
3 . s*..*-. >u Ö O . o v f o í y i w 

F W 

^FIZETÉSI ÁR egynegyed évre: 
en házhoz szá l l í tva 1*50 Pengő 

Viw re pústár: 1-80 Pengő 

Külfö ldre egy évre 3 do l l á r 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várköp 39 . 

Felelős szerkesztő és k iadó Róna i Fr igyes . 

Telefonszám 23 

rívfiltér sor a 32 fillér 

Hirdetések milimétarsoronklnt 6 fillér 

Legkisebb hirdetés I 20 P 

A szülőföld ss terineszet vedelme. 
Szülöföldismertetés. 

A mai élénken lüktető életben nemcsak az 
emberi elet változik máról-holnapra, hanem az 
emberiség az ő kulturmankájávul egész környe-
zetét — tehát a természetet is felforgatja, meg 
változtatja. 

Ebben a szakadatlan változásban észre sem 
vesszük, hogy milyen emberi és természeti érté-
kek mennek veszendőbe. Azok azonban, kik e 
tovarohanó éleiben csak egy pillanatra is meg-
állnak, körültekintenek és figyelmüket individuá-

A szülőföldi>mertetés szüksége ma az iskolik 
tantervébe is eljutott a földrajz unitásávál kap-
csolatban s ma mind felső, mind alsó fokon 
ennek tanítása a tanításnak e^y szerves részét 
ktpezi. A szölőföld megismerésével és inegis-
merteresével nyerjük ugyanis azt a világszemléleti 
kepet, melyből mint szűkebb körből a tágabb 
körre mehetünk át, mert a szülőföld védelme es 
ismertetése a legjobb eszköz, hogy az embert a 
gazdisági és szociális élettel, kultur és esztétikai 
célokkal megismertesse Hisz észre kell vennünk, 
hogy a föld és az ember a legszorosabb viszony-
ban áll egymással A föld úti az emberiség ki-

lis szükségleteikről elfordiijik, vagy akik kikap- isebb vagy nagyobb csoportjára a legerősebb 
csolódnak a szociális és gazdasági bajok töm • bélyeget s ezen viszonynik okozati összefüggé-
kelegebű!, azok észre fogják venni, hogy nem 
csak ezek, vagyis a gazdasági és táisadjlini élet 
szo ul organizációra, céltudatos irányításra, ha-
nem az emberi élet tudományos, művészi, vagy 
más kulturális megnyilatkozásai, ezek emlékei, 
sőt maga a természet és ennek csodá'atos szép-
ségei is ellenőrzésre, védelemre s orulnak 

És hála Istennek, vannak még többen olya 

hiány! De történt-e komoly lépés akár a vár 
néhány szobájának a megszerzésére, akár a vá-
ró ; tulajdonát képező házak valamelyikének ki-
ürítésére, akár a Zwinger átalakítására? Igaz, 
hogy a Zwinger-torony átalakítása két beton-
menyezettel való ellátása, pidlózat, lépcsőzet síb. 
nagy költség-t j< lentene, de ezen épület — tör-
ténelmi múltjánál fo^va — leghivatottabb volna 
arra, hogy emeletén őrizze a város levéltárái, 
melyet tűz nentesen el lehetne ott helyezni, föld-
szintjén pedig mag iba fogadná a múzeumot, mely-
nek falai is történelmi levegőt lehelnek. A torony 
nagyobb arányú megvilágítását a kert felé esd 
(az utcáról nem látható) oldalon ütött ablak 
látná el ott, ahol a földszinti bejáratot egykor 
befalaiták. ,A torony átalakítási tervezetét a mú-

jzeumi bizottság építési tagja: Maitz Andor ké-
De h gy végezzék el ezt tanár, tanitó, szülő szítetie el. 

seit ismernünk kell. S ezen megállapítás fordítva 
is áll. 

mikor e kérdésnek lényegé; valójában nem is isme 
rik, Még szakemberek is sokan zavarba jönnek, 
hogy mit is kell éileni a szülőföldismertetés alatt, 
holott ez ma alsó t; nitásunVnak egyik ahpja. 
A szülőföldnek és természetnek védelmét tehát 

nok, akik a körülöttünk gomolygó n^gy zürza-1 kiegészítem a szülőföld tanításának gondo-
varban is meglátják azt, hogy a szülőföldnek latával s itt tágabb értelmezését ado n. mint hogy 
védelmét nemcsak kardra és fegyverre kell ezekről általában szakemberek is gondolkoznak, 
bízni, hanem igénybe kell venni a célért a kul- i Elismerem azonban, hogy e kettő egészen más 
tu-ának fegyvereit is. Ilyen fegyer a szülőföld és!irányú munkásságot jelent. Az alábbiakban rö-
természetnek védelme, valamint a szülőföldismer-! viden ezekről a kérdésekről akarok szólani. Ér-
telés és ei.nek tanítása, mert a szülőföldön hal- dekli ez városunknak minden egyes tagját, hiva-
mozódneik ic! azok a nagy értékek, melyekből lalos és n^m hivatalos személyeket, szülőt, tanítót 
a mélységes hazaszetetet táplálkozik. A haza- j és tanárt egyaránt. Szólni fogok pedig: 
szeretet pedig mtnden időben a védelemnek a 1. A szülőföld és természet védeln pedi 
leghathatósabb erőforrása marad. 

Akik ezt felismerték, azoktól ma mind töb-

kdeiméről. 
'2 Milyen vonatkozásban érdekli ez a szülőt 

tanárt, a tanítóságot a szülőföldismertetéssel 
bet és többet hallunk ezen kérdések felől, s kapcsolatban 
hogy példát mondjak: a drégelyi romokban ma, 3. Hogy kapcsolódhatik bele az egész város 

A torony alatt nagy száraz, de sötét pince 
húzódik meg. Ezt nem tartanánk arra alkalmas-
nak, hogy a regi köveket oda helyezzük. E.»y 
sztukko kereiben kifestett felírás a boltozaton 
(,Titl. Herrn Franciscus Pal ocsay der Zeit Statt-
richter. Anno 17HI. Joh. Michael Kehrn Stadt-
kam-nerer, Josephus Tanásy Kellermeister") még 
sok találgatásra ad alkalmat. Vele most nem foglal-
kozunk, hiszen a pincét is számításonkivül hagyjuk. 

Ha a múzeumra vonatkozó egyik terv nem 
vihető keresztül, meg kell pró'>álni a másikat. Ha 
olcsóbb és okosabb terv merül tel, valósítsák meg 
hát azt! De inár tenni kell vahmit, ha nem akarjuk, 
hogy a múzeumi bizottság tagjai — mint egykor 
a római karuspexek — akár egymáson, akár — 
másokon nevessenek! 

Kezdjük hát meg a múzeum és levéltár be-
rendezését a városház udvari épületében. Ott is 
jó helye lesz mind a kettőnek De már ne halo-

nem pusztuló kóhdlmazt látunk, hanem Szondi közönsége abba a munkába, melyet épen a szülő-, gassunk semmit se! A jubiláris nagybizotiság 
és tarsainak önfeláldozó szellemét, melyet e ro-, föidismertető muzeum megalapitásanak gondola-
mok szimbolizálnak; a badacsonyi hegy bazalt- > tával az 1932. évi ünnepségeket előkészítő bízott-
tengerében pedig nem autóutnak szolgáló kő- j ságban vetettem fel (Folytatjuk). 
halmazt, hanem a tua^yar föld egy csodálatosan 
szép eredeti darabját, melyet már csak azért is| y á r O S Í íTHJZeUm k é r d é s é h e z , 
meg kell őrizni, hogy aki oda felmegyés körül-1 

néz. ne csak a természet bámulatos szépségé-! Két év mult el azóta, hogy lapunkban (49.jdorgyülese alkalmával rendezett földrajzi, főxép 

szeptemberi ülése után már a telteknek kell be-
szélniök. Ha propjziciókat agyonütünk, álljunk 
elő jobbakkal, de azokat azután valósítsuk is megl 

Nem árt emlékezetbe idézni két évvel ezelőtt 
tett azon javaslatomat, hogy a Magyar Földrajzi 
Társaság Didaktikai Szakosztályának kőszegi \án-

elkallódnak. Hogy mennyire igazolt az idő — 
rövid egy év leforgása alatt — tapasztaltam, 

ben gyönyörködjék, hanem Istent is dicsérje, évf. 8. sz.) az első cikkem .Múzeumot Kőszegen !* < törtenelmi kiállításnak az anyagál ne engedjük 
tanuljon meg imádkozni s ezzel lelkét nemesi-: címen m e g j e l e n t . Belőle idézem az alábbiakat: szejjelszedni, hanem — ha ideiglenes helyen is, 
teni. Mert ezekből az érzésekből táplálkozik a „Rohamosan közeledik az 1932 ik év. Kőszeg 1 de nyissuk meg a városi muzeumot, mert az anyag 
szent hazaszeretet S kinek a szülőföldjén ne diadalmas megvédesének 400-adik évfordulója, "jabb összehordása ujabb nehézséget és fárad 
lennének ilyen vagy hasonló szép emlékek vagy amikor az ország minden részéből jönnek híva- ságot jelent és egyes tárgyak bizony hamarosan 
természeti jelenségek? -talos egyének és a mult dicső történelmén lel-

Vajjon a kőszegi omladozó várfalak nem kesedni akaró hazafiak, hogy lássák, mivel áldoz . . . - l4 , , , . . J , 
beszélnek-e hosszú nemzedekről, kik önfeláldo- Kőszeg városa hős védője emlékének, hogy meg-! midőn a mult iskolaévben rendezett országos 
zással védték otthonukat, hajlékukat; a szép régi; tekintsék, mit őrzött meg a régmúlt dicsőségből fö drajz-tanugyi kiállítás számára kértem az egyik 
templomok nem emlékeztetnek-e buzgón imád az utókor számára a hálás jelen . . . A város ' " ^ t n e k értékes kiállítás, darabjait az igazgató 
kozó lelkekre, kiknek az imádság többet ért, mint régi kaputornyai lebontva, az Óház tornya össze- "r kijelentette, hogy az intézőbizottságnak kérését 
a ma emberének az a falat kenyér, mit akkor roskadva, Jurisich szobra csak egyesek gondo- nem tudja teljesíteni, mert a k.vánl tárgyakat 
is bálványoz, mikor zsebe tele van ezzel; a régi lata . . . Hiába keressük nemcsak Kőszegen, de elajándékozta 
öreg házak rfem jutlatják-e eszünkbe azt a szép az egész országban!-. ^ P 1 * 3 " a k ? r u " k -« 
családi életet, melyben apa, hitves, testvér mély-' Azóta két év repült el. A másik két év meg jubílálnivagycsakámítjuk magunkat és másokat?! 
séges szeretetben együtt él s emelyről ma már!már itt van a kertek alatt! Az idő fut. és siettet, Nevetünk és legyitünk, hogy idők multával ra»-
csak mint régi jó időkről beszélünk; a király-1 ha egyáltalán akarunk valamit tenni. Ha körmünkre tünk is nevessenek ? ! Sőt ne csak nevessenek, 
völgyi öreg gesztenye, melyet durva lelkek annyit! ég a dolog, csak kapkodás lesz a vége. Az el- hanem tudományos kritikával el ,s ítéljenek?? 

faragnak. Sem emlékeztet-e a természet csodáiról hamarkodott munkát meg majd azok kritizálják j Akarunk e m u z e u m o t avagy megköszönjük-e a 
Ae airiir ma a sörös kancsók mögül rnuzeumi bizottságnak eddigi fáradozását, vagy 

— ha ugy tetszik — álmodozását és Isten hírével 
szélnek eresszük őket ? I" Inkább ma mint holnapi 

Most már vagy cselekedni, vagy hallgatni 
kell! Beszélni felesleges! Horváth Detre dr. 

és ennek megbecsüléséről; a ritkuló és pusztuló meg legjobban, akik ma 
növény- és állatvilágunk nem bizonyíték-e amellett tekintgetve, nem látnak történelmi távlatot, nem 
hogy vadászó, halászó és turistázó közönségünk értékelik a multak alkotásait, sőt „akarnokosko-
a pillanatnyi, szemet gyönyörködtető élvezetért! dást" gyanítanak azoknál, akik népszeiuséget 
habozás nélkül pusztítja el a természet legcso-|nem hajhászva, pl. egy objektív bünlajstrom meg-
dásabb alkotásait? Pedig ezeket az emlékeket írására .vetemednek-. Mintha bizony az elköve-

meg kellene becsülni, fenntartani, megőrizni az 
utókor számára és ezt a törekvést nevezzük ma 
szüiőföld és természetvédelemnek, s midőn kör-
nyékünk természeti viszonyainak megismerteté-
sére tanítjuk ifjúságunkat, ezt nevezzük szülő-
földismertetésnek. 

tett bűnökért a bíró volna felelős aki ítéletet j 
hoz, nem pedig a tudatlanság, vagy a hozzá-; 
nemértés, a rosszakarat vagy a nemtörőd miség, ( 
amely a bűnt eredményezte. 

A múzeum elhelyezésére vonatkozólag több 
gondolat merült már fel. Ígéretekben sem volt 
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Kőszeg és Vidéke 

lí'30 szeptember 7. 

Városi közgyűlés. 
A csütörtöki kősztgi közgyűlés a béke és 

munkálkodás jegyeben fol)t le A pártok egy-
mással kibékülve hozták m'eg határozataikat, tá-
mogatva a polgármestert. 

A közgyűlést Jambrits Lajos polgármester 
nyitotta meg'dtlután 3 órakor. Elsőnek Náhrer 
Mátyás polg isk felüg) élő-igazgató szólalt fel, 
aki a varos ktpviselőteslulete ntvébtn meleg 
szavakkal üdvözölte a szabadságáról tgészségesen 
visszatért polgármestert. A polgármester viszont 
válaszában arról biztosította a képviselőtestületet, 
hogy a továbbiaktan is a város érdekeit tartva 
szem elótt, annak jövő|éert dolgozik. 

Napirend előtt Kincs István apátplébános a 
katolikus hivők nevében a képviselőtestület előtt 
fordul azon panasszal a polgármesterhez, hogy a 
Strucc szálltdaban történő atepitesekkel kapcso-
latosan a Jézus Szive templomba járó hiveken 
esett serelmeket orvosolja. A Stiucc szálloda elsó 
és eddig állandóan a forgalom lebonyolítását 
szolgáló kaput ugyanis befalazzák és az eddig 
alig használatban levő és közvetlenül a templom 
bejaratánal levó másik kapu szolgálna a kocsi, 
szekér es autóforgalom lebonyolítására Közbiz-
tonsági szempontból a hivők nevében orvoslást 
ker az ellen, hogy ott, ahol a hivők tömege ki-
bejár, ugyanott autók és kocsik száguldjanak a 
Jézus Szive templom előtti téren. Keri a polgár-
mestert, hogy a Király-ut felé néző kaput ne 
engedjek betalazni. 

Az interpellációra vitéz Nagy Miklós dr. 
tanácsnok adta meg a választ. A képviselőtestület 
e kerdesben étdemben nem nyilatkozhatik, mert 
ez ügyben az épitesi bizottság javaslata alapján 
a polgármester határoz, akinek a határozata ellen 
az aiispanhoz lehet fellebbezni. Ha tehát ezen 
épitesi ügy sérelmes a hivőkre, akkor a hozott 
határozatot meg kell fellebbezni. Az ügy érdemére 
megjegyzi a tanacsnok hogy a Strucc eddig is 
hasznatta azt a kaput, me y most kizárólagosan 
a forgalom lebonyolítását szolgálja. — A polgár-
mester hozzáfűzi, hogy tervbe vette a Jézus Szive 
templom előtti tér kiképzését oly módon, hogy 
a kocsiforgalom lebonyolításra és a járdára külön 
hely lesz kijelölve. 

Kincs István és a képviselőtestület a választ 
nem vette tudomásul, miért is kitűzik a tárgyat 
a Ugközelebbi közgyűlés napirendjére. 

A Südburg autobuszvállalat kérelmének el-
utasitasa tárgyaban hosszas eszmecsere indul meg, 
végül is megbízza a közgyűlés a polgármestert, 
hogy az engedély kiadása iránt a minisztériumban 
a szükséges lépeseket tegye meg. 

A munkanélküliség kétdése a közgyűlést 
hosszasan foglalkoztatta. A polgármester előter-
jesztette a vaiosnak a munkanélküliség orvoslása 
kérdesebtn tett intézkedéseit. Felterjesztésileg 
kérte a város a tanitókepezde, a tiszti üdülőtelep, 
jt járasbiróság, az elemi iskola és a járványkór-
ház megepitesét. Azonkívül a kereskedelmi mi-
nisztériumban kérte a polgármester a szünetelő 
gyarak üzembehelyezését. A legközelebbi napok-
ban személyesen interveniál ezen közmunkák 
létesítése ügyeben a minisztériumban és reméli, 
bogy meg ndul a munka Kőszegen és a munka-
nélküliség megszűnik. Amenny iben azonban kérése 
nem talalr.a meghallgatásra, ugy a városnak kell 
a bajon segíteni és sürgősen, mert égetően fáj 
a kenyértelenseg. Többek hozzászólása után, a 
polgármester bejelentését tudomásul vették. 

Az interpellációk elhangzása után a napi-
rend tárgyalására került a sor. 

Gyönyörű szavakban emlékezik meg a pol 

Íármester Szt. Imre herceg megdicsőülésének 900 
ves évfordulójától és a kőszegi jubileumi ünnep-

ségekről. Javaslatára elhatározza a képviselőtes-
tü let , hogy a jubileumi ünnepekről készült fény-
képeket, az ünnepélyen elhangzott beszedeket és 
az ünnepségekről szóló újságokat albumban össze-
gyűjtve a létesítendő muzeumban fogja elhelyezni. 

Tudomásul vette a képviselőtestület azon 
bejelentest, mely szerint a kegyúri Szent Imre 
templom megjavittatása és tataroztatása 70|j0 P, 
a volt városkapuk szobrainak karbahelyezése 
pedig 550 P be került. Ezen költségekre költség-
vetési fedezet hiányában a Kőszeg—szombathelyi 
h. é. vasúttól a városnak jutott több bevételt 
jelöli ki a képviselőtestület. 

Helyeslőleg tudomásul veszi a képviselő-
testület a polgármesternek a tiszti üdülőtelep 
létesitese ügyebeti Utt lépéseit és ezen célra a 

szükséges támogatást megszavazza. Ennek tár-
gyalásánál Kőszegi József külön köszönetet mon-
dott Jambrits Lajos polgármesternek azért a körül-
tekintő és a l a p o s eljárasáert, amit ezen üdülőtelep 
létesítése körül kifejtett és ön. mének ?.d kifejezést, 
hogy ugy a bizottságban, mint itt a közgyűlésen 
a városra nézve ezen fontos ügyben teljes egy-
hangúságot lát, valamint annak is, hogy K-ncs 
István és Czeke Gusztáv v á l l a l t á k a polgármester 
támogatását mint küldöttíégi tagok Kőszegi Jó-
zsef szavait többször szakította félbe a közgyűlés 
lelkes éljenzése, melyben a polgármestert része-
sítette a képviselőtestület. 

Elhatározza a képviselőtestület, hogy az ár-
lejtési eljárás befejezése után az aszfaltot meg-
javíttatja. 

Az államrendőrség hivatali helyiségeinek a 
bérét 24C0 P-ben állapítja meg a közgyűlés. 

Helyesléssel vette tudomásul a közgyűlés, 
hogy a Kőszeg-szombathelyi h. é. vasút 19J9. 
evi osztaléka fejeben a városnak, mint törzsrész-
vényesnek 20.00U P jutott 

Jóváhagyta a közgyűlés, hogy a Gyöngyös 
jobbparti vadászterület berlője Freyberger Jenő dr. 
a bérletre nézve dr. Dreiszker Ferenccel társas 
szerződést kötött. 

A temető tulajdonjogi viszonyainak rende-
zési kérdését a legközelebbi közgyűlésre tűzi ki 
a képviselőtestület. 

Pleszkáts József ny. körjegyzőt 40 P, elle-
nében felvettek a város kötelekebe. Eichler Os-
waldnak a felvételt kilátásba helyezték. Horváth 
Albert és Horváth Ferencet nem fogadták el kő-
szegi illetőségűnek. Ezzel a közgyűlés végetért. 

Hirdetmények. 
6824-1930. A Hunyadi Mátyás reálnevelő 

intézet vízvezetékének ép tésénel okozott ujabb 
károk helyszíni megállapítását f. évi szeptember 
hó 11-én fogja eszközölni a kirendelt vegyes 
bizottság. Felhívom tehát a károsultakat, hogy 
kárigényeiket hivatalos órák alatt f. évi szep-
tember hó 9 és 10 én jelentsék be a városi mér-
nöki hivatalban. Szeptember hó 11-én pedig d. 
e. 9 órától d. u. 2 óráig a helyszínen tartóz-
kodjanak, hogy a kárfelvételnél esetleges észre-
vételeiket előadhassák. 

vitéz dr. Nagy Mik lós polgármesterh. 

Ipartestületi közlemények. 

Értesítjük a testületnek összes tagjait, hogy 
az ipartestületi székházban végzendő átalakítási 
munkákra beadott, a bírálóbizottság által felül-
bírált tervrajzok, az ipartestület hivatalos helyi-
ségében hó 9—16-ig terjedő 8 napon át köz-
szemlére ki lesznek teve s azok a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Az ipartestület elöljárósága a székház át-
alakítási munkálatalt a nagy munkanélküliségre 
tekintettel még ez évben óhajtja elvégeztetni, e 
végből felkéretnek az ipartestület kötelékébe tar-
tozó építő és kőművesmesterek, hogy a kivitelre 
elfogadott tervrajz alapján költség előirányzati 
pályázatukat az ipartestületnél f. évi szeptember 
hó 16 napjáig bezárólag benyújtani szíveskedje-
nek. Erre vonatkozó bővebb felvilágosítás az 
ipartestületnél nyerhető. 

iDrágább vas, jobb DÍICS ! j 
í az 1930-as 

MORRIS OXFORD SIX 
| a hathengeresek kétliteresek legjobbja 1 
Z Finfer typ controll, hydraulikus fékek, 4 
7 triplex üvegezés stb. ^ 

1 A r a i n k , h i t e l t e l t ó t e l e i n l c 1 

£ n l e ^ j u t n n y o m t b b a k . 

7 Kérjen felvilágosítást, ajánlatot: 7 

J Morris Autók Képviselete, • 

7 Budapest, VI. Andrássy-ut 28. — cégtől, f 

— Megnyí l tak az iskolák kapui . Újra 
megnépesedtek, mégélénkültek városunk két hó-
napon át majdnem teljesen kihalt utcái, udvarai. 
Amig az augusztus hava kis és nagy diákjainak 
rövid volt, annyival hosszabb és unalmasabb 
volt nekünk, akik kénytelenek voltunk Itthon 
nyaralni és az üzletajtó mellé támaszkodva téllen 
nézni az utcák tátongó ürességét. Most megin-
dult a forgalom, ha mingyart csak gyerekforga-
lom is. Megszűnt az uborkaszezon és megindult 
a szekundaszezon Gyermekek, tanuljatok, mert 
nehéz, verejtékes pénzért tanultok. 

— Házasság . Schreiner Lajos földink ma 
szept. 7 én d. u. ti órakor Budapesten, az Ó-
Budai evang. templomban tartja esküvéjét Far-
nady Irénke urleánnyal. Tanuk lesznek dr. Ha-
raszkievits Károly hadbitó őrnagy és Schreiner 
János építész. 

Humanisz t ikus g imnáz i um . Az uj közép-
iskolai tanterv életbeléptetésével a kőszegi Szent 
Benedek-rendű gimnázium reálgimnáziummá lett. 
Most, hogy a missziós növendékek mind nagyobb 
számban járnak a gimnáziumba, a rend a kul-
tuszminiszter hozzájárulását kérte, hogy a gim-
náziumot humanisztikus gimnáziummá szervez-
hesse át. A kultuszminiszter az átszervezéshez 
hozzájárulását megadta. A gimnázium tehát a most 
kezdődő tanévtől kezdve fokozatosan humanisz-
tikus gimnáziummá alakul át. Az átszervezés ter-
mészetesen csak fokozatosan történik. Az idén 
csak az első osztályban folyik majd a tanítás a 
humanisztikus gimnázium tanterve szerint. 

Zász lószente lés Köszegszerdahelyen. A 
kőszegszerdahelyi önkéntes tözoltóegylet ma va-
sárnap tartja zászlószentelési ünnepélyét, mely 
iránt az egész környéken a legélénkebb érdeklő-
dés mutatkozik. Megjelennek azon az összes 
szomszédos községek tüzoltóegyletei, a leventék 
továbbá a kőszegi Concordia dalárda és a vidék 
intelligenciája nagy számban. A zászlóanyai tisz-
tet Horváth Andor főszolgabíró neje, szül. báró 
Splény Berta vallatta. Az ünnepélyes szentelést 
Könczöl Antal ker. esperes, salfai plébános végzi, 
az ünnepi beszédet pedig a kerület országgyű-
lési képviselője, Lingauer Albin tartja. Kőszegről 
egész napon át autóbuszközlekedés bonyolítja le 
a forgalmat. 

Mindazon hölgyek és urak, akik a leg-
utóbb előadott oratóriumban mint résztvevők 
szerepeltek, ezúton kéretnek, hogy megbeszélés 
céljából e hó 10-én, szerdán este '/»9 órakor a 
polgáriskolában levő gyakorlóhelyiségben meg-
jelenni szíveskedjenek. Egyúttal kéretnek az or-
chester tagjai is, hogy mindnyájan e hó 11-én, 
csütörtökön szintén este '/j9 órakor ugyanott meg-
jelenni szíveskedjenek. 

Értesités. A városi elektromos müvek ve-
zetősége értesiti az áramfogyasztó közönséget, 
hogy ma vasárnap délután 2-től 3 óráig az egész 
városban szünetel az áramszolgáltatás; úgyszin-
tén szünetelni fog kedden délelőtt 7—lü óráig 
is, de ezalkalommal kivételt képeznek az alreál-
iskola, vasutas árvaház, Nemezgyár, Horthy Miklós 
utca és Kert-utca. 

A Polgár i Lövészegylet elnöksége ezúton 
értesiti az egyesület tagjait, hogy a szokásos 
napokon tartandó lövészet további intézkedésig 
szünetel. 

Elveszett „Szentlélek Hár f á j a " cimü ima-
könyv, a becsületes megtaláló sziveskedjék leadni 
a Domonkos zárda portájánál. 

S i r k ö v e t egyszerű és művészies kivi-
telben előnyös árak mellett szállít Zerthofer 
Mihály, Gyöngyös u. U . 
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1930 szeptember 7. Kőszey és Vidékt 

A k i k n e k s z í vműködé se rendet len, erői-, 
ködes nélkül ugy érhetnek el könnyű székelést, 
ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy 
kispohár természetes Ferenc József keserű , 
vizet Szivszakorvosok megállapították hogy a' 
Ferenc József viz súlyos billentyühibáknál is 
enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. A 
Ferenc J ózse f keserűvíz gyógyszertárakba, dro-
gériákban és füszerüzletekben kapható. 

A kőszeg i ipar testü le t elöljárósága D ö -
mötör Gyula testületi eiiiök elnöklésével, e hó 
3-án tartotta rendes havi ülését, melynek tárgy-
sorozatán az Orosházán megtartott Országos 
Iparos Kongresszus, kisipari hitel kérdései, to-
vábbá a f. évben is megrendezendő „Magyar 
Hét" ügyei szerepeltek. A magyar hét rendező 
bizot tságba : Dömötör Gyula elnök, Bakos József 
és Tangl Adolf előljárósági tagok küldettek ki. 
L e g f o n t o s a b b tárgya az ülésnak, az i p a r t e s t ü l e t i 
székházban végzendő átalakítási m u n k á l a t o k r a 
kiirt t e r v p á l y á z a t r a beérkezett 3 tervre vonat-
kozó elnöki jelentés, mely szerint a bírálóbizott-
ságba szakértőként felkért Heckenath József épí-
tőmester és Kovács János kőművesmester szom-
bathelyi lakosok, ugy három testületi e l ő l j á r ó s á g i 
tag jetenlétében felbontott tervek közül a Maitz 
Andor helybeli kőművesmester által „Kőszeg" 
jelige alatt beadott tervét fogadta el elsőnek és 
kivitelre alkalmasnak, Kováts Rezső „Haladás-

és Zerthofer Mihály kőművesmester „Ember ter-
vez, Isten végez44 jeligés mindkét igen szép, de 
kivitelre költségesebb voltukra tekintettel nem 
aján'ott tervet, második dij^a ajánlotta, örven-
detes tudomásul szolgált elnöknek azon jelen-
tése, hogy az első pályadíj nyertes Maitz Andor 
kőművesmester az ajánlati felhívásban kikötött 
200 pengős díjról lemondott és azt az ipartes-
tületnek ajándékozta, melyért az elöljáróság kö-
szönetét nyilvánította s erről jegyzőkönyvi ki 
vonatban értesiti. Eltérőleg az eredeti tervtől, az 
elöljáróság a nagy munkanélküliségre tekintettel 
ugy határozott, hogy a terveket közszemlére ki-
téteti, és elfogadott terv alapján költségelőirány-
zatok beadására felhívást bocsáttat ki és az át-
alakításokat lehetőleg még ez évben elkészítteti. 
Több kisebb folyó ügy letárgyalása után az ülés 
véget ért. 

Orsz ágosvá s á r . Hétfőn folyt le a szep-
temberi országos kirakodó és állatvásár. A kira-
kodó vásáron elég nagy volt a forgalom. Az 
eladások a vásárosokra nézve csak közepes ered-
ménnyel jártak. Az állatvásáron nagy volt a fel-
hajtás, ez évben a legnagyobb, a forgalom azon-
ban gyenge, közepes volt, a felhajtáshoz viszo-
nyítva pedig feltűnően gyenge. Ennek oka abban 
keresendő, hogy amig az eddigi vásárokon a 
felhajtott sertések 90 százaléka gazdát cserélt, 
addig a tegnapi sertésvásárról több mint felét 
visszahajtoiták. — A járásban uralkodó sertés-
betegségek miatt ugvanis sertészárlat van Auszt-
riában, oda sertést kivinni nem szabad, igy ért-
hetően csappant a forgalom. Felhajtottak: 235 
szarvasmarhát, 242 lovat és 352 sertést. Gazdát 
cserélt: 64 szarvasmarha, 43 ló és 142 sertés. 

A Kőszeg i SE t e nn i s z g á r d á j á n ak győ-
zelme Szomba the l yen . Szerdán délután bonyo-
lították le a Kőszegi SE—Szombathelyi Haladás 
tenniszmérkőzést a Haladás Rohonci-uti sport-
telepén. A komoly és szép küzdelmeket ered-
ményező mérkőzések a kőszegiek 8 : 6 arányú 
megérdemelt győzelmével végződött. A meccseket 
szépszámú közönség nézte végig Részletes ered-
ményt helyszűke mhtt nem közölhetünk. 

EskSvö helyett temetést rendelt magának 
Pontyos József cipészsegéd Szombathelyen. Pon-
tyos Kálmán helybeli gazdálkodó fia, ki soká 
dolgozott Var?a Ferenc cipészmesternél, Szom-
bathelyen ma akarta megtartani esküvőjét meny-
asszonyával. Tepnap délelőtt az a hir érkezett, 
hogy öngyilkos lett és meghalt. Tettének oka 
lapzártáig ismeretlen. 

r , OSZTRÁK G R A N D P R I X 1930. AUGUSZTUS 24. 
Nemcsak saját ka tegór i á j ában , hanem 500 ccm-es ango l gépekkel szemben is 

FÖLÉNYESEN GYŐZ 

Helyi képviselő 

kerékpárokra is P U C h TYPE 250 

FARKAS JÓZSEF. 

Az 1532. évi török ostrom 400 éves év- j Ismét egy autószerencsét lenség történt 
fordu ló jának megünnep lésérő l . Itt az ősz, pénteken a horvát—németzsidányi uton. Ifj. Bó-
megkezdődött a munka és elerkezett az ideje dogh János bérautótulajdonos három utasáért 
annak is hogy az 1932. évi ünnepségek elvi ment gépkocsijával Horvátzsidányból Németzsi-
kérdéseit a végrehajtó bizottság véglegesen tisz- dányba és amint az ottlevő lejtős úthoz ért, a 
tázza és eldöntse. Ugy ertesüliünk, hogy még e nagy lendületben levő kocsi felszaladt egy bazalt-
hóban — előreláthatólag sztpt. 13 án nagybi- kőkupacra, miáltal a kocsiját vezető ifjú Bódogh 
zottsági gyűlés lesz s ott fogj.ik részleteiben el- a kormánykeréktől elbillenve elvesztette kocsija 
dönteni azon kérdéseket melyeket a f. évi máj. feletti uralmát. A kocsi ezáltal belefutott az árokba 
hó 13 án megtartott első nagy bizottsági ülésen és nagy erővel nekiment egy uiszéli szederfának, 
körvonalaztak. A nyár folyamán értekezletet tar- Bódogh nagy ivben repült át a szántóföldre, mi-
tottak a Muzeum- és Jurisich emlékmű bizottság közben két ' bordája eltörött és a kocsi törött 

melyek részleteiből eddig azonban igen kevés üvegje elvágta egyik karján az eret. Első segély-
hír szivárgott ki, de ugy tudjuk, hogy javaslatai ben egy csepregi orvos részesitette, majd haza-
beható és alapos tanácskozások eredményei.1 szállították atyja lakására, ahol tovább ápolják. 
Célszerű volna ha az Óház- és Hősiemlékmü Állapota súlyos de nem életveszélyes. A gép-
bizottság is Írásban terjesztené elő majd jr.vas- kocsi teljesen használhatatlanná vált, ugy hogy 
latait. melyek felett véglegesen majd a nagybi-
zottság dönt, s az fogja — még az őszi köz-
gyűlés előtt — a város képviselő testülete elé 

szekéren kellett hazaszállítani. 

Mint kö z t udomásu , a Szent István cikória-
gyár itteni megbízottja az egyes háztartások lá-

terjeszteni. Ideje is már, mert az idő nagyon sür-' togatása alkalmával azzal kedveskedik a gyár 
get, s nincs vesztegelni való idő, ha méltó ke- megbízásából a Szent István cikóriát fogyasztó 
retek között akarjuk az ünnepélyt megrendezni, háziasszonyoknak, hogy csinos gyöngysorokkal 

A Jurisich emlékmű népszerűségét misem bizo 
nyitja jobban, hogy már eddig önkéntes pénz-
adományok érkeztek e célra s itt közöljük a 
Jurisich emlek-bizottság félkérésére azt is, hogy 
akik ilyen önkéntes pénzadományukkal szán-
dékoznak a nemes gondolatok megvalósítását 
támogatni, az összeget juttasák Róth Jenő könyv-
kereskedőhöz, a bizottság alelnökéhez. 
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Májbajoktól és sárgaságtól 
szabadul, ha a hazai 

MOHAI Á6NGS 
Vezérképviselet: Ásványvíz Keres-

kedelmi rt Budapest VI. Király-u 12 

riií 

ni 

látja el őket. A megbízott a rendelkezésére bo-
csájtott gyöngysorokkal ugy számol el a gyárral 
hogy a háziasszonyoktól a megüresedett dobo-
zok fedőlapjait beszedi. Az utóbbi időben, mint 
halljuk, háziasszonyaink bosszantására egyes is-
meretlen, idegen városbeli emberek, akik ugyan-
csak vég glátogatják a háztartásokat, azzal a ki-
fogással szedik össze a tetőket, hogy ők is a 

(Szent István gyár megbízottjai. Fel kell tehát 
| világositanunk városunk hölgyközönségét, hogy 
a Szent István cikóriakávé doboztetőit csak an-
nak az embernek adják ki, aki a látogatások 

[l] alkalmával a Szent István cikória fogyasztását 
Lh ajánlja. A Szent István cikória kávé doboztetők 
Ilii ellenében a kivánt gyöngysort Lengyel Dezső 
Lil divatáru üzlet Király-ut 1. sz. is díjmentesen ki-

fiH a d j á k -

— Ma ba jnok i mérkőzés . Elmondhatjuk : 
rt] Végre! Hiába az igazi küzdelmet csak a bajnoki 
Kft küzdelem hozza meg. Itt tud a közönség igazán 

I|l (Dr. Glass, főorvos) J g J lelkesülni, itt kell a csapatnak mindent beleadni. 
Hosszú ideig szüneteltek a bajnoki küzdelmek, 

. i ^ i i t j . w - a i t - s . 1 ^ m a j s m é t e l k e z d ö d n e k A KSE csapata ép elmúlt 
Mozih irek. Vasárnap ismét dupla műsort vasárnap a nagy Sabária ellen valósággal ujjá 

ad a mozgó. Egyik darabja „A vidéki színésznő" született. Ha megtartja lendületét és lelkesedését 

egy kisvárosi regényt tárgyal 8 felvonásban sitt a csapat, bizunk benne, hogy a bajnokság nagy 
viszont láthatjuk a vidéki színészet minden ke- tétje és az elsőosztályba való jutás sorsá mint 
servét és a vidéki kisvárosok sok problémáját, már évek óta, megint csak a KSE és a SFC 
Második darab vígjáték „Második nászút'. Hal- között fog eldőlni. Mai első ellenfele az ujon-
latlanul mulatságos és ötletes történet pompásan nan alakult pápai sport egyesület a Pápai Perutz 
feldolgozva. 8 án az „Asszonyok ostoraM mu- Sportclub. Új erőkből áll a csapat, de nagyon 

tatja be a mozgó Ez a darab Wassermann világ- is komolyan kell venni tudásukat eddigi ered-
hirü regényének filmváltozata. A főszerepben Éva ményeik alapján. Mindjárt első bajnoka mérkö-
von Berne mellett John Gilbertet a legrokon- résükön nagy meglepetést okoztak, mert idegen-
szenvesebb filmszínészek egyikét láthatjuk. A ben Sopronban legyőzték az ottani MOVE csa-
filmet tavasz végén mutatta be a budapesti Royal patát. Mindenesetre imponáló teljesítmény. Má-
Apollo Igen nagy sikerrel. Egy világhírű iró nagy sodik bajnoki mérkőzésükön a SAK-al fuzionált 

és merész témáját teljesen újszerű rendezésben SFAC-al kerültek össze s bár itt vereséget 
és színjátszásban látjuk viszont a darabban. Hőse szenvedtek, keményen megálták helyüket. Papir-
egy züllött életet élő lelkiismeretlen báró, aki forma szerint, de meg egyébként is KSE-nek ma 
legnagyobb gonoszságának elkövetése előtt hir- győznie kellene s bár a futball kiszámíthatatlan, 
telen ráeszmél saját bűneire és megtér. A darab ebben hinni is akarunk^ A mérkőzés pontosan 
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maga egyike a legérdekesebb filmeknek. 7 ,4 órakor kezdődik. Előmérkőzést a Törekvés 

PORZOL pácolás utan erőteljes, egyenletes keles - jó áttelelés - többternies! 

N e m m i n d e n p o r p á c ^ P O R Z O L I 

Vigyázzon a névre! Csak „CHIN'OIN" plombával lezárt dobozt fogadjon el! 

E-ivedül a PORZOL-t alkalmazták Magyarországon több lOO.OOO holdon! 

A PORZOL fzine vörös, hatasa biztos - Eredeti gyári áron beszerezhető 

U n p e r J ó z s e f f í l s z e r k e r e s k e d ő n é l . K ő s z e g . 
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csapata játszik a nagygencsi levente csapattal.j 
Tekintettel arra, hogy Kőszegen majd egy telév 
óta nem vo!t bajnoki mérkőzés, valószínű, hogy 
ma igen nagy szamban fo^ja a közönség a sport- ! 
pályát felkeresni. 

Többrendbel i Puch győzelem az Oszt-j 
rák Grand Prixen. Vasárnap futották Bécsben 
az osztják motorkerékpáros Grand Prixet a Bö- i 
sendorfi delta pályán A versenyzőknek a p;o-
posiiiók szerint az volt a feladatuk, hogy I r t 
óra alaít minél hosszabb távot fussanak be. Az 
Összpontozás alapján a nemet Rütchcn leit a; 
verseny absolut győztese, aki hat óra alatt 607.402 
km. futott le és e/.en teljesítményével uj rekor-! 
dot állított fel Érdekes, hogy nemcsak a 350-es,' 
hanem a 2">0 es kategória győztese is sokkal' 
többet futott le. mint az 500 cm3 kategória győz-
tese. A 250 es Puch motor Cmyrallal a nyerge- i 
ben gyönyörűen szerepelt, s kategóriájában a J 
legjobb ered nényt érte el. Eredménye jobb, J 
mint az európai hirü Tayloré, aki 500 as Raleigh 
motorjával kevesebb km-t futott mint a kis 250-
és Puch. A 17ö es kategóriában B.ichmann comp-
ressoros D. K W. gépével 437 km-t futott a 
250-es Puchhal szemben 567 km-es teljesitmé- | ifjúsági hátúszás: 1. Czeke Miklós 1 p. 20 mp. 
nyével. Feltűnő, hogy csak az HKX) cm3 es ka- ; KSE 2. Szalay Ferenc PUE. V»0 m. senior mell-
tegóriában Rütchen szárnyalta tul km. teljesitmé-, Uszás: 1. Szalay Béla 1 p. 19 mp. HUE, 2. Bei-
nyeben a kis 250 cm3 s Puch hatalmas teljesít- j mann Ottó Kürt KSE, 3x(>0 m. vegyes staféta: 
ményét. j 1. PUE. Mikó Zoltán, Szalay Ferenc, Szalay Béla 

Sport beszámoló az elmúlt hétről. Külön 2 p- 30 mp. 2 KSE Szovjak Imre, Czeke Miklós, 
cikkben kell az elmúlt het sport eseményeiről Bráder Lajos, 3x60 m hölgy staféta: 1. PUE 
beszámolnunk, annyira összetorlódtak azok. Iga- Benkő Ma'git, Kovács Janka, Plotzár Lotti. A 
zán örvendetes és kellemes kötelesség arról be- műugró számokat a közönség a legnagyobb ér-
számolni, hogy a KSE az elmúlt napokban há- | dcklődéssel nézte Legiöbb tapsot Vécsey, kerü-
rom irányban is igen erős tevékenységet fejtett leti bajnok számai kapták. Kitűnőek voltak a 
ki. Pompásan s került hatalmas úszóversenyét kabaré műugró számok, amelyeken igen jól mu-
követte a nagy futballattrakció, a KSE futball- látott a nagyszámú közönség. Ezután a vízipóló 
csapatának szereplése a komplett Sabária ellen, mérkőzések következtek. Először bemu'ató mér-
Az úszóverseny lebonyolítását Zerthofer Rezső ve-1 kőzést játszott a Pannónia A és B csapata, ame-
zette. Az úszóverseny végén a soproni vendé-jlyet az A csapat nyert meg 4:0, m tjd pedig a 
geket a KSE nevében vitéz Szabadváry Ferenc' Pannónia és a kőszegi SE csapatai játszottak, 

üdvözölte és átnyújtott a Pannóniának egy szép 
csokrot. Ezután Jambrits Lajos polgármester a 
város nevében üdvözölte a soproniakat és gyö-
nyörű szavakkal mutatott reá a két testvér város 
egymásrautaltságára. A soproni Pannónia veze-
tője Schntider mérnök hosszabb beszédben kö-
szönte meg az üdvözléseket és mutatott reá az 
uszó sport mostoha sorsára s arra, hogy annál 
nagyobb dicsőség Sopronra és Kőszegre, hogy 

amelyet a Pannónia 6 : 0 arányban nyert meg. — 
Az úszóversenyt követte a Sabaria—KSE meccs. 
Az első felidő ali * hogy megkezdődik, már benn 
is van az első gól az első percben a KSE há-
lójában. Mindenki katasztrófát vár, annál nagyobb 
meglepetés volt a félidő többi része. A Sabária 
ebben a félidőben nem mutatott sokat és e fél-
idő azt mutatta, hogy a lebecsült amatőr sport, 
a KSE is tud méltó ellenfele lenni a Sabatiának. 

még is szép eredményt tud felmutatni az uszó-( Bár a Sabária némi fölényben volt, a KSE sok 
sportban. Végül Jambrits Lajos polgármester (veszélyes helyzetet teremtett a Sabária kapu 
osztotta ki a győzteseknek az érmeket, összesen | előtt. A második félidőben azután rákapcso t a 
15 nagy ezüst kis ezüst és bronz érem került Sabária, irtózatos tempót diktált. A KSE érthe-
kiosztásra. Eredmények a következők voltak :j tőén visszaesett s egymás után kapta be a gó-
90 m. senior hölgy mellúszás: 1. Benkő Margit lókat. A KSE a mérkőzés végén remekül felépi-
1 p. 34 mp. PUE, 2. Főző Emmi PUE, 3. Szi-! tett lendületes támadások után 2 szép teljesen 
lassy Nádin KSE. 90 m. senior férfi gyorsúszásmegérdemelt góllal bizonyította be, hogy nem 

1. Szalay Béla PUE 90 m. hölgy gyorsúszás 
1. Plotzár Lotti 1 d. 13 mp. PUE. 90 m. ifjú-
sági gyorsúszás: 1. Arszin Miklós PUE 1 p. 64 

szabad megijedni még az oly nagynevű ellen-
felektől sem. A Sabáriától a közönség többet 
várt. A második félidőbeni nagy eredménynek 

hiányoznak a konkrét adatok, ezek hiányában a 
kihágási eljárást megindíttatni es a kontárt meg. 
büntettetni nem lehet, e/ért az ipartestület ez-
úton kéri fel a névtelen feljelentőt, közölje\i 
ipartestülettel, hogy a megnevezett kontár mikor 
kinek és miiyen ipari"nunkát készítetett. E z e n 

adatokat névtelen levélben is közölheti, de ma-
gát meg is nevezheti mert az egyesület minden 
feljelentést bizalmasan kezelés a feljelentést mind 
testület, feljelentő nevének közlése nélkül, teszi 
meg s minden lehetőt e'követ, hogy a feljelen-
tett kontárok meg is legyenek büntetve, igv a 
legutóbb Bíegner Antal a szobafestő, Grizs Géza 
a mázoió iparba vágó kontárkodásért 10 —10 p. 
Frenreisz Edirh pedig a vendéglős iparba vágó 
kontárkodásért 20 P pénzbüntetéssel sújtattak. 

A v i lág legolcsóbb képeslapja . Laptár-
sunk Tolnii Vilaglapja, amely hatszáz embert 
foglalkoztat üzemeiben, olyan funoamentális vál-
tozást eszközölt, amely példátlan a lapkiadás 
történetében. Ezt a változást nem értenénk meg, 
ha nem Tolnai Világlapjával állnánk szembeni 
hiszen ettől a népszerű képeslaptól több mint 
három évtizeden keresztül megszoktuk a szen-
zációs meglepetéseket, megszoktuk azt, hogy 
a jóból a legjobbat és árban a leegolcsóbbat 
adta. Harminc esztendőn keresztül t bb mint 
félmillió ember tartozott Tolnai Világlapja tábo-
rába, de az olvasók egy része a kegyetlenül 
mostoha viszonyok miatt elmaradt. Ezeket az 
olvasókat akarja most Tolnai Világlapja vissza-
hódítani, amikor a szeptember 3-i számtól kezdve 
a lap árát 60 fillérről 24 fillérre leszállította. Ez-
zel szemben a lap terjedelme és tartalma semmit 
sem változott, sőt meg jobb és ezentúl két foly-
tatásos regényt is közöl az eddigi külön bekö-
tött regénymelléklet helyett. Nincs Európában, 
vagy Amerikában a Tolnai Világlapjánál olcsóbb 
lap, mert 24 fillérért szinte lehetetlen 64 oldalas 
képeslapot adni. Tolnai Világlapja azonban a 
lehetetlent is megkísérelte és ez sikerült is neki. 

Diva tö l tönyök P 40-től, tiszta gyapjú kel-
mékből P 80-től nagy választékban kaphatók 
ZERTHOFER REZSŐ ruhaáruházában. A saison-
ból visszamaradt nyári cikkek u m. joppekabátok 
burettöhönyök és vászonnadrágok olcsó kiárusí-
tása. Gallértisztitás elfogadtatik. 

Anyakönyv i kivonat az e lmúlt hetekről. 
S z ü l e t é s e k : Ragasits Gyula—Wagner Mária: 
István r. k.. Mtitz József-Treppler Mária: Antal, 
József ikrek r. k , Grosz Ferenc—Wesz Paula: 
Mariska r. k., Farkas Ernő-Horváth Vilma: Ernő 
r. k., Zottler Ferenc—Máté Ilona: Magda r. k. 
H á z a s s á g : Hauer József -Avár Mária, Páll 
lózsef-Kiss Mária, Odonits János-Somogyi Ma-
tild, Németh János-Lasitz Mária. H a l á l o z á -
s o k : Klug Ernő 23 éves, elgázolás, Maitz József 
és Antal ikrek 10 óra, életgyengeség, özv. Schreiner 
Jánosné 77 éves, mellrák. 

mp. 2. Czeke Miklós KSE, 3. Hauer Antal. 60 nem annyira a Sabária lendülete és tudása az 
m. mellúszás államrendőrség részére: 1. Besenyő oka, mint a KSE kifulladása és erős visszaesése. 
Lajos 1 p. 45 mp. KSE 2. Csizmazia Pál KSE. A KSE azonban így is büszke lehet, ha talán 
90 m. hölgy hátúszás: 1. Plotzár Lotti 1 p. 27 nem is az eredményre, bár ez sem olyan rossz, 
mp. PUE. 90 m. ifjúsági mellúszás: 1. Mikó hanem különösen az első félidőben mutatott já-
Zoltán lp. 28.3 mp. PUE, Grefenstein László tékára. 
KSE, 3. Paár János KSE. 60 m. mellúszás le- i Névtelen feljelentés érkezett mult csütör-
venték részére: 1. Bráder L^jos 53 mp KSE, 2. tökön Dömötör Gyula ipartestületi elnök cirr.ére 
Kopfer Károly KSE, 3. Scheer Ernő KSE. 90 m.' egy női szabó kontár ellen, mely feljelentésből 

A u t ó - ó s m o t o r k e r é k p á r 

pneuma i i k 
legelső gyártmányúak, frissek, garanciával, autó-
felszerelések dus választékban nagy árengedmenyel 

legolcsóbban beszerezhetők 

N A G Y J Ó Z S E F 
autópneumatik és alkatrész szaküzletében 

Budapast VI., Adrásay-ut 34. 
Ttlefonazám : Interurbán 221—97, 285—63. 

• BLEKTRO BIOSKOP • 
Vh 661 1930. Vh. 796/1930. 

Vasárnap, szeptember 7-én: 

A vidéki színésznő 
Kisvárosi regény 8 felvonásban 

Főszereplő Thelna Todd. Milton Sills 

Második nászút 
Vígjáték 8 felvonásban. 

A főszerepben May Mc. Avoy 

Hétfő (önnep) szeptember 8-án_: 

ASSZONYOK OSTORA 
Jacob Wósserman. 

.D ie Masken des Ervin Reiner* 

cimii világhírű regénye után 8 (elv. 

A főszerepben JOHN GILBERT és 

EVA von BERNE 

É t a k l a ó r ó m ú s o r . 

Árverési hirdetmény. Árverési hirdetmény. 
Alulírott kir. járásbirósági végrehajtó 

ezennel közhírré teszem, hogy a kőszegi 
kir. járásbíróságnak 1929. Pk. 1522 7. sz. 
végzése folytán dr. Kanczuker Géza es 
mas ügyvéd által képviselt Stube ezső 
Salgi Imre végrehajtatók javára végre-
hajtást szenvedő ellen 128 P 2 f és 264 
P 78 f tőke, ennek 1929 évi aug hó 1. 
napjától járó évi 1lVín/o kamatai és eddig 
megállapított költségek erejéig Kőszegen, 
Kossuth Lajos--u. 17. sz alatt végrehaj-
tást szenvedő lakásán és üzleti helyisé-
gében 

1930. szeptember hó 18. nap jának 

d. «. 9 órá já t 

határidőül tűzöm ki, amikor 1400 P-re 
becsült különféle gyártmányú kerékpárok 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé-
rőnek becsáron alul is eladom 

Felhívom mindazokat, kik a befo-
lyandó vételárból a végrehajtató követe-
lését megelőző kielégítéshez jogot tarta-
nak, igénvüket az árverés megkezdéséig 
nálam irasban vagy szóval jelentsék be. 

Kőszeg, 19J0. augusztus 25 

Bódy László kir. bír. végrehajtó 

Alulírott kir. járásbirósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a kőszegi 
kir járásbíróságnak 1928. Pk. 656/19 és 
a többi sz. végzése folytán dr. Radvány 
Manó ügyvéd által képviselt Radvány 
József végrehajtató javára végrehajtást 
szenvedő ellen 205 P és a többi tőke, 
ennek kamatai és eddig megállapított 
költségek erejéig Kőszegen, Király-ut 1. 
szám alatt végrehajtást szenvedő üzleti 
helyiségében 

1930. évi szeptember 18. nap jának 
délelőtti 10 órá já t 

határidőül tűzöm ki, amikor 1984 P-re 
becsült ruhaszövetek, selymek, zsebken-
dők, férfigallérok, ingek, kötöpamut, posz-
tókendók, mosóselymek, puplin selyem, 
keztyük. fejkendflk, nyakkendők, nadrág-
vászon ingóságokat készpénzfizetés mel-
lett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul 
is eladom. 

Felhívom mindazokat, kik a befo-
lyandó vételárból a végrehajtató köve-
telését magelőző kielégiteshez jogot tar-
tanak, igényüket az árverés megkezdé-
séig nálam írásban vagy szóval jelent-
sék be. 

Kőszeg, 1930. augusztus 23. 

Bódy László kir. bir. végrehajtó. 

Tanulófiut 
és egy erősebb 

kifutót 
jó fizetéssel azonnal felvesznek a 

Hangyában. 

Egy gyermekágy mat-
raccal, egy nagy és egy 
kistükör, mosdó, takarók 
és különféle dolgok el-
adók. Bővebbet a kiadóhiv.-ban. 

Jobb, nemetűi beszélő leány, 
ki a háztartásban is segédkezik, 

két gyermekhez felvétetik, 
DONÁTH ÉKSZERÉSZ 

Szombathely. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 

•^30 szeptember 7. Kőt,zig e» Vid.ke 4 


	Kőszeg, 1930. szeptember hó 7-én
	50. évfolyam 36.szám 
	Felelős szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyes
	A szülőföld és termászet védelme
	Szülőföldismertetés
	A városi múzeum kérdéséhez
	Horváth Detre dr.
	Városi közgyűlés
	Hirdetmények
	vitéz dr. Nagy Miklós polgármesterh.
	Ipartestületi közlemények
	HÍREK
	A kőszegi ipartestület elöljárósága
	Az 1532. évi török ostrom 400 éves évfordulójának megünnepléséről
	Mozihírek
	Anyakönyvi kivonat
	Árverési hirdetmény
	Árverési hirdetmény

