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U j Magyarország. 
Gömbös Gyula uj és erős M i 

gyarország kialakulásán munkál-
kodik Meg akarja teremteni az 
uj értékek arisztokráciáját a régi, 
születési arisztokrácia helyébe 

Egy táborba akarja hozni az 
értékes embereket az országban, 
akiknek csak arra van szükségük, 
iiogy megfelelő tér nyiljon tehet-
ségük számára, hogy le/égőt kap-
janak a szárnyaik alá, hogy szel 
lemi adományaik kibontakozhas 
sanak és érvényesülhessenek a 
nemzet javára. Ne az alkalmas 
összeköttetések, ne a nagybácsik 
és nagynénik legyenek ezentúl 
lendítő kerekei és emeltyűi a hi-
vatali, politikai és társadalmi emel-
kedésnek, hanem egyedül és ki 
zárólag a tehetség, az érték és a 
komoly hivatottság legyen az a 
motorikus erő, amely a magyar 
embert előreviszi pályáján. 

Magyarország rendkivül gaz 
dag termelőtalaja a tehetségeknek 
s a miniszterelnök ezekkel az ér-
tékes tehetségekkel, — főképpen 
az izmos fiatalokkal — akarja 
megalapozni s ezekre akarja fel-
építeni az uj Magyarország szi-
lárd épületét. Osztályra, rangra, 
felekezetre való minden elválasztó 
és szétágazó különbség nélkül 
tért és érvényesülési lehetőséget 
nyitni minden komoly értéknek : 
ez az elgondolása és ez a törek-
vése Gömbös miniszterelnöknek. 

A miniszterelnök szerint ge-
rinces emberekre van szüksége, 
mert a köpönyegforgatókat, a kon-
junktura-lovagokat, akik csak a 
pillanatnyi hasznot keresik, sem-
mire sem becsüli. Az ország a 
nemzetközi helyzet mai zavarai 
között csak a saját erejére van 
utalva s ezt az erőt csak a ma 
gyar nemzetben lakózó hagyomá-
nyok, ősi erkölcsök, és az értékek 
kiválasztott arisztokráciája bizto-
sithatja a nemzet számára, hogy 
hathatósan és sikeresen szolgál-
hassa nagy céljait s kivívhassa 
ezeréves elévülhetetlen jogainak 
elismerését. 

Ha ilyenképpen mérlegeljük 
Qömbös Gyula nemzeti politiká-
ját, akkor azt kell mondanunk, 
hogy ha van egy eszme, amely 
az egész nemzet lelkét áthatja s 
ez a nemzet talpraállitásának, az 
elcsatolt magyarság felszabadítá-
sának az eszméje, másrészt pedig 

ha van egy vezér, aki ezt az esz-
mét zászlajára tűzte ki és aki ezt 
bölcseséggel, tudással és kétség-
bevonhatatlan hivatottsággal ha-
talmas energiával és elszántsággal 
képviseli: akkor ennek következ-
ménye nem lehet más, minthogy 
a nemzet mint egy ember odaso-
rakozzék a hivatott vezér mellé, 
s hogy teljes odaadással támo-
gassa a vezért abban a küzde-
lemben, amelyet a nemzet jövő-
jéért folytat. A nemzeti erőknek 
ezen tömörítése olvan áttörhetet-
len várat alkotna, mely a pokol 
kapuin át is diadalra vinné a ma-
gyar igazságot. Másrészt pedig 
a nemzeti egyég imponálna az 
egész világnak és előre vinné a 
csonkaországra kárhoztatott nem-
zet törekvéseit a megvalósulás 
utján. 

Gömbös Gyula nem pártpoli-
tikai célokat követ, hanem a nem-
zet létérdekeiért küzd. 

A kőszegi iskolánkivüli nspmíivelesi 
elöadokepzo tanfolyam. 

A főispán két ízben is meg-
látogatta a tanfolyamot. 

Mint már jelentettük, a kul-
tuszkonnány az idei évben is meg 
engedte Vasvármegye iskolánkivüli 
népművelési bizottságának, hogy Kő-
szegen előadóképző tanfolyamot ren 
dezzen A tanfolyam hétfőn vette kez-
detét, szombatig tartott és azon töKb 
mint 100 tanitó és tanítónő vett részt 

A tanítók a tanítóképző intézeté 
ben nyertek elhelyezést, mi? a tanitó-
nőket a Kelcz Adelffy intézetben he 
lyezte el a város vezetősége Az el-
helyezéshez szükséges felszerelést a 
főreáliskolai nevelőintézet igazgató 
sága ajánlotta fel. 

A tanfolyam az idén is a Zárda 
dísztermében lett megrendezve. 

A tanfolyam megnyitása ünnepé-
lyes keretek között hétfőn délelőtt 10 
órakor történt meg, melyen a város 
vezetőségén kivül az egyes tanintíze 
tek vezetősége is részt vett. 

A Hiszekegy eléneklése után Dezső 
Lipót kir. tanfelügyelő üdvözölte a 
hatóságok megjelent képviselőit és a 
hallgatóságot. 

Vidos Árpád, a vármegye, vitéz 
Nagy Miklós dr., h. polgármester a 
város nevében, Palkó János dr. kano-
nok a megyéspüspök, Németh Imre 
gazgató a Zárda nevében üdvözölte 

a tanfolyamot. 

Tompa Kálmán nyug. színigaz-
gató, aki már 7 éve veszi ki részét 
az iskolánkivüli népmüvelés nehéz 
munkájából, a hallgatóság nevében 
köszönte meg, hogy a tanfolyamot 
megrendezték, és lendületes beszéd 1 

ben tért ki az iskolánkivüli népmüve 
lés fontosságára. 

A 'Hi nnusz eléneklése után az 
ünnep ily be is fejeződött és Plechl 
József népművelési titkár, a tanfolyam 
igazgatójának bevezető szavai után 
negkezdödött a tanfo'yam, melynek 
el>ő előadója maga Dezső Lipót kir 
tanfelügyelő volt, aki az iskolánkivüli 
népmüvelés jelentőségéről tartott igen 
érdekes, gyakorlati példákkal illuszt 
rált előadást. 

A nagy érdeklődéssel végighall-
gatott beszéd után Szerdahelyi Elek 
dr. nagvgencsi körorvos tartott elő 
*dást. 

Kedden Horn József dr. ker. isk 
tanár, képiőintézeti igazgató a köz 
; jzdaság tudomány aiapelemeiről, 
najd a legaktuálisabb közgazdisági 
problémákról tartott négyórás, magas-
Mivóju,-mindvégig lebilincselő előadást. 
Plechl József népművelési titkár az 
iskolánkivüli népmüvelés törekvéseit 
és jeleniegi szervezetet ismertette mind-
végig elvezetes előadásban. 

A szerdai előadást Dezső Lip< t 
kir. tanfelügyelő nyitotta meg. Ké' 
órás, mindvégig lebilincselő és magas-
szinvonalu előadásban a nőnevelés 
aktuális problémáit fejtegette. 

A lelkes éljenzéssel fogadott be-
szed utan kellemes meglepetés érte a 
tanfolyrm hallgatóit és előadókarát. 
\ teremben váratlanul megjelent Ostffy 
Lajos dr főispán, akit a miniszter a 
tanfolyam ellenőrzésével bizott meg 

A terembe lépő főispánt lelkes 
taps és éljenzes fogadta Dezső Lipót 
kii. tanfelügyelő köszöntötte meleg 
őszinte szavakkal az illusztris vendé 
get, üdvözölve benne a magyar kul-
tura melegszívű támogatóját és a ta-
nítói kar régi, őszinte jóbarátját. 

Ostffy Lajos dr. főispán magas-
szárnyalásu beszédben válaszolt az 
üdvözlésre, mondva többek között a 
következőket: 

— A nemzetnevelő munkát első-
sorban azon lelkiségekre kell alapoz-
nunk, amely lelkület megtölti az or 
szág tanítóságát. Az ország tanítósága 
különböző felekezeteknek szolgálatá-
ban munkálkodik, de bárkinek bár 
milyen közéletü, bármilyen felső ha-
tosága legyen is, a tanítóságnak ma 
gának egy az eszméje és egy a cél-
kitűzése : a hazának szolgálata. És ez 
a lelki harmónia, mely kell, hogy ve 
zesse a magyar népművelőket, s állítsa 
különösen minden pártpolitika fölé. 
A magyar nemzeti közéletnek ugyanis 
ma még nagy hátránya, hogy ezt a 
közéletet eldaraboljuk pártpolitikai 
szempontok szerint, akkor, amikor van 
a nemzetnek jövendője, közös célki 
tűzése, ami elé nem volna szabad 
állítanunk semmiféle külön pártérde 
ket és árnyalatokat. 

— Akiknek sikerül ezt a lelkü-
letet, ezt a felfogást magukévá tenni, 
azok a nagy nemzeti érdekszempon-
tokban, a nagy kérdések szempont-
jában mindig a nemzet közösségének 
érdekeit látják maguk előtt. Mert hi-

, o n ez a nemzet megcsonkítása után 
j.yan kicsi, hogy szinte csoda, hogy 
egy ilyen kontinentális elhelyezésben 
még képes a maga önállóságának 

fenntartására és ezen önfenntartás el-
látására. 

— N.'m lehet nagyobb cél előt-
tünk, mint az, hogy ezt a kicsit, amit 
még birunk, őrizzük meg és igyekez-
zünk megteremteni a magunk jöven-
dőjét. — Ezt egy komolyan egységes 
szellem lángja hassa át abban az ér-
telemben hogy a nemzet nagy felá-
data, nagy céljai érdekében semmi-
féle tekintetek által magunkat szét-
szaggatni nem engedjük. És én kérve 
kérem ennek a tanfolyamnak hallga-
tóit, arra HT elhatározásra szánják el 
magukat, hogy a népművelés felada-
tának ezentúl komoly munkát kifejtve 
áldozzanak. 

Beszéd? után percekig ünnepelte 
a hallgatóság a főispánt, aki ezután 
nég végighallgatta Horváth István 
gazd. egy. titkár előadását. A nagy 
elméleti és gyakorlati tudásról tanús-
kodó előadást és a népszerű előadót 
hálás tapssal jutalmazta a hallgatóság. 
Az utolsó 2 órában Plechl József nép-
művelési titkár a népmüvelés segéd-
eszközeiről és a kedélynevelésről tar-
tott mindvégig élvezetes előadást nagy 
hatással. 

Délután Horváth István gazdasági 
egyesületi titkár a gyümölcsfaültetés-
ről és gondozásáról tartott jól sike-
rült gyakorlati előadást. 

Csütörtökön Fekete József dr. áll. 
tanítóképző intézeti igazgató „Erkölcsi 
nevelés az iskolánkivüli népművelés-
ben" cimmel tartott nagyhatású elő-
adást. Ezután Novágh Gyula buda-
pesti népművelési felügyel^ mutatott 
rá az ifjúsági egyesületek szerepére a 
népmüvelésben. 

Az utolsó nap Dezső Lipót a 
szülőföld jelentőségéről, Tulok József 
dr. főszolgabíró „a közigazgatás és a 
közigazgatási tisztviselők szerepe az 
iskolánkivüli népmüvelésben" cimen 
tartottak rendkivül érdekes, pompásan 
felépített tanulságos előadást. 

Kulturestély. 
Péntek este azután nagyszabású 

kulturestély zárta be a tanfolyamot, 
amely alkalommal zsúfolásig megtelt 
a Zárda díszterme. A záróünnepélyen 
megjelent dr, Osiffy Lajos főispán és 
Vidos Árpád vármegyei főjegyző. A 
kőszegi Concordiát Bidikker Oszkár 
vezenyelte, az általuk előadóit Him-
nusszal kezdődött a kul.urestély. Ez-
után Ostffy főispán mondot nagyha-
tású beszédet, — majd Vidos Árpád, 
Plechl József, a tanfolyam hallgatói 
közül Kováts Ferenc szólaltak fel és 
a Concordia Hiszekegy-ével hivatalo-
san is befejeződött a kőszegi ezidei 
népművelési tanfolyam, 

Ezután megkezdődött a több mint 
';urom órás kulturestély, melyet Dezső 
Lipót tanfelügyelő szavai nyitottak 
meg. A Concordia magyar népdalokat 
adott elő nagy hatást keltve. Nyolc 
Sé i iskolásgyermek bámulatos töké-
letességgel előadóit magyar táncait 
tapsviharral jutalmazta a közönség. A 
magyar női viseletek történetéről Cser-
nak Anna Réka tartott vetített képek-
kel érdekes előadást. Háromszor is 
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azerepelt a népművelési dalosegyesü 
Itt Plechl Jízsef vezetesével. Különö 
• t n az utolsó számoknál alig akarta 
a közönség az együttest leengedni a 
színpadról. A szombathelyi kamara 
aene társaságnak Bárdos Aiice, Wiener 
Lilly, Statzenbeig Vtncel es Baranyai 
Gyulának is igen nagy volt a sikere 
A kulturest egyik legfényesebb szama 
Finta Sándoi igazgató tanitó előadása 
voit, aki a magyar dalról olyan köz 
vétlen es érdekes, mindenkit megkí pó 
dfladast tartott, hogy a közönség csal 
egyet sajnált, hogy az egy órara tci 
vezett t i íadást az idő előrehaladott 
sága miatt egy negyedórára szorította 
össze. A keső éjjrli órakban ert ve 
gett a rtndki\ül nivós ts tartalma} 
kulturesteiy, melyen oit láttuk Kőszeg 
társadalmat is igen nagy számban. 

A kuhurestely után a Mulatóban 
hazi tar ctsttly fejezte t~e az ez ide t 
pompásan sikerűit tanfolyamot. 

Szombaton az összes hallgatók 
kirándulást rendeztek a Hétforráshoz 

A lanuimanyi versenyben Kőszeg 
az első leit, a sportversenyben 

a soproni Bakoczi- intezet 
c s a k 22 ponttal előzte rreg Kőszeget, 

Vege a nagy versenyeknek. Nen 
haljuk mar a „Ten.po Hunyadi" l 
SzetnitnieK megérdemelt pihenőre a 
tórtalisiak, akiknek kőszegi versenyei 
sokáig tmlekczeiesek n aradnak ava-
ros lakossagai.ak is. 

Gömbös Gyula miniszterelnöknek 
köszönhetjük, hogy c nagyszabasu 
intezetközi versenyekét ezevben Kő 
szegen rendeztek meg. Nagyszerű 
n.ut.kat vegzeit a helyi intézet kiváló 
tanán kara, élen Képes Winckler Szi 
lajd parancsnokkal. A verseny rende-
zést a legkisebb zökkenő nélkül Bog 
lu'tz Bela es Somló Bertalannal az 
élen nagyszabasu rendezői garda ve-
gtzte s meg a rossz idő (18 napból 
lt> napon at tsett eső) sem tudta 
megzavarni a versenyek mintaszerű 
kftunó letonyolitásat. 

A sportverseny végső eredménye : 
1. Zrínyi 250 pont, 2. Rákóczi 152 
punt, 3. Hunyadi 130 pont. A pécsi 
ekr.ek ketsegtelen kedvezttbek a lét 
számviszonyaik, de igy is meg kell 
hajtani a legteljesebb elismerés zász-
lóját, hogy ny döntő fölénnyel nyerték 
meg a sportversenyt. A tavalyi ver-
senyen Kőszeg nagyon lemaradt. Az 
Iden kis szetencsevel már második is 
lehetett volna s ez mutatta a nagy 
fejicdtst. A tavalyi versenyekhez vi 
S£onyitva az iden minden sportágban 
jobb eredményeket értek el az összes 
intezetek. Különösen az atlétikai ered 
mtnyek kivalóak, országos viszonylat 
ban is meglepőek, mert sok elert 
eredmény alapjan, ha részt vettek 
volna a K1SOK bajnokságban, orszá-
gos ifjúsági bajnokságot nyerhetnek 

A tanulmányversenyek nagy sikert 
hoztak a kőszegi intézetnek, mert első 
lett a Hunyadi 28 ponttal, második a 
Zrínyi 23 ponttal, harmadik Sopron 
12 ponttal. Annál értékesebb ez ered 
mény, mert a tanulmányversenyekkel 
kapcsolatban a díjkiosztáson meg 
jelent kultuszminiszteri megbízott kö 
zöl'e, hogy egész Magyarorszagon az 
idén a legjobb érettségi eredmény a 
pécsi Zrínyi főreálban volt. 

Hétfőn néhány órán belül össze 
hívott és megrendezett táncmulatsagoi 
rendeztek a zögerek, amelynek ese 
menye volt Kepes Winckler Szilárd 
gondolatokban gazdag, rögtönzött be-
szede. Ebből vesszük a következőket: 
„Ne legyen soha az életben közöttünk 
széthúzás. Ne azt keressük, ami szét-
választ, hanem, ami összetart. A több 
igyékezzék a kevesebbtt segiteni, a 
jó menjen a jobb után, hisz oly ke-
vesen vagyunl", oly elhagyottak, hogy 

talán még az apagyilkos magyarnak 
is meg kellene bocsátanunk. Ne men 
jen le a nap egyszer is, mig el nen 
múlik egymás iránti nehezteléstek 
es haragotok. Mas cél, más törekves, 
más ideál magyar ifjút azeletbennem 
kisérhet, mint a haza" 

Nagy közönsége volt a tábor 
tüzeknek, amelyek közül sajnos egye. 
elmosott az eső. Junius 27 en, kedden 
nagyszabású záróünnepely volt, ame 
lyen reszt veti a katonazenekar. A pécsi 
Zrínyi intezet növendékei Zitas Berulan 
rendezésében óriási hatással adlak eiő 
a „Magyar golgoia" cin.ü ifjúsági szin-
n üwet. 26-an delben vitéz Somogyi 
Endre tartott igen erdekes e lőadó: 
vetr.ett képekkel a Los Angelesi oiim 
piásztól. 29 én volt az ünnepelyes dij 
kiosztás es meg a delelőn folyamari 
z-neszó melleit kivonultak a növen 
dékek a vasutallorr.asra és csakhamai 
bucsut iniett a sok főrealista annak 
a kis varosnak, amely heteken át han 
gos volt tőlük és teijesitmenyeiktőj. 

G ö m b ö s Gyu la miniszterelnök 
is megtekintet te a verseny eket. 

Varosunkba 24 én 0 30 kor erke 
zett. Megállt a sportpálya elölt, ahol 
rövid ideig a Rákóczi—Hunyadi gyep 
hokki mérkőzést nézte. Az iniezetben 
az eredmény kihirdetést végig hallgatta, 
utana Szombathelyre utazott. Kíván 
sagara vasarnapra előre hozták ahetfn 
prugiammot. Vasátnap delelőn isméi 
Kcszegte érkezett, vegignezte a tőr 
vivó csapatversenyt, a tenniszverseny 
paios döntőjét, megtekintette az ön 
kepzőköri kiállítást, valamint a ver 
senytk tiszteletdíjait, megnezte meg a 
Hunyadi győzelmet gyephokkibao a 
Ziinyi eilen az eső dacara a KSE 
pályán s azutan autón elhagyta va 
re-sunkat. 

Szőke a nagy 
diva 
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Milyen b á j o s a k é p p e n s z i k < 

részére a z idei nyár i frizurj. \ 

Es milyen könnyű a szöka haj 

s zép ségé t á p o l n i , sőt f okozn i . 

E l i d a K a m i l l o f l o r Shampoo 

— szőkék részére — a h-jjaf 

t e r m é s z e t e s s z ö k é s é j i b e n 

megtartja és v i s s z aad ja c .y-

fényét, ha m á r megba rnu l t v c ' n a . 
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Bravó Máv. 
Péntektő l Kőszeg és Budapest közt 

közvet len kocsik köz lekednek. 

Junius közepén több o.dalról is felhív-
lak figyelmünket hogy lepeseket kellene 
tenni a MAV-nál, jarattassarak közvet-
len kocsikat Kőszeg es Budapest kö 
zött. Nem sokat teketóriáztunk és egy 
közvetlen egyszerű levél utján előter 
jesztettük ezen kérelmet dr. Újhelyi 
Sándor MAV üzletigazgatóhoz. Kére 
sünkben reámutattunk azután többek 
között arra, hogy bekében Budapest 
ről közvetlen vasúti kocsi közlekedett 
a szomszédos Tatcsafütdőre. Igen 
helyes és méltányos dolog lenne, ha 
Kőszeg nyaraló város is kapna Buda 
pestről Kőszegig közvetlen kocsit. 
Annál is inkább, mert hisz Becs is 
közvetlen kocsikat járat Kőszegre, 
annak dacáta, hogy a kocsit át kell 
kapcsolni Sopronban, ilietve Pándor-
falun. 

E kérelmünket az uj üzletigazgató 
magáévá tette és a legrövidebb időn 
belül ime itt is van már az eredmény. 
Ez az uj tempó, a bürokráciának ez 
a mellőzése, ez az imponáló gyorsa-
ság, ha ezt mindenhol meglehetne 
valósítani, akkor hamarosan künn vol-
nánk minden bajból. A jó menetrend 
után ujabb kéréseink is meghallgatásra 
találtak s ezért valóban hálás lehet 
az egész város közönsége a MAV 
kitűnő, uj szellemet és elintéző módot 
bevezető üzletigazgatójának dr. Újhelyi 
Sándornak. 

A közvetlen csatlakozás egyéb 
ként péntektől fogva mar életbe is 
lépett. 

Ezután tehát azok a kőszegi uta-
sok, akik Kőszegen este 8 óra 38 
perckor ülnek vonatra, anélkül utaz-
hatnak Budapestre, ahova reggel 7 óra 
51 perckoi érnek, hogy kocsijukból 
Kőszegtől Budapestig bárhol is ki 
kellene szálniok. Ugyanigy ellenirány 
ban, ha a Keleti pályaudvaron este 
9 óra 35 perckor a Budapest—Kőszeg 

felirácu közvetlen ^kocsiba szállanak, 
kocsijuk elhagyása nélkül érkeznek 
haza Kőszegre reggel 6 óra 37 perc 
kor. Ezeket a hasznos és érdekes uji-
íasckat remélhetőleg ki is használja a 
közönség, hogy a kőszegi második és 
harmadik osztályú közvetlen kocsikat 
is állandósíthassak. 

4 Nemzeti Egység szervezetei a 
kőszegi kerület közsegeiben. 
Egymásután futnak be a jelentései 

a központhoz az eddigi szervezkedés-
ről. A jelentesek zászlóbontásig történi 
esemenyekről szamolonk be. A közsé-
gek szervezeti vezetőinek tulajdonké 
pen csak néhány nap állott a zászló 
ontasig rendelkezésre. Annál megle 

pőbb, hogy már a zászlóbontó gyűlés 
napjáig legtöbb községi szervezet igen 
sok tagot is gyűjtött. Mutatja ez egy-
részt a komoly lelkiismeretes munkát, 
másrészt, hogy a községek derék pol-
gárai azonnal megértették, hogy mily 
nagyjelentőségű korszakalkotó moz 
galomról van itt szó. Részletes jelen 
téseink a következők. 

Nagygencs. A zászlóbontó ülésen 
Mészáros István felsőházi tag, mint 
helyi elnök mondott nagy hatású beszé-
det. Ezután megválasztottak az alel 
nököket Steindi Ernő molnárt és 
Gáspár Ferencet, körzeti titkároknak 
pedig ifjú Hosszú Istvánt és Bodor 
kos Józsefet. Választmányba megvá 
lasztották a következőket : Fábián 
István, Mészáros István, Bodorkos 
István, vitéz Doroszlai János, vitéz Iker 
Ferenc, ifjú Nardai János, Simon Kál 
mán, Vörös Sándor, Polgár József, 
vitéz Kövesi József és ifjú Ball Mihályt. 
A zászlóbontó gyűlésen 300 an vettek 
részt, akik közül 134-en azonnal be 
is léptek. A vezető titkári tisztséget 
Gáspár Mihály tölti be. 

Perenye. A zászlóbontó gyűlésen 
vitéz Balog János elnök és Heisz Alajos 
vezető titkár mondottak nagyhatású 
beszédeket. A gyiilés alelnököknek 
Hodics József, l.nre Antal és Bolfán 
Gyulát vála 

szlolta meg, körzeti titká-
rok nak pedig Iker Józsefet és Fatalin 
Jánost. Az alakulás napjáig 63 irtát-
ala a belépési nyilatkozatokat. 

O lad . Ó l a d o n a hatásos zászló 
bontó gyűlést Hende Lajos elnök és 
Réffy A n t a l vezető titkár mondottak 
lelkes beszédeket. Már zászlóbontásig 
belépett a választók nagy része (92) 
megalakították az ifjúsági csoportot 
és 28 fővel a külön női csoportot is. 
Alelnöknek Koroknai Istvánt, körzeti 
titkárnak Horváth Józsefet választották 

meg. A faiu hangulatából arra követ-
keztetnek, hogy sikerülni fog a legrö-
videbb időn belül az egész falu lakos-
ságát beszervezni. 

K isnarda . A zászlcbontó gyűlé-
sen Subosiis Károly elnök és Szlav-
kovszky Gusztáv vezető titkár mon-
dottak nagyhatású beszédeket. Már a 
/ászlóbontó gyűlés napjáig a válasz-
tóknak majdnem 50 százaléka belé-
prtt a Nemzeti Egység helyi szerve-
zetébe. Alelnöknek Csercsics Andrást 
választotta r;.eg a gyűlés. 

O n d ó d A zászlóbontó gyűlést 
Bakucz József elnök nyitotta meg, aki 
után Török István vezető titkár mon-
dott igen nagyhatású beszédet, amely-
nek során többek között rámutatott 
arra. hogy a vezér egyszerű tanitó-
család gytrmekéből küzdötte fel magát 
az élre s ép ezért ismeri minden kis-
ember baját keservét. A gyűlés alel-
nöknek Csiszár Gyulát, körzeti titká-
roknak pedig Farkas Lajos és Török 
Istvánnét valasztoita meg. Választmá-
nyi tagok lettek Csiszár Lajos, Németh 
István, N igy János és Krausz Dezső. 
A szervezetbe beléptek 40-en, de a 
jelentések szerint ez a szám b napon 
belül megháromszorozódik. 

Nemescsó. A zaszlóbontó ülésen 
a szervezeti életet Sztrokay Dániel 
elnök és Bánó Ádám vezető titkár 
ismertették. Alelnöknek Sztrokay La-
jost, körzeti titkárnak Kuliay Lajost 
választották meg. Ugyancsak megvá-
lasztottak 5 választmanyi tagot. A vá-
lasztók nagy része (75) már a zaszló-
bontógyiiles napján aláirta a belépési 
nyilatkozatot. 

Nagycsömöte . Nagycsömötén a 
helyi elnök Kálmán Lőrinc végzi nagy 
eredménnyel a szervezési munkálato-
kat. Alelnöknek Fatalin Nándort, kör-
zeti titkárnak Albert Józsefet válasz-
tották meg. A belépési nyilatkozatot 
40 en irták alá. 

Sé. Tóth Gábor elnök és Wankó 
Károly vezető párttitkár végzik a szer-
vezés nagy munkáját, még pedig igen 
nagy eredménnyel. Annak dacára, hogy 
a legutóbbi községi tisztújítás mint 
rendesen két pártra bontotta a falu 
lakosságát, a választóknak majdnem 
fele már is belépett a helyi szervezetbe. 

Szoc ia l i s ta 

népgyűlés 
van ma , v a s á r n a p dé l e l ő t t 10 

órakor a M u l a t ó b a n ! 

Előadó: KABÓK LAJOS szoc. dem. 
országEV v pviselő. 
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1^03. julius 9. Kőszeg és Vidéke 

Az Ipartestület munkájából. 
A legutóbb a közgyűlés elé ter-

jesztett jelentésből vesszük a követ-
kező érdekes adatokat: A jelentés 
reszlttesen foglalkozik az iparosság 
cgjeni séielmeivel, az ipaitestülehkről 
alVotott uj törvénnyel, majd az ipar-
testület munkálkodást ismerteti a jekn 
lés, mely szttint az ipartestület heten 
kint háromszor tartott hivatalos órát, 
havonkint egyszer tszközölték a ta-
no'ncszegődtetest és a szabadulásokat. 
Az elmúlt évben az iktatóban megfor 
dult 418 ügydarab, a Társadalombiz 
tüíiió iktatójában 31W ügydarab. A2 
eln ult évben 1 rendes, 1 rendkívüli 
közgyűlést tar toltak ezenkívül 1. ren-
dts ts 1 rtrdkivüli elöljárósági üiest 
es 1 tagérukezleifct 48 tanorcszer 
zfdts köttetett felszabadult 49 w.norc 
ftíl.ontatott 7 tanoncszerzfdcs. A la] 
stiomózott tanoncok száma ez ev végén 
U>7, a segedtké 94 volt. Kontárkodás-
ért 19 egyént jelentettek fel. A telje 
lentttt kontárok 90 százalékban meg-
lettek büntetve. Az ipartestület tagjai 
nak létszáma jtltnleg 328. Az ilmult 
évben iparát beszüntette 16 iparos, 
bücpttt az ipartcstüle'bw 19. Az é\ 
végen 73 olyan tagja volt az ipartes-
tületnek, aki 2 évi tagdíjjal volt hát-
ralékban. 

Mind az elöljáróságnak jelentését, 
mind ptdig az 1932. évi zárszámadást 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
Majd az 1933. évi költségvetés meg 
állapítására került a sor, melyet 3 600 
pengőben áliapitottak meg. A felme 
rült költségek az iparosszékház jöve 
(leiméből és a tagdijakból nyertek 
fedezetet. 

A 4 előljárósági tagnak lejárt 
mandatumát Pilisz János, Strenn János, 
Kleinmger József es Bakos József ta 
gokkal töltötték be. Ezenkívül megvá-
lasztották a tanoncvizsgáltató bízott 
ságot is 3 évi időtartamra. 

A valasztási eljárás befejeztével 
a törvény érteimében szükségessé vált 
módosításokat tette meg az alapsza-
bályokban a közgyűlés, az elnök által 
javasolt módositasokat a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta. 

Nagy helyesléssel fogadták el az 
elnöknek azon javaslatát, hogy azon 
tagok, akik az évi rendes közgyülésrő 
igazolatlanul távolmaradnak, 50 szá 
zaltkos póttagdijat taitoznak fizetni. 

Több kisebb ügy letárgyalása 
utan az elnök zárószavaival a köz-
gyűlés a késő délutáni órákban végetért 

Ma van az uj löter felavatása 
a sporttelepen. 

Piros-fehér zászlók jelzik ismét a 
KSE sporttekpen, hogy a sportnak 
ismét ünnepe van. Elkészült az uj 
lőtér, amely a maga nen ében párat-
lanul sztp és tökéletes. Nem igen van 
vármegyénknek ilyen csinos, praktikus 
és minden tekintetben kitűnően meg-
épül t lőtere, amelynek, ha még ter-
vezett csatlakozó, eddig csak részben 
klépitett epület részeik is befejezést 
nyernek nemcsak a sport, hanem 
Kőszeg városa ismét gazdagodott egy 
olyan berendezéssel, amelyre mindig 
büszke lehet. 

Ma van ünnepélyes felavatás. A 
kőszegi Polgári Lövészegyesület ma 
rendezi első versenyét s ezzel kap-
csolatban a következőket kell tudni. 

A verseny ideje: egyéni verseny 
reggel fél 8-tól délután 2-ig, csapat 
verseny pedig 2 órától 5-ig. Fegyvei: 
FEG. céllövő puska. Töltény 6 mm-es 
Long Rifle 22. Magyaróvár. Lövések 
száma: az egyéni versenyben 2 próba 
és 5 értékelt lövés, a csapatverseny-
ben 5 értékelt lövés. 

Távolság 50 méter. Testhelyzet: 
Fekve, szabadkézzel; pr^balövésnél 
feltámasztható. Céltábla: 50 méteres 

körös céltábla. Látcső, vagy egyéb 
segédeszköz használata a fegyveren 
tilos. 

Nevezések határideje : egyéni ver 
senyre a helyszínen ; a csapatveisenyre 
legkésőbb a helyszínen déli 12 óráig. 

Nevezési díj: az egyéni verseny-
nél: első sorozat 50 fillér, második 
sorozat próbalövés nélkül 70 fillér, 
harmadik sorozat, ugyancsak próba-
lövés nélkül 1 P. Három sorozatnál 
több nem lőhető. A három sorozat 
közül a legjobb eredmény számit. — 
Csapatversenynél : Hetes csapatonkint 
P 150. A csapatok a lövést nem is-
n etelhelik meg. A nevezési dij a be 
nevezéssel egyidejűiig kfizetendő. 

Verseny dijak : Az egyéni verseny-
nél 20 értekes dij. A csapatversenynél: 
1 dij a Polgári Lövész Egyesület van 
dordija es egy csfpatdij. II. d;j. A 
Kőszegi önkéntes Tűzoltó Egyesület 
vándordija ts egy csapatdij. III. dij 
Egy csrpatdij. 

A csapatversenynél a csapat lét-
száma 7 lövész, a''ik közül a legjobt 
eredményt elért 5 k vész ertdmenyt 
számit és dijaztatik. 

Az egyéni versenyben mindenki 
indulhat, aki Kőszeg városban lakik, 
vagy a hivatása a városhoz köti. A 
csapatversenyben csak a meghívott 
csapatok vehetnek reszt. Egy lövész 
csak egy csapatban indulhat a csapat 
versenyen. 
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HÍREK 
Kinevezések. A Kormányzó Pécs 

Gyula és Lengyel Gyula kőszegi állami 
tanítóképző intézeti rendes tanárokat 
julius 1-től számított hatállyal a 6 ik 
fizetési osztály 3-ik fokozatának meg-
felelő 10-ik fizetési osztályba léptette 
elő. 

Kinevezések. A kőszegi vámhi-
vatalban nagy volt a csillaghullás. 
Szayer Alfrédet m. kir. vámszaki fel 
ügyelővé, Oskó Józsefet pedig a X 
fizetési osztályoa vamszaki tisztté ne 
veztek ki. 

Hivatal á tadás . Junius hó 30-án 
városunkba érkezett Riedl János mi 
niszt. számvevőségi tanácsos, hogy 
Náhrer Mátyás felügyelő igazgató 
nyugalomba vonulásával ellenőrizze a 
Széchenyi István áll. polgári fiúiskola 
leltári vagyonát és azt további meg 
őrzésre és kezelésre Taucher Gusztáv 
id. megbízott igazgatónak adja át. A? 
átadás- átvétel julius hó 1,2 és 3-án 
folyt és az ugyan akkor felvett jegy-
zőkönyv tanúsága szerint a miniszteri 
kiküldött az anyagi s általában vagy oni 
ügykezelést dicséretet érdemlő, pddás 
rendben találta. 

Jogi doktorrá avatták e héten 
a budapesti Pázmány Péter Tudomány 
egyetemen Lautinger Jánost, néhai 
Lauringer Elek vaskereskedő fiát. 

Uj teológus. A szombathelyi hit-
tudományi főiskolán most tartották 
meg a felvételi vizsgálatot, amelynek 
során felvettek egy kőszegit is. Takáts 
István pénzügyi számvevőségi tanácsos 
István nevü fiát. Az új teológust a 
megyéspüspök tanulmányai elvégzésére 
az insbrucki egyetemre küldötte. 

UngerE lek takarékpénztári pénz 
táros 32 évi szolgálat után e hó 1-vel 
nyugalomba vonult. Az előzékenysé 
géről és szolgálatkészségről elismert 
tisztviselő jó emléket biztosított ma 
gának a közönség részéről. 

Búcsúzó . Lelki "állapotom nem 
engedte meg, hogy legjobb barátaimtól 
és ismerőseimtől személyesen bucsuz 
zak el, ezért ezúton mondok minden 
jóakarómnak szívélyes Istenhozzádot. 

Perkovits János, vendéglős. 

18 as honvédek ! Akik részt akar 
nak venni augusztus 6-án a soproni 
emlékmű leleplezési ünnepségen, jelent 
sek be ezen szándékukat minél szá-
mosabban kiadóhivatalunkban. 

I ly e g y s z e r ű 
a nagymosás! 
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Számtanácsossá lett Werdomts 
Sándor a vidéki államrendőrség kebe-
lében, aki pályáját Kőszegen kezdte 
az annak idején fennállott allami pér.z 
tári hivatalban és innét a belügymi-
nisztériumba került, azután végighar 
colía világháborút, leszerelt mint tüzér 
főhadnagy és a debreceni kerületi fő 
kapitánysághoz osztatott be, végre a 
központosított vidéki főkapitányság-
hoz Budapestre került. — Felesége 
Kőszegi Ilona, a ny. rendőrkapitány 
leánya. 

Az uj t ihanyi apátnak, Strommer 
Viktorin dr.-nak vasárnap tőrtént meg 
ünnepélyes keretek között a beiktatása 
a pannonhalmi főmonostori székesegy-
házban. 

Nagygencs a kőszegi népműve lő 
tanfo lyamon. Szerdán délután a kő 
szegi népművelői tanfolyamon Nagy-
gencsről 80 tagu szavalókórus is sze 
repelt. Előadták Heiner László: „Éb 
redj magyar" ! cimü irredenta versét 
A magyarruhás együttes igen szép 
szereplése oly nagy hatást váltott ki 
a hallgatókból, hogy az ihusági egye-
sületi tagokból rögtönzött énekkar 
csak több gyönyörű nóta eléneklése 
után hagyhatta el a színpadot. 

Tatay Sándor grafológus vá 
rosunkban Tatay Sándor a beérke 
zett rendkivül tehetséges ismert fiatal 
iró és grafológus miután külföldi ut 
járói hazatérve rövid ideig városunk-
ban nyaral, vasárn iptól kezdve néhány 
napig a helybeli közönség rendelke 
zésére áll, Chernel u. 14. sz. alatti 
irodájában 9- l- ig és 4—8 ig. Tatay 
egyike a legérdekesebb külföldön élő 
nagyaroknak. Tanítványa Abu G dhá-
n:ik a conspect analízis megalapitójá 
nak s az egyetlen, aki a hires keleti 
tudóson kívül az abreakciós mód 
szerrel való karakterkstest használja! 
Néhány mindennapi kérdésre való fe-
leletből rajzolja meg a jellemet. Ana 
lizisek már 50 f., 1 P és 2 P-ért.' — 
50 filléres és 1 P-s irás elemzések 
levélben is kérhetők a bélyegérték 
melléklésévtl, vonalazatlan papíron irt 
három sor után. 

A kat . j ó tékony nőegylet kerti 
mu l a t s ága ma vasárnap lesz a Mu 
lató kertjében, katona- és cigányzene 
mellett. Kezdete délután 4-kor Vége 
reggel 4-kor. Belépőjegy 1 P, család-
jegy (3 személyig) 2 P. A tiszta jöve-
delem szegény iskolás gyermekek fel 
ruházására lesz fordítva. Kedvezőtlen 
idő esetén a mulatság a Mulató ter-
meiben lesz megtartva. 

A MANSz julius 10 én d. u. 5 
órakor tartja évi közgyűlését a város 
háza tanácstermében. Ugyanakkor lesz 
a Stefánia-szövetség havi megbeszé 
lése is. A tagok minél számosabb 
megjelenését kéri a vezetőség. 

E g y e g é s z e n új s z o p o o n 

— óriási s e g í t s é g . Dús 

h a b z ó k é p e s s é g e felesle-

gessé tesz i a . í c r c d c á g o ü 

d ö r z s ö l é s t és n t o h ó r n r mu 

megk inzását ! Jegye./ 

m e g jol a z új A B C t ! 

S Z A P P A N 
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Minden csütörtökön 
egy fél kirántott csirke 
csak 1 P a/ Andalgónál . 
Cigányzene. 

Széchy Már i á ró l az elmúlt va-
sárnapi számunkban megjelent ismer-
tetésre kaptunk a szerzőtől Taucher 
Gusztáv igazgatótól egy érdekes hoz-
zászólást, melyet helyszűke miatt jövő 
számunkban hozunk le. 

Különféle j ókarban levő bútorok 
eladok. Megtekinthetők napon ta 
d. e. 9 - 1 2 óra között , Kelcz 
Adelffy utca 9. szám alatt . 
» Nyaralók f igyelmébe! Az Idegen 
forgalmi Iroda vezetősége kedden dél-
után körsétában mutatja be a város 
történelmi nevezetességeit. Indulás a 
Jézus Szive templom előtti térről dél-
után 5 órakor. 

Elcserélte a tanítóképző interná-
tusában valaki sötétszürke, belül pe-
pita bélésű dublé felöltömet. Kerem az 
illetőt adja le a rendőrségen. 

Vá lasz tmány i ülés Pénteken 
14 én este fél 9 órakor a Nemzeti 
Egység kőszegi választmánya alakuló 
ülését tartja a városháza közgyűlési 
termében, amelyre annál is inkább fel-
kéri a vezetőség a te jes számban való 
mtgjelenést, mert ez értekezleten nem-
csak a további szervezkedésre vonat-
kozólag, hanem egyébként is rendki-
vül fontos és mindenkit érdeklő ügyek 
kerülnek letárgyalásra 

Vasúti ülés. A Kőszeg—Szom-
bathelyi h. é. v isut r. t. igazgatósága 
pinteken Czeke Gusztáv elnöklete 
alatt ülést tartott, mely az e hó 18 ára 
egybehívott közgyüiés napirendjével 
foglalkozott. Ez tárgyalni fogja az 
1932 évi zárszámadást, az osztalek-
megállapitást és a várost illető rész-
nek a megállapítását, mely ezutlal 
majd kétszerese lesz a mult évinek. 
Alapszabály modositása is napirenden 
lesz. 
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Kőszeg és Vidéke 1933. julius 9. 

Vilagmarkas a u i O p N F i i 
es motorkerékpár 

autóalkatrészek 
amerikai kocsikhoz, Citroen típusaihoz 

felszerelési cikkek 

lego lcsóbb beszerzési helye ! 

Saját erdekében kérjen árajánlatot. 

NAGY JÓZSEF 
VI., Andrássy-ut 34. 

Telefon: Aut 221 — 97, 2S5-63. 

Tér,zene. Szombntnn, 8 án este 
1 ,9 órakor van az els"> nyaraló térzene 

A kőszegi kat. j ó tékony nő-
egylet munka j a . A kőszegi katolikus 
jótékony nőegylet, amely özv. dr. 
Kovács Is'vánné és özv. Pusch Ká 
rolyne elnöknők Eitner Gusztávné 
alelnöknő es Gratzl Gyuláné titkárnő 
agilis vezetése alatt működik és már 
68 esztendeje tölt be hézagpótló, 
nemes hivatást a szegények gy.lnoli 
tása terén, most tette közzé mult évi 
működéséről szóló, nyomtatott száma 
dását. A jelentés szerint havonta 54 
szegénynek ad pénzbeli segélyt az 
egylet, amely ezenkívül karácsonykor 
200 gyermeket és 174 dösebb szegényt 
ajándékozott meg. A mu t évben 3601 
pengő körüli érteket juttatott az egye-
sület legnagyobb támogatoja Wald 
mayer Károly volt, aki 380 P-t ado-
mányozott nemes céljaira. A i egyesűit 
taAalyi nagysikerű kerti mulatsága 1315 
P-t jövedelm zett. 

Az első kőszegi ezidei tenisz 
mérkőzés nem sok babért hozott £ 
kőszegieknek, sőt katasztrófalis leégést. 
A jó játékerőt képviselő fiatalabb 
gárda állt fel, de Szovják Hugón kivü> 
mind formán kivül voltak és sorra 
vesztették mérkőzéseiket. I^az a szom-
bathelyi MÁV nagyon megerősödött. 
versenyezne< az egész országban már 
kora tavasz óta és Kőszegre legjobb, 
legerősebb felállításukban jöttek el. 

Tenn i s z l abdáka t garan tá l t idei 
tö l tésű Dun lop verseny labda tu-
cat já t sportolók kedvezményes 
á rban 28 pengőért szerezhetik be 
a Főtér 10 szátnu üz le tben . 

A Nemzeti Egység kőszegi 
szervezete e héten is minden nap 
hivatalos órát tart délután 4 tői 7-ig 
a városháza földszinti helyiségében. A 
vezetőség kéri a tagokat, hogy vegyek 
át tagsági igazolványaikat. Ugyanitt 
kaphatók a jelvények, gyűjtő ivek, 
valamint a szervezésre és belépésre 
vonatkozólag bármilyen felvilágosítás. 

A f ő g i m n á z i u m i „Értes í tő" be 
sajtóhiba csúszott, amennyiben Szovják 
Hugó VI. o. tanulónak a valiástanból 
nem elégségese, hanem jelese van. 

mivel it gazdasági gépeknek alkalma-
zása a termelés zavartalan biztosítása 
szempontjából nem feltétlenül szüksé 
ges, azok a gazdasági munkások, akik 
önhibájukon kivül maradtak ki egyes 
gazdasági munkákból, ily módon ta-
láljanak megfelelő munkaalkalmat és 
kereseti lehetőséget. 

59*>9 —1933 A m. kir. Belügymi-
niszter 142.309—1933 VII. a. sz. ren-
delete alapjan közhirré teszem, hogy 
i m. kir. minisztérium a Verlag für 
Literatur und Poiitik Wien, Berlin 
iidásábsn megjelenő „Mirxistisch.1 

Arbeiter Schulung" cimü folyóirat, to 
vábba a Malik Verlag Birlin kiadása 
bin F. C. Weiskonf szerzői megjelö-
léssel megje ent „Zrkunft itn R >hbau" 
cimü könyv, valamint az ugyancsak a 
Milik-Verlag Berlin kiadásában 1 ja 
Ehrenburg szerzői megjelöléssel meg-
jelent „Moskau glaubi nicht an Trá 
nen" cimü kön<(v terjesztését eltiltotta, 
s b irhol található példányai elkobzá 
sát rendelte el Aki ezeknek városunk-
ban való létezéséről tud, az jelentse 
be a m. kir, államrendőrség kőszegi 
<apitányságnál. 

Hivatalos rovat 
Közhirré teszem, hogy a város 

saját kezelésében levő szántóföldjei 
zabtermésének részben való learatása 
f. évi julius hó 9-én, vasárnap d. e. 
10 órakor fog a városháza tanács-
termében nyilvános árverésen a szó-
kásos módon kiadatni. Bővebb fel-
világosítás a városgazdánál nyerhető. 

5934—1933. Kőszeg szab. kir. 
megyei város polgármestere, a m. kir. 
Földmüvelésügyi miniszter 58.000— 
1933-VI. 3. sz. rendeletére való hivat 
kozás mellett, felhivom a gazdaközön 
séget arra, hogy a jelen viszonyok 
között, az olyan mezőgazdasági mun-
káknál, amelyek kézi munkaerővel 
végezhetők, mindennemű gazdasági 
gépi erő alkalmazásától eltekintsenek. 
A kormányhatóságot ezen kérdésben 
az a szociális szempont vezette, hogy 

5133 — 1933. Közhirré teszem, hogy 
í város erdőhivatala kiadja fuvarozásra 
t város alsóerdejéből kiutalt illetmény 
fát. A fa mennyisége kb. 500 ürm. 
Ezen illetményfa fuvarozásban csak 
<őszegi fuvarosok vehetnek reszt. Mind 
azon fuvarosok, akik a stájerházi fu 
varozási jegyzőkönyvet aláírták hétfőn 
jöjjenek be az erdőhivatalba, ahol a 
hcédulákat átvehetik. Egyben meg 
<apják a felvilágosítást a fuvarbérre 
vonatkozólag is. 

5403-1933. szám. A külföldről 
származó burgonya behozatalát kor 
látozó kormányrendeletre való hivat 
kozás mellett közhirré teszem, hogy 
a m. kir. földmüvelésügyi miniszter 
13110—1933 VII. 3. számú közlemé 
nye szerint burgonyarák: Nemetország 
Lengyelország, Hollandia, Schweiz, 
Dánia, Csehszlovákia, Belgium, Ausz-
tria, Franciaország, Anglia, Finnország, 
Norvégia és Svédországban. Kolora-
dóbogár: Egyesült államok és Fran 
ciaországban, burgonyamoly Dél Euró 
pa, Algír, Kapland, Kalifornia, Ausz-
trália, Azori szigeteken, Tasmánia és 
Ujtelandban, földi bolha: Észak Ame-
rikában fordul elő. 

5387—1933. Kőszeg szab. kir 
megyei város pjlgármestere, mint I. 
fokú iparhatósag közhirré teszem, 
hogy a helybeli ipartestület panasz 
beadványa szerint, az ipari kontárko-
dás városunkban ujabban nagyon 
terjed. Ennek megakadályozása végett 
felhivom a város közönségét, hogy 
szakmába vágó munkálatait, ipariga 
zolvánnyal nem biró, felelőtlen kon 
tárral, ne végeztesse, mert az ilyen 
ipari kontár sem adót nem fizet, sem 
pedig munkájáért felelősségre nem 
vonható. A tisztes ipar pártolása oká 
ból, minden tudomásomra jutott olyan 
ipari munkát, amelyet kontár végzett, 
szigorú hatósági eljárás alá fogok 
vonni. 

5990-1933. A m. kir. Belügymi 
niszter 142.549-1933-VIII. a. számú 
rendelete alapján közhirré teszem, 
hogy a budapesti kir. büntetőtörvény-
szék vizsgáló birája 1933. junius 9 én 
kelt B. I. 6699—1933 számú végzésé 
vei az Avalun Verlag Hellerau bei 
Dresden kiadásában megjelent és Lip 
csében Julius Brand statter nyomdá-
jában előállított Trockij Leo által irt 
„Die Wirkliche Lage in Russland" 
cimü r;*.iyv lefoglalását rendelte el. 
Ak . yen könyvnek a városban való 
létezéséről tud, az jelentse be a m. 
kir. állam rendőrség kőszegi kapitány-
ságánál. 

5071- 1933. Közhirré teszem, hogy 

a varos erdőgazdasága a stájerházi 

1933. évi fővágásokból a városi vil-

lanytelep részére a tűzifa lefuvarozását 

újólag folytatja. Lefuvarozásra kerül 

78 ürm. bükk dorong, melynek utal-

ványait a jelentkező fuvarosok az „5 

perces" őrbódéná! az eddigi szok .s 

szerint átvehetik. A fuvarozásra cs»k 

kőszegi fuvarosok vállalkozhatnak. 

Írógépet 
keresek 

kölcsönbe 
egy hónapra. 

Cim a kiadóban. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítjük testületünknek érdekelt 

tagjait, bogy a m. kir. Kormány K ii 
kereskedelmi Hivatalt szervezett és ebre 
<or nánybiztost állított. A Kalkereske-
delmi Hivatal felidtta egyik —másik 
k s pari verseny, képes készítmények 
financirozása, azok elhelyezésére kül-
földi megrendelők gyűjtése stb. 

Felkérjük ennélfogva testületünknek 
azon tagjait, akik exportképes töneg, 
cikkek gyártásával foglalkoznak, vagy 
a jövőben foglalkozni, s azokat kül 
földön is elhelyezni szándékoznak, 
hogy ezt a körülményt az ipartestület-
ben f. hó 15. napján bejelenteni szí-
veskedjenek, ahol ez ügyre vonatko-
zóan az Ipartestületek Országos Köz 
pontjának körlevele is rendelkezésre áll. 

Minthogy a közgyűlés megtartatott, 
a tagdijakról szóló nyugták kivannak 
áliitva minthogy továbbá a kurzor 
egyszere nem tud többfelé menni a 
a dijak beszerzése végett, felkérjük a 
testület tagjait, hogy tagdij fizetési 
kötelezettségüknek a kurzor bevárása 
nélkül a hivatalos órák alatt (kedd, 
csütörtök, szombat, d. u. 5—8-ig) 
tegyenek eleget annál is inkább, mert 
a tagdij két részletben is fizethető. 

Ipartestület i e l nökség 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság. 1373/1933. tk. sz. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
A Kőszegi Takarékpénztár r. t végre-

hajtatónak Randven Nándor végrehajtástszen-
vedó ellen inditott végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverest 
800 P tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett kőszegi járásbíróság területén l e vó : 
Kőszeg városban fekvő, s a kőszegi 1133. 
tjkvben Randveg Nándor nevén ál ló a lábbi 
ingatlanokba és pedig : A I. 6 sor és 3764 
hrsz. feiházra és közös udvarra 1«00 P; a 
4- alatt felvett 5 sor és 3763-37(15 b. hrsz. 
kertre 9 P 50 f., 6 sor és 3H49 hrsz. ingatlanra 
3Í01 P ; és a 7. sor és 4348/b. hrsz. ingat-
lanra 70 P 50 f. kikiáltási árban elrendelte. 

Az á rverés t 1933. a u gu s z t u s hó 9. 
n a p j á n dé le l ő t t 9 ó r a k o r a telekkönyvi ha-
tóság hivatalos helyiségében (Chernel-u. 12. 
I emelet) fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlanokat a 
végrehajtató árverési kérelme esetén 1300 P-
nél: Rodler Ferencné csatlakoztatott kérelme 
esetén 2385 P-nél alacsonyabb áron eladni 
nem lehet. - (24.000-1929. 1 M sz. r. 6. 
10. 14. §.) 

Az árverelni szándékozók kötelesek bá-
natpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénz-
ben. vagy az 1881 : LX. t. c 42 §-ában meg-
határozott árfolyammal számított óvadékké-
pes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt a 
kiküldőt' íek átadni és az árverési feltéte-
leket aláírni (1881 : LX t c. 147, 150, 170. 
§ § ; 1908 :LX t. c. 21. § ) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet igérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bá-
natpénzt az általa igért ár ugyanannyi szá-
zalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25 § ) 

Kőszeg, 1933. évi ápr. 14. 

Dr. R IEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 
A kiadmány hiteléül: 

H E R M A N N FERENC sk. kiadó 

Heghivó 
a Koszeg-Szombathelyi h.é. vasút r.t. 

1933. év' j u l i us h ó 18 án 
dé l u t án 3 ó r ako r 

a Kőszegi Takarékpénztár 

tanácstermében tartandó 

rendes évi közgyűlésére 
Napirend : 

1. Az igazgatóság jelenése az 1932 
üzletévről. 

2 Az 1932. évi zárszámadás s mér-
leg előterjesztése, megvizsgálása és 
negállapitása. 

3. A felügyelőbizottság jelentése. 
4. Határozat a tiszta nyereség fel-

osztásáról és a felmentvény megadása 
felett. 

5. Az alapszabályok 23 § a 2. be-
kezdésének módosítása a meghívók 
közzététele tárgyában. 

6. Három felügyelőbizottsági rendes 
és egy pótt3gnak választása 3 évre. 
Ezek közül egy rendes tag Kőszeg 
város jelölése alapján. 

Mér leg 1932. december 31 én : 
VAGYON: Vasutép tés és felszerelés 
P 508 640 —, Pénztárkészlet P 0*18. 
M. Kir. Postatakarékpénztár P 256 94, 
Folyószámla adósok P 45.10837, 
Igazgatósági tagok óvadéka P 14.400, 
összesen: P 568.405-19. — TEH2R: 
Részvénytőke P 508 640 —, Óvadékok 
p 14.400— Hitelezők P 7.083 40, 
Tartalékalap P 55585, Törlesztési 
számla P 2.56) 30. Fel nem vett osz-
talékok P 682671), Átmeneti számla 
P 4 689*10, Felépítmény megerősítési 
alan P 580 91, Jelenléti jegyek P 1.410, 
Ügyviteli költség P 1.172 80, Tiszta 
nyereség P 20.486'40. — összesen : 
P 568.405 49. 

Eredmény s z ám l a 1932. decem-
ber 31-én: TARTOZIK: D Sz. A. 
vasúti tőkekamat P 54672, Nyugta-
illetékek és átutalási költségek P 
226 66. Gj 'ner-milom tetőfedése 
P 1200 —, 1932. évi adó P 7.409 10, 
Jelenléti jegyek P 1.410—, Ügyviteli 
-töltségek P 1.172 80, Igazgatósági és 
irodai kiadások P 264 98, Illetékek 
P 193 02, Vegyes kiadások P 573 44, 
Tiszta nyeresée P 20.486-40. — 
összesen: P 33.483 12. KÖVETEL: 
Üzleti jövedelem P 33 483 12. 

Megvizsgálta és rendben találta 

a Felügyelőbizottság. 

A közgyűlésen az a részvényes bir 
szavazati joggal, aki részvénvét, vagy rész-
vényeiről szó ló letétjegyét (20 , 28. §.) 8 
nappal a közgyűlés előtt a társaságnál le-
tette. Egy részvényes saját letett részvényéi 
után 20-nál több szavazattal nem btrhat, 
egynél több menhatalmazást nem vállalhat 
es a meghatalmazást megillető szavazatok-
kal sem birhat 40-nél több szavazattal . 

Kiadó nagy emeleti lakás 
Vá rkö r 35. sz. h á z b a n , mely 

áll 8 utcai és 1 udvari szobából, 
fürdőszobából, konyhából, az összes 
mellékhelyiségekkel és vízvezetékkel 

augusztus l-re. 
^ A N v ^ w ^ A i w v w y w w v w w ^ 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 

Házárverés. 
A Várkör 56. sz. földszintes házat 

és öt káposztásföldet 

1933. évi j u l i us 16 á n d. e. 11-kor 

a V á r k ö r 18. sz. a la t t i 

ügyvéd i I r o d áb an ' 

nyilvános árverésen eladjuk. 

Dr. Schnel ler Auré l 

Dr . Kopfste in L ipó t 

ügyvédek. 
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