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A Nemzeti Egység 
mozgalmának zászlóbontása 

Kőszegen es a kőszegi kerülatben 
Az egész országban egyídőben 

történik meg a zászlóbontás. Ke-
rületünk községeiben e hó 15-én 
alakul meg ünnepélyesen minden-
hol a szervezet. Városunkban min-
den valószínűség szerint 18-án. A 
mozgalom vezére és megterem-
tője Gömbös Qyula. Rövid prog 
ramja és célkitűzései a következők: 
A Nemzeti Egység mozgalma a 
legnemesebb nemzeti eszmét, a 
magyar egvség gondolatát irja lo-
bogójára. Szervezetet létesít az 
ország minden részében, a leg-
kisebb községben is. A szervez-
kedés nagvjában az olasz fascista 
rendszer mintájára történik, hozzá 
simulva a magyar nép szokásai-
hoz és természetéhez. A szervez-
kedés a legkisebb részletekig elő 
van készítve és olyan aránvura 
tervezve, amely minden eddigi 
mozgalomtól minden tekintetben 
eltér. A szervezetek a pártpoliti 
kán messze túlmenően az egy-
séges magyar társadalomnak nem-
zeti erőket gyűjtő hasznos és ered-
ményes életét kívánják biztositan. 
A szétforgácsolt erőknek össze-
fogása és a fejlődő nemzeti élet 
szolgálatába állítása a nemzeti 
egvség mozgalmának egyik főtö-
rekvése. — Énnek a gondolatnak 
megvalósítása minden eddigi mes 
terséges válaszfalnak a lebontá-
sával, minden különböző politikai 
meggyőződés kiegyenlítésével te 
remti meg szervezeteit abban a 
szilárd tudatban, hogy a nemzeti 
egységnek és együvé tartozandó-
ságának nemes gondolata ott pa-
rázslik minden becsületes magyar 
lélek mélyén, különösen most, ami-
kor Magyarország sorsdöntő nap-
jai következnek el minden tekin-
tetben. Történelmi eseményekelőtt 
állunk és ezért e mozgalomnak 
sikerülnie kell, mert hazánk és 
mindannyiunk jövőjéről és boldo-
gulásáról van szó. A szervezetek 
megalakulása és működése után 
uj alapokra kívánja majd helyezni 
a miniszterelnök a választási és 
parlamenti rendszert is. Maga a 
szervezkedés az egész országban 
egységes központi irányítás mel-
fctt történik. A miniszterelnök a 
szervezkedés munkájában közvet-
ettül személyesen vesz részt és 

magának tartotta fenn a jogot, 
hogy a szervező munka vezető 
egyéneit a kerületekben kiválassza 
és a szervezés teendőivel meg-
bízza. — Ezek a kinevezések az 
egész országban megtörténtek és 
a szervezési munkálatok, most 
már a leggyorsabb tempóban egy-
ségesen az egész országban meg-
indultak. 
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Jambrits Lajos palgármaster 
nyugalomba vonult, 

Bír a polgármester az utóbbi idö 
ben m ind gy i k r abban hangoztatta 
hogv belefárad' a közel két évtizedes 
polgármesterségbe és nyujdi jba megy. 
mégis meglepetés gyanánt hatott a 
nultheti s z á n u n k b a n megjelent h i rü ik , 
í o gy J imb r i t s Lajos nyugdíjaztatása 
iránti kérvényét már régebben beadta 
is most ' f í lsőbb hitósága elfogadta a 
Kérelmet és nyugd jazta. Kérelmében a 

polgármester megrongált egészségi 
állapotára hivatkozott. Valóban, nen 
csak most, de már két évvel ezelőtt 
is gyakran panaszkodott, mert bizony 
vasfizikumát a város első tisztviselő-
jének megtámadta a sok gond. amely 
a város vezetésével járt és a sok ne-
hézség, mellyel a nehéz időkben egy 
Trianontól tönkre sújtott városnak 
vezetése járt. 

Jambrits Lajos, aki 56 éves, gim-
náziumi tanulmányainak befejezése 
után elvégezte a jegyzői tanfolya not, 
najd megszerezte a jogi képesítést és 
mint tartalékos hadnagy 25 éves ko-
rában lépett Kőszeg város szolgálatába, 
mint díjnok. 

A többi szürke kisbeamter közül 
hamarosan kitűnt a tehetséges, szor-
galmas fiatalember és szolgálatbalé 
pése u'án már néhány hónappal 1902. 
lug. 22 én írnoknak választiák meg. 
Előlépésének következő ideje 19%. 
évre esik, amikor közgyámnak válasz-
tották meg. Ezen állásából helyettesi-
lik be 1907-ben pénztárnoknak, 1908-
oan főjegyzőnek, 1913 ban közigazg. 
tanácsnoknak. 

Amikor 1915. évben a háborús 
feladatokban kimerült Auguszt János 
nyugalomba vonult, minden szem a 
háborúból hazatért fiatal és tetterős 
jambrits Lajosra tekintett, akit néhány 
h iv i helyettesi működése után 1915. 
októberében egyhangúlag megválasz-
tottak a város polgármesterének. 

I Nem szerencsés időben került a 
város élére. Vége volt ekkor máran-
na'c a korszaknak, amely Kőszegből 
dog korszakát jelentette. A háborús 
nyonoruságok segítségért, tanácsért 
nindenkit a polgármesteri szobábi 
dirigáltak. Egyik kenyérért sirt, másik 

harctéren elesett kenyérkereső fiát 
siratta, a harmadik elkeseredett h in -
tón követelte, hogy urát engedjék 
haza a háborúból. A háború után be-
Következett forradalmik Jambrits La-
ost nem egyszer kínos helyzet elé 

állították. Szabadulni igyekezett állá-

iától. de visszatartotta polgárai sorsi 
és mint polgármester mégis csak tu-
dott bonyolultabb ügyben is segiten 
n á s o K o n . Ezen állaoot azonban so-
Káig nem tarthatott. Az ízig vérig ma 
jyar enbert csakhamar elsöpörte í 
forradalom: egyszerűen szabadságra 
küldték a kommunisták. 

A kommunizmus bukása után ismé 
elfoglalta székét a polgármester. A le 
számolás nehéz óráiban szükség vol 
a higgadt gondolkodására és jó szi-
vére. A lassú konszolidáció után, pó-
tolni kellett az elmaradottakat, tovább 
<ellett fejlesztenie a várost, melye 
időközben maidnem el is csatoltak 
VI igy arorsz ágtól. Kőszeg végül is meg-
naradt, de elszakították a várost él-
tető környéket 

Pro^rammjának tengelyében állí-
totta be a város további fejlődését 
mint nyaraló és mint iskolaváros le-
gyen megélhetési lehetősége a város-
nak. — 

Az utolsó évtized építkezése mu 
tatja azt a nagy energiát, mellyel Jan-
rits Lajos városának további fejleszté 
séhez látot t : 

A téglagyári körkemence építése, 
t csend Vlaktanya továbbfejlesztése az 
uj hatalmas tűzoltólaktanya megépi 
•ése, az állami tanitóképző intézet lé-
tesítése. a villamostelep bővítése, a 
Kelcz Adelffy fiunevelőintézet, a mis 
siós intézet mindmegannyi olyan lé-
esitményei a városnak, mely a város 

visszahanvatlását akadályozták. Ámult 
évben épített tiszti üdülő ugyancsak 
Jambrits Lajos nevéhez fűződik. Az 
építkezéssel egyrészt a város további 
fejlesztése volt a célja, másrészt a 
nunkanélküliség enyhítése is szeme 
előtt volt, mert az utolsó években már 

mindenhonnan kiűzött sok építő 
munkás a polgármester ajtaján kopo-
gott be erélyes hangon kenyérért, nem 
is decemberben, hanem májusban és 
munkát követelt. — A sok építkezés 
ugyanabba a sorba juttatta Kőszeget, 
nint a többi várost. 

Kőszeg is hatatmasan eladósodott. 
\ város polgársága nem bírt eleget 
enni adózási kötelezettségének a na?y 
eszegényedés következtében, a bevé-
eli források igy kiapadtak, a kiadási 
ételek meg emelkedtek. A város las-

sanként nem tudott eleget tenni, fize-
ési kötelezettségének, aminek oka lett 
azu;án, hogy egyik hitelezője a várost 
oerelte. 

Bár Jambrits Laios a legsúlyosabb 
gazdasági viszonyok között vezette 
városát, mindazonáltal szerencsés kéz-
zel nyúlt az alkotásokhoz. A k ibon-
akozás utján azonban sorozatosan 

érték a kellemetlenségek a várost és 
vele együtt a polgármestert. Ilyen ne-
hézségekkel küzdött a város, amikor 

köszöntött a jubileumi év. Az ün-
nepségek fáradtságos munkájából a 
o ilgármester alaposan kivette részét. 
Minden ünnepély, kongresszus alkal-
mával több ízben is beszélt, az élő-
Készítő munkálatokon részlvett s mi-
kor a sok ünneplésből kimerülten Író-
asztala mellé ült a hitelezők nem ép-
pen kellemes hangú leveleire kellett 

válaszolnia és a bo iyo lu l t kérdések-
ien tárgyalásokat fo 'ytatni i . A tár -
gyalások erednényre ne-* vezettek, 
zárlat alá került a város közigazgatá-
silag és a felsőbb hatóságok avatkoztak 
bele most már mind erélyesebben a 
város ügyeibe, ennek folyamányakép-
pen a város autónó niáját is felfügesz-
tették. s 

Mindezen »ok bajért a váró* 
képviselőtestületének jó része ma*át 
a polgármestert okozta. Egyéb súr ló-
dási felületek is támadtak a polgár-
mester és a város társadalmának vezetői 
között, melyek a hírlapokból is köz-
ismertek. 

Mégsem ezen súrlódások, hiszen 
^ a béke embere volt teljes vi lág 
életében és csak szeretni tudott hanem 
a sok izgalom, ami a város nehéz 
ügyeivel együttjári, viselték meg 
idegeit. 

A több mint 30 éve szolgáló 
polgármester ezeku'án nyugdíjaztatá-
sát kérte már hónapokkal ezelőtt. 
Kérelmét m is t intézték el. 

Nyugdíjas éveit Jambrits Lajos 
Kőszegen tölti, miután itt háza és b i r -
toka van és mint városi képvise l i 
(viril is jogon) bizonyára nem fogja 
városától megvonni a képviselőtestü-
letben további értékes muikásságát. 

Dr. F. E. 
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fl bencés gimnázium 
jubileuma. 1 

Fényes ünnepség keretében em-
lékezett meg városunk közönség® 
s vele a helybeli bencés gimnázium 
ifjúsága a 25Ö éves kőszegi g imná-
zium ui épűle.'e fennállásának 25 éves 
évfordulójáról. 

Az ünnepségen résztvett a rend 
fej* is. Kelemen Krizosztom dr. pan-
nonhalmi főapát, aki pűnkösdvasárnap 
•ste érkezett Kőszegre, ahol az ál lo-
máson vitéz dr. Nagy Miklós polgár-
mesterhelyettes és Kováts Arisztid 
bencés igazgató fogadták. 

Az ünnepség pünkösdhétfőn folyt 
'e. Tábor i misével kezdődött verő-
fényes p lnkösd i regjelen 9 órakor az 
ünnepség. A gimnázium udvarán, 
közvetlenül a hegve'< alján, emelke-
dettebb helyien á'l az oltár. Mögötte, 
a hsgyo'dalba ha'almas kövekkel ki-
rakva N t íymagyarország. Fenn a m i -
gasbau a hegvoldal befejezéseképpen 
hatalmas fenyők adiák msg a hátteret, 
melyek sötétségéből kifehérlik messze 
a világító fehér kereszt. 

Az oltárnál Kelemen Krizosztom 
dr. megkezdi miséjét. Az ünneplő kö -
zönség hatalmas tábora székeken fog-
ai helyet Egy-egy fecske csicsereg 

bele az ünnepélyes csendbe, amikor 
'elhangzik az ősi ének: „ A h ! hol vagy 
magvarok. . 

A tábori mise után a nagykö-
zönség a gimnázium dísztermébe vo -
nult, melyet zsúfolásig megtöltött az 
érdeklődők és szülők serege. Ae első 
sorokban a város vezetősége, az egy-
lázak, iskolák, katonai és polgári hs-
tóságok képviselői foglaltak helyet. 

Egyes szám ára 16 fillér. 
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Délelőtt 10 ó n k o r kezdődött a ma 
tine Kéhler: Csokonai nyitányával, 
melyet az öreg bencésdiákokkal ki 
egészített £0 tafcu zenekar adott elő 
Kovats Ferenc karnagy kitűnő veze 
lése mellett. 

Ezutar. Kováts Arisztid igazgató 
lépett az emelvényre és kedves be-
szedjen hódol j azok emlékének és 
faradságának, akik nagy áldozattal az 
intézetet létrehozták, külfln hálával 
a44*va a va^os közönségének, mely 
nagy anyagi áldozattal járult az uj 
bences gimnázium megépítést költse 
f t i hez . Az elmúlt 25 évre visszate-
kintve az mtezet volt igazgatóinak ér-
demeiről emlékezett meg. majd a 
bencés diákság nagy szeretetét mél 
tatta. mely megnyilvánult a háború 
alatt, amikor az intézet ifjúsága felső 
osztályainak tanulói önként vonultak 
a had >a, akik közül sokan hősi halált 
is haltak, majd a kommunizmus szen 
védéséiről megemlékezve, a diákság 
bátor es hazafias magatartásai dom 
borította ki. 

Nagy elismerés és taps kisérte 
Kovats Arisztid szavait, majd dr. 
F reyb t rgu Jenő t. főügyész, az intézel 
volt növendék* tartott beszédet a ju 
biláló gimnázium történetéről. 

A gimnáziumban a tanítást ala-
pítása eveben 1077 ben kezdték el a 
jezsuiták, gróf Széchenyi György 
tHj.OOli foiintos alapítványa eredmé-
nyeképpen. 180 diakja volt annH 
idejen az intézetnek. A jezsuiták azon-
ban nem maradhattak Kőszegen, mert 
Tököly csapatai elűzték őket már 
1683-ban. A megmaradt epületet pe-
dig a tűzvész pusztította el. 1773 ban 
az eltörölt jezsuita rend helyebe a 
pianstak leptek, akiket l b l 5 ben a 
bences rend váltott fel. Azóta szent 
Benedek fiai tanítanak a kőszegi gim-
náziumban, amely azonban csak kis 
gimnázium volt. 

Kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg ezután a szónok azoknak a mái 
el is hunyt férfiaknak munkálkodásá-
ról, akik a^ uj gimnázium létrehozá-
siban latadoztak. A varos polgársá-
gának hazafias erzületére vall, hogy 
lblift-han a milleniumi évben elhata 
rozta, hogy a határszéli varosban, mint 
a nyugati vidék eme kultur gyupont-
jában telepíti az uj gimnáziumot. 

Szovjak Hugó dr. városi tiszti fő-
ügyész, Aipar Ignác kultuszminisztert 
tanácsos Mazy Engelbert igazgató, 
Szájbely Gyula és Láhr.e Hugó orsz. 
gyűl. kepviselők, Tipka Ferenc, dr. 
Sissovich Miklós es Au^uszl János 
p'olgaimesteiek es végűi dr. Bárdos 
Ken.ig igejgató érdeme, hugy 1908 
szeptember 8 án Fther Ipoly pannon-
ha ln i főapát felszentelhette az uj gim 
náziun<oi es atadhatia rendcltetesenek 

Ezután a szónok pompás szavak-
t a n ím lekezelt mtg ano l a nagyszerű 
n ur.karói, meJyet a rer.d városunkban 
es M. ^,yarorszabon kifejt es azon ne-
zetewi lejezte be a nagyhatasu be-
szeikt, ho^y nincsen nu.s gyógyulása, 
sem a nciiuetnek, mint szent Benedek 
jel,r.onUdtavai: Oia et Labor a vissza 
szelezni ÓZ elveszteti ha^át. 

ü n e g : Hedolan indulója követ 
kezén t iu lan , melyet-ugyancsak nagy 
hatassál adott eiö a zenekar. 

Líutan következeti alialanos figye-
lem közepette a főapát bes/ede. 

Valahányszor ebbe a kedves vá 
rosta jövök kezdte beszedet a főapát, 
amely mint dragakő húzódik meg t 
hegyek aljaü^n, ebben az ódon vá 
rostran, melyben ezer eves magyar 
mull muzsikai, ÖiÖm tölt i el a szive 
met. De kei i ts az örömöm akkor, 
an.ikor e kidves várostan együtt la 
tom ünnepelni a város vezetőséget, 
annak táisadalmát, a bences tanári 
kart es ezen intezetnek ifjúságát. 

Amikor tegnap Kőszegre ertem 
es utam a Hősök Kapuja alatt elha 
lfcdt. ana gondoltam, hogy szeb-

ben nem lehet megoldani a hősök 
emlékét, mint ahogyan ezt Kőszeg 
tette, amikor ezen monumentális em 
lékkel áldozott a hősök emiekének 
A Hősök Tornyában gyönyörűen jut 
kifejezésre az a két gondolat, melyre 
mi az ifjúságot tanít juk: az Isten és 
hazaszeretetre Ottvan a homlokzaton 
a megfeszített megváltó alakja, a kapu 
átjárójában pedig Jurisich vezérlete 
alatt küzdő katonák és a világháború 
vad zivatarában martir halalt halt kő-
szegiek emieke. Amilyen remekül oldja 
meg azon fenséges eszmék ábrázolá 
sál a hősök emléke, éppen olyan 
rendithetetlen hittel es akarással ne 
véljük mi intézeteinkben az ifjuságo1 

az Isten és hazaszeretetre. A kőszegi 
hősök emléke oltár, melyen Isten és 
a hazaszeretet tüze ég. A magyar 
földön ezer évvel ezelőtt ezt a szem 
tüzet szent Benedek fiai és az első 
apostoli királyunk Szent István gyuj 
totta. Amíg el nem alszik ez a szent 
tűz az oltár előtt, addig nincsen okunk 
Kétségbeesni. 

Ha a magyar ifjúság — folytatta 
ezután beszédét a főapát — külömb 
lesz elmében, tudásban, erkölcsében, 
szivében, ha a magyar ifjúság külömb 
lesz izmos dolgozó karjával es alkotni 
tudásával, mint a körülöttünk lakó 
népek, amelyeknek hiányzik az er 
kölcsi alapjuk, hogy egy ezeréves 
szent alapot szettepjenek, akkor a mi 
ezer éves szent igazságunk győzni fog 
és akkor a vérző magyar haza újra 
nagy lesz. 

Ez a gimnázium, melyet a rri l le 
nium emlékére emeltek, méltó volt az 
ezeréves magyar tradícióhoz, a neve-
lők szándekához, hiszen 26 éven ke 
resztül martirokat es hősöket nevelt, 
csillagokat gyújtott meg a sötét magyar 
ejszakaban. 

A nagyszerű beszédet Kelemen 
Krizosztom azzal fejezte be, hogy 
midőn megköszöni Kőszeg polgár-
mesterének a város közönsegenek, 
hogv az intézetet létrehozta, egyúttal 
annak az Őrömenek adott kifejezest 
hogy pünkösdkor együtt ünnepel a 
varos vezetősége, a varos közönsége, 
a tanári kar es az ifjúság feltamadast 
váró magyar leltkkel, amely feltárna 
dashoz kerte a Mindenható áldását. 

Szűnni nem akaró taps jutalmazta 
az uj főapát szózatát, aki föpászton 
áldását adta az intézetre és annak 
ifjúságára. 

A nagyszerűen sikerült ünnepelyt 
Meyerbeer: Koronázási indulója zarta 
be, amelyet hatalmas előadásban és 
tökeletes tudassal mulatott be a ju 
bileumi zenekar. 

Dclben díszebéd volt a bences 
székházban, melyen a varos vezető-
sege, az intezetek igazgatói vettek 
reszt. Az ebed alatt Kovats Arisztid 
a főapatra mondott pohárköszöntőt, 
majd a főapat a város vezetőjere és 
közönségére emelte poharát, mire dr. 
vitéz Nagy Miklós pol^ármesterhelyet-
tes felköszöntőjebtn a bences rend 
fejet a fóapatot és a helybeli bences 
auari kart üdvözölte. Végül az összes 

ii.lezetek neveben Németh Károly ka 
nonok, a Keicz Adtiffy nevelő intézet 
mozgatója üdvözölte a jubiláló inte-
zetet. 

A lőapat, aki deiután a gimná 
ziumi if,usag tornavers* r v é n is reszt 
vett, az esti vonatta' u i t "9U el varo-
sunkból. 

T A B L E T T A K 

Ügyeljünk a Bayer-keresztre 

mely minden tablettán látható 

A kőszegi kerület elnökei és titkárai, 
A Nemzeti Egység mozgalmának 

kőszegi kerületében kinevezeti elnöke 
és titkárai egyes községekben a kö 
vetkezők: Vármegy ei pártelnök : Dr 
Osiffy Lajos főispán. Választókerületi 
elnöK: Czeke Gusztáv korm. főtaná-
csos, gyáros. Választókerületi t i tkár: 
vitéz Szabadváry Ferenc gyáros. 

Borsok : Németh Zoltán földbir 
tokos, Sziklay Ede földmives, keres 
kedő. Bucsu: Szabó Aladár földbirto-
kos, Németh jenő ig. tanitó Cák : 
Bálint janos kisbirtokos, Grastyár 
István tanitó. Dozmat: Bencsics Jó 
zsef kisbirtokos, Sztojanovics Jenő 
plébános. Felsőcsatár: Schődl Ferenc 
kb. k. biró, Pilhs János tanitó. Gyön-
gyösapáti: Balaton Gyula földmives. 
Btnkő Gyula fölmives. Keresztes: 
Paukoviis János k. biró, Horváth Nán 
dor. Kisasszonyfalva : Kovács János 
(török) földműves, Kovács József 
fölműves. Kiscsömöte: Molnár János 
földműves, Albert Gábor földműves 
Kisnarda : idb. Subosits Károly kisb 
k. biro, Szlavszky Gusztáv ig. tanító 
Kőszegdoroszló: Bertók Józseí kis 
birtokos, Szeles Gyula tanitó. Kőszeg-
paty : Varga Imre gazdálkodó, Takács 
Imre gazdálkodó. Kőszegszerdahely : 
Avár József kisbirtokos. Takács Gábor 
kisbirtokos. Ludad : Kunovics Gyula 
föld-nüves, Geiger József tanitó. Lu-
kácsháza : Poór József földműves, 
Gulner J<n' tanitó Nagyasszonyfa 
falva: Polgár József földműves, Sztro 
kay Károly tanitó. Nagycsömöte: 
Kálmán Lőrinc kisbirtokos, Iliás Géza 
ny. tanitó. Nagygencs : ifj. Mészáros 
István birtokos Gáspár Mihály köz 
segbiró. Nagynarda: Heider József 
tanitó, Osztrosits Ferenc községbiró 
Nemescsó: Sztrokay Dániel kisbirto 
kos, Bánó Ádám ig. tanitó. Olad: 
Hende Lajos községbiró. Reffy Antal 
tanitó. Ondód: Bnkucz József kisbir 
lokos, Török István tanító Perenye : 
v. Balogh János fm. kereskedő, Heisz 
Alajos k tanitó. Pöse : Barabás István 
földműves, llias Géza tanitó. Pusztacsó: 
Salinger Richárd uradalmi intéző 
Strokay János tanitó Seregélyháza: 
Sándor István földmives, Avár János 
földműves. Sé: Tóth Gábor nagybérlő 
Wankó Károly tanitó. Söpte: Csontos 
Sándor föld műves, Pesti Ernó intéző 
Torony : Palkó Ferenc kisbirtokos 
Krepsz Ágoston plébános. Tömörd : 
Kaldy Sándor uradalmi ispán, Koledic-
Ferenc kisbirtokos. Velem: Talasz 
József kisbirtokos Iványi Dezső ig. 
tanitó. 

HÍREK 
Kinevezések. A Nemzeti Egység 

egész u| alapokon történő szervezke 
desével kapcsolatban vitéz Gömbös 
Gyula még kora tavasszal kinevezte a 
vasmegyei szervezetek vezetőit. Az 
általános elvnek megfelelően azonban 
e kinevezések meg csak rrost kerül 
nek a nyilvánosság elé. A miniszter 
elnök kerületi elnökke Czeke Gusztáv 
kormányfőtanácsost, kerületi parttit 
kárrá pedig vitéz Szabadváry Ferencet 
nevezte ki, akik a fogadalmat mái 
Korábban letettek és a kinevezési 
o tmanyokat átvették. 

Kitüntetés Dr. Kapi Béla evang 
püspöK Orbán Káioly helybeli evang. 
lanitót eredményes munkássága elis-
meréseül az igazgatói cimmel tün-
tette ki 

Saját kére lmükre kftlcsönöser 
áthelyezte az igazságügyminiszter Heim 
Mátyás kőszegi és Bencze József mo-
hácsi telekkönyvvezetőket. 

Esküvő. Seybold Anna és Südy 
t i n ő , oki. gyógyszerészek, junius 7 én. 
T ranyban (Somogy m.) házasságo: 
kötöttek. (Minden külön értesítés 
helyett.) 

Iskola látogaiás. — Szerdán dr. 
Leidenfrost Gyuía kir. főigazgató meg-
látogatta a helybeli állami polgári fiú-
iskolát, felülvizsgálta az iskola helyi-
ségeit, szertárait és könytárait és a 
látottak és t-ipasztaltak felett uijes 
elismerését nyilvánította. Utána meg-
tekintette a helybeli tanintézeteket. 

É r tekez le t . A Nemzeti Egység 
mozgalmának szervezkedésével kap-
csolatban e héten jöttek Össze Kőszeg 
kerületének minden egyes községéből 
a kinevezett elnökök és titkárok. Az 
értekezleten vitéz Szabadváry Ferenc 
ismertette az összes tudnivalókat és 
osztotta ki községenként a szervezes 
megindításával kapcsolatos összes 
iratokat és nyomtatványokat. A lelkes 
hangu'atban lefolytatott értekezlet vé-
gén vitéz Szabadváry Ferenc tűzte fel 
i vezér megbízásából az összes jelen-
levőknek a Nemzeti Egysé? mozgal-
nának szép és ízléses jelvényét. 

Kézimunka kiá l l í tás nyílott meg 
elmúlt hélen az Ev. If j . Egyesületben. 
\ kiállított tárgyak ügyes kezek mun-
kájára vallanak és méltán megérdemlik 
a megtekintést. A kiállítás anyaga e hét 
folyamán több Ízléses tárggyal kiegé-
szült. Megtekinthető díjtalanul a régi 
evang. elemi iskolában. 

A helybeli helyőrség tiszti és 
altiszti kara május hó folyamán is se-
gített a kőszegi Ínségeseken, Még a 
hó elején 120 P t utalt át az állomás-
parancsnok az ínségesek részére, mely 
összeget az inségakció a rendelkezés 
ertelmeben egyenlő összegben a két 
nőegylet és a csecsemővédelem cél-
jaira juttatta 

A kőszegi á l lásta lan d ip lomás 
és érettségizett i f j úság kérvényt 
adott be a főispánhoz, amelyben hi-
vatkoztak arra, hogy a szombathelyi 
állásnélküli diplomások legnagyobb 
reszének szerzett a főispán átmeneti 
szellemi szükségmunkát. Kérik a kér-
vényben. hogy karolja ugyanolyan sze-
retettel fel a kőszegiek keserves ügyét 
is. A kérvényt a főispánnak vitéz Sza-
badváry Ferenc adta át. A főispán meg-
ígérte legmesszebbremenő jóakaratát 
es támogatását. 

A 18-as honvédek nagyszabású 
emlékünnepelyre készülnek, amelyen 
leleplezik az ezred emlékművét is. Az 
ünnepség augusztus 6 án lesz Sop-
ronban. Előkészületei már nagyban 
folynak. Felvilágosításokat a szombat-
helyi előkészítő bizottság a d : iHerte-
lendy Miklós Szombathely, Kőszegi-
utca 35., telefon 3^6.) 

A lövészegyesület és a levente-
egyesület választmányi üléseket tar-
tott, ahol egy nagyszabású ünnepség 
megrendezését határozták el. A tervek 
-zerint junius 25 én rendeznék meg a 
-porttal kapcsolatos nepünntpséget a 
KSE sporttelepen. 

Az Ipartestület jövő vasárnap 
deiután fél 3 órakor tartja székházában 
évi rendes közgyűlését. 

T e g n a p vo l t Móhr Jenő és Gratzl 
Gyula zenetanárok növendékeinek 
nagysikeiü évzáró hangversenye. Resz-
letes tudósitást legközelebb hozunk. 

A menetrend megjav í tása ér-
dekében most jött meg a megyegyü-
lés állásfoglalásának véghatározata, 
amelynek örvendetes része, hogy szük-
ség esetén a Máv. igazgatóságával is 
érintkezésbe lép az alispán. A vég-
határozat egyébként a következőket 
mondja : Vasvármegye törvényhatósági 
bizottsága magáévá teszi vitéz Szabad-
váry Ferenc indítványát és a kisgyü 
lés errevonatkozó javaslatát és fel-
hívja a vármegye alispánját, hogy a 
<zomba helyi Máv üzletvezetőséggel, 
szükség esetén a központi igazgató-
sággal erinikezésbe lépve, a szom-
bathely—kőszegi vasulvonal menet-, 
rendjének megjavítása iránt járjon el 
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Egy egészen új szappan — 
e g é s z e n r e n d k í v ü l i k ö n n y í t é s 

beóztatás A s s z o n y * 

d i c s é r e t mosóporral 

mosás ABC szappannal 

nagymosás nem gond többé. Végre egy 
szappan, mellyel a ruha fáradság nélkül 
ás kíméletesen mosható hófehérre — ez ci ^^ 

Mutter A B C szappan. AAár a pompás ii!at A:C .sappannai 
:s meggyőz ar ró l , hogy egy egészen kivé-

teles minőségről van szó. Szavatol t tiszfa-
sóqa d ú s h a b z ó k i p a s s i ^ a t , k ö n n y ű és 

olcsó munkát biztosít. 
Most tényleg gazda-
ságosan moshatunk — 
és a fehérnemű méc 
egyszer annyi ideig i 

ppfii 

i f á ' i J p 
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HUTTER AB S Z A P P A N 
már az íiCaía is tanújele jóságának. 

Széchy Már i a a murányi vénusz 
cimmel jelent meg a napokban Tau 
cher Cjuszláv tollából egy rendkivül 
érdekes és értékes tanulmány. A könyv 
istr.erteiesére, amely kapható a szetző 

. nél ts a helyi könyvkereskedésekben, 
| meg visszatérünk. 

Sopron, K6szeg és Pécs főreal-
jainak intézetközi sportveiienyeitől 
most mentek szét a rendkivül izlés*-* 
meghívók. Mint már jeleztük, hatal 
mas táborozássá! vannak egybekötve 
a versenyek. A tábor az Andalgó kö 
rjil lesz. A versenyeken az egesz or-
szádból igen sok előkelőség vesz részt 
s az eddigiek szerint ezalkalomrral 
egy-két napon át a miniszterelnök is 
varosunkban fog tartózkodni. A rész-
letes programmot jövő száriunkban 
hozzuk. A versenyek 18—29 ig tarta-
nak; Az atlétikai számok, kézilabda és 
gyephoki számok a KSE sportpályán, 
az uszó- és vizipolo szamok az inte 
zet uszodajában, szertorna az intézi 
tornatermeben, tenniszversenyek, lő 
versenyek pedig az intézeti pályákon 
folynak le. Az összes versenyek a meg-
hívó felmutatása mellett díjtalanul te 
kinthelck meg. A versenyeredmények 
« veisenybiróság által szerkeszteit es 
naponia megjelenő újságban jelennek 
meg. A verstnybiróság tagjai többek 
között dr. Bárány István és Pillér 
György Is. 

Tornavizsga. Hétfőn délután 4 
órakor tartotta sikerülten tornavizsgá-
]át a helybeli bencés gimnázium szép 
»zamu nézőközönség előtt. Rekord kö 
zönseg nézte végig a szebbnél-szebb 
számokat és megállapította, ennél 

nívósabb és sikeresebb torna 
verseny a gimnázium sportpályájár 
m«g nem volt. A ltO%-os sikeréri 
l«jles elismerésünk Szakmáry József 
testnevelési tanárnak. A szorgal-
mas munkájukéit a következő tanulói 
r ) t i uk kitünietest: Kósa Gy., Hor 
jaih Gy., Móritz L , Szovják B. VIII. 
Jeffer V., Skriba F. VII., Halmay I 
fwáy M VI., Bartucz L V , Wtisz I. 
[»•. Halmay Gy. III, Weisz I. II., Hu 

Norbert I. oszt. tanulók. 

Térzenét tartott a városi fúvós 
zenekar tegnap, szombaton este fél 9 
órakor a főtéren. 

Intarziás művészek érkeztek 
vándoiutjukon tegnap Kőszegre. Fa 
berakásos művészi alkotásokat hoztak 
magukkal: történelmi kepekel, cser.d-
életeket, hires művészek képeinek re 
mekbe készült másolatait. Sok remek 
n üről csak szakéitő latja mtg, hogy 
hónapok törelmes munkája volt szük 
séges elkészítésükhöz. — A 34 éves 
fiatalember, Tomtsáryi Árpád mögött 
20 éves művész-mult van. 14 éves 
korában kezdett foglalkozni az imar 
ziós munkával, közbe kitanulta a mű 
asztalos mesterséget is és gyárrotid 
hasonlókorú művész társaival a fából 
készült költeményeket. — Most pedig 
járja az országot. Hivatalok, intézetek, 
műértő magarosokat km-s fel, ajánlva 
munkáit Pártoljuk őt. Megérden li. 

Mozihirek. Mához egy hétre ké 
szül el az uj átalakított hangos leadó 
Addig még két jó néma film megy 
Most vasárnap magyar hiradó és a 
kisérőműsor mellett egy hatalmas ízig-
vérig cowboy dráma „Bulfalo Bili" 
John Brownnal a főszerepben. — Űr-
napján pedig egy izgalmasan erős, 
hatalmas háborús darab „Dráma a 
csatahajón". A háború kitörésekor és 
azután játszódik le a hallatlanul izgal-
mas darab, amelynek főszerepét Lily 
Dagower játsza. 

A 11 es vadászok ünnepélye 
szépen sikerült Győrben. Városunkat 
|agits Imre főjegyző képviselte. 

Beiratás. Felhivom az érdekelt 
szü'őket, hogy az állami tanitóképző 
Intézettel kapcsolatos gyakorló elemi 
iskolában a beiratások t. hó 17 én é> 
18 án (szombat-vasárnap) délután 3 
'•rától 6 óráig lesznek a regi evan 
gdikus iskola emeleli tantermében. Az 
érdekelt szülőknek az ügy érdekében 
való pontos megjelenését kéri az igaz 
gatóság. 

Az éles harcszerű lövészet Idő-
pont ja megvá l tozot t : junius 20-tól 
27-ig tart. 

Amit sehogyan sem értünk 
A szombati helybeli hetipiacon egy 
csomó cikk cseresznye, vaj turó stb 
20-40* 0 kai volt drágább, mintáz 
előző napi pénteki szombathelyi heti 
piacon. Mikor szűnnek már meg egy-
szer ezen lehetetlen állapotok ! 

Ma nyilik meg a Zárdában a 
polg. leányiskola kézimunka kiáilitása. 
Megtekinthető vasár és ünnepnap 
délelőtt 10-től, délután 5 ig, hét-
köznap délután 2—fi ig, junius 18 ig 
bezárólag. 

A Concordia k i rándulása az 
Irottkőre, irdu'.ás ma reggel 7 órakor, 
vezető Maitz János dalos, a Siájtr 
házakhoz délelőtt % 11 órakor, vezető 
Norczen János dalos. Gyülekezés az 
Ipartestület előtt. Deli 1 órakor talál-
kozás a Stájtrházaknál. Vendégektt 
Szívesen látnak. 

A reál iskola nagy sportverse 
nyére már holnap érkeznek Kőszegrt 
az tgyes intézetek növendékei szám 
szerint 400 an, az ünnepélyes megnyi 
t.is azonban mtgesak junius hó 18 ár 
delelőtt 10 órakor lesz. 

Filléres gyors érkéz k ma vá-
rosunkba. Ma Budapestről gyorsvo 
nitot indítanak Kőszegre, mely d. e 
fél 12 órakor szalad be Kőszegre. Az 
állomáson a vendégeket az idegen 
forgalmi iroda fogadja. Déli 12 órakor 
a Jézus Szive templomban szentmise 
lesz. Délután 2 órakor a város neve 
zetességeit tekintik meg az érdeklődők 
Találkozás a Főtér i a Szentháromság 
szobornál. A vár'^ nevezetességeinek 
megtekintése u. kisebb kirándulást 
rendeznek. Az idegen forgalmi iroda 
délután fél 3 tói fél 4 óráig működik 
a városházán. Aki lakást keres, ezen 
időben a városházán jelentkezzék. 

Tiz és húszéves érettségi ta 
lá lkozok városunkban. Ma vasárnap 
iskolai találkozót tartanak azok, akik 
10 illetőleg 20 évvel ezelőtt érettségiz 
lek a helybeli bencés gimnáziumban. 
A jelentkezések sz« rint megállapitha 
tólag a találkozó a siker jegyéber 
fog lefolyni. 

A Kat. Jótékony Nőegylet ez 
évi nyári kerti mulatsága a Mulatóban 
julius 9-én lesz. A mulatságra már 
folynak az előkészületek, mely a leg-
sikerültebb nyári szórakozások egyike. 

Folyik a cipó kiárusítás ön-
költségi árakon Főtér 10 alatt. Na 
legyen saját zsebének ellenséga 
és gyózöd jön meg saját érdeké-
ben az árakról . 

Faszénkereskedöket arra figyel-
mezieti a Kereskedelmi Kör, hogy a 
Tiniszter rendelkezése szerint csak es 

nettó egy kilós csomagban szabad ezt 
az árut forgalomba hozni, mert ettől 
eltérő adagolás mint tisztességtelen 
versenybe ütköző, — kihágást képez. 

A kereskedők és iparosok vá-
lasztmáryi tagjai közérdekű szakügy-
ben ma délelőtt I I órakor az ipar-
testület helyiségében együttesen érte-
keznek. Mivel a megtárgyalMndó ügy 
a választmányon kivül álló tagokat is 
érdekelheti, ez uton értesiti, hogy 
ezeket is szívesen látja e tanácsko-
zásnál. 

A fűszer- és élelmiszer ke-
reskedők túlzott elszaporodása foly-
tán külföldi mintára most nálunk is 
ezt ellensúlyozó rendeletet készülnek 
kiadni. Egyelőre oly irányban, hogy 
minden ilyen iparengedély véleménye-
zés végett az országos egyesülethez 
küldessék. Véleményezésre megkapta 
a javaslatot a Kereskedelmi Kör is. 
Ennek elnöksége e nagyon helyes 
ntézkedés mellett tette meg előter-
esztését. 

Óvodai ünnepély . E hó 17 én 
és 18 án d u. 3 kor tartják helybeli 
óvódásaink szokásos ovodai ünnepé-
yüket, kimondottan jó idő esetén a 
kettben, ellenkező esetben az ovoda 
érmét en. Vendegeket és érdeklődőket 

szívesen Iáinak az ovodi vezetői. 

Segédvizsgak. A kőszegi tanoncz-
vizseáló bizottságok elölt f évi május 
haviban a következő tanoncok tettek 
se^édvizs^át: Maitz Andor építőmes-
ternek, Scheer Ernő s Weigl János, 
Draskovits József kőm .esiparosnak 
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Wurst Ernő, Randweg József ácsipa 
rosnak Schatzl József, Horkay Lajosné 
nóiszabónak Klee Róza, Tucai István 
nagygencsi asztalosnak Dómján Lajos 
nevű tanoncai jó, jó, Draskoviis Fe 
renc kőművesmesternek Witzmann 
Flórián nevű tanonca elégséges ered 
ménnyel. 

A Színházi Élet uj száma 
remek felvételekben számol be a ken 
deresi jótékonycélu ünnep szereplőiről 
Érdekes riportot közöl a spanyo 
közhangulatról, amely a madridi vá-
lasztás után is változatlanul Gí l Juliá 
ban látja a Miss Európa verseny győz 
tesét. Érdekes cikkek vannak az u 
Színházi Életben. „Vacsoranyolckor" 
darab kottamelléklet. Kapható Rótli 
Jenő könyvkereskedésében. A Színház 
Élet minden heten pénteken jelenik 
mtg. 

Tönkreverte a KSE a bajnok 
csapatot. KSE-ZSE 9 :2 (3:2). A 
legszebb mérkőzés volt, amikot Zala-
egerszegtn nemrég 2 :3 ra kikapott a 
KSE a listavezető ZSE tői. Oodala 
tosan szép, izgalmas mérkőzésé volt 
két teljesen egyenrangú csapatnak a 
szerencsésebbnek a győzelmével. Mull 
vasárnap volt a kihivásos kőszegi 
revans mérkőzés. A zalaegerszegiek 
3 tartalékkal álltp.k fel. Az első félidő 
ezúttal is rendkivül szép és izgalmas 
nagyvonalú sportot hozott. A második 
félidőben is 15 porcig nagyszerűen 
tartották magukat az e^erszegiek, de 
azután letörtek. Éhezték az előzőnap' 
mérkőzés fáradtságát is (megverték a 
budapesti elsőosztalyu egyetemis'akat 
a BEAC ot 3 :0 ra) és nembirták a 
KSE pompás gárdája által diktált 
óriási iramot Megindult a gőzhenger 
és a közönség nem akart hinni sze-
mének, csakúgy potyogtak a gólok. 
Tönkreverték a bajnokcsapatot. A 
KSE pedig egyik legszebb győzelmét 
aratta és páratlan revánsot vett. Bá 
mulatós teljesítmény volt. 

Űrnapján a KSE II a levente 
válogatottal játszik barátságos mérkő 
zést. Ma a leventeválogatott Sopron-
Lövőn játszik. 

A serlegmerkőzéseket betiltotta 
az Országos Labdarugó Szövetség 
Igazán kíváncsiak vagyunk az indo-
kolásra. 

Ma van a döntő mérkőzés 
Szombathelyen. Ma van az SzSE-
KSE mérkőzés, amely eldönti a baj 
nokságct. A KSE már nem lehet baj 
nok, de ha ma győz, megnyerte a 
bajnokságot a ZSE nek. Ha az SzSE 
győz, vagy eldöntetlenü! játszik, övé a 
bajnokság Hallatlan nagy izgalom 
előzi meg e mérkőzést, amelyen két 
teljesen egyenlő tudásu kiváló csapat 
veszi fel a harcot egymással szemben. 
Rekord közönségre számítanak Szom-
bathelyen. Nagy drukkertábor megy 
le városunkból és jön fel a legelső 
sorban érdekelt Zalaegerszegről is. A 
mérkőzés deiután fél 6 kor kezdődik 

A mai Szombathelyi mérkő-
zésre autók is induinak a klubhelyi-
ség elől. Részvételi dij P 180. Jelent, 
kezni a klubhelyiségben kell. Az autók 
délután 4-től indulnak időközökben. 

Üzleti értesítés. 
Értesítem a n é. közönséget, hogy 

Gaál József 40 éve fennálló 

CIM-, SZOBtFESTO es 
mazolú műhelyét 

átvettem és az saját nevem alatt mint 
utóda A r p á d - t e r 8. s z á m alatt 
folytatom Minden igyekezetem oda-
irányul, hogy a modern iránynak meg-
letető Ízléses és olcsó munkával elé-
gítsem ki jónevii elödöm Qsletfalait és 
kérem szíves támogatásukat. 

Kiváló tisztelettel: 

ÜAÁL J Ó Z S E F UTÓDA 
KAPPEL KAROLY szobafestő 

KÓSZEO, ARPAD-TÉR 3 SZÁM 

Hivatalos rovat 
t>97—1933. Felhívom a gazdasági gép 

tulajdonosokat, hogy bárminő gazdaság 
gépe mellett alkalmazott és dolgozó összes 
munkásait baleset ellenere biztosítani a jog-
következmények terhe mellett el ne mulasz-
szak akar saját, akár más gazdaságában 
vegeztet gépével munkát. Bővebb felvilágo 
sitás a városi adószámviteli ügyosztályban 
nyerhető. 

5510-1933. Közhirré teszem, hogy a 
városi faraktárban tölgy forgács van eladó. 
A donga forgács ürm.-ként 5 P, a tölgy 
épuletfa forgácsa :t.5<> P. Ugyancsak kaphatö 
a faraktárb^n fürészelt paradicsom karó 
drb.-ként 4 fillérért, Kötegfa száraz erdei 
fenvőbSI kötegelve 40 fillérért. Ugyancsak 
kapható a faraktárban la. osztályú cserhasáb 
tli/ifa száraz, ölenkent 41 P-ert. Prima mnr-
husab tűzifa ölenkent 34 P Egyben közhírre 
teszem, hogy a szőlőtulajdonosok vasáról 
hatnak a stijerházi vágásból feldolgozatlan 
szőlőkarónak alkalmas tölgy fát. A karófa 
magassága l_'5 cm a hossza l .Sm Ara 16 P 
Fent jelzett faanyagok naponta válthatók a 
városi erdőhivatalban. 

5191 —1933 A városban levő azokrol 
az épületekről mel>ek csupán nyári időszak 
alatt vannak bérbeadva vagy hasznalatban 
be je lentendő vallomás kapcsán f. é. aug 
15-31-ig terjedő időben. Az augusztus 31.-e 
után berbeadottakról pedig november 30-ig 
kell a bevall.ist beadni Bávebb felvilágosítás 
továbbá a be és kijelentő lapok a városi 
adószámviteli ügyosztályban kaphatók 

5312 — 1933. evben bejelentett adótárgv 
és mivelesi ág változási 1 sz. jegyzek f. é. 
tunius 27-ig közszemlére van kitéve a városi 
idöszámviteli ügyosztályban. 

275'J 1933. Közhírré teszem, hogy 
Vasvármegve törvényhatósági biztosanak az 
ilábbi közérdekű h itarozatai a polgármesteri 
hivatal iktató iradajában f. évi junius hó 
12-től 2ö-ig közszemlére ki vannak teve, 
amely időben azok ellen a vonatkozó tör-
vényes rendelkezesek ertelmében jogorvoslat 
ídható be 1 37 I6-I93J . Hochecker Hilda 
lletőségi ügve 2 41(32-1933 Grunner Bor-

bald ill. ugye. 3. 4320-1933. Lindtner Márton 
ül- ügve. 4 5183-1933. Nyári Róza ül. ügye. 
. 5335-1 -'33. özv. Edler Józsetné itt. ügye. 

19-J3 Hivatkozasal a« lí»28. évi 
XII t c vk. 100 00") 1932 sz F. M. r 193 
„ a 11. bekezdésére ismételten felhívó n a 
varos közönségét, hogy minden állatbirtokos 
azonnal köteles a helyi állategészségügyi 
hatósagnak ipolgármesteri hivatal) bejelen-
teni. ha hasznos haziallata. 1.) a bejelentes 
kötelezettsége alá tartozó fertőző allatbe-
tességek valamelyikében megbetegedttt, 
vagy 2) az 1 pontban említett betegségek 
valamelyikére gyanússá vált, vagy 3) az 1 
pontban emiitett betegségek vala-nelyikének 
ertőzésére gyanússá vált, vagy 4) bármely 

ok következtében elhullott, vagy ha hasznos 
háziállatát 51 bármely ok miatt leölte, vagy 
eötette, vagy 6) fogyasztás céljából hus-
vizv;áló közbenjötte nélkül levágta, vagy 
levágatta és a levágás után rajta bejelentes 
kötelezettsége ala tartozó fertőző állatbeteg-
ségekre utaló elváltozásokat észlelt. Azok a 
pásztorok, akik a közönség állatainak őrzé-
sével vannak megbízva a bejelentesre akkor 
s kötelesek, ha az őrzésükre bízott állatok 

birtokosaitól erre külön megbízást nem 
nyertek. Az állattartó közönség tájékoztatá-
sául alább közlöm ezen 16 fertőző beteg-
séget, amelyek felléptet, vagy annak gyanúját 
azonnal bejelenteni tartoznak: Keleti marha-
vész, lépfene, sercegő üszök, bivalyvész, 
veszettség, takonykór, ragályos száj é> kö-
römfájás, sz. marhák ragadós tüdőlobja, juh 
l imlő, tenyeszbénaság, ivarszervi hólyagos 
kiütés, rühesseg, sertéspestis sertésvész), 
sertésorbánc, sz. marhák nyílt gümőkórja, 
baromfikolera és baromfipestis 

5054-1933. A m kir. Pöldmivelésügyi 
Miniszter 13000-1933-VII. 2. sz. rendelete 
alapján közhirré teszem, hogy a forgalomba 
hozott tej zsírtartalmának alsó határértékét 
egalabb 3.5 százalékban állapította meg. 

ezen százalékos megjelölés ugy a kannákon, 
mint az árusító helyeken feltüntetendő. Ezen 
rendelkezés be nem tartása kihágást képez 
es törvény szerint büntetendő 

5260—1933 Felhívom az érdekeltek 
Igvelmét a m. kir. honved csapatok 1933-
1934 évi kőszén szükségletének biztosítása 
tárgyaban kiadott versenytárgyalási hirdet-
ményre. amely a polgármesteri hivatalban 
megtekinthető. _ _ _ _ _ 

5407-1933. sz. Közhirré teszem, 
hogy a m kir. honvéd csapatok f évi 
unius hó 20-tól 27-ig bezárólag reg 
*el 7 órától este 7 óráig a Cák köz 
ség-, csáki erdő-, Irányhegy, Pogány 
borpincék- és a Kőszeg —Kőszegszer-
dahelyi országút közötti területen harc 
szerüéleslövészetet tartanak ; lelhivom 

közönség figyelmet arra, hogy a 

a veszélyeztetett területen senkise tar 
tozkodjék és a helyenként felállitot 
biztonsági őrök felhívásának minden 
ben tegyenek eleget. 

5133-1933. sz. Közhirré teszem, 
hogy mindazok, akik az illetményfa 
fuvarozásra vállalkoztak, holnap junius 
ló 11-én délelőtt 9-11 óra közöttjaz 
erdőhivatalban jelentkezzenek. Minden 
illetményfa fuvaros mondja be, hogy 
nilyen fuvaralkalmatossággal rendel-
kezik, hoj;y az erd^hivatal ennek ér 
leimében oszthassa széjjel az illet-
Tiényfa utalványokat. Minden való-
színűség szerint az illetményfa szel 
menyeket a vtllalkozó fuvarosok f. hó 
13-ai, kedden reggel az erdőhivital-
ban átvehetik. 

ipartestületi közlemények. 
Ma vasárnap d e l i órakor az ipar-

testület közgyűlési termében, a Kereskedelmi 
Kör választmányával, az ipart- é» Kereske-
delmet érdeklő fontos ügyben, a kezdemé-
nyező lépések elhatirozása tárgyában közös 
értekezletet tartunk, melyre az ipartestület 
összes tagjai m .-ghivatnak Pontos időben 
való megjelenést kérünk. 

Ipartestületi elnökség. 
^ w s ^ w w v w v ^ w w ^ / w w v r ^ s 

Ad. 35-1033. ügysz. 

Árverési hirdetmény. 
Közhirré teszem, ho^y H írtig Gyula 

és Hartig Kürt wieni illetve sau^r-
brunni (Brgl | Ukósok megkeresése 
olytán, a kőszegi kir. járasbiróváy 
erületen levő, Kőszegptty községien 
ek*rő és előbbnevezettek tu'aj-
Jonául a kőszegoatyi 305. szímu 
letétben A 1. 1-19 sor 23, >4,1197, 
1198, i m 1200, 1201. 1202. 1210, 
1211, 1212 1214, 1233, 1234, 1237, 
1238. 1239, 1240, 1242 hrsz. alatt be 
egyzett 7 illetve 8 öi. számú nemesi 
birtok (<b. 160 kat. hold kiterjedés!, 
így tagban lévő, jó-ninőségü szántó-
öld, a községben lévő korcsmaépii-
ettel és cselédháztal e^vütt) közben-
öttömmel Kőszegpatyon, a községi 
biró házában , 1933. évi junius hó 
6. nap ján délután 3 órakor meg-
ár tandó nyi lvános árverésen a 
egtöbbet Ígérőnek eladatni fog. 

Az árverési feltételek alulírott kir. 
cözjegyzö hivata'os helyiségben, és 
<őszegpaty község elöljáróságánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Kőszeg, 1933. május 26. 

(P.H.) Dr. Halik Miksa s k. 
kir. közjegyző. 

1453 n. öles szántó 
(beépítésre is alkalnas) a Szvetits-
kerteknél szabad<ézből e l a d ó . 
Bővebbet: Jenő föherceg-u. 18. sz. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Egy rövid zongora 
megvételre keres-
tetik. Cim a k iadóh iva ta lban . 

Ingatlan árverés. 
Kőszegen f. évi junius hó 18 án 

d. u. 2 órakor a helyszínen B'ückler 
Gusztáv, a Szent Jinos-hiddal szem-
ben levő 1369 n. öles gyümölcsös 
kertes háza, gazdálkodásra is alkal-
mas, e^ytételben, vagy 130 n. ö'es 
házhelyekben kedvezményes feltételek 
rrellett szabad<ézböl önkéntes árve-
résen a legtöbbet Ígérőnek el lesz adva. 

Köszönetnyi lvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetet-
len jó anya, anyós, nagyanya, 
testvér és rokon 

özv. Stiaszny Józsefné 
szül. Kratochwil l Amá l i a 

elhunyta alkalmából fájdalmunkat 
bármi módon enyhíteni igyekeztek, 
temetésén résztvettek, a koszorúk 
és csokrok adásáért ezúton 
mondunk hálás köszönetet. 

A gyászoló család. 

EjXJISKTRO 
B I O S K O P H ANOOSl 

M O Z I 

Vasárnap , jun ius hó 11-én : 

NAOY NÉMA SLAGERFILM ! 

BUFFALO B1LL 
Cowboy dráma 11 felvonásban. 

A főszerepben JOHN BROWN. 

Magyar híradó. 

És a k i i é römüsor . 

Kisirőzene Nonsynkron lemezzel 

382,1933. vght. szám 

Árverési hirdetmény. 
Dr Fenyves Béla budapesti ügyvéd 

által képviselt Feiehert és Sohn hvara 
végrehajtást szenvedő ellen 1:37 P 20 f 
t5k«* és több követelés és járulékai erej'éig a 
budipesti központi kir. járásbíróság 1930 
evi 449 »7I. sz. végzésével elrendelt kielégí-
tési vegrehajtas folytán végrehajtást szen-
vedőtől 1930. évi november hó 23 én le-
foglalt 3989 P 70 f-re becsült inzósagokra 
n budapesti közp. kir járásbíróság fenti 
számú vé^zésevel az árverés elrendeltetvén 
annak az 1908. évi XLt t.-c. «20. §-a alapján 
í r alább ms^nevezett s a foglalási ie»yző-
könyvbM ki nem tűnő mtsfogUltatók javára 
is az árverés megtartását elrendelem, de 
csak arra az esetre, ha kielégítési joguk 
ma is fennáll és ha ellenük halasztó 
hatályú igénykereset folyamatban nincs, — 
végrehajtást szenvedd lakásán Nagvgencs 
98. sz. lesndS megtartására határidőül 

1933. évi j u l í us hó l-tk, n a p j á n a k 
dé lu t án fél I ó r á j a 

tűzetik ki. amikor a bíróilag lefoglalt bú-
torok. kombinált gyalugép. 4 lóereős Qenor 
Danubius motor és deszkák s egyéb ingó-
ságokat a legtöbbet ígérőnek, de legalább a 
becsár »', részéért, készpénzfizetés mellett 
el fogom adni 

Kőszeg, 1933. évi május hó 20. 

Z lnhobe l Nándo r kir. bír. végrehajtó. 

Ó v á s 
Dr. Halik Miksa kir. közjegyző 

kővegi Hkós 35—1933 ügyszám alatt 
árverési hirdetmény tett közzé, mely-
ben Hartig Gyula és Hurtig Kurt wieni 
illetve sauerbrunni (Burgenland) lakó-
sok megkeresésére a kőszegi kir. te-
lekkönyvi hitóság területén fekvő és 
i kőszegoatyi 305. számú betétben 
A I. 1—19 sor, 23. 24, 1197-1212. 
1214, 1283, 1234, 1237, 1238, 1239, 
1240, 1242 hrszám alatt {bejegyzett 7, 
illetve 8 öi. számú nemesi birtok 
(:kb. 160 kat. hold kiterjedésű szán-
tóföld, a községben levő korcsma 
épület és cselédház:) közbenjöttével 
leendő elárverezésére Köszegpaty 
községbe a községbiró házához folyó 
évi junius hó 16 ik napjára határidőt 
tűzött ki. 

Nyomatékosan figyelmeztetem az 
árverezni szándékozókat, hogy ezeket 
az ingitlanokat Hartig Qyula és Hartig 
Kurt uraktól 1932 évi augusztus hó 
14 én megvásároltam, azok az én fe-
leségem tulajdonát képezik és a vétel 
napjától kezdődőleg azokat birtoklom 
is használom. 

Minthogy ezen óvásomat az erre 
illetékes hatóságoknál bejelentettem 
és a netán megtartandó önkéntes ár-
verésen is jegyzőkönyvileg le fogom 
szögeztetni: az árverés nem teremthet 
olyan jogi helyzetet, amely a jóhiszemű 
szerzőt törvényes védelemben részesiti. 
Köszegpaty, 1933 junius fi. 

Lóránd Nándor nagybirtoko» 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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