Márton eredményes mun-
kásságát dicséri, amellyel fándh i«at 
iaiiul dolgoztak a vonat siktre érdeke 
'en. 

A rossz idi . amely ugylátszik má, 
öröksége Kőszegnek valahanyszo' 
nagyobb idegenforgalmi jelentőségű 
esemény történik a városban, kétsé 
essé lette ugyan szombaton este ; 

vonat sikeret, de a turisták töih te I n 
jókedvét ntm btfo'yásolia a szemer 
•\elő eső. Vig hcingu atoan érkeztek 

ram után, amelynek keretében a Ma-
;ytr Turista Élet szerkesztősége meg-
koszorúzta a Hősök emléktábláját, 
utána pedig társ ísvacsorát rendeztek 
a Báházban, a oudipesti turisták már 
a kora reggeli órákban naj;y csopor 
okban járták a várost. Megtekintették 
a törtenelmi nevezetességeket, kirán-
dultak a hegyekbe, és autókirándulá-
sokon vettek részt, amelynek kapcsán 
az elszakított nyu4atmi^yarországi 
Kirándulóhelyeket látogatták meg. 
Mindent összevéve, a rossz idő elle-
nire is a turistavonat vendégei jól 
erezték magukat Kőszegen és kellemes 
emlekekkel búcsúzt rk a várostól. En-
nek igazolására idézünk lapunk egyik 
munkatársának levelebői, akinek al 
kalma volt beszélgetést folytatnia a 
vonat utasaival. 

„A tur'rstavonat egész jól sikerült. 
A vonaton visszafelé i^en kedvezően 
nyilatkoztak az utasok és mondták 
aogy gyönyörű látványban volt részük 
azoknak, akik az Irottkőre rándultak 
ki Ott ugyanis havazott. Különösen 
meg voltak elégedve a 70 filléres 
szállással. Nagyon jó volt, hogy a 
szálláscsinálók már Győrig elébe jöttek 
a vonatnak. Annyi ember volt, hogy 
még Szombathely és Kőszeg közöl 
is járni kellett a kocsikat és éppen 
csak, hogy végeztek Kőszegig". 

Mindezek világos bizonyítékai 
annak, hogy a vonat sikerrel járt. 
A magunk részéről csak azt füzzük 
hozza: minél több ilyen vonatot kel 
Kőszegre megszervezni. Ezzel a budi 
pesti turisták megismerik Kőszeget 
jóhirét terjesztik. Ez pedig a legered-
ményesebb propaganda, amit az ide-
genforgalom érdekében kifejthetünk. 

Március 15-iki ünnepélyek. 
A kőszegi iskolákban az idei 

évben is kivétel nélkül ünnnely kere 
teben emlekeznek meg a magyar 
szabadság megszületéséről. 

A Szent Domonkos rendi zárda 
vezetese alatt álló leánypolgári es 
ar.itóképző péntek n déluian az ifjú 

sáji önképzőkör rendezte ünnepsegen 
lótta le a kegyelet ..dóját a márciusi 
f usággal és cselekedelivel szemben. 
A kedves ünnepség műsorát március 
15-ike jelentősegének méltatását célzó 
előad isok ünnepi beszéd, szavalatok, 
n ne- és neks'ámok töltö ték ki 
Szombaton délután az elemiiskoiások 
részére rendeztek ünnepséget a zárda 

diszttrmebtn. A műsor keretében 
meg Kőszegre" A szombat eMi prog lismertetlék a kicsinyekkel március 

meztette, hogy utjukat talan 

minden segítség és támogatás 

nélkül kell megtenniök. Ez a 

nagárahagyottsága a mai ifjúság-

nak az az ürömcsepp, ami kese-

üvé teszi a márciusi ünnep győ 

zelmi emlékét, de talan éppen ez 

acélozza meg erejét és küzdő-

képességét fokozott mértékben, 

hogy miként Németh Imre mondta 

„egyedül járja meg verejtékes, 

keserves, de nemzetmentő út já t" 

(sn.) 

15 ikének jelentőségét. Szavalatok 
váltakoztak, majd az ele miskol tsok 
<is tancosgárdája mutatott be nagy 
sikerrel magyartáncokat. 

A m. kir. állami Széchenyi István 
polgári fiúiskolában szombaton délelőtt 
8 órakor ünnepelték meg március 
idusát. A tartalmas műjoru ünnepség 
nagvát Enyedy József polgáriskolai 
tanár ünnepi beszéd? kép'zte. öradér 
József és Bozzay Zoltán IV. o. tanulók 
szavalatokkal, az énekkar pedi^ ének-
számokkal járultak hozzá az ünnepély 
nüsorának gazdigMásá'ioz. 

Az evangélikus eleni iskola szom-
baton délurán fél 6 órai kezdettel 
tartott hazafias ünnepséget. 

A bencés gimnázium if jusá»ami, 
vasárnap délután 6 órakor a nnáziu t 
dísztermében tartja ünnepélyét, amely-
nek műsorában ünnepi beszéd, énele 
és zeneszámok továbbá szavalatok 

szerepelnek. 

A leányliceum ugyanebben az 
időpontban rendezi meg dísztermében 
az ünnepi beszéd, szavalatok és zon-
^oraszámokból összeállított müsoru 
ünnepségét. 

Az állami tanítóképzőben m t 
délelőtt 10 órakor a Berzsenyi Diniéi 
ifjúsági önképzőkör rendez ünnepség *t, 
amelynek műsorában ünnepi beszéd, 
szavalatok és énekszámok váltakoznak. 

A reáliskolában ugyanenk ünne-
pélyes keretek közölt e nlékeznek ;neg 
március 15 ikéről. 

A Szent Zita leánykör ma este 6 
órakor a Szent Domonkos rendi zárda 
disztermeben a nagyközönség számára 
rendez gazdag müsoru előadást, amely-
nek sotán két felvonásos szindarao, 
élőképek kerülnek bemutatásra. A 
tartalmas műsort szavalatok, zene és 
énekszámok egészilik ki. 
-* — - — -- * - " - * —!•->—>*ii—Y-iry-i î_-j->_~u-u-Lri_ru 

A NEP varmegyei 
választmányának ülése. 

A Nemzeti Egység szervezete 
hétfőn tartotta Szombathelyen Ostffy 
Lajos dr. főispán elnöklete alatt váj-
negyei választmányi ülését, amelyei 
a vármegve országgyűlési képviselői, a 
kerületi elnökö<, a kerületi elnökök 
helyettesei és a kerületi tiuárok vettek 
részt. A kőszegi kerületből vitéz 
Szabadváry Ferenc és ifj szentgyörgyi 
Czeke Gusztáv voltak jelen az ülésen. 

A főispán részletesen ismertette a 
<ül- és belpolitikai helyzetet. Megbe-
szélte a választmánnyal az aktuális 
ügyeket és teendőket, amelyek a 
M -mzeti Egység mozgalmának további 
kiépítéséhez szükségesek. A NEP az 
egész országban fokozottabb erővet 
olytatja a szervezkedést, hogy az 

ország lakosságának minél nagyobb 
része legyen olyan rreggyőződéses 
harcosa a NEP táborának, 3kikre 
epitve minél előbb valósulhassanak meg 
az egész ország boldogulását szolgáló 
nagyjelentőségű reformok. 

A vármegyei választmányi ülésen 
iz egyes kérdések kapcsán többizben 
elszó!altak szentmártoni Ridó Lajos, 

Grecsák Lajos, E*ső Sándor dr.. 
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Csupor Sándor dr , vitéz Szabadvár) 
Ferenc, Rásó Béla dr., Fülöp és 
Tornyos György dr. 

Az érttktzleten a főispán meg 
bélyegezte azon otromba rí púat szer-
ktsztőjét és terjesztőit, akik vitéi 
Szabadváry Ferencet akaiták ezze 
lámadni. Ennek azonban éppen az 
ellenkezője sikerült és a vármegy< 
főispánja a választmány tagjainak 
helyeslése mellett biztosította azegés. 
választmány ragasz! odásáról, őszintt 
szeretetéről és legteljesebb bizalmáró 
a vasvarmegyei NfcP mozgalom egyik 
legdtrtkabb harcosat. 

Mtgálh pitotta tzután a főispán 
hogy az egyes kerületekben a Nemzet. 
Egység mozgalmának élén ma is 
ugyanazok a vezetők állanak, akikké 
ez a rrczgalom Yasváimegyében el-
irduit. Idéközben csak a?ok szakadtak 
le, akiket a halál ragadott el közülük 
Szép savakkal parentálta el az érte 
kezlet végén Szekeres Pál dr.-t ts 
Nóvák Beta dr.-t. A megbeszélés uiár 
a főispán es ftltsegt tbédre iaiták 
vendégül a valasztnány tagjait 

í z etes2 fnacyar szappanipar 
k i i ldőt ls^et %ezelte vitéz Szabadváry 
[ az i p m g y i miniszter ele, 

Boir tn issza Géza ipaiügyi mi 
riszitr sztican fogadta sz tgesi 
iramat szappampai küldöttségét. A> 
ujonnan megalakult Magyar Szappan 
ipaiosok Ürszdgos Egyesülete vile; 
Szabadvary Fenne kősztgi szappan 
gyáios, az cgyttüiti ügyvezető tini-
kével az é en iszte Igeit az ipaitgyi 
iriniszttrrél, aki szakreferersei jt en 
létében feg; tita a küldöttségét, airety 
btn ezúttal az öfszes nagyipaii vál.a 
latek vezttfi, a köíépipar, a kisipai 
és a szövtiktzettk kiküldöttei is részt 
vettek. 

Viltz Szabi dváty Fertrc itszlt 
ttstn isnt iu i t t azt a ketsegbtejlé 
helyztitt, < iTt yl er a n agyar sjappar 
ipai kgnagyebb rtsze vtigfdik. A 
tuszornt$ wO'k éta mohó pillanaia 
tan jötuk az 'paii-gyi nmisztt iht; 
f tgnstgtn Hft tn Itryeges kéielnt 
ttijeszieti elö: valcsiisak neg a \tg 
vtszedeltn t t r vugédő szappanpn 
r f l b ruvrttuf CIÍUSUM, ha kell Up 
tessék e l t i l t tztn ;paiígnai a ktr> 
sz t ik i iu lt és \tdje m g az p a t t é i 
niritztei — la t n t szikség iesz — 
b kir es' ktzépifait, biztosítsa, hogy 
nyeisary;g ellatasban ne legycr.tí 
kiszolgaltáivá a ragyipari vállalaté k 
rak. Kóben Rutío t a Huttti r t. ctg 
\f7ttijt kü i t r fs tn t rumtrus clausus 
torit SÍ agaia cuti iett ia, an ily r.éikt 
a szappanipai kudését neged . r 
ntm lehet. 

Az ipaiügyi n iniszter válaszát; r 
kijeltnteite, hogy a kis ts közepipti 
n i r t i tn kfiűir tr>«k ktzött mtgvtdi 
A nuiretus clausus es a ktryszei 
kai 't i l it vcníikczc lag kijelentette, 

a törvényjavaslatok késze n állna! 
és leméli, hegy nehany I ór. pon btlü 
élttbe if Itprtk. A szrppanpar n ir. 
dtnestlre jobban leszi, ha mar tddig 
is saját magától mtgtalálja a kiutat 
n eit a ktnysztikaittll eletbeiépttitst 
eseten t i t u n be teg avatkozni az h\ 
és n i r d tn tgytb ktidtsfce is, rrtliyt. 
nemcsak a szappanipar, hantm av 
egesz fogyasztó közönség ér dt keit is 
megvédi. 

Ugy értesültünk, hegy a miniszteri 
fogadas után a szappanipar vtztte 
ttnyezéi több fentos mtgbtsztlési 
taiiouak, amelynek eittímtny tktpptr 
rtn.elhiii.ltg Itvtsuk a napitttdié 
az tgtsz szappaniparnak azt a r.tht. 
ktiotsei, ant. iytl n est nar évtk (i« 
ntr esak a szaksajtó, hantm a napi 
lapek is kgifaikoznak. 

Kőszeg nagyböjti szentgyakorlatai. 
KŐS7tg katolikus társadalma 

dén is szentgyakorlatokkal ktszül fe 
Husvet ünntpere. 13 Itlkigyakorla 
nyújt alkaln at a lélektisztuláshoz. A 
szer.tgyakorlatokat ugy állította összt 

hiikÖ2Seg vezetősége, hogy azokbar 
város minden társadalmi rétegi 

mtgtalálja és kitlégilheti lelki szük-
ségleteit. 

Március 14-én kezdődik az elsc 
szentgyakorlat, amelyet a polgári fiu 
iskola ifjúsága részére Gtrencsei 
József prefektus tart, és l<-én éi 
véget. 

Március 21 — 25-ig a római kato 
lik us tanitóní ktpzőbtn rtrdeznel 
nagyböjti lelkigyakorlatot. A szent 
g.yakoilat vezetője Bánhegyi Jób dr 
Lercés főiskolai tanár. 

Az állami tanítóképző ifjúság; 
ugyantztn idő alatt készül fel Husvé 
ünnepére lelkigyakorlat kere:éber 
an ely Gtrtncser József prefektus 
vezetésével folyik. 

A bencés gimrázium növendékei 
ugyancsak tbben az idfpontban vesz 
ntk reszt lelkigyakorlaton. A lelki-
gyakorlat ktrttebtn Gcczán Mihá) 
pitnontrei ujoremesttr btszél a ilju-
saghez. 

A Itárjpolgáriisl ólában szinter 
rrárcius 21—25-ig folyik Húsvét ürne 
peie való lelki felkészülés. A sztnt 
^yakoilatot P. Strtss Be!a a kísztgi 
Szt. Imre misszicsszeírirárium rtk'oia 

tartja. 
A felnőttek részére nyolc lelki 

gyakorlatot vettek tervbe. 
Március lií—22-ig a • katolikus 

legényegyesület tagjai és a leventék 
számara a Szent Írre templomban 
este 7 órai kezdettel Németh Imre 
igazgató mond szenibeszedeket. 

Március 22—25 ig esie 7 órako: 
i zárda dísztermében az iskolábó 
kimaradt leányifjuság szenigyakorlatát 
Győrig Pál dr. hittanár vezeti 

Március 27—29 ig a németajkú 
hivek részére a Szent Imre templom 
ban este 7 órakor P. Rácz János 
missziós atya vezeii a lelkigyakorlatot 
A magyarajku hivek ugyanebben az 
dőben a Jézus Szive templomban 
vesznek részi lelkigyakorlaton. A 
szentgyakorlat Németh Imre igazgató 
vezetésével folyik. 

Április 6 - 9 ig a bencés gimná 
zium disztermeben délután 5 órakor a 
nők, este 7 órakor pedig a férfiak 
számára rendezntk szentgyakorlatot 
Vezetője: Weber Pál dr. veszprémi 
kanonok. 

Április 2—4 ig a Szent Imre 
ttrrplorrban katonaknak, rendőröknek 
tart Hun Ernő lelkész-főtanar nagy 
böjti lelkigyakorlatot. 

Április 6—9-ig a Dreiszker-sza 
natórium ápoltjai vesznek részt lelki 
g)akot laton. 

Válasz Dömötör Gjulárak. 
r ö n ö t ö í G)ula, az ipartestiiltt volt 

elnöke n ultheti számunkba helyre-
igazító és felvilágosító sorainak közzé-
tételét kerté az ipartestiiltti közg>ülés 
tts2^n_LilL}iVii] kapcsolatban. A mult 
s z . nban hcljszúke miatt sztrkesz'ó-
segiink tagja aki a kérdéses btszímolót 
irta, nem tuCott válaszolni Dc motor 
C>ula soraira. A választ most hezzuk. 
L'g>ancsak ideiktat.uk Tangl Adolt 
sorait is, üknek neve szerepel a nyi-
latkozatban. A szerkesztőség. 

- C — 

D í r f t f t G>ula ur a n ult heti 
sz í 'n lar „ tpytn i«pui«eiója tidtke-
btr* helyit igaziiC es Itlvilágcsilé 
scick közzéltttlet ktite. A r>rlaiko 
7atia vcrailt2<!an a ktvt ikciö t m t 
vtttltktl tiszt n . 

A „'ucósitís* ntm mtüíz ie ai 
tlrCkr jtitniésntk azon tesztt, í ne l ) 
C r n f t f r G)ula uiat ftlszólalasar< 
készltlic, csak kivcr.alclva hezia. A 
nasedik pettban kirajadon tf.jts 
iTírda okai a fcttzfn olótól. Azok 
ttryltg tlé foiCL.r. k, dt a ira&td k 
icezti uian r tn hozta a calciaici. A 
sióban foigo nendat ugjar.is a Vi 
vtlkt i íktppen hargzik: rA ntgjt tr<i 
tigok t l fn ismerieltek a vaió Uiy 
áliíst a nyilatkozat ügyefctn, tnelyt 
SÍ g hy István valéban alant. A ryi 
laikozat tartatna azerban r tn tt ti 
n t g a DtnCtÖr G>ula altal n erdei 
ü t r ak* stb. Az is elffoidul: ,cst i 
n int jtiölt ina aló44, de ntn a L t 
n f t f r Gyula ui által nordoit r j i t , 
kczatoi, ahegy azt D f nC t t i Gyt.a ui 
helyieigaziió soraiban btailitoiu. 

Hegy ezzel szén ben mi a vaiCi; g, 
ó7t én el ren- biiaih.atem A U p « k 
n int kiküldött nunkatársa jtiti <i 
n tg a közgyüléstn és az e iő l jnes .p 
uitstn. Az tlőljátóság rem le^ . t i . 

D t n ötör G)ula ur bizor.)ie*. 
n t i t ntm látta btbizorvitotír; k 
imit a közgyűlésén n or'dott. t i 
isztm igazolja az a uny is, bet> 

Dön ötöt Gyula ur ellen megttiu^ 
Uivtnyts lepestktt. Mindtztk ri , 
löiitnttk, tt hat ntktm a valcsi j . i t . 

ívtn kellett beszán olnom az es>< 
njekitl . tnfcerileg érthető t 
Xn .ö t t r Gyula ur érzékei j 
n tly rjilaikciatan vegip 
izonyitékai azonban nem s2a .l1 
c ienpcba „e^yér.i itputaciCj. 

ktbtL" oly meggyőző erővel, hogy 
azok a közgyűlési btszano'ó tényeit 
megdöntsék. 

Ifj. Bal ikó József. 
—0— 

Igen tisztelt Szerkesztő Ui ! Kéren 
szivesktdjék tztn nthány soraimnak 
lapjában az éidtkelttk felvilágosítására 
helyet adni. 

A hdsztg és Vidéke e hó 8 iki 
szamában „Dön ötör Gyula az ipar 
ttsiületi közgyűléstől" szóló cikkrt 
Itgytn szabad a kivetkező megjtgy 
zesi tennem. 

Döirötöi Gyula állitasa sz er int az 
ő éidtme a Tuiul biztosító iniezetitt 
kötött sztrződes. Ez r.tm érdem, ez a 
n i i d t rko i i tlr,üknek köttlessége 
hegy a its ültt vagyerat, ahegy csak 
lehet gyarapítsa (aír éit évi 3(0 
tiszteletdíjat es 120 P repiezertaciós 
költséget vttt lel), mint ezt a kör-
n^trdi, sümegi ts esetleg mas ipar 
testületi elnökök is tették. 

Igazoljak ezt az említett ipartes-
tületik átiratai, me'ytk hasor.lCktp 
ipanesiültti és rtm ip ai testületi tagok 
gyűjtésévéI fogla.kozrak és utóbbiak 
uián élvezik éppúgy a jutalékokat is. 
A lentiek igazolasala idezem u^y 
kf szegi, nini mis ipartestületek azonos 
szövegű feihivását: „Igen tisztelt kat-
lárs ui I Ezennel ic-lhivjuk szives figyt 
rret arra, hogy az elöl járóságunk 
előnyös negallapodást kötött a lutu i 
Magyar Orsz. Bizt. Intézet Temetke-
zési Osztályává!" stb. aláírás" kartarsi 
tdvözleitel Kőszegi Ipaitestület." 

Vagyis az partestület kötött szer-
í í d t s t e sn tm Dömötör Gyula. Ennél 
lógva állítom, hogy azt a sokszoi 
«jar.dékozott 120 P l, ujabban 260 P-1 
seha nem ajándékozhatta az ipartes-
üietnek, íréit az össztg ipaittstüleli 
iuia;dcn volt és na is az. 

hösztg, 1^80. március 12-én. 

Tangl Adolf 

épitd-ipatn üvész. 

Anyakönyv i h i r tk az elmúlt 
hétről . Szüleiestk : Mogyoits Miklós 
ts Schtiirann Arra házassagábói 
Ardias r. k., A i lóc In t t és Targel 
mayer Hajnalka hazassagából Györgyi, 
Anna szüléiéit. Halálozások: Sin or, 
Aa.haly t)5 éves r. k., Hcivath János 
72 eves r.k., 1 irr ái László 20 éves r k. 

Van erre 
szükség ? 

r 

Fogfájás gyakran elhanyagolás 

következménye.Tisztítsa fogail 

rendszeresen K a l o d o n t - f o g -

krémmel. A K a l o d o n f enyhe 

habja és finom tisztítóanyaga 

a fogzománcof hófehérré teszi. 

Hazánkban egyedül a Ka lo-

ndon i tartalmaz fogkő ellen 

sulforicinoleatot. 

f o g k ö 
ellen 

KALODDNT 
A Kőszegi Sport Egylet 

múltja, jelene es jövője. 
Ma, amikor az tgész világon mind 

nagyobb és nagyobb súlyt htlyeznek 
arra, ho^y a népek fennmarí dasanak 
és gyatc podasanak biztosítékául a 
ttsttdzést, az if uság spontletét 
a lehető legmagasabb fokig kifejlesszek 
szomorú és megdob btn'ő jelenségként 
kell megállapitarunk. hogy a város 
sportélete es az azt reprezentáló 
sportegylet hanyatlóban van. 

Nem kell mtsszt visszattkintenünk 
a n u t b a ; alig 2t—25 év távolából 
sportbabéiok, ft l t irt lő küzdelmek és 
győztlir.tk, körülrajongott sponftrfiak 
es a varos közönségének osztatlan 
spoitszeretete és aldczatkészsége tűnik 
szemünkbe, mint sztbb, boldogabb 
idők emléke. Valan tnnyitn emlékezünk 
nég aria, az időre, amikor a KSE 
elsőosztályu cs.'patok küzdelirébtn 
vett részt, amikor a Dunántul legen-
dáshírű csapatai a szombathelyi SzAK 
és a győri E l O szerepeltek a Kősze-
gen lebenyoliictt méikízések nüsorán. 

Eire a lüktető élénk spoitéletre 
az első súlyos csapást a világháboiu 
n.éite. Mir d elvitték a legények elejét, 
elvitlék a város, a sportélet szirét es 
virágát. 

A háború utáni időkben már a 
modern, nemzetközileg körvonalazott 
sporlkövetelményt k jegyében indul 
meg az a regeneráló munka, amelynek 
eredménye elismerést kell, hogy 
kiváltson belőlünk. Lelkes és tetteiös 
emberek kezébe kerül a sportegylet 
irányítása, akik lárídságot nem kimelve 
fejlesztették ki a sportéletet, akik a 
ker szavára filfrgytlve az eddig egy-
oldalú fuibóll sportol igytkezttk össz-
hangba hozni az atltiikaval, az úszással, 
anélkül azorban, hogy a futt all jtltn-
lőségéből veszített volna, anii mi 
stm bizonyít jobban, mint az a szinte 
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páratlan teljesítmény, amellyel l i b -
ben a KSE egy fél szezon alatt végig 
iátS7va mérkőzéseit o'y tüneményes 
á'.ekot p r o d u k á l t , hogy felküzdötte 
magát az első osztályba. 

Ami tehát a sportolók és vezetőik 
munkáját illeti, sem a múltban, sem 
a jelenben nem vádolhatjuk mulasz 
tással e^yik reszt sem. A mind suiyo 
sabbá váló anyagi bajokkal való küz 
delem hősi erőfeszítésében el ntm 
lankadó munkakedvvel és kitartással 
igyekeztek a nívót megtartani, a csapal 
fegyelmezésével uj, tehetséges jatéko 
sok felkutatásával sikerült szép, vál 
tozatos mérkőzések során az egylet 
életképességét bebizonyitaniok. 

Mindez a küzdelem és produk-

tivitás azonban hajótörést szenvedett 

a város közönségének a legutóbbi 
években mindinkább megnyilvánuló 
teljes részvétlenségén. A sport iránt 
tanúsított mindnagyobb igenyek es 
érdtklödés érthetelen velejárója: az 
anyagi elzárkózás és közömbösség a 
legutóbbi két esztendőben a KSE-t 
alapjaiban ingatta meg. A vezetőség 
elismerest éidemlő ügybuzgalommal 
ragadta meg a segités eszközeit, fá 
radhatatlanul közbenjárt az illetékes 
tényezőknél, tombolát rendezett 
feihivassal fordult a társadalomhoz az 
ingadozó anyagi alapok megszilár 
ditása érdekeben, de a fenyegeti 
veszedelmet már megállítani nem 
tudta Kőszeg szép és dicső napokat 
látott sportegylete csődbe jutott 
város közönségének részvétlensége 
folytán Ma, amikor a világ összes 
nemzttei megvalósítandó nagy 
nemzeti céljaik erdekében mint leg-
fontosabb és legcélravezetőbb eszközi 
az ifjúságnak testi erejét és egészségei 
biztosító sportot a legnagyobb áido 
zatckkal támogatják, szégyenpír bo 
ritja tl arcunkat, hogy a magyar nem 
zet nyugati végvárában, a magyar 
sport nyugati védőbástyáján a részt 
vélltnseg és meg nem értés folytár 
kell egy ilyen jobbsorsra érdtmes 
egyesületnek elpusztulnia. 

A jelenlegi intéző, Steininger Gáboi 
szép elgondolásokkal és a sport teren 
bő szakismeretekkel vette át a futbal 
szakosztály vezetését. Első pillanatban 
meglatta a segités lehetőségének 
n ódozatait és eszközeit. Az egylet 
kiDeieben a legutóbbi időben anyagi 
okokból történt szakadást igyekszik 
kiküszöbölni s a három jelentektelen 
csapatból újra egységes, a legjobb 
erők kiválasztásával akcióképes és 
átütőerejü egy csapatot akar létesitt ni 
amelyet azután céltudatos munkávai 
és tökeletts felszereléssel akar olyanná 
kiképezni, mint amely csapat méltóan 
reprezentálja a jövőben a város színeit 

Hogy ezen célját elérhesse szük 
*ége van azonban a társadalom jó 
indulatara és támogatására a sport-
egylet irányában. Felhívjuk és felkérjük 
a vátos közönségét, hogy azt az ér 
deklödést és támogatást, amit a magyar 
sport hazafias ügye joggal elvár és 
megkövetel minden magyar honpol 
gártól, juttasa kifejezésre a varos 
sportegylete irányában azáltal, hogy 
a versenyeken minél számosabban 
kísérjek figyelemmel a sportegylet 
eletét és tevékenységét és ragadják 
meg az anyagi segítségnyújtás eszkö-
zeit, amelyeket a nemzeti önfenntartás 
ösztöne kíván meg tőlünk a magyar 
sors e borús napjaiban. (sn.) 

Kaffehr Drogéria és Fotó-
szaküzlet március 16-án meg-
nyílik Kőszegen a templom-
t é ren. (Schermann fodrász mellett) 

Ismét egy képk iá l l í t ás rendez-
kedttt be néhány napra a Siruccszalle 
J ^ d á j á b a n , ahol elsőrendű magyai 
rest orr. ü vészek munkái tekinthetők meg 
díjtalanul. A kiállított keptk meg 

vásárolhatók 

3o millió pengőt fizettünk 
Romániának kukoricáért. 

Az elmúlt év végéig statisz ikni 
feljegyzések szerint több mint 30 
millió pengő ériékü tengerit hoztunk 
be, főképpen Romániából. Megdöb. 
btntő szám! Megdöbbentő azé: t, 
mert olyan cikkért adtunk külföldre 
pénzt, amit az országban magában is 
termelhettünk volna. Ntm telik sok 
mindenféle nyersanyagra, mert kuko-
ricáért kellett kiadni. 

Állandó volt, különösen régebben 
panasz, hogy mezőgazdaságunk 

azért nem virágzik, mert túltermelés 
miatt a terményeket nem lehet elr.dm 
és a tengeri egy részét mégis majd 
n inden évben külföldről kell behoz-
nunk. Behozunk olyan takarmanyt is, 
különböző o'ajpogácsákat, amelyek 
könnyen volnának kukoiicával helyei 
tesithetők ! Hát rnért nem termelünk 
elegendő tengerit ? Miért lehet az, 
hogy mindjárt 6 millió métermázsa 
tengtrihiány mutatkozztk egy félév 
alatt? A szárazság egyrragában ezt 
ntm menti. Másutt van a hiba 1 

Tengtriltrmtlésünk rtndszert 
rossz. Megnemfeltló vttőmag, hiányos 
müvelés, felesleges töltögttés és fő 
ktppen pedig a kapálások számává 
való takarékoskodás mellett a főhiba 
abban keresendő, hegy nem trágyázzuk 
megfelelően a ttngent. Pedig a tengeri 
nagytömegű testének felépitésehe 
nagymenny iségü növény itáplálóanyagia 
van szüksége és honnen vegye azt 
tengeri, ha kalászos után kizsaro 
földbe keiül és ha csak imnel-ámma 
trágyázzuk istállótrágyával,műtrágyává 
meg soha. Pedig a tengeri fésztktrá 
gyázása ma mar megoldott kérdés 
azzal olyan eredmény érhető el, ami 
nek következtében a tengerit termő 
terület megnövesztése nélkül is ellát 
ható volna összes kukorica szükség 
létünk, inségesebb években. 

Csak ennek a lehetőségnek fe 
nem ismerése, Pató Pálszerü gondol 
kodáson múlik, hogy mezőgazdasági 
ország létünkre nálunknál alacsonyabb 
fokon álló agrárországból kell ilyen 
nagyösszegü pénzért, kukoricát be 
hoznunk és mintegy adót fizetünk 
annak az országnak, amely Nagyma 
gyarország területének nagyrészé 
bitorolja. 

H Í R E K 
A po lgármester köszönete . 

polgármester ezúton fejezi ki a város 
közönségé előtt hálás köszönetéi a».ért 
a megértésért, mellyel a nagyközönség 
a város vezetőségének segítségért 
sietett az elmúlt szombaton a nagy 
szamu turistavendég elszállásolásában. 
Annak ellenére, hogy a filléres vonat 
még csak este '/4H-kor futott be, 11 
órakor már mindenki a szállásán volt 
Amidőn i polgármester a közönség 
nek ezen áldozatkészségéért ismételten 
köszönetet mond, egyben arra kéri az 
érdekelteket, hogy a jövőben még 
fokozottabb mértékben támogassa 
polgárság a város vezetőségét abban 

munkájában, amely városunkat el 
ismerten elsőrendű nyaraló-üdülő-
várossá fejleszteni törekszik. 

Márc ius 15-ikÍ Istentiszteletek. 

Március 16-ikének ünnepét az összes 
elekezetek ünnepi istentisztelettel ülik 
meg. Az istentiszteletek sorrendje a 
következő. A Jézus Szive templomban 
0 órakor, az evangelikus templomban 
•/, 11 órakor, a református imaházbar 
0 órakor, az izraelita imaházban 

ugyancsak 10 órakor tartanak ünnepi 
stentiszteletet. 

S h e l l nagybani lerakat és vezér 
képviselet a Freybtrger Sándor cegntl 
^etról um, btnzin, inotalko és az 
összes Shell olajok nagybani eladása. 

Zoltán-nap. A városi fúvós zenekar 
mult szombaton este néviinntpük al 
calmaval Szerénáddal köszöntötte ? 
következő Zoltánokat: Riedl Zoltár 
dr t. Tóth Zoltánt, Vastagh Zoltán dr-t 
Rudi Zoltán dr. járásbirósagi elnököt 
és Vastagh Zoltán dr. rendőrkapitányt 
" vaios társadalmának körébői igen 
sokan kerestek fel szerencsekivána 
laikkal. 

Iskola lá togatás a z á rdában 
Paiko János dr. egyházmegyei főtan-
felügyelő elmúlt pénteken es szom 
b;.ton látogatast vegzett a Szent Do 
monkos rendi zárda vezetése alati 
álió leánypolgári és tanitónőképző-
iskolákban. 

Val lásos est. Ma, vasárnap este 
8 órakor az Ev. ifjúsági egyesület 
nagytermében vallásos est lesz kép 
vetiiéssel. Előadasra kerül a Szentiras 
első része, az Ótestamenium. Előadó 
Wtisz Vilmos. 

Egyház ihangverseny . Vasárnap, 
március 22 én délután 0 órai kez 
dettel az evangelikus egyházi énekkar 
hangversenyt rendez az orgonajavitás 
céljaira. A hangversenyen közremüköd 
nek : ifj szent^yörgyi Czeke Gusztávne 
szóló énekkel, Htintz Fülöp szombat 
helyi karnagy orgonajátekkal, Arató 
Frigyes hegedüjátékkal és az énekkai 
karénekszamokkal. 

Bortörvény-kivonat már kapható 
a RÓI^AI -nyomdában. 

Temesváry Lász ló a Honszeretet 
ügyvezető igazgatója csütörtökön igen 
érdekes és nagy visszhangot keltő 
rádióelőadást tartott Kossuth Lajc 
pénzügyi politikájáról. 

a fejben és tagok-

b a n a k e z d ő d ő i n f l u e n z a 

jelei. I lyenkor hívjon orvost 

és a d d i g is vegyen be 1—2 

ASPIRIN 
TABLETTAT 

M.nden tablettán látható a ..Borér* hereizl, 

mint o megbi jhotoiog tel*. 

GyógyuerUraktMin ka|>ltaló 

A bencés g imná z i um i f júsága 

vasárnap, máic. 15-én este 6 órakoi 
rendezi ünnepélyét a gimnázium disz 
termében a következő mősorral : 1 
^mnus : Közér.ek zenekarral. 2. Ünnep' 
beszéd : Mondja Pásti Vilmos VII. o. t 
3. „Csak egy éjtszakára" Gyóni Géza 
tói. Szavalja Naumann Aladar VIII. o. 

4 A Honvéd álma. Előadja a zene 
kar, Kovács Ferenc karnagy vezetési 
vei. 5. Magyar Miatyánk, v. Somogy 
vári Gyulától. Szavalja Sorok Jáno 
VIII. o. t. 6. Széchenyi és Kossuti 
találkozása. (Herczeg Ferenc Hidjána 

felvonásából) Előadják lnhof Józs i 
es Urbán Ernő VIII. o tanulók. / 
Dnnepi dal Liszt Ferenctől. Az ének 
kari és zenekari együttest vezény 
Solymoss Vendel igazgató. A közín 
séget az intézet szivesen látja, belépőit j 
nincs. 

arc 

• '(la^P^ 0 

Halálozás. 

Simon Mihály nyugalmazott állam-
pénztári főtanácsos vasárnap éjjel ele-
tének 66. evében nagy türelemmel 
viselt hosszú szenvedés után elhunyt. 
Halála, amely az egész város közön-
ségében osztatlan részvétet keltett, 
kiterjedt rokonságot boritott gyászba. 
Az egész város társadalma előtt köz-
szeretetben és becsülésben álló el-
hunytat nagy részvét mellett kisérték 
utolsó útjára. A gyászszertartást Kincs 
István pápai prelátus végezte. A te-
metésen a város vezetősége és a kir. 
adóhivatal is képviseltette magát. 

Timár László. Timár György 
nyugalmazott MÁV altiszt fia, péntekre 
virradó éjjel 20 éves korában elhunyt. 
A tragikus sorsú fiatalember két évvel 
ezzelőtt végezte be a gimnáziumi 
tanulmányait. Az egész város közön-
sége megkedvelte a csendes, szereny-
modoru Timár Lászlót, aki atlétater-
metével a Kőszegi Sport Egyletnek is 
értékes tagja volt. Az elmúlt nyáron 
tüdőbaj támadta meg. A gyilkos kór 
hosszabb ideig ágyhoz kötötte. Minden 
oivosi tudomány hasztalannak bizo-
nyult. Osztatlan részvét nyilvánul meg 
a gyászbaborult család iránt, amelyre 
rövid időközben már másodszor sújtott 
e a halál. Egyik fiuk, Timár Gellért 

ugyanis, aki már felszentelt bencéstanár 
volt, négy évvel ezelőtt március havá-
nak ugyanezen hetében hunyt el 

agikus hirtelenséggel. Temetése ma, 
vasárnap délután 4 órakor lesz a 
gyászházból, amelyen testületileg vesz 
reszt a Kőszegi Sport Egylet és teljes 
számban vonulnak fel osztálytársai és 
oarátai. 

Ha l á l o z ás . Kedden hunyt el 
hosszas betegeskedés után életének 
72. évében Horváth János, Jenő fő-
herceg nyugalmazott udv. házi tisztje, 
ki Ferenc József, az orosz cár, a svéd 
s spanyol királyok által adományozott 

es még több magas kitüntetések tulaj-
donosa volt. Temetése csütörtökön 
délután volt a helybeli temetőben. Az 

hunytban özvegyén kivül Temesvári 
Sisa) Tivadarné édesapját, férje pedig 

apósát gyászolja. 

Steindl Ernő nagygencsi malom-

ulajdonos pénteken reggel 53 éves 

órában hosszas szenvedés után meg-

. Halálával a vasi molnárság egyik 

derék tagját vesztette el. Temetése 

a délután 3 órakor lesz Nagygencsen. 
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Gazdá t cserél a Szabóhe /y-
vendéglő , melyet Kolarich Sándor 
főpincér vásárolt meg eddigi tuiajdo 
nosától a szegedi Franki Sándor nyu^. 
Máv. főintézőtöl. Az uj tulajdonos 
május 1-én veszi át a vendéglőt. — 
Ugyancsak bérlőt cserél május 1-én a 
Lakner féle v.mdegló is. melyet 
Szar^as-vende^lő főpincére Schierhu-
ber Lajos bérelt ki a Kőszegi Hitel 
szövetkezettől. 

Szezonnyi tó futbal lmérközés 
lesz ma vasárnap d u. a helybeli 
honvéd zászlótlj és a KSE cs»pn i 
között. Éidckes mérkőzést igér 
zásJÓ tlj cs patának összeállítása, 
amelyben tö^ < ntves játékos közölt 
Boda, volt S ibárii-iátekos is szerepe 
A futballméik zés, Ti nar László, 
KSE volt taginak temetése miatt d.u. 
2 órakor veszi kezdetét 

B o r m C i r é s . J"> vörös bort 
mér VV e i s z Lőrinc szabómester 
Fertsák-utci 3. szám alatt. 

A kőszeg-lövói ut ügye a köz 
igazgatás i o i zo t t s ig előtt. Vas 
vár negye közigazgatási bizottsága 
szerdán üiest tartott. Az ülésen töb >ek 
között szóbakerült a kószeg*lövöi u 
helyreállitisa is, Sopron vármegy 
közigazgatási bizottságának átirata 
kapcsán. A bizottság elhttározta, hogy 
bár ezen ügyben egyszer már felirt, a 
soproni feliratot ujabb hasonló felirattal 
támogatja, mert az ut helyreállítása 
nemcsak belforgalmi, hanem idegen 
forgalmi érdekből is nagyon fontos 
Az ut ugyanis olyan rossz karban van 
Kőszeg határában is, hogy téli időben 
majdnem lehetetlen rajta a közlekedés 

Elveszett egy darab 20 pengő? 
bankjegy a Róth bőrösüzlettől a Franki-
házig. A bícsü'etes megtaláló adja le 
a kVosult polgári kön stolgánaV 
vagy a lap kiadóhivatalában. 

Rheumás fá jda lmak és meghűlés. 
Nedvesség, hideg, hirtelen lehűlés 
gyakran válik rheumás izületi fájdilmak 
okozójává. Az eiős fájdalmak oka a/ 
izületekben lerakódott kártékony an>a 
gok m<-llett az izmoK és id gek meg 
betegedése. Aspirin-tabletták elősegítik 
a fájdalmakat előidező anyagok kiütü 
lését, megbízhatóan és gyorsan szün 
tetik a fájdalmat. A valódi Aspirin 
tabletták ismertető jele a Bayer-kereszt 
mely minden tablettán és csomagon 
látható. 

Ház iasszonyok i Megjelent a 
Dr. Oetker gyá' i936. évi első kiadású 
fényképes ünnepi receptkönyve. 
melyet kivanságra bárkin k ingyen é? 
bermentve küld: Dr. OETKER A 
Tápsz r :övek Budapest VIII, Con i-

u. 25. Sütőpor es vanilhcukor ár 
most levelenkint 12 fillér. 

Éleslövészet. 1936. évi márc us 
hó 26 27, 28. 30 és 31-én, április ho 
1, 2, 3. és -í-én reggel 7 — 19 orái; 
Cák község, Cáki erdő, Irányhegy 
(Zeigerberg), Poganyi borpincék és 
Kőszeg — Kőszegszerdahelyi országút 
közötti területen a szomLathelyi és a 
kőszegi helyőrség éleslövészetet tart. 
Az érdekelt lakosságot a kőszegi 
állomásp uancsnokság ezúton is figyel-
mezteti, hogy a jelzett időben és ve 
szélyeztetett területen a s°ját érdeké 
ben senki ne tartózkodjék es a he 
lyenkent felállított biztonsági őrök 
illetve azok utasításainak mindenki 
vonakodás nélkül eleget tegyen. A 
veszelyeztetett terület egyébként a 
szokásos módon, kilátópontokra tűzött 
piros—fehér zászlóval is meg van 
jelölve. 

^ Tüskevár-utca 
8|i. alatt 

2x1 szoba konyha mellekhelyisegekkel 
es egy kisebb telekkel. 

Általános 
f e l t ű n é s t ke l t 

ós kellemes meglepetést szerez az 

UJ 36. M KIR. OSZTÁLYSORS-
JÁTÉK J Á T É K T E R V E . 

Lényegesen emel ték a 20.000 
pengős és 10.0)10 pengős 

középnyereményeket. 
A jutalom ezentúl 400 000 pengő, 
a főnyeremeny 300.000 pengő, 
tehát szerencses eseiben egyet-

lenegy sorsjeggyel 700 000 pengő 
nyerhető 

Rendkívül kedvező, hogy az e lső 
4 osz tá ly f őnyereménye i t m a j d n e m 
az edd ig i ö s s zeg DUPL 
EMELTÉK 

aJdnem 
AJ ARA 

A nyerési esélyek tehát óriási 
módon növekedtek 

Előrelátható es érthető, hogy a szabad 
sorsjegyek gyorsan el fognak kelni. 

Az UJ érdekes JÁTÉKTERVET 
készseg<el megküldik mindenkinek a 
hivatalos főárusitók. 

Hivatalos rovat 
Közlöm az érdekeltekkel, hosv 

m. kir. Ipirüg)i Miniszter Ur a budi 
pesii Kereskedelmi es Iprrkam.ara te 
'ületére kiterjedő hatái'yal elr»ndelt< 
a legkisebb munkaberekn k megálla 
pitását és e célból kinevezte a biiott 
ság tagjait is. 

Közhírré teszem, ho^y Kősze 
szab kir. m. város erdőgazdasága a< 
Alsóerdő kőszegfalvi dűlőjének 17 e: 
18 as t a ;j n n irciu^ hó 16 án hetfőr 
delelőtt 10 órai kezd (tel húzott ágf 
írverést t t. Gyülekező a „C ^ir»y 
>arok"-nal. 

vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármester 

Nöi kerékpár 

Cim a kiadóban. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, akik felejthetetlen feleségemnek, édes-

anyánknak elhunyta alkalmával fájdalmunkat együttérző 

részvétükkel enyhíteni igyekeztek, virágadománnyal vagy 

szeretetük bárminemű megnyilvánitásával, ezúton m >nd 

hálás köszönetet: 

Kőszeg, 1936. március 10. 

Zsohár Károly és családja. 

\ kőszegi kir jarasbirósig mint telekkönyv 
hűtősig. S73/.936. tk 

Árveresi hirdetmeny-kivonat. 
N Szom*ithelyi Takarékpénztár r.t. cég 

v 'grehajtatónak Qeröly Janó és neje vegre-
> ii* ist szenvedők ellen indított végrehajtás 
igveben a telekkönyvi hatóság a vé^re-

•laj'isi visszárverest 59S P tőkekövetelés és 
Hrulékai behajtása védett a kőszegi kir 
;arásbiröság területén levő, Nagygencs 
községben fekvó, s a n a g y g n e s i 372 sz he-
tétben A I. l 4 sorsz. és 12(5.125 í és 140 
iirsz alatt felvett 30 öisz ház, udvar és 
szántókból álló Úrbéri birtoknak Szakács 
J Szsof jogán Geröly |anos es nejére háram 
•ott 1/2 részére 1025 P kikiáltási árban azzal 
hogy amennyiben az ingatlanjutalek a jelzett 
összegnél magasabb áron adatnék el, 
többlet a korábbi vevőket nem illeti meg 
ha ellenben csupán kisebb vételár volna 
elérhető, akkor a korábbi vevők megteríteni 
kötelesek azt a különbözetet, amely a ko 
rábbí é í későbbi vételár között fennforog 
(18*1: LX tc t s ; § ) , elrendelte. 

Az árverést I9H6 évi április hó 1 
napián d e. fé! 9 órakor Nagygencs köz-
ségházánál fonják megtartani 

Az árverelni szándékozók kötetesek 
binatnénzii l a kikiáltási ár lO' 0-at kész-
pénzben. vagy az 1881: LX t-c 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes érrekpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni. va(?v a bánatoenínek e'őieges birOi 
letetbe helvezeseröl kiállított leteti elismer-
vényt a kiküldöttnek átadni é az árverési 
feltételeket alairni (I8SI LX t.-c. 147., 150 
170 § § ; 1908: LX. t -c 21 §.) 

Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási ár-
nál magas ,bb ígéretet tett, ha tóbbet igé-ni 
senki sem akar. köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint meg kilapított bánat 
pénzt az általa igért ár ugyanannyi száz i-
Llcáig k;e4 -sziteni (1998: XLI t-c 25 § ) 

Kőszeg, 193H január 30 

Dr RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök 

A kiadmány hiteléül: 

BENCZE JÓZSEF sk. tkweze tő 

Nagyobb mennyiségű oelvva A kőszegi kir járásbíróság mint telekköny vi 

x , . , , J l hatóság. 3615-1935. tk. szám. 
széna és zabszalma eladó. , 

Árveresi hirdeíminy-kivonat. 
Dr. H-ilik Miksa végrehajtatónak ifj. 

Abért János. id. Abért János és Geröly 
Jánosné sz Abért Vilma vegrehajtast szen-

Érdek l ' dn i lehet a 

Bálházban. 

Qyumolcsos a K i r Á l y -
v ö l g y b e n 

5 percnyire a Tárostól e l a d ó . 
Cim a kiadóban 

U ) s < ^ g k l h o r d t ^ h o z 
még egy üg»es fiu! felveszek a^i 
kerékpátral rendelkezik. — Nagy 
Sándor ujságbizományos Király-ut 42 

Köszönetnyi lván i tás . 

Mindazoknak, kik szeretett jó 

férj, apa, após, testvér és rokon 

Horváth János 
nyug. volt udv. házi tiszt 

elhunyta alkalmából őszinte rész-

vétüknek bármily módon kifeje 

zést adtak,koszorúk és virágokért, 

valamint barátainak és ismerő-

seinek, ezúton mondunk hálás 

köszönetet. 

özv. Horváth Jánosné és 

Temesváry Tivadar 

és neje. 

védők ellen indito't végrehajtási ügveben 
a telekkönyvi hatósag a végrehajtási árve-
resi 1HS p 99 f tőkekövetelés és járulekai 
bell iit.isa végett a kőszegi kir járásnirósig 
területén levő Cák községben fekvő, s a 
c.iki 83 sz. tkvi betétben felvett alábbi in-
gathnokból és ifj. Abert János végrehajtást 

* zenvédő nevén álló I t reszre és pedig az 
A II 2—3, 7 - 9 sor es 762.1444 1267.2139 
2147 hrsz. ingatlanokból 62 P ; a + 12 sor 
és 1387 hrsz. ingatlanból 105 P 30 f. - a 
cáki 278 sz. betétben A I. 1 - 4 -or és 
1558—1560 és 2240 hrsz. alatt felvett és 
Geröly Jánosné sz. Abért Vilma neven álló 
ingatlanra 4;9 P, a cáki 279 sz. betétben 
-I- alatt felvett és Geröly Jánosné sz Abért 
Vilma, Abért János (nős Bende Erzsébettel, 
es Abért János (János fia^ nevén álló alábbi 
ingatlanokra, és pedig 1 sor és 1021 hrsz. 
ingatlanra 357 P. 2 sor és 117J hrsz. ingat-
lanra 830 P, végül a kőszegszerc^helyi köz-
ségben fekvő s a kőszegsz*rdaln 257 sz. 
betétben A + I sor es 3»i7 hrsz. J a t t fel-
vett és végrehajtást szenvedők nevén alló 
1/6 rész jutalékra 76 P kikiáltási árban el-
rendelte. 

A telekkönyvi hatósag az árverésnek 
Cák községházánál megtartására 1936 evi 
április hó 4 napjának d. e. 9 óráját, Kőszeg-
szerdahely községházánál foganatosítására 
ugyanennek a napnak delelött I I óráját tűzi 
ki és az árverési feltételeket az 18.S1 : LX. 
t c 150. §-a alapjan a következőkben álla-
pítja meg. 

I Az árverés alá kerülő ingatlanokat 
a kikiáltási ár kétharma ánál alacsonyabb 
áron e adni nem lehet kivéve a caki 83 sz 
heteiben felvett ingatlaniutalékot, amelynek 
legkisebb árverési vetelára /ö0 P. Ha azon-

ban az árveresi a Kőszegi Takar -kpénztá 
csatlakozott kérelmére adatnék el, akkor 
legkisebb árverési vételár a cáki 83. r 
betetben felvett ingatlanoknal 150 P, a cá 

278 sz. betétben felvett ingatlanoknál 450 
á cáki 279 s/. betétben felvett ingatlanok 
nál 1000 P és a kőszegszerdahelyi 257. S/. 
betétben felvett ingatlanoknál 70 P, Dr. Stu 
Li jos árverési kérelme eseten a c ik i 83 
betétben felvett ingatlanodnál 265 P, a cá 

279 sz betétben felvett ingatlanoknál 14 
P; végül az ifj. Abért János csatlakoztat, 
árveresi kerelme eceten a kőszegszerdahe. 
257 sz betétben felvett ingatlannál 95 P. 

Az árverelni szándékozók köteleset 
bánatpénzül - kikiáltási ár 10o/„-át kés 
pénzben, vagy az 188l : LX t-c. 42. §-áb. i 
mégha ározott árfolyammal számitott óvad -
képes ertékpapiro3ban a kiküldöttnél leten 
hogy a bánatpénznek előleges bírói letétb< 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árveresi feltéte 
ket aláírni. (1881 : LX t-c 147,150,17 
§ § ; 1908: LX. t-c. 21. §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltá • i árn/ 
magasabb Ígéretet tett, ha többet igen 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiá 
tási ár százaléka szerint megállapított ba-
natpenzt az általa igért ár ugyanannyi sz 
zalekáfg kiegészíteni (1908: XLI 25 §.) 

Kőszeg, 1935. nove-nber 8. 

Dr. RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jft. elnö. 

\ kiadmány hiteléül: 

BENCZE JÓZSEF sk. t kweze tő 

•h c ota 

HŰSEGITŰJ 
A KONYHÁKNAK 

V l l A G O S ^ i 

OrOETKfcR féle 
S U T Ö P O i l 

V É D J E G Y ^ 

Köszönetnyi lváni tás . 

Mindazoknak, kik szeretett 
férj, apa, após, nagyapa, fivér 
és rokon 

Simon Mihály 
ny ál l -pénztári főtanacsos 

elhunyt i alkalmával fájda! ..unkát 
enyhítették, >z állampenztá i tiszt-
viselőinek testületi megjelenése-
ért, hatóságok képviseleteinek, 
koszorúk és virágokért, és a jól-
eső részvétekért ezúton rnond 
hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1936. március 13. 

A gyászo ló család. 

I 

Nyomatott Rónai Frigyeskönyvnyomdájában Kőszegen 
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