
' ,, í 

< * 

ff 

fj 

Kőszeg, 1036. áprili« 4? a 56. évfolyam. 14. szám. 

VIDÉK 
Előf lz t . 4 ? helyben negyedévre P 1-50 

Vidékre és Ai t t r i á ba postán . „ P 2*20 

Külfö ldre egy évre 4 do l l á r . Egyes szám 13 f i l l . 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

R Ó N A I F R I G Y E S 
Várkör 39. sz. Telefonszám 23. 

Hirdetések mi l imétersoronklnt 6 f i l lér . 

Szövegközöt t i reklámhír sora 20 f i l lér . 

Nyllttér sora 40 f i l lér. 

Hirdetések d i ja előre f izetendő. 

Németh Imre levele 
a kőszegi kerület választóihoz, 

Kedves Barátaim ! 

Ma egy éve — 1935 április 

3-án — este hat órakor befeje 

ződött az a politikai harc és kii/ 

delem, amely a Nemzeti Egység 

pártjának lobogóját juttatta dia 

dalra. És bár a harc eredményé 

nek személyi része azt jelentette 

hogy az én szeré..y személvem-

ben összpontosult a választópol-

gárok többségének bizalma, ez 

a győzelmet én soha egy pillanatig 

sem éreztem a ma^am győzelmé-

nek, soha egy pil lanaiig nem 

gondoltam arra, hogy a bizalom 

kizárólag az én személyemnek 

szól Mind ig az volt a meggyő 

ződésem, hogy a bizalom azok-

nak az eszméknek szólt, amelye-

ket a választási küzdelem alatt 

a kőszegi Nemzeti Egység veze-

tőivel együtt hirdettünk. És mindig 

az volt a feltogásom, hogy ezek-

nek az eszméknek az én szemé-

lyem egyszerűen csak szolgálója 

és harcosa, a mandátum pedig 

az eszmék szolgálatának szép, de 

súlyos kötelezettsége. 

Most egy évi képviselőségem 

szolgálati idejére visszatekintve, 

szükségét érzem a n n a ' , hogy az 

eszmékért vivo.t lelkes harcotok-

ért, önfeláldozó küzdéstekért hálás 

köszönetet mondjak, de szükségét 

érzem annak is, hogy lelkiismeret-

vizsgálva megkérdezzem a hen 

nem élő bírótól is, váj jon meg-

felelően és helyesen teljesítettem e 

azt a kötelezettséget, umit 

mandátummal vállaltam 

Tudom és érzem, hogy az én 

erőim és tehetségeim is végesek 

és tudom, hogy ennek következ-

tében nem végezhettem olyan 

tökéletes munkát , amilyet tái 

magam is szerettem volna, de 

egyet bizonyosan mondhatok, és 

pedig azt, hogy soha semmit nem 

mondtam és nem cselekedtem, 

ami legbensőbb és legjobb meg-

győződésemmel ellenkezett volna. 

Amit tettem és amit mondtam, a 

választási harcban hirdetett esz-

méknek szellemében tettem és 

mondtam, a segítőkészség soha 

nem csüggedt bennem és amit 

teljesíteni nem tudtam az vagy 

véges erőimen, vagy rajtam kivül 

állo erőkön múlott. Egyébként 

életem es egész működésem nyi-

Akadályozza-e a korzózás 
a kőszegi járműforgalmat? 
Re f l ex i ó a „Szabad-e korzózn i K ő s z e g e n " c. c ikkre . 

Multheti számunkban „Szabad-e 
korzózni" cim alatt megjelent cikkre, 
amelyben a kőszegi rendőrkapitányság 
illetékes tényezőjétől nyert felvilágo-
sításokat közöltük, a közönség köréből 
a következő észrevételeket kaptuk. 

Igen tisztelt Szerkesztőségi 
Mint kőszegi polgár nagy örömmel 

veszem mindenkor az olyan irányú 
rendelkezéseket, amelyek akár a város 
külső formájának emelésére, akár a 
közrend, illetve a forgalom szabályo 
zására vonatkoznak. Mindezen rendel 
kezések végrehajtásánál azonban szük 
cégesnek tartom, hogy azok a helyi 
viszonyok figyelembe vételével és azok-
nak szemelőtt tartásával hajtassanak 
végre, miután ezek figyelmen kivüi 
hagyásával az egyébként hasznos és 
közérdekű intézkedések oly következ-
ményeket vonhatnak maguk utál, 
amelyek fnsznos mivoltukat illuzóu 
xussá teszik. 

A közlekedés szabályozására irá-
nyuló legújabban életbeléptetett ren 
delkezésekke! kapcsolatosan bátor 
vagyok kőszegi szemszögből megítélve 
a következő észrevételeket tenni. 

A irianoni halárok minden sujió 
igazságtalanságát és nyomasztó terhei 
ragán viselő határváros járműforgalma 
— sajnálatosan — oly minimalis mér-

közben. A város teherforgalma sem 
számottevő, a lovak pedig, ha meg 
vadulnak, a gyalogjárón is veszélyez 
tetheiik a közönség testi épségét. 

Ez az érem egyik oldala. A mási 
éppen a város felsorolt fenti sajnálatos 
helyzetéből következően az, hogy mint 
egyetlen lehetőséghez az idegenforga 
lom. nyaraló, üdülőhely jellegének 
minél inkább való kidomboritásához 
kell folyamodnia, amit a környék ter 
mészeti adottságai is a legindokol 
tabbá tesznek. Ez az akció, amely 
évek óta örvendetes haladást mu al 
városunkban, a természeli előnyöknek 
minden támogatását élvezi, kulturigé 
nyek kielégítése szempontjából azon 
ián még nagyon sok kívánni való 
hagy maga után. Nincs meg a lehető 
sege annak, hogy megfelelő elhelyezés 
-yujlsunk nyaralóinknak. A kőszegi 
jelenlegi strandfürdő csak bitorolja ezt 
az előkelő nevet. Az évek óta kisértő 
uj strandfürdő hazajáró szellemének 
materiális körvonalai még az embrió 
ná'is állapotot sem érik el. Az évszá 
?adok kuliurviharaiban megedződött 
Thalia szégyenkezve takarja el arcát 
ha az Electro Bioskop kulturintézmé 
nyére vet egy sanda pillantást. A leg 
halványabb kilátás si.ics arra, ho^y az 

téküre csökkent, hogy egy egy áram- Óiázi kilátótorony büszke ormai ki-

vona las , uj t ipusu, s zem ieva l ó kocsi 

negjelenése kellemes feltünest keltve, 

szinte megál lásra kenyszeriti a járó-

kelőket. 

A Várkör korzóké i t használ t ut 

test-szakasza a vidéki varosokná l 

egészen szokat lanu l széles terj d e l r ü 

Azon vi l ányos kocsik n t m szágulda-

nak i deg i épö csengetéssel, hogy a 

vigyázat lan gya log j á róka t é l e l m n i ő 

des /ká juk a lá gyúrva részletekben 

nyúj tsák át az e lősz i rénázó men tőau tó 

gykedvüen emberszerető legénysegé 

ie<, a körü lá l l ók dermed i rémülete 

bontakozzanak szemünk előtt, ami 
pedig már régi óhaja az évről-évre 
visszatérő nyaralóinknak. 

Bár kissé elkalandoztam a szorosan 
vett tárgyi ól, mindezek szervesen össze 
függenek azon godolatmenettel, amely 
nek vég ,ő konklúziója: A bókezüen 
kiju'ott természeti kincseket leszámiiva 
nyaralási akciónknak mégcsak jószán 
deku kezdetén vagyunk és nagy vonzó 
erő t van hivatva kifejteni az a körül-
mény, hogy a nyaalónak zavartalan 
jih nést, nyugalmit és háborítUlan 
ságot biztosítsunk, amelyben kipihen 

ott könyv választóim előtt, bárki 

bármikor beletekinthet, részletes 

beszámolot adnom talán felesleges 

s. Azt minden választóm érezheti, 

logy szeretetem és kerületemhez 

való hűségem ereje változatlan és 

ennek a szeretetnek és hűségnek 

most már ' csupán egy kivánsága 

és óhajtása van; mégpedig az, 

hogy a kőszegi politikai kerület 

minden egyes lakója olvadjon 

össze ennek a szeretetnek és 

iiiiségnek békés harmóniájában 

Harcos erőnket, ami bennünk 

van ; nagyobb erők ellen és 

nagyobb célok szolgálatára kell 

összefogni, — nem az egymás 

elleni személyi torzsalkodásra. 

Keserves magyar létünk ezer és 

ezer problémája vár tőlünk meg-

oldást, milliónyi magyar lét nyo-

morúsága kér tőlünk enyhitő se-

gítséget. 

Én most az egy év előtti válasz-

tási győzelem évfordulóján csak 

azt kivánom, hogy a magyar életet 

fenyegető külső és belső vesze-

delmek, bajok és nyomorúságok 

fölött aratott diadalban és a diadal 

örömében minél e lőbb valameny-

nyien egyesülhessünk. 

Valtozatlan ragaszkodással és 

szeretettel: 

Németh Imre. 

heti évközi robotjának fáradalmait és 
visszanyerheti lelkének a fővárosi köz-
lekedési rendszabályok paragrafus-
erdejében nyomtalanul elvesztett 
nyugalmát . . . 

Szerény véleményem tehát: a 
közlekedési szabályok megszigorításá-
nak haszna nem — csak kára lehet. 

Mindezekre felhivom az illetéke-
sek szíves figyelmét és vagyok min-
denkor kész hivük: 

Rasz Máju. 
• • 

Levelét leközöltük. Miután azon-
ban határozottan némi rosszindulatot 
vélünk kicsendülni tengerikigyóként 
tekergő körmondataiból, arra kérjük: 
juttassa el hozzánk azon indítványait, 
amelyek alapján, az ö n által meghiá-
nyolt, idegenforgalmi szempontból 
szükséges, intézkedések megvalósítását 
elkepzeli. Szerkesztőség. 

zenepedagógiai IV. hangverseny 
az evangelikus leánygimnáziumban. 

A szombathelyi Kollégium Musikun 
közreműködésé melleit az evangéli<us 
leánygi nnáziumban tartott hangverseny 
sorozat elérkezett a zenetörténet n igy 
Klasszikus triászáh>z: Haydn, M>z<rt 
és Beethoven zenéjéhez. A márc. 28-i 
hangverseny műsorát H tydn József 
zeneművei töltötték ki. 

Dr. Mosonyi Peter előadó a zene-
történet klasszikus korának legmele-
gebb szavú, kedves, derüslelkü zene-
< Öltőjét ismertetie. Színre gyengéd 
szeretettel rajzolta meg H lydn rokon-
szenves alakját és embersz letetet su-
gárzó meleg zenéjét. A h illgatóság 
elé tárta a nagy osztrák zeneszerző 
gazdag lelkivilágát és környezetének 
azon tényezőit, melyek életrecsiholták 
ezt a kristálytiszta muzsikát. 

A vonós zenekar „Dis Echo" 
cimü négy tételes suitejét játssza. Le-
helletszeiüen tiszta intonálás. A hang-
szerekből ar igazán derűs, szelid, 
Htydn muzsika árad 

A következő szám Haydn leg-
kedveltebb ka naraegyü:tese: vonós 
negyes. A „ReiterquarUtt" op. 47. 
no. 3 Klasszikussága mellett is bizo-
nyos fokig programot magában rejtő 
szonáta. A rendkívül kifejező előadás 
csodás, meleg fénnyel csillogtatja a 
rrűben rejlő nyugtalan, majd elsimuló 
ényü drága köveket. 

Befejezésül a zenekar a bánatos 
humoru, de szimbolikus felépítésében 
zellemes bucsu-szimfóniáját ad a elő. 

Könycsepp mögött meghúzódó moholy. 
A hazavágyó Haydn szomorúságából 
kisugárzó renény derűje. 

Érdeklődéssel és igazi műélvezet 
reményével várjuk az április 25 én 
negtartandó Mozart hangversenyt. S.L. 

Shell olaj és petroleumok n tgy-
>ani eladása F reyberger S á n d o r 

c é g n é l Ugyanot t ma rk i s c i pők nagy 

választéka. Mindenfa j ta s z a p p i n be-

zerzése nagyban és kicsiben. O csób-

fian szappant seholsem szerezhet be , 

mint gyá r i ó j áná l . 
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Három százalékos a kőszegi 

csecsemők halálozási arányszáma. 

A Stefánia Szövetség kőszegi fiókjának elmúlt évi 

működése. 

A Stefánia anya- és csecsemő 
védőintezet 1932. év december havában 

alakult meg Kőszegen. Á dasos hátasai 
csakhamar ertztttie, nnü a városban 
folytonosan csökkenő születési arány 
szamot, ha nem is növele, de 
legalabb kiegyensúlyozta a halálozási 
aranyszám javitasaval. 

1935. évben a védöintézet terű 
létén elve született 119 csecsemő 
Ezek közül meghalt 4 csecsemő es 1 
kisded. Tthat az 1 evtn aluli csecst-
irók halalozási aranyszama köiülbelü 
3 száza'eknak felel meg. Ezzel szembet 
a csecsemők halalozasanak orszago? 
állaga 16 százalek körül volt. Ez a. 
orszrgos viszonylatban is ktdvtzc 
arany szán. eltnken bizonyítja az inte 
zet eredményes n űkfdeset. Mtgked 
vezőbb az eredmeny, ha figyeleméi 
vesszük, hogy az elhalt 4 csecsem*' 
közül 1 veleszületett gy engesegben, 
1 szervi szivoajban halt meg. A har 
midik csecsemői vidékről hozták 
menihettilenul súlyos belhuruttal, i 
negyediket ptdig mindössze egeszei 
mutattak be a vedo iutezetben j óv J 
megbetegedése előtt. 

A ^yeinuk fejlődését nagyban 
befoiyasoló.a munki nélküliség nyomár 
keletkező nagy családi nyomor elkr 
szioun It v\ tu- a küzdelmet aStefania 
Ruhanenűtk, élelmisztrek, gyermek 
kelengyék, pottöpszei kiosztásává! 
tejakció Meivezebtvei igyekeztek « 
nagy nyomort és ennek alapján Í; 
gyeimtkck ftjltdevet akadályozó kö 
rúinienyeket meggátolni. 

A vedóintezit az elmull évbet 
198 tanac&adó orvosi rendelesi tartott 
A rendelésekén megjelent 600 cse 
c^emő, 608 kisded es 76 terhes. A. 
Az összes tanacsadások szama uhn 
1184 volt. Az ev folyamán gondozás 
ban részesítettek HM1 terhes, 121 
gyermtka^yas, 121 csecsemő es 243 
kisdedei, Összesen 585 védencet. 

A védőnők 1511 csecsemőt, 1739 
terhest és 263 gyermtkagyast látogai 
lak meg 121 eseiben. Az ellenőrzi 

Az intézet gondossága nemcsak 
egészségügyi szempontokat, hanerr 
cikrticsi es szociális vonatkozásoka 
is figyelembe veit. A védőnői irod 
a veder.ctk érdekében több esetber 
eljárt a liatósagoknál házasságkötése^ 
elősegitese, löt vény esiles kieszközlese, 
továbbá munkaszeizes, anya- és cse 
csemőelhelytzés ügyében. 

A kedvező gyermekhalálozási 
irányszám eleiésében nagy szerepi 
volt az .Anyák iskolájá*-ban tartón 
előadásoknak, amelyeknek keretébtn 
az egyes esetek abpjan magyaraztak 
el a csecsemők megbetegedésének 
Tüneteit és a védekezés modozatait 

különösen é dtkes jelenség av 
intézet staiisztikr.jaban, hogy az eln ul 
évben csak egy csecse nő halt et 
belhurntos megbetegedésben, de ez 
utnidonki ppen nem tariozott az intéze 
v.dencei közé. A lörzsl- pok igazolják 
'rogy legtöbb esetben egy ket bemu 
tataira a bélhu utók visszafejlődtek 
illetve ki sem fe|lődtek, ha a szulí 
az intezet táplálkozási tanacsait be 
tartotta. 

A tejkonyha több csecsemő 
•észére készitelt naponta 5—6-felt 
aplalékot Kiadott: 1917 kosár tap 

szerkes/itmenyt, 1856430gramm suly 
ban. A szintéi egesz evi kiszolgáltatoti 
mennyisébe 5318 liter volt 

A Vidőmiezet ktieleseben lév 
városi szülőszobában az év folyaman 
.18 szülés történt. Az ápolási n p> k 
szama 280 volt. A szülő anyak jólétét 
a szövitség igyekezett előnozdtani 
•zallal, hogy gyermekágyi betegsegu 
első hetére megfelelő eleimezest biz-
tosított. 

Szociális tevékenységet különöser 
i léli hónapokban fejtett ki az egye 
sülét. A szükséglethez mérten hol 
övitettek, hol csökkentették a tamo 

gatoltak szamát aszerint, hogy milyen 
kereseti lehetőségeik voltak a család 
tenntartokrak. 

Mindezek tiszta képet nyújtanak 
a Sufanit kőszegi fiókjanak eredme 

látogatások száma 78 volt. A vedö..ményes müködéseiől, amelyet a magyai 
nők eszerint az ev folyamán összesenl|ftvrndő, a magyar gyermek érdekeben 
8 7 l á ' o g a t á s t vegeztek. |fe)t nek ki. 

A népszámlálás eredménye a kőszegi 

szolgabirósági kirendeltség 

községeiben. 
A kőszegi szolgabiiósági kiren-

deltség alá tartozó közsegek nép 
számlálási adatait n.ost dolgozták fel 
Az adatok szerint a nagycsömötei 
körjegyzőség területen a lakossai 
szama: l7(»7. Ez a szam községenkeni 
a kövtikt zókeppen oszlik meg Nagy-
csomóten 95 hazat, 238 feifit es 223 
not számláltak össze. Az 1930 a-
szái lüas szerint a lalu összlakosság 
volt: 461, vagyis ugyanannyi mint «. 
jelenlegi népszámlálás eredménye. A 
hizak szama sem változott. Gyöngyös-
faluban 13b a hazak szama. A felfia* 
szar. a 337. a nőke 321. 1930 bar 
volt 332 teifi es 3( 3 nő. A hazak 
szárna 125 volt. Poscn 1,6 feifit es 
l?rr nót száT.ieitdk össze. A hazak 
szí rr.ii 62. 1934) ban voli 56 ház, 15b 
feifi es 1 1 no. Lukacshazán 4n hazbat 
92 fcitl et 90 n.> ti. 19 0 b..n 9b 
Kitu e» 93 rol iri^k össze lovatiba 
39 baziii. Kiscsömölén 29 a hazak, bí» 
a I .h i k ei 57 d nok szama E/z» 
sz rr.b n 1V»30 ban ü4 haz, 6J fe i f i e-» 
61 iiO vejii hii>csömoien. A nep>zam 

ialas eredménye a nagycsömötei kör 
tegyzőseg területén ezek szerint: 364 
haz, amelyikben 17**7 ember el 
Közülök 881 féifi, 82K nő. 1930 ban 
az összlakosság szama volt 1695 
tbbó l feifi 8»4. nő 811 volt. A hazak 
s/.ama 339 volt. 

A nagygencsi körjegyzőség nep 
számlálási adatai szerint Nagygencscn 
7rf> férfii, 755 n*t és 298 hazat ittak 
\ssze. 1930 b.tn a férfink szama 797 
a nőke 756, a hazaké 2 3 volt. A 
jelenlegi összakosság száma 1541 
(1930-ban 1553) Pcrenyén a lakossá, 
szama 881. Eobol ferii 412. nő 439. 

A ház^k sz^ma 156 19/10 ban az 
összlakosság szá na 854, a ferhakt 
4>l. a nőke 428 a hazaké 148 voli 
Györigyösapátiban az összlakossa^ 
szama 217. Enbol 118 féifi es 99 nő. 

H ual 42-t számláltak össze. 1930-ban 
i26 volt az < SSÍlakosság, 123 feifi, 
103 nő, 40 híz. Az egesz körjegyző-
-ecbtn eszerint a lakosság szama 
i( 39 A hazak szá na 491. (1930 ban 
2633 és 471 ) 

Értesítem-a nagy érdemű közönséget es ismerőseiméi, hogy 

fogászati műtermemet 
ápri l is hó 8 an Ko s s u t h La j o s u t c a 19. szám alá 
» Csapodi ház emeletére helyeztem át. 

M t í f o g a k é^porceíánbób^' ( H i d a k a r a n y b ó l , kacsukbó l ) 

Foghúzás , f o g t ö m é s a legjutányosabb áron. 

Naty abecsüil bizalmat es lamo^alását kérve, vagyok tisztelettel 

Schwarcz Izsó V Í Z S Q , fOQászmesíer, Kőszeg. 
A kőszegszerdahelyt köriegyző-

ségben a lakosság száma 2401. 1241 

féifi és 1160 nő. A házak száma 505 

1930 ban az összlakosság száma 2436 

vol>. 1273 férfi, 1168 nő. A házak 

száma 4!H voli . Rozsokon 145 l?kö 

házban 381 férfi es 357 nő tl . 1930 

an 146 ház voli, 8t»8 férfi és 3L3 nő . 

Cákon 79 házban 161 férfit és 176 

nőt szárrláltak össze. 1930 ban 75 

ház, 152 férfi, 163 nő volt Cákon . 

Kőszegdoroszlón 9-s hazai, 236 feifit 

es 215 női számláltak össze. 1930-ban 

volt 94 ház. 232 férfi és 202 nő 

kósze^szerdahelyen az összeírás ered 

nenye 96 haz, 261 férfi és 215 nő 

1930 ban 93 házban 271 férfi és 225 

nő élt Yelembcn a számlálás ered 

menye a következő: 87 ház, 202 féifi 

és 197 nő . 1930-ban 83 ház, 220 féifi 

es 210 nő. 

A nemescsói körjegyzőség terű 

létén 328 lakóházat, 626 féifit, 56t-

nőt és 454 15 éven aluli gyermekei 

számlált.ik öss:e, összesen 1646 sze 

melyt inak össze. 1930 ban 308 voli 

a hazak, 917 a férfiak, 871 a nők 

száma, összesen i 788 an éltek a 

körjegyzőség területén. Nemescsó köz 

ségben 156 férfit, 118 nőt 103 (15 

even aluli) gyermeket es 83 lakóhazai 

írtak össze. 1930 ban 81 házat, 228 

férfit és 195 nőt vettek fel. Puszta-
csóban 50 lakóházban 108 feifi, 

nő es 6M (15 éven aluli) gyermek voli 

az összeírás eredménye 1930 ban 44 

házat, 162 férfit t s 138 nőt vettek fel 

Köszegpatyon 65 iakc hazat, 147 férfit, 

161 nőt es 128 gyermeket írtak össze 

1930 ban az en d lény volt 58 ház, 

222 feifi 237 nő . Tömördön a követ 

kező voli a? összeiras eredménye; 

130 ház, 215 férfi, 189 nő es 155 

gyermek. 1930 bar. 125 ház, 305 fetfi 

301 nő. 

fl húsvéti nagytakarításnál szük-
séges mindennemű festék Kapható 
Lauringer vask^r^skedesében. 

Ckidöfiéwi! 

NE KÍSÉRLETEZZEN 

HANEM S Ü T É S N É L 

HASZNÁLJA 

A BEVÁLTy 

DrOetkerféle 
VILÁGOSFEJ 
V É D J E G Y Ű 
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H Í R E K 
Forgách József dr. átvette a 

főszolgabíró i k irendel tség vezeté-
sét. Foigách József dr., akit Ostlfy 
L jos dr. főispán Chernel Ernő szent-
gotthárdi főszolgabíróvá történt meg-
vdlasztasa után a kőszegi szolgabiró-
sági kirendeltség élére vezetőként 
allitoit, penteken vette át Na^y János 
dt. szolgabirótól hivatalát. Forgách 
József dr. eddig a Budapesten rende-
zett közigazgatási tanfolyamon vett 
részt. Távollété alatt Nagy János dr. 
szolgabíró vezette a kirendeltséget 
Kiszállásokkal. 

I sko la l á toga tás a leányl iceum-
ban. Hétfőn delelótt látogatast vegez-
tek az evangelikus leányliceumban 
Kapi Béla a dunántuii evangélikus 
egyházkerület püspöke és Mesterházy 
Ernő felsőházi tag, egyházkerületi 
felügyelő. A hivatalos jellegű látoga-
tás kereteben tanulmányozták a kő-
szegi leányliceumba először beveze-
tett szakierem-rendszer eredményeit és 
a látottak felett Araló István igazgató-
nak legteljesebb elismeresüket fejezték 
ki. Az iskolalátogatók kedden délben 
utaztak el Kőszegről. 

Névünnep a po lgár i i sko l ában . 
Marasztó Fererc polgatiiskolai igaz-
gató csütörtökön ülte meg névünnepét. 
A polgári fiúiskola növendékei kedves 
ünnepély keretében emlékeztek meg 
igazgatójuk nevünnepéről. A tanari 
kar üdvözletet Tihamér Gusztáv pol-
gáriskolai tanar, c. igazgató tolmá-
csolia. Az ifjúság neveben Szilvágyi 
Lászlótanuló köszöntötte azürrpeeltet. 
— Marasztó Ferenc igazgatót a város 
közönségének köréből is számosan 
keresték fel jókivanataikkal. 

A számt isz t i á l l á s ra , amely 
Arbóc Imrének pénztári ellenőrré tör-
.ent megválaszlasaval üresedett meg a 
városnál, 6 pályázat érkezett be Ostffy 
Lajos dr. főispánhoz. A pályázók 
közül Gratzl Frigyes, dr. Gratzl Gyula, 
Ujvari (Wagner) Jenő és Molnár László 
Kőszegről, kelten pedig Szombathely-
ről pályáznak az állásra. Az állás be-
töltése felől Oslffy Lajos dr. főispán 
a közel jövőben fog határozni kine-
vezés utján. 

SzDIŐi értekezlet * bencés 
g imn á z i umban . A bences gimnazium-
oan csütörtökön este 6 órakor szülői 
ertekezletei tartottak. Szépszámú részt-
vevő jelenlétében zajlott le az érte-
kezlet, amelyei Solymos Vendel igaz-
gató nyitott meg, majd Jávor Fidél 
tanár tartott tanulságos előadást 
Diák hazugságok" cimen, amelyben 
hazugságok válfajalt és a gyerme-

keknek a hazugságról való leszokta-
tásának ncdozatait ismertette. 

Bencésd iák ér tekez let volt szer-
dán este a Katolikus Körben, amelyen 
folyó ügyeket tárgyaltak meg. Azérie-
kezleten szó került airól is, hogyjunius 
végén zárt lelkigyakorlatot larianak, 
amelyre szónokul az Aciio Catholica 
országos főtitkáiát kérték meg A lelki-
gyakorlat jumus végén kezdődik es 
hatom napi*; tart. 

Lakás áthelyezés. Dr. Kovács 
József városi es jaiasí m. kir. állalorvos 

lakása a p i is 1 tői Chernel utca 
sz. alatt van. k 
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G>aszol a kőszegi esperesi kerület 

A közbecsülésben és közsztretetber 

állott Schaffer Sándor ny u ;a imazot i 

p ' ebános aranymisés á l dozopap pén 

leken rövid beiegeskt d s utan 75 éve 

korában elhunyt. 

Schaffer Sándor Felsőőrön szü 
letett. 1884-ben szentelték pappá. Víz-
lendván, n ajd Rohoncon kaplanKodott. 
isi ^ynaidan és Pinkamisken n inr pié 
banoshelyettcs n ű ödött. 18^8 bar 
átvette a vasfai kasfilvai plébánia veze 
tését. 1^13 ban Amerikába ment, cho 
az ameiikai magyar hivek Itlkipász 
toraként n üködött. 1927-ben téri 
vissza, Kőszegen tekpedett le. Apponyi 
Albert gtófnak gyöngyösapáii-i tarioz 
kodasaalkalmával ő volt a házipapja 
A vaios egész társadalma nagy uszie 
lettel es szeretettel velie körül a kedves 
joindulaiu öreg plébánost. Népszeiú-
seget elenken bizonyítja, hogy sokan 
csak mint „Sándor bácsit" ismerték 
Hosszú lelkipásztori tevékenysége utan 
nyugalmi éveit jött Kőszegre élvezni 
De öieg kora e.lenére is n indig segít 
ségére volt a plébániának. Így leg 
utóbb még a kőszegfalvi lelkigyakor 
latokat befejező g\ónasoknal segéd-
kezeit. Szivjóságaval, es mindenkin 
segileri vagyásaval a hivek köreben 
is altaiános tiszteletet és szeretetet 
szerzett magának. 

Temetése ma, vasárnap délután 
»/44 orakor lesz. R.I P. 

A Stefánia kőszeg i f i ók j ának 
közgyűlése. A Steiania anya- és 
csecstmóvedőintézet kőszegi fiókja 
kedden tartotta nepes közgyűlését a 

varoshaza tanácstermében, amelyen 
vitéz Nagy Miklós dr. polgármester is 
résztvett. Kütiei Dezsőné elnöknő üd 
vözöíte a megjelenteket, m íjd B.rtalan 
Erzsébet ügyvezető Igazgató terjesz 
lette elő evi jelentését, amelyben az 
egyesület elmúlt évi szociális rr.ükö 
deset körvonalazta. Kirchknepf Bel* 
dr. főorvosi jelenteseben a csecsemő 
vedelem éidekébtn kifejtett nagy mun 
kát domborította ki. Indítványokat is 
terjesztett elő. herte a polgármester 
jc indulatu pártfogását, hogy a városi 
szülőszobát meg egy heiyheggel ki 
bővítsék, majd a Bölcsödé és a Nap 
közi Ouhon szükségességét hangoz-
tatta Nahrtr Maria penztáiosnő olvasta 
fel ezuian jelentesér, amelyet a köz 
gyüles elfogadott és a felmentvény 
megadta. 

Károly kirá ly requ im a bencés 
templomban . IV. Karoiy király halá-
lának évfordulója alkalmából szerdán 
delelőtt fel 9 órakor Solymos Vendé 
igazgató ünnepi gyászmiset celebrált, 
•melyen a bences gimnázium ifjúsága 
ts a volt bencesdtókok nagyszámban 
veitek részt 

Az evang. Nóegyesü le t husvé 
másodűnnepen este 6 órakor vallásos 
esiet tart az evang. templomban. A 
vallásos esten közremükldnek : szók 
énekkel Szentessyné, Hanely Flóra és 
tnaizi Gyula hegedumüvesz. Az elő 
fcdast Buüaker Oszkár sopiont lelkes* 
[fnja: „Amit a síron tuli életről tud 
halunk" címen. 

Nagyszabasu hangversenyre 
készül a Concord ia . A Concoidi«> 
Odiaida, amtly a k^uiobbi idobei. 
Vtkyeskait is alakított, április l c ti 

ete nagyszabasu hangversenyt lei 
v*z. A nuos ddios es zenen: p n.elioan 
JOfeja repuzenia.ni Keszeg vaios zene 
• uiiuiójanak r.a^y n unjai. Az t r . tk t : 
ítnekan pioLak mat seiei.yen lolyntíK 
* nan^vtisenyLt btie k< j,csoloünai 
, hőnyit,,hadam ai.au trieK tt 
lentkedvtlo la^jói ^ Vc.an ini ruv.s 

Í ^ l d k e r l ö k ^ ige i te* kOzr.u.u 
kOOesuKet. 

Arany, bronzki tüntetéseket és 
dicsérő okleveleket adományozottá 
testnevelési tanács a levente intezmém 
felvirágoztatasa körül érdeneket szer-
zett levente-barátok nak. Aranyérmei 
kapott többek között Szerd íhelyi Elek 
dr. nagygencsi körorvos, a nagy gencsi 
N. E. szervedet elnöke bronzérmét 
Keffy Antal oladi tanitó, Nagy János 
dr szolgabíró, aki a kőszegi szolga 
bírósági kirendeltséget ideigleneset 
vezette, — dicserő oklevelet Steiningei 
Gábor volt uraiujfaiusi, jelenleg kő 
szegi tanitó. 

A Waisbecker Jenő-utca, ame-
lyet a kommunista forradalomban 
mártírhalált halt Waisbecker Jenő nép 
fölkeló századostól neveztek el, meg 
kapta az uj utcajelző táblát. Az utcát 
mar 1934. nyarán keresztelték el, dt 
a táblát még csak szerdán függesz 
te.ték ki. Szép, zománcozott tabla 
Ra van irva, hogy ezen az utcán ve 
zettek végig Waisbecker Jenőt, majd 
a temetőnei .agyonlőtték". Igazán kar 
hogy az „ő" betű, amely pedig ebbtn 
az igében, minden helyesírási szótái 
szerint, méltán rászolgál a két vesszőre 
— csak pontokat kapott. 

4 pengőt a dományozo t t a báb 
színház igazgatósága a kőszegi tej-
akció javara, mélyért ezúton mond 
köszönetet Nemeth Imre záidaigazgató, 
pápai kamarás. 

Musz á j elhinni , hogy itt a tavasz 
kibújlak odujukból téli álmuk után a 
korzó és sétányok padjai. Ezek olyan 
pihenő és nyaraló helyek, melyek 
használatáért egyelőre meg nem kel 
fizetni. 

Szemelt borokat állandóan 
lehet kapni 25 litertől kezdve 
á 60 fillér. Sziget-utca 29. 
IESZLÉNYIHÉ. Ugyanott friss 
szőlőt kapni V4kg. 40 fillér. 

Megh ívó . A kőszegi Concordia 
férfidalegyesület április 13 án, húsvét 
hétfőn d. e. 11 órakor az ipartestület 
disztermeben tartja meg 1986 évi 
rendes közgyűlését, melyre az alapító, 
pártoló i s n űködö tagok, valamint a 
dal baratai ez uion is meghivatnak. 
A tárgysorozaton elnöki jelentés, zár 
számadások, indítványok szelepeinek. 

Az elnökseg. 

Anyakönyv i hírek az elmúlt 
hétről . Születés : Rusznyák István— 
Kappel Mái ia : István ag. h. ev. Ha 
zassagot az elmúlt héten nem kötöttek 
Halálozások : özv. Hölfer Józstfne 85 
évts r.k., özv. Graizl Jánosné 86 éve? 
r.k., Schaffer Sándor 75 eves r.k. 

5000 pengő iskolaépitésisegélyt 
kapot t Ondod község . Nemeth In n 
urs/a^g) uiesi kepvistlö közbenjaiasatt 
Ondod község 5000 pengő iskola 
epitesi segélyt kapou. A kerületben 
ez mar a második iskolaepiiesi segely, 
„melyet Nemeth Imre közbenjárás, 
tvén utaltak ki. A nagycsömötei iskola 

epiiesehez 8010 pen^ö segélyt szerzett 
Nemtth 11 re. 

Butorfesték, padlófénymáz és 
viasz husvtt elótt legolcsóbban 
Lauringer vaskereskedésben kapható. 
Ktnov Andree orosz 

ni>l zenekara luŵve.seryn 
i , i . 1 11 n zűv« r i i n d e n t s i e f a 

&lrucc-szálló é termében . 

A hétfő i o rszagosvásá r a meg-
szokott mereteket öltötte Meglehetősen 
nagy volt a felhozatal mindenfélt 
árucikkben, a kereslet azonban elma 
radt a kinálat méreteitől. Jó vásár' 
csaptak az edenyáiusok, de elég sokan 
átogalták a ruhás sátrakat is. Az 
állatvásár is eléggé látogatott volt, d 
k, veset vásároltak, összesen 340 drb 

latot hajtottak fel. Ebből: szirvas-
naiha volt 58. ló 132, sertés ,50. A 
Ihajtott állatok közül gazdát cserél 
2 szarvasmarha, 24 ló és 55 sertés 

összesen 121 darab állatot adtak el 
illetve vettek meg. D irabonként a kö 
vetkező árakon vásároltak. Az elsőrendű 
tehénért 180-230, a másodrendüer 
128—160, az üszőért 95—150, 1 éves 
sertésért 45, feléves sértésért 26. 6-b 
hetes malacért 8—8-50, az igáslóer 
(negy éven felül) 140—3J5, négy éven 
a!u;i igáslóert 310—385 pengőt kértek 
és fizettek. A vágóállatokat kg -ként c 
következő árakon vásárolták. Az első 
rendű tehenet 36—40, a másodrendű 
20— 26, az üszőt 50—55, a borjú 
H8—72 fillérért adták-vettek. A vágók 
árat darabonként 153 pengőben szab 
iák meg. 

Április 15 én kezd a Deák 
társulat . Deák Lőtinc színtársulat; 
kispesti taitózkodasát befejezver 
Kőszegre jön és április 15-én meg 
kezdi vendégjátékát. 

A m. kir. á l l amvasu tak igaz 
ga tósága értesiti a nyugelláimányban 
levő alkalmazottakat, hogy az 1936— 
37. évi tüzelőevadban a tüzelőanyag 
zavartalan kiutalhatásának érdekeben 
a vételező igényjogosultak tartoznak 
minden hónap 15-ig a vételező állo-
máson bejelenteni, hogy a következő 
hónapban mennyi szenet kívánnak 
kivételezni. Részletfizetésre előjegyzési 
csak április 20 ig fogadhatunk el. A 
bejelentett mennyiségről az üzletveze 
tőségnek beküldött jelentés alapján 
küld az igazgatóság szenet az allo 
másra és ebből elősorban azok része 
sülne*, kik igényüket az előző hónap 
15 ig bejelentették. Megjegyezzük 
hogy az egyes fajtájú szenek nem 
állnak korlátlanul rendelkezésre, miért 
is mindenki olyan szenet tartozik el 
fogadni, amilyen szenet az üzletveze 
tőség az állomásnak kiutal. Az 1936— 
37. evi fűtési évadban minden igény 
logosult legfeljebb 2 drb. 6 peng' 
értékű szénutalvanyt jegyeztethet elő 
mert a járandóságnak apró tételekben 
való kivételezése az előjegyző utal 
ványozó szolgálati főnökségeknek ét 
a számfejtóségeknek fölösleges munka 
többletet okoz. 

Vásá r i to lva jok g a r á zd á l ko 
dása — siker nélkfl l . A hétfői or 
szágosvásáron több vásári tolvaj i: 
megjelent Kőszegen. A rendőrse*. 
azonban felkészülve várta látogatásu 
kat s igy működésük nem járt ertd 
ménnyel. Koloszar Gyula sopronpe-
rtsziegi lakost, többször büntetett 
vasári tolvajt, aki rövtd téli kabato 
opott ez alkalommal az egyik sátorból 
a rendőrség le is tartóztatta. Lopás 
bűntettével vádolva a szombathely 
kir. ügyészségnek adta át. Rajta kivu 
még három másik vásári tolvaj is 
próbálkozott Kőszegen. Kisebb értek 
)en cipót nadrágot loptak. Kilétüke 
a rendőrség megallapitoita s mert a 
opas után azonnal eltávoztak K6 
zegről, a kőszegi rendőrség meg 

kertsésére az illetékes csendőrőisöt 
tzokkal szemben is eljditak és a bün-
eleket őrizetbe vettek. Igy a kiiándula-
valamennyire nezve tosszul végződött 

Téves fe l fogás, ho^y a szájvi-
hasznaiata — bar üdítő — nem félté'-
tnül szükséges. A szájvíz feladata a 
>zájban levő kaios b< ci lusok elpusz 
i ása, a szájüieg fertőtlenítése. A 
Kalodont szájvíz összetett ler él fo^\a 
innék a felieiein* k mindtnktptn meg-
felel. Eróstn kor.c< nuáit, dus aromaju 

J J 
mindent tisztít] 

HtJ 

Két hír a Kőszeg és V idéke 
1882 es év fo lyamábó l . Szomjas volt 
Szekeres Vendel nagycsemetei lakos 
es el is ment a mult napok egyik 
ejjelén Lukácsházára, hol az ottani 
földbirtokos pincéjébe tört és onnét 
nintegy l ' / j akó bort tolvajolt el. 
Azonban még kóstolásra sem hagytak 
neki az irigyek, mert tettenélték s 
násnap a helybeli járásbiiósághoz 
bekisértetett, hol méltó büntetését 
várja. — Sajnos talákozás. N. 1. do-
roszlói lakos a kőszegjárási szolgabírót 
nyilvános helyen a rendőrök előtt 
ragalmazta, miért is feljelentetvén a 
kir. járásbíróság által 14 napi börtönre 
és 25 forint pénzbirságra ítéltetett. A 
börtönben éppen fiával talákozott, ki 
<ulyos testi sértés n iatt van letartóz-
tatva. Az almi nem esik messze 
fajától. 

J á rha t ó utak a magyar r ögön 
— cimen Paukovich József dr. az 
Alföldi Zöld Mező Szövetség ügyve-
zető alelnöke érdekes művet adott ki. 
Könyvének nagy részében oknyomozó 
mezőgazdasági történelmet ad. hogy 
a magyar mult tanulságaiból épithes 
sük fel a szebb agrárjövendöt. A 
r.unka bátor kiállás, komoly bírálat 
\i el null 100 esztendő liberális gaz-
dtsági rendszeiének szörnyű tevedései 
fölött. Szinte bámulatos az objektivi-
tás, mellyel a ma már viláinezleti 
Különbségeket jelentő kérdést tárgyalja. 
\ munka hangos belekiáltás a magyar 
agiárelelbe, hogy mindenki felfigyeljen 
végre és elinduljon azon az uton, 
-miely komoly, sulytadó agráifelfogás 
kialakulását jelentené. 

Tiszta , fényes lakást akar 
Húsvétra ? Olcsón vásárolhat minden-
nemű ftstékel, padlómázt es viaszt 
Laur inger vaskereskedésében. 

Gép j á rműveze t ők f igye lmébe. 
belügyminiszterhez töbh panasz 

erkezett, hogy egyes gépiárművezetők 
nem tesznek eleget a közlekedesi 
s/abályok azon rendelkezésének, hogy 
nem lakott területen más járón üvel 

vezetett, vagy szabadon hajtőit allrWHl 
alálkozás eseten a reflekior fényét 
t fele kell vetíteni, vagy tompítani kell, 
letőleg a belső reflektoros lámpát el 

kell oltani " — A rendőrkapitányság 
ezúton is figyelmezteti az étdekelieket 
ez« n rendelkezések megtartására, mert 
ízt országszerte szúoruan ellenőrzik 
s megszegői a legszigorúbb megtorlás-
tnn reszesülnek. m 



S z a b a d a s zénak iv i t e l Ausz t r i a 

fe lé . Ismeretes, hogy a földnivelés 

igy í minisztérium az utóbbi időben 

betiltotta a szénakivitelt. Ezzel a kő 

szegi gazdatarsadalom erzékeny káró 

kat szenvedett, mert eddig mindig 

Ausztria felé értékesítette felesleges 

szénatermését. A rendelkezés szerint 

nem szállíthatták ki felesleges termé 

süket Ausztriába, belföldön pedig nem 

tudták ugy értékesíteni. Az ilyenmódon 

megkárosult gazdák a Nemzeti Egység 

szervezete és Németh Imre révén be 

advánnyal fordultak a földmivelésügyi 

miniszteriu nhoz, hogy engedélyezze 

a szénakivitelt Ausztriába. A kérvény-

sikerrel is járt. A földmivelésügyi mi 

nisztérium értesítette Németh Imrét, 

hogy a széiakivitelt Ausztria fele 

engedélyezik. 

H á z i a s s z o n y o k ! Megjelent a 

Dr . Oe tke r gvari 936. évi e l s ő kiadású 

f é nyképes ünnep i r c cep t k önyve , 

melyet kívánságra bárkin-k ingy n és 

bérmentve kuld: Dr. OETKER A 

Tápszer növek Budapest VIII , Con i-

u. 25. Sütőpor es vaniiincukor ár* 

most levelenkint 12 f'Hér 

A c s e r ebogá r pa j o r egy ui 

e r edményes i r t á sá ró l ír a Növény 

véd .lem es Kertészet legújabb száma. 

Cikkeket közöl még az almamoly elleni 

védekezésről, a direkttermő szőlők 

átoltásáról, a gyümölcsfák metszésének 

kérdéséről, az ültetésre alkalmas diófa-

csemetékről, a gyümölcsfák permete-

zésének az ellenőrzéséről, az alma 

törpe- és bokoriakon való termeszte 

séról, a fák korhadásáról stb. A dúsan 

illusztrált szinesmüvészigyümölcskepet 

is közlő két szaklapból a Növényvé 

delem kiadóhivatala (Budapest, Föld 

mivelési Miniszteriuti) egy alkalommal 

e lapra való hivatkozással díjtalanul 

küld mutatványszámot. 

S P O R T H Í R E K . 

Ipartestületi közlemények. 
A soproni Kerekedeimi és Ipar 

kamara pályázatot hirdet az Ipajügyi 

Miniszter Ur által adományozandó, hat 

egyenként 100 P jutalomdíj elnyerésére 

Jntalomdijakra csak ipari (kisipari vagy 

^yári) olyan szakmunkások hozhitók 

javaslatba, akik jelenlegi munkaadó 

luknál legalább is 25 év óta állnak 

alkalmazásban; 50. életévüket betöltöt 

iek s akik eddig pénzjutalomban, vagy 

semmiféle kitüntetésben nem részesül 

tek. Munkaadók erre irányuló elöter 

lesztéseiket f. évi július hó 31-ig 

adhatják be a fenti iparkamaránal 

Bővebb felvilágosítás az ipartestületben 

lyérhető. 

— Értesítjük testületünknek összes 

tagjait, hogy az Ipok a Hévízi iparos 

gyógytelep ez évi csoportbeosztását 

az alábbiakban állapította meg : I 

csoport kezdete május 4 , II. május 'J5 

III. június 15., IV. júüus 6., V. július 

27., VI. augusztus 1 /., VII. szeptember 

7., VIII szeptember 2± Jelentkezések 

az egyes csoportokra 14 nappal előbb 

eszktizlendők. — Beutalással járó ösz-

szes általános költségek napi 305 P 

s egyszeri kötelező orvosi vizsgálati 

díj 1 50 P. A beutalási költség fele 

26*50 P előre beküldendő. Az első 

csoportba az idén is teljesen szegény 

sorsú iparosok és családtagjaik utal 

hatók be, akiknek ellátási költségeit 

az Ipok viseli. Az ingyenes helyre be 

utalás végett az ipartestületnek kell 

mielőbb jelentkezni, nehogy lekéssenek 

Minden egyébre készséggel nyujtunk 

u érdeklődőknek felvilágosítást. 

— Miheztartás végett értesítjük 

továbbá testületünk tagjait, általuk ai 

érdekelt szülőket, hogy elöljáróságunk 

határozata folytán, az eddig minden 

hó utólsó vasárnapján tartani szokott 

tanonc szegődtetés és szabadításokat 

beszüntetjük, tanszerződéseket ezentu 

minden kedden a hivatalos óra alatt 

, lehet kötni, szabadításokat pedig a 
K S E - H e l y ő r s é g i bejelentéstől számított 2 héten belül 

Válogatott^ r e v áns UgyaBC f afc kedden a hivatalos órak 

alatt fognak esiközöltetni. 

— Az Ipok Fitenzében április 24 én 

megnyíló olasz nemzeti kiállítás és 

vasár alkalmából 8 napos tarulmány 

utat rendez Olaszországba. Programmj 

Velence, Firenze, Róma és a világhírű 

Littoria telepítés stb. meglátogatása s 

tanulmányozása. A 8 napos ut összes 

költsége Budapestről 168 P. Részvétel' 

az Ipartestületek Országos Központjá-

nak (Budapest, VII. Erzsébet köiu 

9 — 11 sz.) f. hó 15 ig kell bejelenteni 

es a költségeket beküldeni Indulás 

Budipest Deli pályaudvarról április 

23 an reggel 7 30-kor. Ríszletes prog 

ram az ip utestületben. 

Ipar tes tü le t i e l n ökség . 

mérkőzés 2 : 0 (1 : 0) 
A KSE vásárnap a 
helyőrségi válogatott 

jó játékerőkben bővel 

kedő együttesével ját 

szőtt revánsmérkőzést, amelynek során 

a KSE örvendetes formajavulást mu 

tátott. A mérkőzésben, amely a baj 

noki küzdelmeket felelevenítő szép es 

lendületes játék jegyében zajlott le 

méltó partnere volt a helyőrség csapa 

tának legénysége . 

Az első félidő szép változatos 

küzdelmet hozott, amelyne< sorát 

Molnár 1 l-ese révén a KSE megsze 

rezte a vezetést. A második félidőbt-n 

ugyancsak szép játék u'án újra Molnár 

juttatta a h i lóba a labdát. Ezután már 

az eredmény nem változott. — Walent 

dr. bíró a játékot kifogástalanul ve 

zette le 

A K S E N e m e z g y á r vasárnap 

Lékán játszott. A szép játékot mutató, 

de gyönge lékai csapit 8 : 1 arányban 

vereséget szenvedett a kőszegi fiuktól. 

Az első félidő eredménye 4 : 0 volt. 

Góllövők : Szabó, Tóth, Baumgartner. 

Varga I. és Virga II. 

A KSE húsvét i p r o g r a m m j a . 

A húsvéti ünrnp.k alatt a KSE Grazba 

rándul, ahol kétnapos körmérkőzése 

ken vesz részt. A grazi utazáshoz 

korlátolt szá-nban kísérőket is elvisznek. 

Jelentkezni lehet vagy kiadóhivatalunk-

ban, vagv a sportegylet vezetőségénel 

ahol bővebb részletek is megtudhatók 

^ vagy m á j u s 

1 ére 

bérbeadó 
5 szobás modern falusi ház 1KX> 

négyzetöl kerttel, mely nyugdíjasnak 

vagy méhésznek nagyon alkalmas 

vasútállomás 6 km.-te. Bővebbet: 

S te ind l G y u l a B o z » o k (Vasm ) 

Hivatalos rovai. 
A városi kéményseprőmester je 

lentése alapján tudomásomra jutott, 

hogy Kőszeg város területén levő 

Kemények körül nagyszámú az olyan, 

amely az időjárás következtében meg-

rongálódott és ezáltal tüz és élet 

veszélyes. Felhívom a háztulajdonosok 

figyelmét kéményeik átvizsgálására és 

szükség szerint azok haladéktalan 

megjavítására. 

Értesítem a város közöségét, hogy 

\ kőszegi Honvédiiszti Gyógyhá? 

szennyvizenek levezetésére vonatkozó 

44(>0 1H36 sz. vármegyei „Véghatározat' 

f. évi ápri is hó 5—2D ig a városi 

hitdetési táblán ki van függesztve 

Közhírré teszem, hogy a tavaszi 

száraz időjárásra való tekintettel az 

rdőben, vagy annak közelében tüze 

ra<ni szigorúan tilos. Felhívom ai 

rdeszeti szemelyzet figyelmét, hog> 

lüzet rakr.i csakis hivatalos engedelly i 

es csakis veszélytelen helyeken lehet. 

Tűzveszélyes helyeken az erd5tulaj 

donos a tűzrakást mindenkinek meg 

tiltani köteles. Az erdőégések megaka 

dalyozása érdekében elrendelem, hogy 

az erdei személyzet legéberebb figye 

.emmel kisérje, Ingy kirándulók, tu 

risták, erdei munkások veszélyeztetet 

nelyeken a tűzrakást, a dohányzást és 

a közutakon kivül való tartózkod .st 

<erüljék. Axi a személyzet felhívásának 

e tekintetben eleget nem^tesz, erdei 

Kihágást követ el és az erdőtörvény 

negfelelő p iragrafusa'.értelmében fogok 

vele szemben eljárni. 

Tekintettel arra, hogy a nyaralni 

szándékozók már most érdeklődnek a 

nyaralási lehetőségek, különösen a 

lakás viszonyok iránt, az ebből a 

szempontból figyelembe jöhető laká 

sok összeírását rendeltem t l . Felkérem 

mindazokat, akik nyaralók részére 

szobát (esetleg konyhával, kertte') 

szándékoznák a nyár folyamán nya 

ralók részére bérbeadni, ezt mielőbb, 

de legkésőbb folyó év április hó 15-ig 

jelentsék be a városháza 18. sz. szo-

bájábr.n. Az ezen időig bejelenteti 

szobákat, lakásokat jegyzékbe fogla 

lom és ezt a jegyzéket sokszorosítva 

<iadom, illetőleg rendelkezésre bocsá 

tom minden érdeklődőnek. Kérem a 

bérbeadókat, hogy a lakások árait is 

közöljék, hogy igy a nyaraló már 

előre tájékozódhassék az árakról. Az 

árak közzététele egyébként minden 

nyaraló helyen szokásos. Már most 

előre kérem mindazokat, akik beje-

lenteti lakásukat időközben kiadják, 

hogy ezt ugyancsak a városházán 

további felesleges munka, zaklatás 

elkerülése végett idejében jelentsék 

be. Nyomatékosan kérem a város 

közönségét, hogy mindenki, akinek 

nódjában áll, legyen a város hatósá 

gának segitségere abban a munkában, 

mely a városnak nyaraló várossá való 

<iépitésehez vezet. H i ebben a mun 

<aban a nagyközönség tamogitásai 

elvezem, és felesleges és nélkülözhető 

szobáját még az is bejelenti, aki nin 

csen rau.alva arra a béne, amit a 

nyaraló ryujt, ugy az említett cél el-

erése közös munkával n»m lesz meg 

oldhatatlan 

v i téz dr . Nagy M ik l ó s 

polgármester 

Harisnyában: 

legnagyobb választék, 
legjobb minősegek, 
legolcsóbb árak. 

Hibátlan matt harisnya 148 P 
Különleges minőségű „ 195 P 
Slnpíes szövött kesztyű —'88 P 
l a t t selyem combiné 3*90 P 

Szombathely 
Fő té r 13 K i r á l y u 19. 

(Cztverli) Sándor végrehajtó árverési kérelme 
eseten 2780 P, Svájci órabehozatal Friedmann 
Ernő végrehajtató kérelme esetén 2450 P 
Ferenc Sándor végrehajtató kérné akkor a 
legkisebb vételár 750 P. 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10° ,,-át kész-
pénzben, vagy az 1881 : LX t-c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni, vagv a bánatpénznek előleges bírói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer-
vényt a kiküldöttnek átadni é* az árverési 
feltételeket aláírni (1881: LX t.-c. 147., 150., 
170. § § ; 1908 : LX. t.-c 21 §.) 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár-
nál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bánat-
)énzt az általa ígért ár ugyanannyi száza-
ékáig kiegészíteni (1908: XLl t-c 25 § ) 

Kőszeg, 1935. december 9. 

Dr RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül: 

BENCZE JÓZSEF sk. tkvvezető 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 4056/1935. tk. 

Árverési hirdetmény-kivonat 
A Kőszegi Hitelszövetkezet végrehajta-

tónak özv Wiegmann Istvánné sz. Biczó 
Erzsébet, Wigmann István és Wigmann 
(Várkuti) János végrehajtást szenvedek ellen 
indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverest 2373 P tőke-
követelés és járulékai behajtása végett a 
kőszegi kir. járásbíróság területén levő, 
Perenye községben fekvő, perenyei 3t>0 sz. 
betétben + alatt felvett és 2 4 reszben özv 
Wigmann Istvánné sz. Biczó Erisébet és 1 « 
- 1 4 részben Wigmann István és Wigmann 
János nevén álló alábbi ingatlanokra és pedig 
a 2 sor és 25l« hsz. ingatlanra összesen 
^60 P, a 3 sor 3172 hsz. ingatlanra összesen 
256 P továbbá a perenyei H6i sz. betétben 
A I. 1—6. sor és 252 -.'57 hsz alatt felvett 
yl és 92 öi. sz. lakházakról, udvar, kert, 
gazda'ági épületekből álló Úrbéri birtoknak 
özv. Wigmann Istvánné sz Biczó Erzsébet 
nevén álló 7/28-ad és Wigmann István és 
János nevén álló 7 28-ad részére 4684-468 P 
kikiáltási árban és pedig a Wigmann István 
és János jutalékára özv. Wigmann Jánosné 
javára bekebelezett özvegyi jog fenntartásával 
mégis azzal, hogy amennyiben ily módon az 
árverési vételár a magelőző jelzálogos hite-
lezőnek 2900 P-vel számításba vett köve-
telesét nem fedezné akkor az árverés nyom-
ban hatályát veszti s az ingatlan jutalékok 
az Özvegyi jog fenntartás nélkül fognak újólag 
árverés alá bocsátatni elrende te. 

Az árverést 19H6 évi április hó 24. 
napián d. e. 9 órakor Perenye községházánál 
fogják megtartani 

Az árverés alá kerülő ingatlanok illetve 
jutalékokat a végrehajtó árverési kérelme 
esetén a kikiáltási ár kétharmadánál alacso-
nyabb áron eladni nem lehet (t!H)8: XLl t.c.). 
Ha azonban az árverés megtartását Wigmann 
János jutalékára Dr. Szarvas Géza vegreh.ijtő 
árverési kérelme eseten 2750 P és Csobaji 

A M a g y a r K i r á l y i 

O s z t á l y s o r s j á t é k 
f ő á r u i l t ó l k é r i k , 

hogy mindazok, akik a postán küldött 
sorsjegyek arát még nem egvenlitették 
ki, szíveskedjenek a megfelelő össze-
get megfizetni , mert a nyeremény-
igény és minden más jog csak ugy 
biztositható, ha a sorsjegyek ára az 
előirt <0 fillér költséggel együtt a 
húzás most ápril is 17 — előtt 
k iegyenl í tetet t . 

Aki azonban bármely oknál fogva 
a sorsjegyeket nem akarja megtartani, 
küldje azonnal vissza az illetékes 
helyre mert az idejében ki nem fize-
tett sorsjegyek sernnl jogot nem 
bi/ tosi tanak, a főárusitókntk azon-
ban kárt okoznak, ha azokat posta-
fordultavai nem kap ják vissza t 

már április 17-en kezdődik! 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett 

édesanyánk, anyós, nagyanya, 

dédanya és rokonunk 

özv. Höffer Józsefné 
elhunyta alkalmával fájdalmunkat 

enyhítették, a végtisztesség meg 

adisáért, továbbá koszorúk és 

virágokért, és a jóleső részvé-

tekért ezúton mond hálás kö-

szönetet. 

Kőszeg, 1936. április 2. 

A g y á s z o l ó c s a l á d . 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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