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SzövegkőzötM reklámhír sora 20 f i l lér . 

Nyilttér sora 40 fi l lér. 

Hirdetések di ja előre f izetendő. 

Iskolánkivüli 

népművelésről 
olvasunk mind gyakrabban, mint 

korunk egyik újszerű tevékeny-

ségéről. Az államhatalom, a köz-

igazgatás tényezői szorgalmazzak 

és szervezik meg, igyekezve mind 

szélesebb rétegeket annak hatás-

területébe belevonni. Mint minden 

uj áramlatnak ennek is meg van 

nak az ellenzői, akik a régi „jó 

idők" példájára hivatkozva feles-

legesnek tartják, gáncsoskodnak 

az ilyen előadásokat tartók sze-

mélye ellen, igy akarják lejáratni 

magát a mozgalmat. 

Vájjon van-e létjogosultsága 

ezen törekvésnek és milyen körül-

mények teszik indokolttá ? 

Az újságolvasó ember gyakran 

talal cikkeket, amelyek a talu 

elegtelen egészségügyi berendez-

kedéseit panaszolják. Kevés az 

orvos a vidéken, kevés a kórház 

és a nép hygiéniája nem meg-

felelő. Ámde van-e kilátás a javu 

lásra addig, amig a nép maga 

fel nem ismeri ennek szükséges-

ségét ? Amig olyan községekben, 

ahol orvos van, a javasasszony 

is megél kuruzslásaiból, amig 

a beteget csak végső kényszerű-

ségből viszik orvoshoz, amikor 

már a „csalhatatlan háziszerek 

csődöt mondtak s amig igen sok 

súlyos kóresetet a betegségek 

terén való teljes tájékozáílanság, 

a kellő tisztaság hiánya, és a 

gondatlanság idéznek elő. Első 

lépést hazánk jobb közegészségi 

viszonyai felé a népművelés fák-

lyájával a kezünkben kell meg-

tenni. 

Sokat nyargalt vesszőparipa a 

politika berkeiben az általános 

titkos választójog. De elképzel-

hető-e keresztülvitele a nép meg-

felelő politikai érettsége nélkül ? 

Vájjon tud-e saját sorsa felett 

határozni, az ország vezetesének 

helyes irányt szabni, a titkos 

választásokon megfelelő üdvös 

elveket győzelemre segíteni, ha 

széleskörű politikai ismeretek 

nélkül a választási zűrzavar ide-

jén magára hagyatva kell a tiszta 

búzát a konkolytól külön válasz-

tania. 

A közelmúltban Ausztriában 

közzétették az elszakított Nyugat-

magyarország népművelődési sta-

tisztikáját, amelynek erősen pro-

Nagyszabású ünnepségekkel 
ülik meg Kőszegen a Liszt-évet 

Mozart Reqiem fővárosi szólistákkal a bencés templomban, 
Kováts Ferenc Karnagy 4 0 éves jubileuma. 

A Kőszegi Zenepártoló Egyesület közgyűlési. 
A kőszegi Zenepártoló Egyesület 

szombaton este 9 órakor tartotta évi 
rendes közgyűlését. A választmányi 
tagok, akik között ott voltak vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester, Frey 
berger Jenő dr. tiszti főügyész, dr. 
Gyöngyös Endre főjegyző polgármes-
terhelyettes, Watzek Ede gyárigazgató, 
dr. Stur Lajos ügyvéd és még sokan 
mások, a városházán gyülekeztek, 
majd testületileg vonultak át a városi 
fúvós zenekar próbahelyiségébe, aho 
Wáchter Gyula zenekari felügyelő és 
Kováts Ferenc karnagy a teljes szám-
ban megjelent fúvós zenekar élén fo-
gadták a választmányt. 

A közgyűlést vitéz Szabadvdry 
Ferenc, a Zenepártoló Egyesület elnöke, 
(lyiiotta meg. Üdvözölte a jeienlevóket, 
majd nagy vonásokban ismertette az 
egyesület múltját. A kőszegi Zenepár 
toló Egyesület már közel 100 éves, 
a .Kőszegi Hangászegyesület* ugyanis 
amely a jelenlegi Zenepártoló Egylet 
jogelődje, 1640-ben alakult meg. Mél 
tatta a fúvós zenekar nagy teljesitmé 
nyét, amellyel rövid néhány év alatt 
elismerésre méltó magas színvonalra 
küzdötte fel magát. A legnagyobb 
elismeréssel nyilatkozott Kováts Ferenc 
karnagynak, aki ebben az évben üli 
meg 40 éves jubileumát, és Wáchiet 
Gyula felügyelőnek a zeneélet terén 
kifejtett eredményes működéséről. 

Beszédének második részében az 
egyesület r.éhány évvel ezelőtti életét 
vetítette a közgyűlés elé. Rámutatott 
arra a nagy zenei életre, amely a 
múltban Kőszegen uralkodott. Nivós 
hangversenyek, operaelőadások válta 
koztak egymással. Az utóbbi években 
a kőszegi zeneéletnek eme nagysza-
bású megnyilvánulásai eltűntek. A 
Liszt-jubileummal kapcsolatban min-
denhol nagyszabású ünnepségekkel 
hódolnak a nagy művész emlékének. 
Kőszegen ebben az évben újra fel 
kell támasztani a nagy zenekultúrát, 
amely már a régebbi években is meg 

volt Kőszegen. Kőszegnek annálL'is 
inkább ki kell vennie részét a halha 
tatlan művész ünnepléséből, mer 
Liszt Ferenc sz^melyes szerepléséve 
járult hozzá 1846. szeptember 27-én 
az egyesület jogelődje, a „Kőszeg 
Hangászegyesület" egyik hangverse 
nyének sikétéhez. 

A megrendezendő ünnepségekke 
kapcsolatban megvan a mód arra 
újra feléleszteni a nagymultu szimfó 
nikus zenekart, amelyet évekkel ez 
előtt Stur Lajos dr. ügyvéd vezénylete 
alatt gyakran hallott és tapsolt meg 
a kőszegi közönség. Felkérte dr. Stur 
Lajost: vállalja el újra a szimfónikus 
zenekar megszervezését és vezetését 
Bejelentette a közgyűlésnek, hogy 
negeni Gleim Hugó nyugalmazott ez-
redes közreműködését igyekeznek újra 
megnyerni és hozzáértő segítségéve 
megrendezni a nagy zenekalturát jelentő 
operaelőadásokat. 

Beszédének végén örömmel üdvö-
zölte a szombathelyi zeneéletnek 
kulturába való bekapcsolódását, mely-
nek révén meg van a lehetőség arra 
hogy a Szombathelyen megtartót 
hangversenyeket Kőszegen is meg-
rendezzék. 

Stur Lajos dr. ügyvéd válaszol 
ezután vitéz Szabadváry Ferenc be-
szédének rá vonatkozó részére. Kije 
lentette: újra elvállalja a szimfónikus 
zenekar megszervezését és vezetését. 
Igyekezni fog, hogy a rábízott felada 
tot százszázalékosan megoldja. 

Wdchter Gyula a fúvós zenekar 
felügyelője olvasta fel ezután évi je-
lentését. Beszámolt az egyenruha be-
szerzéséről, a nyári térzenékről Kérte 
a közgyűlést: állítsanak fel zenepa-
villont, adják el a térzenék alkalmával 
az ülőhelyeket, gyűjtsenek zenepártoló 
tagokat. Az egyenruhához szükséges 
pénzösszegből 441 P 60 f. önkéntes 
adakozásból, 308 P 40 fillér pedig 
zenélésből folyt be. Köszönetet mon 
dott vitéz Nagy Miklós dr. polgár 

paganda izü megállapításai azt 

hirdetik, hogy az elszakított falvak-

lakosságának a háború előtt 18— 

20 százalék analfabétája volt, 

mig ma túlnyomó részükben csak 

2—3 százalék, sőt egyes közsé-

ségekben teljesen megszűnt a 

szellemi sötétség e fokmérője. 

Elgondolható, hogy nem nélkü-

öznek minden tendenciát ezek a 

megállapítások. . 

A nemzetek mai tülekedő har-

cában a kultura, a nép szellemi 

fejlettsége a leghatásosabb fegyver 

Nem engedhetünk e téren egy 

lépés előnyt sem a környező né-

peknek, hanem kiváló iskoláink 

teljes íelkészültségével és az 

iskolánkivüli népoktatás terén ki-

fejtett legszélesebb körű tevé-

kenységgel kell elérni, hogy tán-

toríthatatlanul álljuk meg helyün-

ket a kulturnépek nagy arénájá-

ban. (sn.) 

mester és Watzek Ede gyárigaagató-
nak a zenekar önzetlen és odaadfr 
támogatásáért. 

Jóváhagyta a közgyűlés a pénztárt 
jelentést. Tudomásul vette, hogy a 
fúvós zenekarnak jelenleg 25 rendet 
és 6 gyakorló tagja van 

Gyöngyös Endre dr. főjegyző pol-
gármesterhelyettes, az iskolák bekajn 
csolódását kérte a zeneéletbe. Indít-
ványozta: küldjön ki a közgyűlés egy 
szükebbkörü állandó zenebizottságot, 
amely évről-évre kidolgozza és végre-
hajtja az egyesület évenkénti prog-
rammját. 

A közgyűlés elfogadta az indít-
ványokat. Szükebbkörü bizottságot 
küldött a programm kidolgozására és 
összeállítására. Elhatározta, hogy évi 
2 pengő tagdíjjal pártoló tagokat 
gyűjt. A 2 pengő évi tagdíj lehetővé 
teszi, hogy a város közönségének 
szélesebb rétege pártolja a zenekart, 
amelynek teljesitményere az egész 
város büszke. 

A hivatalos rész lezajlása után a 
választmány és a zenekar átvonult a 
Lakner-féle éttere nbe, ahol vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármester, Waozek Ede 
gyárigazgató, Szelinger Dezső (sörgyár) 
és vitéz Szabadváry Ferenc vendégtU 
látták a zenekart. 

A fehérasztal mellett további meg-
beszéléseket folytatott a választmány, 
amelynek eredményeképpen elhatárol-
ták, hogy 1936 ban 3 nagyszabásn 
hangversennyel kezdik meg a kőszegi 
zeneélet fejlesztését. Liszt Ferenc em-
lékére nagy zenei ünnepségeket ren-
deznek, amelynek műsorát a szimfó-
nikus zenekar, a Concordia dalárda, 
a városi fúvós zenekar, egy értéket 
felolvasás és az iskolák szereplése 
töltik ki. 

Tervbevették május elején a Szom-
bathelyen szereplő fővárosi szólisták 
közreműködésével a bencés templom-
ban Mozart Requiemjének előadását. 

Kováts Ferenc karnagy 40 éves 
jubileumát ugyancsak nagyszabásc 
hangversennyel ünneplik meg. 

Vitéz Szabadváry Ferenc köszöa-
lötte még fel a zenekar 4(J éve mű-
ködő két tagját: Kováts Ferenc kar-
nagyot és Halper János zenészt A 
köszöntő után a választmány és a 
zenekar a késő éjjeli órákig maradt 
együtt a legjobb hangulatban. 

Az uj sajtófőnök 
Németh ImrénéL 

Németh Imre és felesége csü-
örtökön vacsorát adtak Mikecz Ödön 

dr. miniszteri osztályfőnök, miniszter-
elnökségi sajtófőnök, ay. főispán iisz-
eletére. A vacsorán a sajtófőnökön 
kivül résztvettek Szentpály László, 
Törs Tibor, Makkay János, Rajniss 
erenc országgyűlési képviselők és 

vitéz Szabadváry Ferenc kerületi elnök. 

A helybeli Evang. Nőegvesölet 
farsang idején műsoros táncestélyt 

rendez a Bálház összes termeiben. 
Az estélyt febr. 16-án tartják meg. 

Egyes szám ára 12 fillér. 



( 
Kőszeg és Vidéke 1936 ianu*r 19 

Mi újság volt 

félévszázaddal ezelőtt 

városunkban? 
Szemetvenyek a „Keszeg es Vfdeke" 1882-es évfolyamából. 

A január 15 iki szám vezércikké 
ben a kőszeg— szorr.bathelyi vasútvonal 
létesítésével kapcsolatban olvassuk: 
Le tehát a kalapokkal tisztelt olvasó 
közönség az igazgató bizottság előtt... 
Hosszú fáradságos munka és sok 
lótás-futás után nagy áldozatkészség 
gel és tuzgósággal egyesek részéről 
elkészülhettek a részlet tervek, meg-
szavaztattak a 150.000 forint áru 
törzsrészvények . . . de hátra van még 
a fekete leves, a megpróbáltatások 
ideje csak most következik. Az trge 
déiy okmány 7 § értelmében u;y?nis 
kölelessek t ng. deresek ez n terveli 
jóváhagyásától szá i itott 6 hónap 
alatt a pálya <pi!é-t megke/dem e> 2| 

év alatt befejezni. Hogy ezt tehessék 
a szab. kir. város által törzsrészvé 
nyékre megszavazott 150 ezer forinton 
kivül mindenekelőtt pénzre van szük 
seg, melynek beszerzéséhez az enge 
dely okmány 18 § alapján részvény 
társaságot fognak alapítani. De ki 
vihető e ez ? 

Mi azt felelhetjük, hogy: igen 
Mert mi azt hisszük, hogy tüz mellye 
annak idején az ügyet felkaptuk, nem 
volt szalmatüz, hanem olyan, mely 
legújabban nye;t anyag által csa 
é lesz thető , fokozható, s mely az ol 
Vi S2tókemenc*eből csuk tiszta eiCe 

fog szolgáltatni. Hogy mégis nehez 
'eladat vár eng<--d y sekre az bizonyos 

Kőszeg érdekei a M Á V . 
Újra beallitjak a kőszeg-

A MAV igazgatósága az id n « 
összehívta <7 ,z értekezletet, a i\ 
hivatva \oli a készülő n>ati menrt 
renddel szemben felmerülő kivánsá 
gokat szo' )Z jutatni és a lehetősé 
gekhez Ktp st orvosolni 

Az er vkezleten, amelyet Szo ni h\ 
helyen tarto'tak a vár" et;yeházan, 
MAV központi : tzgatós.iga rész-, rő 
Alszeghy B la di ga'gató-hclyettes 
és Kintzig MÁV üzl« igazgatóval ? 
élükön a? ö-zes referensek ré^z' 
vettek Jelen voltak Osiffy és Tat ódj 
főispánok, Zala, V\.s, Sopron, Gy i 
Veszpr.m varmegyek ílispánjai. Ef.ei 
vármegyék terület rői a városok pol 
gármesterei és a me;. h voltak jelentei-
meg az érukezie'en. 

Kőszegtől vtü 7 Nagy Miklós di 
polgárn est-r, vitéz S'.abódvary Ferenc 
és Kőszegi Józstf vetuk teszt az 
értekezleten. 

A Ntmzeli Egység kiszedi szer 
vezete a kapott fölhívás alap,an mar 
kerabban i< >b.»n teijesztette elő K -
szeg óhajt", amelyelet t város poi 
gármesiere néhány ujabb ponti .1 ki-
egészítve szinten magáévá telt. 

A kefélne közül a lényegesebbe:* 
n követkizők \otak: Az esti 8 óras 
vonat (83J8 sz) mene idejet, ha le-
hetséges 1- érjük rövidítem mert ezzé 
jö inek haza az éhes munkások és < 
Pisti utasok is. H iveMe a teherszol-
gálatot lassa el a (8.138 sz.) vonat. A 
(832sí sz ) vonat L ikac házát es N gv 
pencsel kivéve mindenhol Hteieleser 
állion meg. Ugy< naz i kérés a 8337 
sz vonalra vonatkozólag ts. A (83J1 
és 8326 sz.) csak vasamap közlektd' 
kiránduló vonatok ne alljan^k rr? 
sehol sem. Legfeljebb Lukácsházar 
es Nagygencsen feltei It^tn. K.rjiik 
közvttlen budapesti kocsi íbeállitása 
izon vonatpárhoz, aniHyhez 3 eve i 
hozzákapcsolták, an ikor u;y; n met 

nem járt kellő rentabilitásai ját t i t . 
Azóta azonban a nyáti idegerforga-
lom r>nnyira emelkedett Kőszív n 
hoj.y valószínűleg beválik a gyako' 
latban tz az :nté7kedés. A?onki í 
ir.t-̂  egyszer is bátrak vagyunk e'ő-
terjiszteni azon kérelmünket: nem » 
fulh 'ina be fel nyolc es 8 óra közöt 
egy iskolás gyermekeket cyi.jtő mt-
toros. 

Az értekezleten a fővonal mem 
rendjénél vitéz Szabadváry Ferenc 
szevátette azon lehetetlen állapoloi 

.ho^y a Szómba helyről reggel Giácbó 

menetrendi értekezlet előtt. 
- budapesti közvetlen kocsit. 

induló személyvonat ugy erkezik be 
tiouy elölte 25 pecct-l elmer.m k az 
összes irányban a gyorsvonati csati; 
kozásuk. Vtss/>feié ugynn.z a sertíe 
ill fenn, mert Giác ol u^y indul el ?. 
'md pes'i vonat, ho y nem varja bt 
3 irány ót a yoisvonati csal idozást 

Alszeghy Béla dr igazgatóhelyettes 
elism. rír a felszóla o i azat, de saj 
iálaü tl j lentette be, hogy az oszft 
Vok" 'l szemben n-m udt :k rzid ig 
ekiniethen eredm< nyéket eieini, rur 

ugylát zik az oszM tkok reszer >i ->Zi»nt 
sza' dekkil áli lem, hogy a Magyni 
országból Ausz'tia^a utazó* igy I.is-
•íiuck stb. helyekre a so*kal hosszab1 

•̂ecsi utvonalat h sznalják. De isme 
?1< jegyzik ezt a kérelmet és legalabt 
t jövő évi menetrendben igyekeznek 
r» dmer.yt ekrni. 

A tepetv isi—büki von <!nái Kőszeg 
/ozsef keite: Kótztgre is vezessék 
is. ei az eredetileg onnan is k;induto 
voj atot. Ez tgy lőte nem valósítható 
-neg. 

A k'"»s7tKi menetrendnél dr. vittv 
Na^y Miklós (s vitéz Szab i u vai v 
Ferenc szólallak fel, alatánasztva -
kérelmeiket megfele ld indokokkal. A 
ref rensek kivétel r.eku illene voltai 
i kercln.ek teljesítésének, de a jelen-
evő A sze^hy B la dr. h. igazgatónak 
mt y ira megnyerte tetszését nz arród 
ahogy a kérelmet a kőszegiek elő-
idnk, ho;y a nyári ment.rtndíien ? 
budapesti csatlakozásba ismét be 
állitjak a kö/veiLn kőszeg—bud.-pest 
k» csit. A Szomb ithelyről reggel érkező 
.onat pedi-.; az iskoiásgyennekekrf 
v ió tekint ttel n-.m 6 es fél7 óra 
özölt ér be mint eddig, h nem 7 ótr 

előtl. A küiön motoros beállítása, 
ameiy közvetlenül 8 óra előtt gyüjtent 
s hozná be a kőszegi iskolaba járó 

t.ií ulckat, egyelőre nem valósithaló 
de mindemsetre ezt a keidts 

is a 'rrdósn nrpirtrden keil tartani. 

Egyébkent a ftlszólamlók mtg 
állapitottak azt a tényt, ho^y az utóbbi 
vekben mind a MAV üzletigazgatósága 

mind a szombathelyi üzieiigaz£aíú$ 
«e széről a kőszegiek az egész vonalon 
érelnelk tikintetébin n irdig a let-
ahyobb jóakarattal t.,!alkoznak 

E c j y . í á ^ k a g r ú t n a f ó n 

c l A d ó . Cim: Horthy Miklós-u. 16 

G é p í r á s t j u t á n y o s á n 

vállalok Cifa a ki dóban. 

Beszélnek a kőszegi anyakönyvek: 

121 születés, 62 házasság, 93 halálozás, 1935-ben 
Egészségesek a kőszegi csecsemők. 

Kőszegnek a Tri .non a t?.l súlyo-
san érintett határszéli városnak Utls' 
életét, f. jlődeset es fejlődők p.-ss' gét 
élenktn bizonyítja a „ ratricu a köny 
ek". Az egészségi állapot nagyot 

kielégít") ve-li az elmu't li<35 ős év 
en. A halálozások számán i . lecna-
vohb rész.' az idő^e'jb korosztalyr. 

esik. 
A születési anyakönyv lapjait 

forgatva 121 szüle ési bejegyzést f 
álunk. Ezek közül fiúgyermek 58 
•t'árygyermek 63. 2 gyermek haiv-
született. Vallás szt-rini |a gyermek,-., 
szama a következőkép oszlik meg : 
rórrai katoii-us 100 eva-igelikus 17 
leformátus 2. Kü f;Ji!di és névmagya 
rositási bejegyzésekkel együtt 129 be-
jegyzés történi az elmúlt évben. 1934 
">en 131 születest jegyeztek be. A 
Wassagi „matriculábar." 62 házassag 
kötést vezettek be a mult évben. A 
varos hitéleti viszonyait a házasságok 
va lás s/.eti iti tnegoszlr;sa hnen tükrö?i 
v ^sza. ^ 6l'házasság közül: 89 tiszt 
k .ioliku> 9 tisz-a evangélikus és 14 
vegyes házasság. A vegyes házassa 
^í• k közüi 1 zsidó és katolikus, 
>bbi pedig katolikus és evangélikus 

ii etve református között kötött há 
Msság. 1934-ben 57 pár lepett házas-
ságra. 

A Kaszás könyvében 93 hal lo 
z>st jegyeztek be. Ali lálozasok közii 
45 esetben nőt, 48 esetben férfit 
ragadott el a hal il. Holttányilvánitá 
1 történt a mult évben. Külföldi k; 

von it ahpjá'-i 2 halálesetei jc*g\ ezlek föl. 
A halálozások oka szerin' : agy-

vérzésben 10, tüdővészben 6, végel-
, yengülésben 12, szivizomelf íju'ásban 
15, tüdőgyulladásban 11, ha<-hartya-
..yuliadásban 1, sziwszélhüdésben 6, 
rikos megbetegedésben 11, agyhártya-
gyulladásban 3. szervi Sdivoajban 4, 
veleszületett gy ngesé.;btn 1, érelme-
szesedésben 1, tetai uszmergezesben 1, 
"é hurut es bélcsavarodásban 1—1, 
ango,görcsben 1, niájtaly ogban 1, 
.gybigyulasban 1, vérmergezesben 1, 
e- nyvériiseg követktzíéb n 1 esetben 

tialtr.k meg. öngyilkosság 3 történt 
.íz elmúlt évben. Mind a 3 önakasztás. 

Hónapok szerint a következőképen 
.ratott a hilál. Januárban 4, február-
ban 13, márciusban 15, áprilisban 7, 
májusban 10. juniusban 7, juiiusbrn 
3, augusztusban 6, szeptemberben 5, 
októberben 9, novemberben-i, decem-
• rrben p"dig 10 halálozást vezettek 
be a halálozasi anyakönyvbe. 

A hal ndóság korszetinti vizsgá-
lísánál érd kes jelensegek taulatkoz-
nai. A gyermekhalandóság arányszáma 
t születesek számihoz viszonyítva a 
c-tcsemó es gyermekvédelem ered-
le iyes voltát bizonyítja. 3 even aluli 

gyainek 6 esetben halt meg az 1935-
ös évben. Föltuneltn sok a 60 evén 
t 'luiiek halalozási száma. A halál-
seteknek majdnem .0 százalékát 

képezi. 80 éven felü iek 9 en költöztek 
el ötökre. 1934 evben 86 haiálozast 
legyeztek be. B. J. 

I l l R E K 
Vitéz leveldi Kozma Miklós 

jelügyminiszter larsasagaban érkezet 
t tegnapi napon Nerneth Imre orsz • -
^yülesi képviselőnk S/omba:h-lyre és 
öbb óran át volt aik.ilma lészletnstn 
i.tgbeszélni a belügyminiszterlel nem 
csatc a járás visszaal'itásával .teapcso 
atcs tennivalókat, hanem í z összes 
•ferületi, jarasi és városi aKtuális prut 
lemákat is. 

Németh Imre országgyűlési kép 
viselő, i.ki Kozma Miklós belügymi 
ruszter taisasagaban érkezett tegn ip 
délben Szo nbathelyre délután 2 es 
fel 4 között fogadta mindazokat b 
Nemzeti Egység központi hivatalos 
heiyisegében, akis személyisoi óhaj 
tottak a ketük-t kepvtselőjevel ber.zélni 
Ezután tiagyger.csi választóit látogaita 
meg vitéz Szt badvá'y Ferenc ketüieti 
Inök társaságában. Itt emiitjük meu 

íogy kerületünk országgyűlési kép 
viselője febiuár 1 én érkezik hosszabb 
artózkodásra kerületebe. Akik beszéln 
óhajtanak vele jegyeztessék elő ma 
gukat a Nemzeti Egység központi 
irodájában. 

A honvédség főparancsnoka 
vitéz Svoy István gyaiogsagi tábotnor 
"ogadta e heten Németh Imre ország 
gyűlési képviselőt es vitéz Szabadvar) 
Ferencet, ahol Kőszeget érdeklő kél 
déseket tárgyaltak meg. 

Vitéz Szabadváry Ferenc ke-
ii t t i elnök és ifj. s/enigyorgyi Czeki 

Gusztáv helyettes kerületi elnök l 
heten Budapesten Nemeth Inre társa-
sagában ii,zlelgő látogatást tettel 
Jetneházy An:<l iparügyi államtitkárná 
Ugyanez aikalomn al kerületi és városi 
ügyekben eljártak a kereskedelemügyi 
iparügyi, honvtdtlmi és pénzügymi-
nisztériumban is. 

Azt a postautalványt, melyet 
j. cm ere járó lapjába luiyeziüni, 
teljük nem eldobni, hanem rendelte-
tési céljára felhasználni. Kiadóhivatal. 

Miniszteri tanac.sosi cimet 
napolt a kőszegi Kszolgabirósa^on 
í.,ysur szo,fea;atot teljesitttt baró 
M.skt Geis en ierg.r J^nő, a külügy-
niTÍszt. riu n miniszteri osztálytaná-
csosi. Palyaja kezdeten Szombat-
helyen volt vármegyei aljegyző és 
f ispani titkár, majd a későbbi evek-
>en Kőszegen is teljesített hosszabb 
iJeij; szolgala'ol. 

Eljegyzés. Rusznyák Ferenc 
jikdCSi (Tolna m ) tv. itlkesz, Kusz-
nyák Ferenc helybeli sütőmester tia 
Ije^yezte KlaUiZ Manal, Kiausz Lajos 

s<pioni kereskedő leányát. 

Nemeth Imre a telepítési ak 
ciórOl. A kóazegi kerület orszagt,yű-
eai Ktpv ise iö je , Ncntth Imre, a twie-

püési javasiai targya:asa során csütör-
tökön, januar 23-án nagyszabasu 
eszedet tnond, amelyet a kepviselő-

nazban mar eleve nagy érdeklődés 
eíoz meg. A beszedet ejjtísz tetjedel-
mcben lapunk köveikezö szamaban 
Közöljük. 

Halálozás. 
Budis Liv.iii na^ycsdkcinyt pie-

oanos a4 en keüücii, luvid sieuveües 
Uian elhunyt. A szoinoaitieiyi sz.uieiesu 
budis Uivanitcik t\osze&cu is nagyon 
uie isiuetOSv. es usMetoje VOit. boclis 

h i van ugyanis Kusze^szeiüaheiyen 
io ihUKoeluii adaiinisziiaioiKeni, n.ujű 
íyib-ban veglcgesen aivetie a pie-
üaiiiai. Mini pieuatios íyüO lg inaiadt 
Koszegsztidaheiyeti. lunen Kciuit 
iNa^ycsakuiiyüa, anoi nitteitn kovei-
kezett be iidiaia. ictiictese tsutotto-
kun fuiyt .e SzOiuOattielyeu nagy 
részvét mellett. A ^yas<.izfciiaiiasunr 

amelyet W-ilnei Ju^oel, Stomüatheiyi 
ctpatKutionuK vészeli sok eloKclose-

a i.aays^.aiüU pc^aa^uit es a 

tiiauuomatiy i loiskoian kivul a kőszegi 
esperest keiuiet luiiiiui es jegyzői 
Kara is képviseltét!*: uia^ai. 

Hormcrcs. Kitűnő vöios 
Kotl mer Wurst hamili Kiraly-ut i 
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Grősz József 
felszentelt püspük, 

Mikes János gróf utódja. 

A Szt ntatya Grősz József ortosiai 
címzetes felszentelt pűspiköt a Mikes 
János gróínik egészségi okok! ói 
történt lemondása következtében meg 
üresed U szombathelyi püspökség 
apos'oii adminisztrátorává nevezte ki 

Giősz József 1887 ben születet' 
Féltorony közsegben Mosonvármegye 
ben. Középiskolait Győrben, a teoló-
giát Bécsb n végezte. 1911 ben szen-
telték pappá. Két évig k?plánoskodott 
Farádon es Oroszváron, majd Gyórbt 
kerüli a püspöki udvarba. E .től kezdve 
rohamosan iveit felfele életpályája 
1929 ben nevezte ki a Szentatya Orto-
sia címzetes püspökévé. Ezután ha 
marosan püspökké szentelték. Min 
felszentelt püspökévé. Ezután hama-
rosan püspökké szenteltek Mint fel 
szentelt püspök, Fetser győii püspök 
betegsége alatt, majd ennek haiala 
utan, Breyer István megyéspüspök 
kinevezeséig egymaga intézte a győr 
egyházmegye ügyeit. A Szombathelyi 
egyházmegye uj adminisztrátora, aki 
mar több izben végzett Szombathelyen 
Mikes János gróf püspök felkérésére 
püspöki funkciókat, csütör.ökön vette 
át Budapesten dr. Rótta Angelo pápai 
nuncius kezéből a Szentatya kinevező 
bulláját. 

A szerdahelyi jegyzői 

lak ügye a kisgyűlés előtt. 

Vasvármegye törvenyh itósági kis-
gyülése hétfőn tartotta idei első ulé 
sét. A tárgysorozatban több kőszeg 
kerületi ügy is szerepelt 

Nagyobb vitat eredményezett a 
kőszegszerd ihelyi jegyzői lak épi és 
ü^yeben keletke zett per. Az ügy előz-
ményéi már 5 évvel előbbi keletűek. 
A jegyzői lak építése körül ugyanis 
bizonyos számbeli differenciák kelet 
keztek. Ezért a község képviselőtes-
tülete káriéritési pert indiiott 6000 
pengő erejéig a felelős számadók 
ellen. Az ügynek akkor bünügyi oldala 
is volt. Megindították a bünügyi eljárási, 
de a vádlottakat felmentették. A kár-
térítési per során az elsőbiroság csak 
1100 pengőt itélt meg a községnek 
és a perköltségek viselesére kötelezte. 
Kőszegszerd :hely képviselőtestülete 
be'e akart nyugodni az kéletbe, de 
az aiispán utasította a felebbezésre. 

Az alispin előadói javaslata az 
volt : hagyja jóvá a kisgyűlés az alis-
pánnak azt a dön'éset, amellyel a 
képviselőtestületet utasitj.i a felebbe 
zésie 

Kincs István pnpai prelátus az 
alispani javasiat dlen szólalt fel és a 
község bekéjére hivatkozva kért- ó 
kisgyűlés, hogy álljon el az alispár 
javaslatától es ne kötelezze a község 
képviselőtestületét a per folytatásai 
a felelős számadók ellen. A töhbi 
felszólalók egy kivételével az alispán 
javaslat melleit foglaltak állast és a 
kis gyűlés ily értelemben határozott 

Ezután kisebb ügyeket intézett el 
a kisgyűlés. J ó v á h a g y t a Tö 
mörd község határozatát a vadászati 
haszonbér fi (használásáról, — Bozsoké' 
a külön marhalevélkezelő alkalmízá 
sáról, — Kőszegszerdahelyét azOMGE-
be való belépeséről, — Kőszegét n 
tenyeszapaállai beszt rzéséiól. N e n . 
h a g y t a j ó v á Gyöngyösfalu ha 
tározatái, amellyel felemelle a közséj 
biró javadalmazását, Gyöngyös 
apátiét, amely külön dijazast állapi1 

meg a körorvosnak a lúdőb< tegek e-
csecsemők ingyenes gyógykezeléséért 

A kőszeg i c ipész iparosok 
Németh Imre országgyűlési lopviselr 
közbenjárására 40:> pár bakancs kon-
fekciós munkálatainak elvégzésére 
kaptak megbízást. 

Jub i l eumi hangverseny Kováts 
Ferenc 30 éves zenetanár i műkő 
désének emlékére . A bencés diak 
szövetség kedden *ste i i .ési tartott 
Freyberger Jenő dr. elnök üdvözöli' 
a megjelenteket, majd beszámolt <• 
legutóbbi gyűlés óla lefolyt esemenyek 
iőt. Solymos Verdéi igazgató tartói; 
ezután élvezetes előadást legutóbbi 
tengerentúli útjától, amelyr'l csak nem 
regen tért vissza. Az ülésen elhatározták 
hogy Kováts Ferenc karnagy 30 eves 
gimnáziumi zenetanári működésének 
jubileumát hangversennyel ünneplik 
meg. A hangverseny- n közren Qködr.ek 
a volt bencés diákok es a gimnaziun 
zenekara. 

Az Ig ló i d i ákok előadásara min-
den előkészületet megtettek. A tárgya-
lások eredményeképpen most mrr 
véglegesen: 25 és 2b-án adják elő 
lu nguiatos diakopere-ttet, amely n inden 
bizonnyal csak gyarapítja a tehetseges 
műkedvelők eddigi sikereit. Szombaton 
este 7i9 órakor, vasárnap p e d i g d u 
5 órakor rendezik meg az értékes 
előadást, amely elé nagy várakozássa 
tekint a város közönsége. Jegyek 
vételben kaphatók Róth Jenő es az 
Emericanum körtyvkeresk deséb< n. 

Még mindent t i tokban tartanak 
ugyan, d* azért .nnyí rré^is m g 
ir.apiiható, h gy a Concoreba dalárda 
műsoros 'ár.ceste >e mely február 8 ar 
esz a B i h ve. öüszes termeiben, az 
dei fnrs.-.ng legsikerültebb mulatságá-
nak ígérkezik. A meghívók most van-
nak saj ó alatt és jövő vasárnap 
•<eriilnek szélküldésre. Ha valaki, aki 
gér.yt tart rá, véletlenül nem kapna 
-Mentse be- azt bármelyik dalárdistának 

aki azt illetékes htlyen tlimezt. Mos 
c^ak annyii árulunk el, hogy a zene 
k<«t( nazenekar szolgáltatja. 

A Pestről itt járt ujságiró 
turisták szép cikkeket írnak lapjaikban 
Kőszegről. Kii önösen az Újság, a 
F.hs Újság és a Politisches Volks 
bl< tt h íznak hosszabb Kőszegnek 
ingyenes reklámot biaositó cikkeket. 

Sivonat. A Nemzeti Egység szer-
vezete es Némvth Imre országgyűlési 
<épv;selÖ utánjarasának eredménye 

n a MAV vezetősege már ez év 
f-btuar közepén, ha megfelelő idő lesz 
két n?pos on ltot állit be Kőszegre 
Amennyiben a vonat járatása beválik 
u.ry a jövő télen rendszeresitik ezt i 
Kős?eg .éli id genfon: almát jelenté 
kenvén emelő intézkedést. 

Tudomásomra jutott az a hiresz-
tlés, mintha én órásüzletemet be-

szüntettem volna. Ezen alaptalan 
híresztelés nem felel meg a valóság-
ak, mert én a 38 ev óta fennálló 

órásUzletemet eddig is és ezután is 
ovább vezetem Király-ut 36. szám 

alatti saját házamban, fl n. é. Kö-
zönség szives pártfogását kéri to-

tiszt^lettel vábbra is 
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Értesítés. 
1 

A kős. egi j á r ás v isszaá l l í tásé 
nak kérdése Sopron vármegye 
k isgyü lésén . Mu t számunkban jelen 
tettük, hogy a kőszegi járás vissza 
állításának érdekében a város és ; 
Nemzeti Egység altal megindítói' 
mozgalom nagy visszhangot keltett . 
környéken és Sopton rmgyéb. n. Meg 
iituk, hogy a szomszédos Oimód es 
Horvátzsidany községek magú* is 
csatlakoztak Kőszeg mozgalmához 
amelyet viszont a csepregiek sérel 
mesnek tartottak magukra nézvt 
és Schmied Lajos csepregi plébános 
a Sopron vármegye hasábjain nyili 
levélben fordult e kérdesben Osifly 
Lajos dr. főispánhoz. A főispán Sopron 
varmegye kisgyülésén válaszolt a nyil1 

levélre, amikor is kifejlette, hogy a 
kőszegi járás visszaállítása a pen/. 
ügyminiszter hozzájárulásán múlik. 
Amennyiben ez megtörténik, a kőszegi 
lárás kiterjesztése céljából nem kelleni 
sopronmeqyei közsegeket a járáshoi 
csatolni, m-irt a szombathelyi járás 62 
községebői, amelyeket úgyis nehé/ 
i gy járás keretén belü' adminisztrálni 
mód van a megfelelő kiegészítésre. A 
főispán kijelentései a sopronmeg ••> 
közvéleményt teljes mértekben meg 
nyugtatták. 

Etessük a madarakat. 

K 

I f júsági e lőadás . A Nemzet 
Egység elnöksége az Ifjus gi Szerveze 
reszere január 13 an, hétfőn tartott; 
le„utóbbi Hő; dás-it, amelynek kereté-
ben vitéz S í b :dváry Fer. nc előadr 

i Kőszeg és Vidéke 1882-es évfolya 
mából való felolvasás kapcsán, vita 
keretében p rhuza-nof vont az akkori 
id"'k es a ma akiu'ilH problemái kö 
zött, amihez az ifjúság tagjai közű 
Hőben hozzászóltak. A legközelebbi 

előadást február hó 3-án tarlja Nemeth 
híre országgyűlési képviselő az ifjúság 
számára. 

Ismeretterjesztő e lőadás a 
polgár i f iú isko lában M i (vasárnap) 
d. u. 3 órakor Marasztó Ferenc polg. 
isk. igazgató az iskola nagytermében 
vetített kepék keretében előadást tar' 
Abessziniáról. 

Lukácsháza és r iscsömöte 
egyesültek. Az uj község, amely 
már megkezdte működését, egyelőre 
Lukácsháza név rlatt szerepe1, amig a 
őelugyminiszter nem düni a végleges 
neve felől. 

A kutyatu la jdonosok részére 
örvendetes intézkedés történt a közel-
múltban, amennyiben kedverceikt 
nem kénytelenek többé szájkosár 
kenyszerrel molesztálni, mert azo* 
ezentúl pórázon szájkosár nélkül is 
vezethetők. 

Sághy István 
órásmester. 

Népművelési előadások. 
Mult vasai nap több i.epművelési 

börzeiben indult meg, i l letőleg folyta-
odoit a ne-pmű eles munkája 

Az áll. tanítóké p/ő d u 3 órakor 
Kőszegf.ilván rendezett el ad ist, mely-
nek tárgya az örök d.ii es néhány 
régi tánc volt. Szövényi Gyula tanitó 
,A néphagyományok megőrzésé", Bog-
nár Gyula tanitóKepző- int. tanái „Ma-
gyai tanctörtenet" című előadassal, a 
tanítóképző növendékéi néhány vas-
negyei népszokás bemutatásával és 
regi láncok ismertetésével szerepeltek. 
Az tiőadison megjelent Ablánczy 
József népművelési titkár is, aki a 
népművelés nemzeti jelentőségéről 
emlékezett rneg, majd köszönetet 
- \0i .d0tt az állami tanítóképző ifjúsá-
gának és Bognár Gyula tanárnak a 
elkes és fáradságos munkáért, mellyel 
a nepmfivelrs ügyét K szegen és a 
környező falvakban szolgálják. 

Eöie 6 órakor az ipaross.ékházban 
rendezték meg az első e'őadast az 
iparosság számára. Sághy István ipar-
testületi elnök megnyitó szavai után 
Bognár Gyula tanítóképző int. tanár 
vázolta az iparosság müv> lődésének 
jelentőségét, majd Czír iki József ta-
nitóképző-int. tanar ismertet e az ipa-
rosságnak a magyar nemzet történel-
méb n való szerepét. Bogn r Gyula 
\l ujabb irodaío nnak azokon a ter-
mékein vezette végig a hallgatóságot, 
melyekben iparosalakok szer-pelnek. 
A szépen felépített előadások nagy 
:etszest arattak. A kisérőműsor egyes 
számai meg teljesebbé tették az elő-
adások sikerét. Kitűnően é lődö t t 
szavrtlatok, népszokások és néptáncok 
ismertetése követték egymást. A szép 
számban megjd nt hallgaióság kedves 
tmlékekkel távozott. Az előadások 
negrendezésében és eiőkészitesében 
na^y része volt Sághy Is1 vári ipar-
.estületi elnöknek. A következő elő-
dást január 26-^n rendelik meg. 

Délután 3 órakor volt az első 
népművelési mesedélutan is. Az áll. 
tanítóképző gyakorlóiskolájának tan-
ernet zsúfolásig megtöltötték a mese-

<< dvílő kicsin)ek és hozzátartozóik. 
Mindnyájan nagy érdeklődéssel hall-
gatták Sz'jj E la gyakorlóiskolai tanitó 
I -bilircse.ően előadott meséjét s a 
növendékek kedvesen összeállított 
isérőműsorát. A következő mesedél-

után januar 26 an d. u. 3 órakor lesz. 

Január 15-en, szeidan este fél9 
órakor rendezték rne :̂ a katolikus 
Legényegyletben a második előadást. 
Cziráki József tanitókepző-int. tanár a 

mek elleni védekezésről, Bognár 
Gyula tanítóképző int. tdnár a család-
n ik iróink eletében és müveiben való 
s. ereperől tartott előad ist. S-avalatok, 
népszokások és régi táncok ismerte-
ése tették a műsort változatossá. A 
következő előadást januát 22-en,szer 
d n este fél9 órakor tartják. 

Az Állam gép jaróművezetöképzö 
soffőr) tanfo lyam a m k r. Tech-

nológiai és Any.igvi.-? á ó Iitézetben 
Budripe-st, VIII . J.) f--örui 6 ) f 
uár 3-án est - 7 ói ikor nyi i : meg. 
í i i i ás es a feiveteihez szükséges ür-
apok kiadása naponta d e. 10—12óra 

közüit a/, igazgatósági uodaban. 

M 

i -i" 

lie'.* 



Kőszeg es Tidéke 1986. j^nnár 19 

Eredménytelen maradt a 
kflszegpatyi uradalom 

árverése. 
A mai reyoia »uiyo* anyagi 

bajokkal küzdő kószegpatyl Lóránd-

uradalom udvaráa már egyszer „meg-

perdült a d ob " . Meg is vették, de 

valami formahiba miatt a tulajdonos 

fellebbezéssel támadta meg az árverés 

eredményét. A köszegpatyi cselédek 

ügyével kapcsolatban beszámoltunk 

arról , hogy a felebbezésnek a birósáp 

helyt adott és a bírói árverés utján 

történt eladást érvénytelennek nyíl-

vánitotta. 

A hitelezek azonban újra meg-

indították Lóránd Nándor ellen az 

árverési eljárást. Ennek során hétffirt 

13-ára tűzték ki az árverés időpontját 

A kőszegi telekkönyvi hivatalban, ahol 

ae árverést tartották, a jelzett Időben 

egyetlen vevő sem jelent meg. Közben 

a kincstár visszavonta az árverés; 

megtartására irányuló kérelmét, de 

Hart ig Oyula és Kürt jogi képviselője 

dr . P ip l ich János szombathelyi ügyvéd 

kérte az árverés megtartását. Meg is 

tartották, azonban az árverés vevők 

hiányamiatt eredménytelenül végződött . 

Tudomásunk szerint az árverést 

újra megtartják, ha Hartig Gyula és 

Kurt jogi képviselője 30 napon belül 

u jabb árverési kérelmet terjeszt be. 

Az u jabb árverés valószínűleg ered-

ményesen végződik. 

A Vöröskereszt Egyesület 
vasárnap, 19 én délelőtt fél 11 órakor 

tartja választmányi gyűlését, majd 11 

órakor évi rendes közgyűlését a vá-

rosháza közgyűlési termében. 

Az adóhivatal 1935. évi ata 
t i s z t i k á j a szerint az általános ügy-

forgalomban 3541 sorszámot értek el 

az elmúlt 1935-ös évben. Ebben a 

számban azonban benne vannak a 

gyújtós ügyszámú darabok is, amelyek-

aek alszámai mintegy 3500-at tesznek 

ki, úgyhogy a hivatal általános ügy 

forgal ira körülbelül 7000 darab. Az 
adósta í i sz tua aiapján a mult évi hát 

ralék 238.457 pengő 18 fillért tesz ki. 

A folyó évi helyesbbitett előírás 

686.294 pengő 42 filér. Az összes 

tartozás 924.751 pengő 60 fillér. Az 

1935 évi lerovás 686.596 peagő 89 

fillér. 1935. december 31-én a hátralék 

238.15, pengő 71 fillér. Az évi lerovás 

a helyesbített folyó évi előírásnak 100.1 

százaléka. Az év végén fennmaradó 

hátralek a folyó évi helyesbbitett elő 

Írásnak 34.7 százaléka. Az illeték-osz-

tály 1935. évi statisztikája szerint, a 

hátralék 1934-ben 622 létei alapján 

105.315 pengő. Kiróttak 961 tételt 

56.915 pengő értékben. Befizettek 1917 

tételben 52.049 pengő összeget. Töröl-

tek 188 esetben 2365 pengőt. 1935-ben 

a hátralék : 518 tételben 107 816 P . 

Kamatmentes hitellel lehet 
tenyészál latot vásárolni a mező-
gazdaság i kiál l í táson. A március 
20—25-én tartandó idei országos mező-

gazdasági kiállításon és tenyészállat-

vásáron a földmüvelésügyi miniszter 

az O M G E előterjesztésére a tenyész-

állatok beszerzésének megkönnyítése 

cél jából a mult évhez hasonlóan, ka-

matmentes, úgynevezett jutalékos te-

nyészállatbeszerzési hitelt engedélyezett. 

Ezt a kitelt tenyészállatok (szarvasmarha 

sertés, juh) beszerzésére hitelképes 

tenyésztők vehetik igénybe az országos 

mezőgazdasági kiállításon. „Védett* 

birtokosok a hitelt nem igényelhetik, 

a nem kifejezetten tenyésztési, hanem 

haszon célra történő vásárlásoknál 

(pl. fejős tehenek, hizó sertések) szín 

tán nem engedélyezik ezt a hitelt. A 

kölcsön 18 hónapra szól, kamatmentes, 

csupán a folyósításért és kezelésért 

kell a kölcsöntőke teljes összege után ' 

évi 1 % jutalékot a törlesztési részle-

tekkel egyszerre megtériteni. A hitelt 

igénybe venni szándékozók igénylésü 1 

ket az országos mezőgazdasági kiállítás 

rendezóbizottságánál (Budapest, IX 

* Köztelek- utca 8 ) legkésőbb február 

' 25 ig jelenthetik be, ugyanott a rész-

• letekre vonatkozóan is készseggel 

' szolgálnak felvilágosítással. 

Kritika egy jelmezestélyről. 
; A pesti társaság szenzációja volt az 
1 r.z estély, melyet báró Bornemissza! 

Lipótné adott palotá jában és amelyen! 

a pesti legelőkelőbb társaság dáraáij 

gvüitek össze a legkü ö n b ö z ő b b kora-1 
1 beli toilettekben. Indig O t tó ír kritikái! 

az estélyről és cikket Angelo káprá I 

zatosan szép képei tarkítják. Inczej 

. az olvasók írásai" c imü cikkében! 

felszólítja az olvasókat, ha azoknak! 

valami ötlete, megjegyzése, gondolatul 

van itja meg és küldje be a Szinházi l 

Eleihez, akinek pedig levelét k ö zö l t üH 

az kap tgy általa kivánt hozzá dedikíi I 

Könyvet. Korda pályázat, divat, film I 

Sok érdfkes cikken és novellán és gyö j 

nyörü krpeken kivül 64 oldalas Rád ió I 

*iiághiradó,kc;zi-nunkamel!ekletés32 o! j 

dalas gyermekújság van még a Sz inház i l 

Elet uj szamában, amelynek ára 60 fill I 

Előfizetési dij V4évre 6 50 pengő Kap 

ható Róth Jeqő k ö n y v k e r e s k e d ő b e n 

Hivatalos roval. 
: Mindazon adózók , akik az 1935 

(évre megallapitott ált. kereseti, jöve-

l ld f lem és vagyonadó alapokat kereseti 

(jövedelmi és vagyoni viszonyaikhoz 

jkepest soknak tartják, a városi adó-

' számviteli ügyosztályban beszerezhető 

Jadóbeva l l ás kapcsán az adóa lapok 

, újbóli megállapítását kérhetik 193 j . 

, j január hó 31 ig. A fe lmondás adóbe 

Ivallási ivvel felszerelve, a m. kir. adó 

I hivatalnál lesz benyújtandó. 

Pajor Mik lós kőszegi lakós le 

j m o n d á s a folytán az u. n. hercegi réten 

(megüresedett Ö . F . B házhelyre igény 

liést hirdetek. Felhivom az érdeklődőket 

j ' i ogy érdemességük igazolása mellett 

(igényeiket február hó 15-ig jelentsék 

Jbe a p jlgármesteri hivatalban. A ké 

j s őbb jelentkezők kérelmét nem veszik 

(figyelembe. 

Felhivom a közönség figyelmét a 

| n. kir. rendőrkapitányságnak 978— 

11936. sz. rendeletére, mely az éksze-

részek , órások, aranyművesek, drága 

Ikökrreskedők és zsibárusok fel ien 

(őrzésére vonatkozik. A rendelet, mely 

l n á r a helyi sajtóban is közzé tétetett, 

(betekinthető a városházán és a ren-

dőrségén. 

| Felhivom mindazon szülőket, akik 

I iskolaköteles, siketnéma, nagyothalló 

vagy fogyatékos beszélő képességű 

gyermeket nevelnek, illetőleg gondoz 

Inak, e körülményt f. évi február hó 

15 ig jelentsék be a Városházán a 21. 

I számú szobában . 

I Felhivom a közönség figyelmét a 

Felsődunántul i Mezőgazdasági Kamara 

jaltai Győröt t f. évi február hó 3-tól 

(22-éig tartandó traktor, cséplőgép és 

I rsagtisztitógcp kezelői tanfolyamra. i 

A lakosság összeírásával kapcso-

la tban az országgyűlési k .pv ise lő vá 

li isztásra jogosul ' iknak uj összeírása 

rendeltetett el. E rendelkezés végre-1 

hajtása celjaool e het folyamán össze-l 

író biztosok fogják mindazoknt fel I 

keresn i , akiket a számlá ló lap kitöltést! 

után a választói névjegyzékbe fel leheti 

venni. Tekintettel azokra az érdekekre,! 

nelyek mind a köz, mind az egyéni 

szempont jábó l a helyesen megszer 

kesztett, hiánytalan és pontos választói ! 

névjegyzékhez fűződnek, felkérek min 

den érdekeltet, hogy a kiadott szám 

álólapot pontosan töltse ki és azt a 

jelentkező összeíró biztosnak, aki a 

számláló lap kiosztásakor a szükséges! 

felvilágosítást is megadja, a kitűzött! 

időben adja át. j 

| Közhírré teszem, hogy Lukácsháza 

es Kiscsömöte községek Lukácshazai 

néven egyesittettek. { 

vitéz dr. Nagy Miklós ! 
polgármester. 

(napján d. e. 9 órakor Tömörd köxségházá 
(nál fogják megtartani, 
j Az ingatlanokat az árverésen eladni nen 
Ilehet, hogyha az elért árverési vételár i 

} (végrehajtató követelését megelőző rangsor-
-|biin kielégítendő terheket az utóbbiak széria 
i(teljesen nem fedezi: 5610—1931 M. E. si 
Jrendelet 21 és 2.1 §-a nem lehet eladni 
Ihogyha kisebb az árverési vételár: 

,1 I A tömördi 126. sz. tkvi betetben fel 
jvett ingat'anjutaléknál C 1. alatti Kósiegi 

<(Takarékpénztár csatlakozott árverési kérelmi • 
(esetén lö25 P-nél, C 10. alatti Kurcz Anta 
lés neje csatlakozott árverési kerelme eseté 
15700 P-nél, C 16 alatti Neumann Viktorr 
(csatlakozott árveresi kérelme esetén 60< 
I P-nél, C 18 alatti Gschwindt-féle szesz, rui 
1 likőr és élesztógyár csatlakozott á'veré 
Jkerelme esetén 6090 P-nél, C 25. alat 

.jTakacs Sándor végrehajtató árverési kéretm 
leseten 6840 P-nel. 

II. A tömördi 129. sz. tkvi betétben fog 
tjlalt ingatlanodnál: C alatti Kőszegi Taka 
tjrékpénztár r. t csajlakozott árverési kérelmt 

(|esetén 1286 P-nél, C 7 alatti Kurcz Antal é» 
(neje csatlakozott árverést kérelme eseten 
U^5o P-nél, C 9 alatti Neumann Viktorné 

ílcsatlakozott árverési kérelme esetén 4575 
(P-nél, C 11. alatti üschwindt-féle szesz, 
(rum, likőr és elesztflgvár csatlakozott árverési 

i|kérelme esetén 4625 P-nél, C 16. alatti 
(Takács Sándor végrehajtató árveresi kérelnu 
(eseten 51n0 P-nel. 
I III. A tömördi t27. sz. tkvi betétben 
|felvett ingstlanoknal: C 1. alatti Kőszegi 
|Takarékp^nztár r. t. csatlakozott árveresi 

,kérelme esetén 40 P-nél, C 10. alatti Kurci 
| Antal és neje cég csatlakozott árverési ké-
relme esetén 200 P-nél. C 15. alatti Neumann 

(Viktorné csatlakozott árverési kérelme ese-
tén 250 P-nél, C 17. alatti üschwindt-féle 

|szesz, rum, likőr és élesztőgyár csatlakozott 
(kérelme esetén 275 P-nél, C 24. alatti 
|Takacs Sándor végrehajtató árveresi kérelme 
esetén 300 P-nél 

I Az árverelni szándékozók kötelesek 
|bánatpénzül a kikiáltási ár lOV.-át kész-
pénzben, vagy az 1881 : LX. t-c. 42. §-ában 

(mégha ározott árfolyammal számított óvadék-
képes ertékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 

|hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe 
(helyezéséről kiállított letéti elismervényt a 
I kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele-
ket aláirni. (1881: LX t-c 147,150,170. 
§ § ; 1908: LX. t-c. 21. §.) 

í 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-

|natpenzt az általa igért ár ugyanannyi szá-
zalékáig kiegészíteni. (1908: XLI 25. §.) 

Kőszeg, 1935. szeptember 18. 

j Dr. RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök 

(A kiadmány hiteléül: 

| BENCZE JÓZSEF sk. tkvvezető. 

A kőszegi kir járásbíróság mint telekkönyv I 
I hatóság. 3012-1935. tk. szám i 

Árveresi hirdetmeny-kivonaí. 
1 Takács Sándor végrehaitatónak Kovácsi 
Jánosne sz. Márovics Erzsébet vegr«hajtast 

(szenvedő ellen indított végrehajtási ügye-| 
|ben a telekkönyvi hatósag a végrehajtási 
(árverést 100 P tőkekövetelés és járulekai 
|behajtasa végett a kőszegi kir. járásbiróság| 
(területén levő Tömörd községben fekvő. s| 
ja tömördi 126. sz. tkvi betétben A I 1—13 | 
sorszám és 191 — 193, 438, 647, 11*0, 1131, 

|1257, 1482, 1879. hrsz. ingatlanokból és| 
2150/ + 2 150-ed rész közös legelőből és 
2 150-ed rész közös erdőből álló úrbéri 
birtokból Kovács Jánosné sz Márovics 
Erzsébet neven álló 9/12-ed részre 2431 P, 
a tömördi 127. sz. tkvi betétben A + 1 sor 
és 691. hrsz. alatt felvett úrbéri birtoknak 

| ugyanannak nevén álló 9/33-ad részére | 
60 P 30 f., a tömördi 129. sz. tkvi betétben ( 
A I. 1-8. sor és 422, 504, 1099, 1198, 2028, 

12095, 2097. hrsz alatt felvett és ugyanannak | 
neven álló egész úrbéri birtokra 1930 P 
kikiáltást árban. 

1 Az árverést 1936. évi február hó 6.1 

Ipartestületi közlemények. 

Erősí t jük testületünknek Összes 

tagjait, hogy az elöl járóság az alap-

szabályok 4 § 1. bekezdése azon mó 

dositásara, h )gy a felvételi dij pdc 

legfeljebb 24 Pengő" legyen, az alap-

szabályokból töröltessék. 

A 19 § 3. bekezdésében: halasz-

tást nem türö esetekben, az elnök a 

költségvetésbe be nem állito't eddigi 

100 pengő helyett .20 pengőt felu 

ne'n haladó összeg utalványozhatására" 

módosittassék, indítványt terjeszt a 

közgyűlés elé. Az indítvány 1936 

január 14-től február 11 ig terjedő 4 

héten át az ipartestület hirdetési táb 

Iáján kifiiggcsztetik, ahol a tagok által 

megtekinthető 

Ipartestületi elnökség. 

304-1935. Fk sz 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Freyberger Jenó kőszegi ügyvéd 

(által képviselt Schreiner Ede mint kk. Erna 
Irma és Ilona lakós javára 232 P 34 f tőke 

Iés több köv«teles es járulékai erejéig a 
kőszegi kir. járásbíróság 1931. évi 663/10. 

Isz. végzésevei elrendelt kielegitési végre-
hajtás folytan végr«hajtást szenvedőtől 1935. 
(évi május hó 21-én lefoglalt 1113 P-re be-
lesült ingóságokra a kőszegi kir. járásbíróság 
Pk 753 193ö. sz. vlgzesével az árverés el-

(rendeltetven, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 
(20. §-a alapján a következő megnevezett: 
|Dr. Róka László ügyvéd által képviselt dr. 
Róka László ügygondnok javára 1403 P 38 f. 

(s járulékai, továbbá a foglalási jegyzőkönyv-
iből ki nem tűnő más foglaltatók javára 
|az árveres megtartását elrendelem, de cs 
|arra az esetre, ha kielegitési joguk ma iJ 
|fenné ' és ha ellenük halasztó hatályú igénv-
I keresel folyamatba nincs — végrehajjást 
szenvedő lakásán Kőszeg Árpád-tér 11. 
leendő megtartására határidőül 

! 1936. évi január hó 25. napjának 

| délelőtt 10 órá ja 
tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bú-
torok, korcsmai berendezesek s egyéb ingó-
ságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett el fogom adni. 

KAszeg, 1935. augusztus hó 22. 

Zarándy Nándor kir. bir. végrehajtó. 

Meghívó. | 

A kőszegi Szőlőbirtokosok Egyesülete 
f. évi február 2-án délelőtt 11 
órakor tartja a v á r o s h á z a 

tanácstermében j 

rendes évi közgyűlését, 
melyre a n. t. tagokat tisztelettel meghívja 

• I 
Tárgy : 

1. Elnöki jelentés. 
2. Az 193A. évi zárszámadás elóterjesz-l 

tese és elfogadása es ennek kapcsán a fel-1 
mentvény megadása feletti határozathozatal | 

3. Az 1936. évi költségvetés tárgyalása. 
4. A számvizsgáló bizottság jelentése. I 
6 3 számvizsgáló bizottsági tag meg-| 

választása 1 évre. 
6. Indítványok. 

Indítványok 3 nappal a közgyűlés clött\ 
írásban beadandók az Elnökségnél. I 

Kőszeg. 1936. jan 17. i 

Az elnökség. I 

„Házasságfelbontó okok" 
[ cimen megjelent népies jogikönyv 

rendszerbe foglalva Ismerteti az 
összes házasságfelbontó és házas-
ságérvénytelenltö okokat, valamint 
a békés válás szabályalt. Irta dr 
Oer6 Ernő kapható : 1 pengő elő-

e , l e n ^ e n Lapunk 
kiadóhivatalában vagy a szerzőnél: 

L ^ i £ S £ £ » L J Q L J < k i ' y - a t c a 73. sz. 

Etessflk a madarakat. 
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