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VIDÉKÉ 
« ÁR egynegyed é v r e : 

Helyo. : szál l í tva 1'60 Pengő 
Vidékre pu a 2'— Pengő 
Külföldre egy évre 4 dollár 

Megjelenik minden vasárnap reggel . 
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

RÓNAY FRIGYES 
Várkör 39. sz . Telefonszám 23. 

Hirdetések mllirnétersoronkint 6 f i l lér . 
Hirdetések di ja előre f ize tendő. 

Nyilttér sora 40 fil lér. 
Szövegkőzőtt i reklárahir sora 20 f i l lér. 

Ez beszéd. 
Az angolokról tudjak, hoqy Európ 

legkomolyabb nemzete. Majdnem egy 
azon időben kezdte alkotmányos 
életét, mint Magyarország. Ugya.icsa 
oly hűségesen ragaszkodó az ősi ha 
gyományokhoz. Sőt szertartásaiban 
még nálunknál is konzervatívabb. Amii 
egy angol gentleman kimond, abOan 
feltétlen megbíznak. A legtöbbet utaió 
nemzet Mindenfelé jár. Ahol meg 
fordul, alapos nézője figyelője, tanul 
mányozója mindennek. Ha azután 
otthon elmondja tapasztchtail, az 
komolyan veszik tudomásul; tudják 
hogv csak alapos megismerés u*án 
szűri le véleményét. Ezért van Ma 
gyarországnak Ang l iában még a leg 
előkelőbb körökben is olv sok jóba 
rátja. Ezért ismerik ott Magyarország 
súlyos sorsát a legbehatóböan. Ezért 
szólalnak fel ott n legjelentékenyebb 
politikusok a Magyarországon elkö 
vetett nagy igazságtalanság jóvátéte 
léért. Hatványozza e mozgalmat az u 
hogv a világháborút követő béketár-
gyalásoknál resztvett angol államférfi 
szégyent hozott hazájának azzal, hogy 
könnyelműen bedőlt a magyar nemzet 
ellenségei állításainak. Érzik, hogy az 
angol nemzetnek kötelessége e hal 
lattan botlásért elégtételt szolgáltatni. 
Maga Roth'rmere állt az élére a 
lordoknak és hsta'mas bp ja i utján 
az egész vi 'ág lelkiismeretét hívta fel 
egy nemzeten elkövetett égbekiáltó 
sérelmek miatt. Angliában az előkelő 
politikusok százai együtt működaek 
a nagy igazságtalanság helyrehoza-
taláért. Most is olyan történt ez ér-
demben, amit nem minden nemzetnél 
mernek megcselekedni. Különösen az 
olyan király- é3 törvénytisztelő or 
szágban, mint Angliában. Az e héten 
elhanezott trónbeszédet kifogásolta 
Moore ezredes. Beleszól a király szó 
zatába és kifogásolja, hogv miért nem 
érinti a revízió kérdését. Olyaaképen, 
hogy a trónbeszéd fölötti felvetett 
vitában indítványt tett a következő 
passzus pótló felvételére: „A H á z 
a legalázatosabban s a j-
n á l j a, h o g y a kegyes trón-
beszéd nem célzott annak 
szükségességére, hogy 
módosítani kell a béke-
szerződéseket s ezzel meg 
védeni Európa békéjét és 
megszüntetni a harag és 
félelem f o r r á s á t E z beszéd ! 
Ebben van erő, határozottság és aka 
rat. Ez tanúsága a népek szeretetének. 
Ez nemes megnyilatkozása az igazság 
bátor bajnokának. Ez az, aki elszánt 
hirdetője a béke és megértés világ-
szükségességén ek. Követeli a trón-
beszédbe foglalást, mert «zzel ország-
i g előtt azt akarja legnyomatéko-
sabban kifejezésre juttatni, hogy az 
angol nemzet, a legkomolyabb nemzet 
nem tűrheti tovább a könnyelműség-
ü l elkövetett világbotlás fenntartását. 
Nem tűrheti tovább ezy ezeréves ön-
feláldozó, becsületes nemzet fiainak 
lerázását. Nemzete egy részének rab-

ságban, elnyo matásban való üldözésé 
'S szenvedését. N»m tűrheti tovább 
hogy lehetetlen helyzetek állandóan 
veszélyeztessék a világ békéjét, az 
emberiséi] fejlődésériek kultunnunkájá 

Ez beszed ! * * • 

Eredmény. 
A burgenlandi autón idt ránduló 

eln áradásából tudódott ki, hogy u 
rendelkezés folytán a triptik nélküliek 
tői minden egyes vámériniésnél 6 F 
illetéket szednek, viszont a triptik 
negszerzése sok költséggel iár és 
csak a sokat közlekedőknek érdemes 

Miután ez az idegenforgalom hát 
rányára van, a Nemzeti Egység hely 
szervezete u főispán utján kérelmezte 
ennek a megszüntetését. 

A kereskedelmi miniszter a pénz-
ügyminiszterrel egyetértőleg ezt 
rendelkezést megszüntette és a triptik-
néiküli vagy óvadéknélküli autósok-
nak ezentúl már csak 1 P nyilván-
tartási illetúket kell fizetni 24 órára. 

Erről értesítette a miniszter a fő-
ispánt és a szombathelyi sajtó ez 
most ugy állitja be, mintha ezen ör-
vendetes eredményt a szombath°ly 
ünnepi hét megnyitásán ott járt keres 
kedelmi miniszternek köszönhetnék. 

Persze, igy volt ez mindig, mióta 
a v i l ig áll, igy lesz ezentúl is, hogy 
mikor vahmi eredményt érnek el, 
rögtön akadnak abban megosztani 
akarók, sőt olykor nem isosztozkod 
nak, hanem önmaguknak tulajdonítják. 

Pedig, ha kicsinyesnek is látszik, 
mégis az igazság annak a megállapi 
tását kivánja, hogy ennek a pótren 
delkezésnek az elérése, a N. E . helyi 
szervezetének kezdemenyező munkáját 
dicséri. Ezt a kezdeményezést jóindu 
latuan és megértően vette pártfogásába 

N E. megyei legfőbb szerve, 
főispán és ha ő rgyszer felismerte a 
<értlem jogosságát, a sérelem fenn 
forgását, nem is lehetett kétely az 
iránt, hogy közbevetése eredné ínyei 
jár. 

Mi erről azért is iruak, mert egy-
dejüleg azt is leszögezzük, hogy csak 

oly esetekbin várható eredmény, mi 
kor olyan kívánságról, helyesbítésről, 
megváltoztatásról van szó, ami való 
ban közérdekS és nem kivételes el 
bánást igényel. Amiből az következik, 
hogy nem mindenféle kieszelt, néha 
csak egyeseknek érdakét szolg*'ó 
jlőterjesztésekkel kell élni, han?m 
olyan lehetőségekkel, melyek általános 
érdeket képeznek. 

Egy másik eredményről is teszünk 
említést, mely ugyancsak a N.E. helyi 
sze. vezeténak teljesen indokolt meg-
nozdalásából eredt. 

A nagycsömötei körjegyzőségnek 
számos tagja a sárvári hitelszövetke-
zettől takarmánybeszerzési hitelt vett 
génybe és mert mostanában elég 
gyakran a legjobb számítás is fel-
billen és lehetetlenné t*szi a vállalt 
kötelezettségeket, hát ebből eredt az 
idósok kellemetlen és köllségetokozó 
ok megzaklatása. 

Ebben az ügyben a N. E. helybeli 
szervezetének a földmüvtlésügyi mi 
nisztfrhez intézett f.-lirata meghozta 
azt az ertdményf, hogy egyévi fize-
tési halasztást kaptnk. 

Minden bajon lehet segíteni egy 
Hs jóakarattal. Éppen csak akarni 
kell. De viszont nem kell lehetetlen-
ségeket és kivételeket kívánni. 

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

Kálmán alispan Márton László fő 
jegyző kiséreténen kedden hivatal-
vizsjálatot tartott a Kőszegi szolga-
oirói kirendeltségen. 

Ottó mise Kőszegen. Ottó ki 
rályfi 22. születésnapján Kincs István 
pápi i prelátus misét mond j t t a Jézus 
Szive tenplomban. 

U j t a n i t ó l e s z a legközelebb 
nyugdíjba vonuló HitHinger Jen5 
helyett. Választás mellőzésével egy-
hangú meghívásra Razonits Sándor 
volt kőszegi, most jánosházai tanitó 
jön vissza régi htlyére, mely inléz-
cvJéq általános helyeslésre talált. 

V a l l á s o s e s t . December 2-án 
este ö órakor az evang. templomban 
vallásos estet rendez az evang. na-
gyiét. Az adakozásból befolyó jöve 

delem az evang nőegylet karácsonyi 
segélyezési céljait szolgálja. 

A k a t o l i k u s h i t k ö z s é g vasárn\p 
<incs István egyházi és NShrer Má-
yás világi elöljárók elnöklete alatt 

tartotta meg őszi közgyűlését. Első 
nek Harthy Miklós kormányzó jubi-
eu náról e nlékezett meg az elnök, 
azután az Actio Cathíl ica buzgó mű-
ködéséről. Sajnálattal referálta a me 
gyei biztos sérelmes határozatát, mely-
yel a hitközség jogos követelését el-

számolja és bejelentette az ezen ha-
ározat elleni filebbezést. Eíután a 
övő évi költségvetést ismertették, 
nely 21.00') P szükségletet mutat ki, 
ehát ugyanannyi hi'közsé^i adó* vet-

nek ki. 
A máriacell i vezetőper je l vá-

r o s u n k b a n . Veyer Viktor, a mária-
celli bencésrendház vezető perjele, 
tétfőn Kőszegre érkezett és látogatá-
sodat végzett. A bíncésszékházban 
és a kórházban. Látogatásinak célja 
az volt, hogy köszönetet mondjon, 
rendtársának, G'asitz Udalrik a mária-
celli bazilika igazgatójának kőszegi 
megbetegedésével és tragikus elhalá-
ozásával kapcsolatban a bencéseknek 
a megértő segítségért, akik az el-
hunytat templomukban felravatalozták, 
a kórháznak pedig az od iadó ápo-
ásért. 

A kőszegi ipar tes tület elnöke 
szerdán a székházban előadást tartott 

legutóbbi időben életbelépett, a 
ülönböző szakköröket érdeklő ren-

deletekről é3 ka narai intézkedésekről, 
nely is mertetésre számos testületi tag 
gyülekezett. 

B o r m é r é ü . Jó bor kapható 
D ó r a L a j o s n á l Kert-utca 5. sz. 

Az oblátusok zászlószentelés®. 
Waldnayer Károly, az Osztrák—Ma-
gyar Bank nyug. vezértitkárhelyettese 
es Czingraber Péter bencéstanár gyft-
nyfirüen hímzett fehér selyem zászlót 
ajandékoztak az oblátus egyesületnek. 
Ennek a zászlónak az ünnepélyes fe l -
szentelése volt mult vasárnap a b e n -
céstemplomban cz egyesület összes 
tagjainak és nagyszámú hivők jelen-
létében. A felszentelést a pannonhalmi 
főapát, Kelemen Krizosztom végezte, 
aki onnét délután autón érkezett ide , 
és aki szent funkciója után a zászló j e -
lentőségéről tartott magasszárnyalatii 
beszédet. Ugyanakkor megáldoita az 
újra renovált S'.ent Benedek oltárt és 
ennek művészi alkotású képét, mely 
Hansa Pál bécsi festőművész ecset je 
alól került ki. A i egyházi ünnep után 
az Oolátus egyesület vezetősége 
Waldmayer Károly vezetésével tisz-
telgett a főapátnál és megköszön te 
neki, hogy nagy elfoglaltsága d i c á r a 
meghívásukra személyesen jött el é s 
ugyancsek megköszönte e vele együt t 
jö i l Nyiszler Tivadar oblátus szövet-
ségi központi igazgató és Kováts 
Arisztid pannonhalmi perjel, a volt 
igazgató, kedves ismerősünk látogatá-
sát, kiknek társaságában a f őapá t 
estefelé visszautazott Pannonhalmára. 

A megyei és városi v á l a s z -
t á s o k közelednek és mégis nagy 
nyugalom észlelhető, akárhol is meg-
'ordul az ember. Ugylátszlk érvénye-
sül a közóhaj. mely érthetően komoly 
meggyőződéssé lett : a békés meg-

oldásnak keresése. Ha keresik, meg 
s fogják találni. Valaminthogy a nem-

zetek sorából senkisem vállalkozik 
annak a felelőségviselésére, hogy ú j -
ból háborúba döntse a v i lá jo t , ép-
ugy van ez a közéletben is, másutt 
és itthon is. A nemzetek általában az 

gységes állásfoglalásban keresik és 
nsgis találják azt az erőt, mely a 
m3i viszonyok mellett kívánatos, ugy 
is mondhatjuk nélkülözhetetlen. M?-
künk nagyon kedves volt az a két 
evél és egy levelezőlap, mely mult 

vasárnapi vezércikkünk vissth ingje-
ként hozzánk jutott. A béke és meg-
értés hirdetésének az elismerése hang-
zik ki belőlük. Fel kell tételeznünk, 
hogy ugyanígy értelmezték azok is, 
akik nem irtak. Persze, jól tudjuk, 
esznek elvétve más felfogásúak is. 
ogu'< van ehhez, de ahhoz nincsen, 

hogy békebontók legyenek. Akik ne-
künk elismerő levelet nem irtak, azok 

gyék meg azt, hogy a béke szüksé-
gességét nyomatékosan hirdessék. 
Száz levélnél többet ér. Vörös narty 
nondja egyik költeményében: n \ 
gyűlöletnél jobb a tett, kezdjünk uj 
életet " Olyat, melynél érvényesül a 
— szeretet. 

Adományok a Kováts Arisztid 
a lapí tványra . Az elmúlt héten a 
<ováts Arisztid alapítványra ismét 
érkeztek adományok, melyeket a b i -
zottság köszönettel nyugtáz: Kőszegi 
Takarékpénztár 10 P, Cnernel Is tvánné 
5 P, dr. Schneller Aurél 3 P, Mérey 
A rmin, Blazovits Ferenc, Török J. 2 P 

Egyes szám ára 16 fillér. 
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Kőszeg és Vidéke 1934. november 25. 

Soiymoss Vendel előadása 
Győrben. A kőszegi bercésgimnaziun 
igazgatója nagy érdeklődést kiváltó 
előadast tartott Gyfrbe-n „Mi i láttán 
Leningrádban" cimen. Közóhajnak 
adunk hangot, ir ikor nrra kérjük ; 
népszeiü. világlátott igazgatót, hogy 
Kőszegen is tanson előadást Szovjet-
oros^országban szerzet apasztalfit iról. 

A városháza átalakí tása mái 
befejeződött. A tábornoki ház n>üt 
folyosóját is már lebontották és a? 
*%yt% hivatalok közlekedése most 
mar fedett, a sikálom ca fölötti kö 
lelebbenő uton történik, miáitöl az 
összes hivatalok a közönség részén 
is kényelmesebb kapcsolatban vannak 
Tavaszra maradt az uj helyiségeknek 
fest i munkája, mert az uj falak szára-
d h a t varjak be. El kell ismerni, 
nagyrészt házi kezelésben igen üpye 
»en és olcsón, ragyon jól beválóan 
történt ez az átalakitás. 

Kőszegi ta lá lmány. Groslicht 
Lajos asztalos szabadalmat nyert eg) 
©ly<:n ágyösszekötő kapocsra, mely 
egytzeiüíegenél fog\a meglepő és 
kitűnő voltánál fogva tlóbb-utóbb 
elterjedisegre számithat Az eddig ismert 
vasbtakaszió htlyett egy ékszerű ösz 
szetoiasát nyújtja az ágyfej és az ol-
dalfalak közölt, melynél szegelés é5 
lyuklurás felesleges, miáltal szilátdnb 
ban tan, nem nyikorog és féregmen 
tesen tartható. Már a legutóbb volt 
nemzetközi kiállításon is szakemberek 
kbreöen méltó feltűnést keltett a ta 
lálmány, mely egyszerűségében nagy 
szerű. 

Az o l táregy le t közgyűlése dec 
2-án d. u. 5 órakor lesz a gimnázium 
disztermeben. 

Szülői értekezlet a bencés 
g imnáz iumban. Legutóbb szülői erte 
ke i l t t voit a bencésgimnáziumban, c 
dis termet zsúfolásig megtöltött szülök 
részvételével. Soiymoss Verdel igaz 
gató ismertette a fegyelmi szabályokat, 
különösen a tanulókra otthon kötelező 
pontokat. Felkérte a megjelenteket 
arrr, nogy igyekezzenek a tanulók 
luhadaiatjait külsőségekben, az ideger 
utánzatot elhagyva, magyaros moti 
vumu ruhákra átcserélni. Kerte a szülő-
ket hogy az iskolát a magyaros sapki 
meghonosításában támogassák. Küiö 
nősen ragy feltűnést és alia!ano> 
tegzest keltett az igazgatónak a na 

S>aios diákegyenruhakra vonatkozó 
_ őteijesztése. Az egyik tarulón le it 
mutatta az ízléses egyenruhát, amelyei 
Márton Lajos, az ismert rajzolómüvési 
teivezeti és amelyet immár a budapesti 
ber.ctsgimnáziumban általanosan hasz-
nálnak. A szülök elhatározták, hogy 
az igazgatót terveben támogatják. 

Megoperál tak Égler Dózsa ben 
céstanart . Égler Dózsán, akii váró 
supkban igen jol ismernek, meri 
evekkel ezelőtt hosszabb ideig mükö 
dölt a bencesgimnáziumban, mint 
tanár, Budapesten súlyos gyornor-
műieiet hajtottak vegre. A sulyus beteg 
bencéstanárt a budapesti Szent István 
kórházban ápolják. 

Posta-, láv i ró - és rád ió ismer 
tető előadás lesz jöv£ héten a2 
ipartestület helyisegében a soproni 
postaigazgatóság által kiküldött elő 
adó részéről, melyre már most fel 
hivjuk az érdeklődőket. Nemcsak a 
tagok jelenhetnek mtg. vendegeket u 
igen szívesen látnak és kívánatos i» 
mert általános érdekű. 

Adományok. A Stáyerházi ká 
polnaalap javara Défai Sándor 1 P-t, 
Jankovíts Jaros ptdig 2 pengőt ado 
Hiányozott. 

Másodvi rágzás. Márffy Józset 
kertjében a mogyoróbokrok másodszor 
vetették ki a baikájukat. Azt hiszik, 
hogy ez a másodvirágzás a jövő évi 
termés rovására lesz. — Róth Sándot 
kertjében pompás illatú ibolya nyílott. 

A N e m r e i Egység kerület i 
s ze rveze tnek propaganda körú t ja 
Vasarrap délután a szervezet vezető-
sége, szentgyör^yi Czeke Gusztáv 
koimányfőtanácsos kerületi elrök, 
Saroíi István all tar.itóképerd. i h. 
igazgató és Marffy József köize'i tit 
kár, gtpkccsiu piopa^anda körutat 
tettek a kerületben. U'juk során fel 
keresték Nagyasszonyfalvát, Söplét 
Kőszegpatyot és Pusztacsót. Nagy-
asszonyfalván 600 résztvevő előtt tar 
tották meg a gyü'ést. A kerületi ve 
zttők beszédje után Polgár János 
elnök, Desics József és Kovács Török 
István tilkarok előadtak Nagy- és Kis 
asszonyfalva kivanságait. Először ne 
egyesítsék Kis- es Nagyasszonyfalvát, 
másodszor a söptei határban levő 
vagyonváltság földet csatolják Ncgy 
asszonyfalvához, harmadszor támo 
gassa a szervezet a Lóránd uradalom 
napszámosainak és nyugdíjasainak 
kérelmét, hogy megkfpják elmarad' 
járandóságaikat. A gyüiés után Cze*e-
Gusztáv meglátogatta a betegen fekvő 
Soós Kálmán nagyasszonyfalvai] birót 
es hosszan elbeszelgetett vele a köz 
séget érintő közügyekről. Innen Söp 
tere mentek. Itt Császár Gyflző kör 
jegyző és Hodászy lózsef közséfíbiró 
fogadták a vendegeket. A gyülév.n 
amely 300 főr.yi közönség nagy er 
deklodese mellett zajlott le, a község 
vezetői előadtak a falu kívánságait ts 
kérték a szervezet támogatásai. Ez 
után Kőszegpaty következett, ahol 
nagyszámú közönség előtt Horváth 
Imre elnök és Tóth Lajos h. titkár 
fogadtak a vezetőket, akik itt is be 
szedőket tartottak es meghallgatták a 
község kívánságait. Az utolsó allo 
mas Pusztecsó \ott. A falu legtekin 
telycsebb polgárai is megjelentek *> 
gyűlésen, amelyet SztroVai János titkár 
vezetett be. A gyűlés lolyaman érde 
kes temak vetődlek fel, amelyek me^ 
vitatasa, az idő rövidségé miatt, a 
kővetkező körút alkalmával fog meg 
történni. A vezetőség az esti (rákb&n 
ét kezelt vissza eredményes körútjáról. 

A nemescsól ev. taní tót , Bánó 
Adán.ot váratlanul na^y gyász éne 
Postatiszt fia, Fdrenc, aki az itten 
poMahivatalnal is szolgálatot teljrsi 
telt és most Kiskunhalason szolgált 
jókedvű fia'al gárda társaságába ke 
vertdut és az egyébként p-ldas jó 
zanéletü fiatalember, a szokatlan több 
alkohol élvezete ől beszá rithatatlanui 
ballagván hazafelé, a hangos társa 
ságot rendőr csendre intene. Ez nerr 
tetszett a társaságnak, hát ellentállott 
mire a rendőr kardot vont, melyet 
Bánó kezéből kirántott, azzal a rendőr 
nek ment neki, mire ez forge piszto 
lyaval lőit r*a, ami halálát okozta e 
egy köztisztelt családot mély gyászba 
boritolt. Termeszelesen lesz most 
nagy vizsgálat a fegyverhasználat jo 
gosultságát illetőleg, de Bár.ó Ferencet 
ez már fel nem tamaszija. Csak intf 
példának szolgálhat, hogy a közrend 
őreivel szembeszallani mindig ve 
szélyes. 

Uj tagokka l bővü l t a Concordia 
Dömötör Gyula a dalarda elnöke ked-
dtn este összehívott 60 fiatalembert, 
hogy közülük hangpróba után uj ta-
gokat toborozzon a Concord számáia. 
Ugyanis a dalárda, már 3 hónapja 
hailgi.tasra volt kényszerítve. Az tne 
Kestk nagy része bevonult kalonánal-
es a karmester Budaker Gusztáv, 
szintén sokáig beteg volt. A kedd1 

összejövetel eredményeként teljesen 
áijáalakult a Concordia. Dömötör el 
nök érdeme, hogy Kőszeg a kultur 
varos nt m marad továbbra is énekkai 
nélkül. 

Második , harmadik tavaszró l 
vetekednek a hiradasok. Nálunk is 
Hat mi van ebben? Hiszen jön a nyar. 
Nem látják, hogy mar kihelyeztek a 
sétány okta u padokat? 

Ha nincs rád ió ja , fizessen ele 
egy budapesti napilapra Rónay ujsag 
üzletében, ahonnan megtrkezése u.át 
azonra' házhoz szállítják az újságot a 
legújabb hírekkel. 
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„VIKTÓRIA" házicipő készítmények 
gyári áron kaphatók 

F R I E D-nél. 
Megérkeztek az idény legújabb hó- és sárcipöi. 

Sportcipők nagy választékban. 

Mélyen leszállított árak! 

A „Kőszeg és V ideke" régebbi 
évfolyan aiból többeknek kölcsön ad-
tunk egy vagy több kötetet. Ez uton 
felkérjük az illetőket, hogy még e 
héten hozzák vagy küldjek el szer 
kesztőségunkbe. 

Kérelem. Az evang. jótékony 
nőegylet a szeretet ünmpenek köze 
itdtéte a ber.scsegesszeretet szavava: 
íoidul a jószívű emberekhez, — kérve 
őket — hogy kegyes adományaikkal 
legyenek segitsegünkre abban a ne 
hez munkában, amellyel embertársai 
nyomorán nemikeppen könnyíteni 
igyekszünk. A jó szívvel adott ado-
manyt hálatelt szívvel fogadjuk — 
legyen az bármily szerény — es kér-
jük azt özv. dr. Lauiinger Jánosnénál, 
vagy Unger Eleknénel leapni. Az el-
nökség. 

Egy puderdoboz ( f lap jack 
találtatott az Irottkőn. Jogos tulajdo-
nosa átveheti e lap kiadóhivatalában 
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Megyegyülés lesz hétfőn nagy 

tárgysorozattal, azonban a várost kö 
zelebbről erdeklő ügy nem szerepei 
benne. Meg a kitűzött főszolgabíró és 
szolgabírói állásra való valasztás sem 
fog nagyobb erdeklódest kelteni, mer: 
egyhangú lesz. Körmendi főszolga 
bíróvá valasztják Kevey István tb. fő 
szolgabírót, ki már régebben a hiva 
tal helyettesített vezetője. Kevey Istvár 
azonos a nemregiben meg Krennei 
Pista néven szólított, egy ideig vá 
tosunkban is a járási szolgabiió 
ságnai beosztott szolgibiróval, akinek 
megérdemeli egyhangú megválasztá 
iának itt is őszinte rokonszenvvei 
Örvendenek, — ugyanott megürüi ez-
által egy szolgabiiói állás, mélyít 
ugyancsak az egyedüli jelölt Velics 
János dr. vármegyei aljegyző. 

Mozih i rek . Ma vasárnap a moz> 
műsorán „A szivrabló" cim hatalmas 
Hans Albers film megy. 

Éleslövészet. 19 '4. évi december 
3. 4. és 5 én regcel 8 órától 17 óráig 
a Cák község, caki erdő, Irányhegy 
(Zeigerberfc) Pogányi borpincek es 
Kőszeg kősztgszerdahelyi országút 
közötti területen a kőszegi és szom-
bathelyi helyőrség éles lövészetet tart. 
Az érdekelt lakósságot a kőszegi álio-
máfparnncsrokság ezúton is figyel-
mezteti, hogy a jelzett időben' és 
veszélyezteleti területen a saját érde-
kében senki ne tartózkodjék és hogy 
1 helyenként felállított biztonsági öiók, 
illetve azok utasításainak mindenki 
vonakodás nélkül eleget tegyen. A 
veszelyeztetett területet egyebkent a 
<cokasos módon, kilátó pontokra tű-
zött piros-fehér zászló is jelzi. 

228 munkané lkü l i van a Nem-
z< ti Et,ység kőszegi kerületének falvai-
ban. A kőszegi kerület e'nökségehez 
beküldött félévi jelentésekből a követ-
kező érdekes statisztika állitható 
össze: Bozsokon 18 földműves, 11 
iparos. Dozmaton 5 földműves, 1 ipa-
ros. Felsőcsatáron nincs. Kisasszony-
falván 6 iparos. Nagygencsen 40 föld-
műves 10 iparos. Óladon 10 földmű-
ves, 10 iparos. Ondódon 30 földműves 
20 iparos. Seregélyházán 10 földműves 
5 iparos. Sé ben 15 földműves 7 
páros. Toronyban 4 földmüvas, 2 
iparos. Tömöidön 20 földműves, 4 
iparoa munkanélküli van. összesen 
152 földműves és 76 iparos munka-
nélküli. 

A tatarozás! adókedvezmé-
nyeket meghosszabbítottak 1935 év 
vegéig. Az épitő ipar kérésére történt 
,ól tették. l)e nemcsak azért, hanem 
azért is, mert a házakra általában 
nagyon ráfér a jókaibanhelyezés. Ami-
óta a hazbérjövedelem nagyon fel-
emelkedett a háziuriik egyáltalában 
nem végeztek kaibantartasi munkát. 
Nézzünk csak végig a varoson s min-
denütt látni fogjuk szomorú allapotát a 
hátaknak, kapuknak, lakásoknak és 
-eliteseknek. Azzal, hogy a beruhá-
zásnak 60°/#-át négy ev alatt adóban 
a tulajdonosoknak javara irják, való-
ban oly előnyős módját nyújtják a 
tatarozási munkakiadás térítésének, 
hogy azzal minden háztulajdonos 
eljen. Mar az idén sem akarták nieg-
liossszabbiUni és alighanem 1935 lesz 
az uiolsó esztendeje a nagy kedvez-
ménynek. 

Otthon bo ro t vá l koz i k? Akkor 
elsőrendű zsilettre vagy borotvára 
van szükséje. A legprímább árut meg-
kaphatja Acs Béla kesinüvesnél és 
mfiköízörüsnél Varkör 35. szám alatt 
(Vasudvar,), ahol mindennemű elesi-
teni való szerszámát gyorsan és olcsón 
megköszörülik. 

Miképpen tehet jük olcsóbbá a 
gyümölcsfák permetezését, a ma-
gyar fügetermesztecröl, a teli arany 
parmen almáról, a raktározott gyümölcs 
romlásáról, szőlő exportunkról a folyé-
kony gyümölcsről, mit érdemes gyü-
mölcsből kivitelre termesztenünk, a 
december havi teendőkről es meg 
számos egyeb aktualis kérdésről i* 
beszámol A MAGYAR GYÜMÖLCS 
legújabb száma, melyből mutatvány-
számot, lapunkra hivatkozva, egy at-
kalommal ingyen küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI, Andrássy ut 8. 

Az országos vásárok meg-
szüntetésére már régen mozgolód-
nak mindenfelé, mert az a régi uzus 
mar tulelte magát. Mindenki minde-
nütt bárhol és mindennap megszerez-
heti szükségletét. Most Zalaegerszeg 
kérte ezt, ellenben helyette a havon-
kint tartandó állatvásárt. A kereske-
delmi miniszter ehhez hozzájárult és 
igy megszűnnek a kirakodó vásárok, 
azonban a havi állatvásárokon a hely-
beli iparosok és kereskedők kirakod* 
hatnak. 
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OHM A talfifiai 
ly t d o m i n i k á r u 
P. Ratnik Domo 

A szombathe ly i 
sok p r i o r j a ujt ol 
kos leit, aki már Sopionban is a? 
volt, meg Szombathelyen is, f hcl nagy 
Örömmel fogadiák újbóli megválasztását 

A szombathe ly i cserkészek 
nemsokára repülni is fognak. Motor 
nélküli gépen. Hogy ilyen tanulásra 
alkalmas tépet beszerezhessenek, 
Almáss.y László sivatag és uripilótának 
siketült az itt átutazóban volt Juszul 
Kemal egyiptomi htrcc-glől 7l'0 pengő 
adományt kieszközölni. 

A zalaegerszegi postafönök 
mig hivatalában a rovancsolás folyt, 
a pincébcn főb lő t t? magát. Keresik 
a váratlan öngyilkosság okát, meri 
hivatalában tdüig mird»nt rendben 
találtak. 

A győ r i megyei ügyészt, Dr. 
Stelczer Mátyást szán'os sikkasztas 
elkövetése n iatt 5 és fél évi fr^ybázr 
ítéllek, 16 havi viis^álati fogságának 
beszamitasaval. A hgtöbb károruh 
Levél mosonmegyel Községi lakós, 
többnyire rokon, akik szülöttjük és ro 
konuk iránt hatartalan bizalommal 
voltak. 

Harmadszor ny í l i k az ibo lya 
egy győii vendéglős keltjeben. Egy 
nagy táblán pompázik <ppen olyan 
illatosán mint tavasszal. 

Uj hely iséüje lző táb láknak el 
helyezesére kötelezik a községeket 
Mas lesz az alakjuk és uj lesz rajt? 
a közút száma Ezért bizony kár ui 
költségét okozni. Nem sok esik egy-
egy községre az gaz, de annál több 
majd a szállító zsebjébe. 

Hatalmas palotakat vásárol t 
az 011 hatalmas összegyűjtött vagyon 
ból, amit az egész ország oda befizet. 
Most az derüli ki, hogy értéken felüli 
árban vették, a tőkének tz az elhe 
lyezése nem előnyös, rengeteg beru-
házások válnak szükségessé, ugy ho^y 
ezen rossz gazdálkodás miatt a bel 
ügyminiszter elrendelte a vizsgalatot. 
Borzasztó elgondolni, hoi;y mennyi 
bajt okoz ez az OTI Intézmény az 
országnak és az ország sok millós 
belizetőjének ! 

Ot tó-mise volt Budapesten a 
Bazilikában a fővárosi előkelő körök 
részvéteievei. Aznap este a Vigadóban 
ünnepeltek 22. születése napját és 
táviratilag üdvözölték. 

Uj i pa r tő rvény t sürgetett a fő 
város a minisztériumnál, honnét azt 
válaszolták, hogy idő előtti, mert a 
meglevő törvény a rendeletekkel és 
határozatukkal kiegészítve megfelel-
nek és egyszerüsíteaeket uj törvény 
nélkül is elerhetők. 

A védet t k i sb i r tokok adóssá 
Iának a rendezésére a megállapított 
175 milliós keretből 1935 évben 35 
milliót helyeznek az egyességi ren-
dezési alapba. 

Budapest főpolgármestere Bor-1 
vendég Ferenc, voll alpolgármester, 
5b éves korában a Szt. János kór 
házban szivgyengeség miatt meghalt. 
Alig pár hónapja nevezték ki és hi 
vatása az lett volna, hopy a főváros 
gazdálkodását rendezze. Most az hirlik, 
hogy Sipőcz polgármester lesz az 
utóda, d j forgalomba került Zsitvay 
Tibor volt igazságügyminiszter is. 

Igazságügyi előléptetéseket vár 
nak december hó folyamán, mely már 
régebben esedékes. 

Az erdőtörvény módosítását tár 
gyalja most a képviselőház. Ebbe 
idegenforgalmi és turista érdekeket is 
belefoglalnak. Miután városunk úgyis 
mint eidőbirtokos, úgyis, mint turista-
hely közelebbről van érdekelve benne, 
letárgyalása után bővebben fogjuk 
ismertetni. 

Az ügyvédek nyugdí j intéz-
ményérő l szóló törvénymódosítást 
tárgyalt a képviselőház. E szerint a 
jövőben azon ügyvédek veszítik <1 
nyugdíjigényüket, akik egy évi tag-
díjjal hátralékban vannak és egy 
további év folyamata alatt hátralékukat 
ki ntm egyenlítik, de egyben 22 
ügyvédi kamara kebeléből is kizárat-
nak, tehát ügyvédgyakorlásuk joga is 
megszűnik. 

A Székesfővárosi M. Kir . Pénz 
ügy igazgatóság felkéri az igen lisz 
telt közönséget arra, hogy a cimükre 
küldött állami sorsjegyeket, ha meg 
tartják, ugy a mellékelt posti.befizetési 
•rp felhasználásával azok árát mielőbb 
fizessék be. Akik a lészükre küldőt! 
sorsjegyeket nem kívánják megtartani, 
szíveskedjenek azt a küidött visszbo 
riték felhasználásával visszaküldeni 
ahoz, akitől kapták. Az állami sors 
játék jótékony célt szolgál s akik a 
sorsjegyet ntm kük'ik vissza, a jó 
tékonyr -lt károsítják meg. A sorsje 
gyek visszaküldése díjtalan. 

Töndéru j j ak — 10 éves jub i 
leum — függöny a jándék. Ezt a 
háromszavas jeiszót sürgönystilusbar 
is nifj,!.' ti mirden kezirnur.kazó nő. 
Mert mindegyik számoniartja az ott 
honok és lakas vzépitésének megin 
duló szezonjaban, hogy mit üzen a 
1 ürdérujjak, ez a népszerű kézimunka 
újság. Nos tehát, ezt üztn i : jó kedvvel 
ujult energiával megyünk a második 
évtized n unkájára. Velünk lesz min-
den kedves és szorgalmas kez, minden 
otthonát szerető, kézimunkázó nő. S 
hogy jubileumunk felejthetetlen ese 
menye legyen ezeknek az otthonok 
nak, minden előfizetőnek, aki a Tün-
dérujakra egész évre P l 4 40 nel elő 
fizet, egy gyönyörű ajándékfüggönyt 
küldünk, megkoronázván ezzel eddigi 
ajándékaink sorozatát. Ez a szép, 
svájci anyagú tüllön (150x260 cm 
méretben) ízléses stilizált mintákkal 
ékes bonne femme az ő gyönyörű 
szinakkordjával valóságos l tn*ó öröm-
forrás. A Tündérujjak kiadói (Buda-
pest, IV. Szervita-tér 3.) ezzel a rend 
kívüli figyelmességgel mindenki sza 
mára tartós és érteké* jubileumi em 
léket juttatnak. Kéljen ingyen mutat 
ványszárrot. 

Az osztrák kancel lár Schusch 
nigg dr. Rómából már visszatért és 
örömmel jelentette ki» hogy az o lasz-
magyar—osztrák megállapodás nagy-
ban hozzájárul a békés megoldásához 
és bízik abban, hogy ez érdemben 
más államok is csatlakoznak, elsősor 
ban Csehszlovákia, melynek külügy-
minisztere már januárban jelenik meg 
Rómában a csatlakozó tárgyalas miatt. 

Argent in ia i búzát hoztak be 
Ausztriába és ott 1 0 - 12°/o-al olcsób 
ban árusítják mint a magyar búzát. 
Vettek is belíle nagyobb mennyi3eget. 
Hiába, a verstnges szabályozza az 
árakat és nem mint a miniszterek 
állítják, a Szövetkezetek ! 

A képviselőházban szerdán 
elszólalt Huszár Mihály apátplébános 
képviselő. Interpellációt intézett a 
pénzügyminiszterhez a lelkészkedő 
papság illeték egyenérték adója miatt, 
melyet a legigaztalanabb és legmél 
tánytalanabb adónemnek mondott. 
Igaza van, d<» nem csak a lelkészkedő 
papságnak. Méltánytalan az minden-
kinek. 

A b ia to rbágy i vasúti merény 
löt, Matuskát , a budapesti törvény 
szék halálra ítélte. Megállapította róla, 
hogy teteti ez elmebajost, főcélja volt 
saját vasúti találmányainak reklámot 
csinálni. Most visszakísérik a Steini 
osztrák fegyházba, hol még három év 
büntetése van hátra. Hogy ezután ki 
adják-e Magyarországnak, efelett — 
sajnos — még sokat fognak vitatkozni 
a büntetőjogászok. 

Megje lent az uj „Nádor A l 
butnM gyönyörű kiállításban, több 
szinü címlappal, mely 46 népszerű 
zeneszámot tartalmaz. A legismertebb 
operettek, hangosfilmek, táncdalok, 
magyar hallgatók és csárdások tarkítják 
az albumot. A tartalomjegyzékből csak 
néhány ízelítőt adunk, mely igazolja 
azt, hogy az album megjelenése min 
den évben megörvendezteti közönségéi 
Operettek és hangosfilmek : Az „An 
gelikn nővéréből : Minden izivben éi 
egy titkos remény... keringő, „őnagy-
sága nem hajlandó" zenés vígjátékból 
epy s low-fcx: Száz szivem ha volna, 
„Tessék kiszállni* c. vígjátékból: 
Hiába mondja... tangó, „Egy görbe 
eccaka"-ból: Brávó, Ön győzött 
madame.. . tangó, stb. Táncdalok: 
„A szivünk ha f í j ' keringő, .Nicsevo* 
foxtrot, „Kislány, bocsássa meg ne 
kem" angolkeringő, "Minden asszony 
visszasír egy régi á lmot" . . . tangó, 
„Nagy.ágos asszonyom" tangó, .Ha 
zudik o i álom" taagó, .Egy szál 
fehér virág" tangó, „Egyszer fennt és 
egyszer lennt a kerék" foxtrot, „Ma-
nuéla" tangó stb. Ezenkívül 16 magyar 
hrllgató és 8 magyar csárdás van az 
alt uniban, melyek közül mindenki 
megtalálja a maga kedvencet és amely-
lyel a legkedvesebb meglepetést sze 
lezheti karácsonyra annak, akinek 
ajándékozza. Az album ára 6.— P, 
mely megrendelhető Nádor Kálmán 
zenemükereskedesben, Budapest IV. 
K* ro!y király ut 8 sz., vagy Róth 
Jenő könyvkereskedésében, Kőszegen 

Önműködő repülőgépeket épí-
tenek Németországban. Pilóta nélkül 
beirányítják előre kitűzött helyre és 
ha utíöi.ben vihar eri es irányából ez 
kilendíti, akkor önműködőlég sikló 
leszállásra igazodik, sót elkanyarodik. 

A kü l fö ld i munkásokat haza-
tessékeli Franciaország, mert saját 
fiainak százezrei munka nélkül vannak 
1930 óta már f.lmill ió külföldit küld-
tek haza. 

A Népszövetség Genfben már 
megint együtt van. Hogy mit végez-
tek, azt a világon bárki is eltalálja. 
Semmit. Azaz mégis. Azt, hogy majd 
miskor határoznak. Már is megjött a 
hir, hogy Jugoszláviának Magyarország 
elleni vádiratának tárgyalását elha-
lasztják jövő januárra. |ó benyomást 
keltett, hogy Laval francia kulügyér 
Magyarország meggyanusitását vette 
vedelembe, holott kifejezetten a kis-
ántánt támogatja. Vájjon mi ebben a 
politika ? 

Ard ik tá tor t kapott Németország 
az összes élelmi cikkek árának hiva-
talos megszabására, hogy a tűrhetetlen 
árdrágítást megszüntesse. 

Hi t ler k i je lentet te francia hír-
lapíró előtt, hogy Németország teljesen 
kikapcsolja Elzász-Lotaringiát, mely 
minden 30—40 évben annyi bajnak 
okozója és a Saarterület mikénti nép-
szavazásába is már előre megnyug-
szik, bármi legyen az eredménye, 
csakhogy teljes béke lehessen, amire 
Németországnak is nagy szüksége van. 

Kilenc mi l l i á rd hadihi tet igény-
bevételével készül Fianciaország a 
békemunkára Indokolása az igénylés-
nek : Németország is fegyverkezik. 

gró f Bet len Marg i t Hatvany 
Li l i bárónőrő l . A Szinházi Élat uj 
száma Bethlen Margit grófnő cikkét 
közli Hatvany Lili bárónőről. Ragyo-
góan illusztrált cikkekben szánol be 
az uj szám a hét Ot nagy színházi 
premierjéről. Hatvany Lili bárónő 
saját darabjáról ir e héten külön be-
számolót. Bibó Lajos egy mezítlábas 
költőről ad riportot A Divat-rovat A 
Land premierjének legelegánsabb toa-
lettjeit mutatja be. Külön meglepetés 
az uj Kozmetikai rovat. Darabmellék-
•et: a szezon legérdekesebb egyfel-
vonááosai, kottamellékleten „Sthlaf 
kleinen Baby" cimü slow-foxot közli. 
Sok érdekes cikken és novellán és gyö-
nyörű k épeken kivül 64 oldalas Rádióvi-
iághiradó, kézimunkamelléklet és 32 ol-
dalas gyermekuiság van még a Szinházi 
Élet uj számában, amelynek ára 60 fill. 
Előfizetési dij '/4 évre 6.50 pengő. Kap-
ható Róth Jenő könyvkereskedésében. 

É r t e s í t é s . 

Pesti tanulmányom után megér-
kezve értesítem a m.t. hölgykö-
zönséget, hogy a legmodernebb 

tartós hullám ondolálást 
jótállás mellett vállalom. Szíves 
pártfogást kér a Randveg-ctgntl 

böme János 
női fodrász 

• 
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Tizéves a Tündérujjak 
és ünnepi ajándékul ad 

mindenKineK egy függönyt 
aKi P14'40-n^l ^ g é s z év re ^ l ő f i z ^ t 
a népszerű magyar Kézimunkaujságra. 
fl féligkész függöny 150x260 cm mé-
retű és hozzájár a kihimzéshez szük-
séges sely^mfé.iyü f \ E Z gyöngyfonal. 

n ya yn rL' l£y h
l5S. f l . 9 ö n , t Budapest,! V, Szervita-tér 3. 

Adatokat az érdikeltek költségérv 
beszerezni. 

T ö r ö k é l l a m p o g i r o k r i a k köte-
lező a török viveieknei' bármilyen 
hitű is legyen. Igy rendeli egy most 
hozott törvény. 

T ö r ö k o r s z á g po l i t i ka i ál lá? 
fog la lása a kisantant cs baikan 
blokkal cgy«tértóleg J j ; o -záv ia vád 
indítványát tárogat ja Qenfbtn, mert 
Olaszors7igg.il ellentétes politikai 
érdekeit iiy helyzetbe hozták. 

A p iar is ták te lesvir i rendházát 
főgimnáziumát es birtokát elkobozta a 
román áliam. Most Erdélv 400.000 
katolikus polgára kérte a királytól a 
jogosulatlan elkobzás megszüntetését. 

Ausz t r ia i degen fo rga lm i bevé-
te le az elmúlt évadban 18) millió 
silling volt, dacára a forradalo n álta' 
előidézett kedvezőtlen hdyzetnek. 

Gaspar i b íboros, a hosszú időn 
át vol l vatikáni allamtitkár 63 éve? 
korában elhunyt. 

Jugosz láv ia a genfi népszövet 
ségi üLs elé Magyarország elleni vád-
iratot akar terjeszteni a marsaiili 
királygyilkosság miatt. Legnagyobb 
patrónusa, Franciaország, leenyhiteni 
akarja a vádiratot, de Szerbia ugy 
tesz, mintha nem engedne. Mult héten 
még ugy fenyegetett, hogy még e*;y 
másik állam ellen is vádat emel. 
Azóta megszólalt 0 aszország, hogy 
majd k l ep leJ Jugoszlávia vádjsnak 
az alapját, annyit körülbelül, hogy 
„nyekrics" hátrább az agarakkal. Való 
szinüieg u;yis igy lesz. 

Görögo rszágban 1922 ben sti-
tariá is uton kivégezték az egész kor 
mánvt. Most rehabilitálták a vértanukat 
és kivégzésük helyen kápolnát épite 
nek emlékükre. Ez az igazak sorsa. 

A7. ango l k i r á l y t rónbeszédet 
mondott az uj parlamenti ülésszak 
megnyitása alkalmával. Abban sokat 
emlegeti a béke szükségességét és 
reméli, hogy megértésre talál. 

Benes cseh kü lügym in i sz te r t 
nagyon feltik. Megsokszorosították a 
személyes őrzésre szervezett dedektiv 
csoportot. Kis László nevö cseh 
állampolgárt Nizzában letartóztatták, 
mert ugy vélték, hogy a miniszter 
Genfbe való utazása előtt merénylet 
elkövetése miatt utazott oda. Jó lesz 
rá vigyázni, mert ilyen lelketlen mi 
nisztert ne n kapnak többet. 
ft Iskoloruhák Lódén-
t > 6 1 6 pengőtől, férfi öltönyök 20 
pengőtől na;y választékban kaphatók 
Z e r t h o f e r R e i t ő ruhaáruhazá 
ban. Hosszú és rövid télikabátok, 
hubertus, bőr és bov kabátok nagy 
raktára. Olcsó árak. Ga l lé r t isz t í tás, 
ke lmefestés, vegy t i sz t í tás 

Névjegyek 
legolcsóbban 

s p o í í r 
KSE B - Csepregi SE 3: 1 (2 : l ) 

Állandó fölény melktt isko:ajá'é^ka1 

győzött az uj játékosokkal felálló B 
csapat. A közönség sokszoi zajos 
tetszésnyilvánításból kíséri mérkőzés 
jó ' jait N igy, S :hna l es Tóth il l. a 
iobbszélső lőtré*. — Ágyteritőgyár— 
Rohonc 2 : i . 

Mai mérkőzés. Ma vasárnap 
délután y<3 órai kezdettel barátságos 
nérkőzést játszik a KSE 1 az Á;y-

teritőgyír Ríhonc ellen győztes együt-
lesevel. Csapatösszeállítások a követ 
*ezők : KSE: Né neth — Tompok 111., 
Jsnzsó 'Bognár) — Skriba, Tompok I. 
Vargi (Kovács) — Molnár, Diós, Tóth, 
iDiószjghy) Schmall, N<gy. — Á ;y 
teritőgyar: Fazekas — Ma i l z I , Bruk-
ner — Tompik II., Wehofer, Mart — 
Lovagi, Ktszey, Kopfer, S i n o n . W i m 
ner. Az erős összeállítású csap ltok 
küzdelme é;dekes, jó sportot ígér, 
kíváncsian várjuk az azonnal igazol-
ható KSE játékosok, Diós, Tóth és 
Kovács bemutatkozását. Az Agyieritó 
,;yár nagyon készül a mérkőzésre, 
igazolni akarja, hogy ha a KSE ben 
játszó játékosait a saját csapatában 
játszatja, u;y egyenlő ellenfele a KSE 
I nek. A mérkőzés olcsó filléres hely-
árakkal tekinthető meg. Klubigazol-
ványok érvényesek. 

Közhirré teszem, ho>y az i933 84 
Ievi mezőgazdasági termelési statisz 
likai felvételi ivek egyrésze hiánypót 
• ásra visszakflldetttt ; felhívó n az 

i Issszes érdekelteket, hogy a hiány-
(pótlás alkalmával a legfontosabb ada 

okat szolgáltassák, nert ellenkező 
setb<?n az adi tok fél költségére lesz-

nek beszerezve és kinyonozva. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter 
trr elismerő oklevelet és pénzbeli ju 
talmat kiván adományozni azon gaz 
dasági munkásoknak, akik e^y hely 
>en töltött hosszú szolgálattal és hű-

séges, megbízható nu uásságukka' 
társaik kö:.ul kitűntek. Jutalmazásra 
javaslatba csak olvan munkás1 hoz 
natok, aki le jal^bb 2> évít töltött egv 
h-'lyben, magyar á' lampj lg^r és bün 
etlen előéletű Az érdekeltekkel mind 

eztket azzal közlöm, ho^y ez?n ü^y 
bín bővebb felvilágosítást a város 
lázán a 21. sz. szobában lehet nyerni 
a hivatalos órá< alatt folyó évi d 
ceiuoer hó l - ig . A késő )b jelentkezők 
kérelmét már figyelembe ezen évben 
nem veszik. 

~ nyomdában 

Hivatalos rovat. 
Közhírré teszem, hojjy Vasvár 

megye törvényhatósági biztosának az 
alábbi közérdekű határozatai 1934 
évi november hó 26 tói december hó 
10 éig 15 napi közszemlére ki vannak 
teve, amely idő alatt azok megtenin; 
hetők és ellenük felebbezés adható 
be a polgármeste i hivatalban. 8606 
—1934. K^sz g szab. kir. megyei várov| 
önkormányzati szabályrendelete. 8327 
-1 -1934 . A barakktelep bérlete, ke 
zelese és átvétele. 7944-1934 sz Dr. 
Stur Lajos ügyvéd tiszteletdijának meg 
állapítása. 5545-2-1934. A frankén 
berget-féle ház megvétele Kőszeg 
sz. kir. város által. 53 2—1934. A 
Waisbecker Jenő utca elnevezesére 
vonatkozó intézkedések. 8210-1934 
Kéry Lajos illetőségén k megtagadása 

Közhirré teszem, hogy a városban! 
járványosán uralgott sertésorbánc miatt | 
elrendelt zárlatot a mai napon felol-
dottam. Az országos és heti sertés-
vásárok november hó 19-től meg| 
lesznek tartva. 

Tekintettel arra, hogy a magy. 
kir Központi Statisztikai hivatal sür-f 
geti a cséplési statisztikai adatok be 
terjesztését, felhívom mindazokat, akik I 
mindezideig az előirt bejelentést még| 
nem eszközölték, hogy ezen mulasz 
tásukat azonnal pótolják, mert ellen-1 
kező esetben kénytelen volnék azl 

Felhívom mindazokat, akik még| 
az ínségesek kataszterébe felvévania 
csenek, viszont akár táno^atásban,I 
ikár pedig inségmunká^an részesülni 
óhajtanak, folyó hó 2 - á n szerdán 
délután 3 órakor anni l is iakábbl 
jelentkezzenek a városháza lá. számi 
v.obájában felvételű* cé' j íból mert al 
késébb jíl.mtkezők kérelmét a hatóság 
! fogja utasítani. Az idei év!.en töb'o| 

felvételi nap n»r nem lesz. 

Kö:hirré tesze n, hogv a gyümölcs| 
.'tdelmi szerek és a mű rágya ismer-
tetése tárgyában szakemberek 1934.) 
evi november hó 25-én vaiárnap d.u. 
4 órakor a városháza tanácstermében 
előadást tartanak, amelyre az érdeklő 
dőket meghivom. 

d r . v i téz Nagy M ik lós 
polgármester h. 

1934.-637 vght. sz 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Filipp Prigvea szombathelyi ügy-

véd által képviselt Jabemk rt. javára végre-
hajtást szenvedő ellen 20000 P töke és több 
követeles es járulékai erejéig a *tom-
bathelyi kir. törvényszc 1933. évi 2239. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytan végrehajtást szenved tői 1U33 évi 
október hó 16-án lefoglalt 2400 P becsült 
ingóságokra a kőszegi kir. járásbíróság 
fenti »z. végzésével az árverés elrendel-
tetvén. annak a végrehajtást az 1908. évi 
XLI. t-c 20. §-a alapján az alabb megne-
vezett s a foglalást jegyz könyvből ki nem 
tűnő más foglaltat k ,avára is az árverés 
megtartá át elrendelem de csak arra az 
esetre, ha kielégítési joguk ma is fennál és 
ha ellenük halasztó hatályú igénykereset 
folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő 
lakásán, üzletében k őszegpatyon leendő 
megtartására határidőül 

1934. évi november hó 
' 0 . napjának délelőtt 12 órája 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto-
rok, 80 q fehér köles s egyéb ingóságokat 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés elle 
nében, esetleg becsáron alul is — de a ki-
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban — 
el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyek-
nek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül 
van, az 5.6t0'93l. M. E. számú rendelet ér-
telmében csak azok árverezhetnek, akik a 
kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül le 
teszik. 

Kőszeg, 1934. nov. 7. 
Zarándy Nándor kir. bir. végrehajtó. 

Aranyat, ezüstöt, 
legmagasabb áron vásárol 

[A gyümölcsfák teli 
permetezéséhez 

IcHak 
| ncodendrint, 

endái, 
vagy solbárt 

[haszná l junk . 
Leg jobb h e n i y ó e n v v e k : 
hlberna, soíor. 

Vér te tves sebek b e v o n á s á h o z : 
almola va^y pomrln. 

Eredeti gyári árakon beszerezhető: 
P o l l á k S á n d o r c é g n é l 

KŐ3Z'íg 

Diófa rönköt vesz 
Frank! Ferenc 

fakereskedö. 

I 6 1 M ' ü i 

' Állam s o r s j á t é k 
17.000 nvererné/iy 

250.030 aranvpengő értékben. 

F ő n y e r e m é n y 

40.ooo P 
Nyeremények: 

20.000 ar. pengő 10000 ar. pengő 
2-szer .>000 P 4-szer ?500 P 
6-szor 2000 P 10-szer 1000 P 
és még több nyere.nénv. amelyek mind 

készpénzben fizettetnek ki. 

Húzás dec. 14-én 
S o r s j e g y á r a k : 

Egész : 3 P. Fé l : 150 P. 
Kapható minden bank, sorsjegy és fóarusi tónál 
va lamint az Összes dol iánvtőzsdékben. Postai 
rendeléseket a pénz előzetes beküldése után 
azonnal te l ie t i t a m. k i r . Pén/U«vi(;azgatAság, 

Budapest V., Szalay-utca 10. 

Í B I O S K O P 

László-cég 
Kőszeg, Várkör 37. 

Vasá rnap november 25 é n : 

HANS ALBERS 
leghatalmasabb 1933 ban gyártott 

filmjét 

A szivrabló 
Főszerepben : 

Hans A lbe r r , Luise Rainer . 
Hangos kiséröműsor. • 

Í Csü tö r tökön , n o v e m b e r 2 9 én: J 
előadások nem tartatnak. fc 

^ W ^ i W ^ ^ N W W W W M W V V 

Menetrend. 
Érvényes 1934. október 7-től 

1935. május 8-ig. 
Kőszegről Indul: 512 6 43 
•9.27 12 52 16.04 §18.00 20.44 
Szombathelyre érk.: 540 718 
•10.03 13.21 16 32 §18.28 21 20 
Szombathelyről Indul: 552 7 40 
•10.25 13.38 §15 28 H.46 22.30 
Kőszegre érkezik : 6 35 8 23 
•11.00 14.21 §16 03 19 29 23.05 
Kőszegről indul : 9.40 14 40 3 45 
Sopronba érkezik: 12 14 17.21 6.10 
Sopronból indul: 10.12 15 55 
Kőszegre érkexik: 12.45 18 22 
Szombathelyről: Budapestre indul 
6.08 7 35 10 46 13 30 16 42 1850 2236 

• ) csak hétköznap, 
fi) c»ak vasár- és Unnapaap k f t iUked l k . 

Porszivógép 
[bármikor kikölcsönözhető 
'Rónai könyvnyomdájából 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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