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Városi közgyűlés. 
Csütörtök délután tartotta a városi képvi-

selőtestület rendes közgyűlését, nagy látogatott-

ság mellett. 
Szerdán este tárgyalta a közgyűlés napi-

rendjét a polgármester elnöklete alatt a gazdál-
kodó és pénzügyi bizottság. A bizottság a ja-
vaslatokat teljes egészében elfogadta. Kőszegi 
József szólalt fel a gyűlés megkezdése előtt és 
kérte a polgármestert, hogy a közgyűlést meg-
előző bizottsági ülés 2 - 8 nappal a közgyűlés 
előtt hivassék össze. A polgármester biztosította 
felszólalót kérelmének teljesítéséről. 

A közgyűlés megnyitása után a polgármes-
ter kegyeletes szavakkal emlékezett meg Szerda-
helyi Károly játásbiróségi elnök elhunytáról és 

.el, míg a Kayszrál nevet az ezt keresztező utca 
I kapja. Egyben elhatározták, hogy a jubileumot 
az uj utca egyik házán emléktáblával megörökítik. 

Elhatározta továbbá a képviselőtestület, hogy 
az önkormányzati szabályrendelet módosítására 
a gazdálkodó, pénzügyi és jogügyi bizottságot 
küldi ki azzal, hogy a módosítást lehetőleg már 
két hét múlva mutassák be a képviselőtestületnek. 

Tudomásul vette a képviselőtestület, hogy 
a városi lisztviselők karácsonyi segélyképen fél 
hónapi fizetésüket kapták meg kamatmentes köl-
csönben, mely összeg julius 1-ig visszafizetendő. 

Bemutatta ezután a polgármester az alispáni 
határozatot, amely a város költségvetését jóvá-
hatrvja. — Elvben bejelentette, h gy az alispán 
jóv. h; r\ia a Kelcz Adelffy átvaház megvételére 
vonatkozó szerződést, valamim a városnak a 

méltatta érdemeit. j járvány kórház létesítésére vonatkozó intézkedéseit. 
Viléz Szabadváry Ferenc interpellációjában, Tudomásul vette a képviselőtestület a honv 

arra leérte a város vezetőségét, hogy a javításra; minisztérium leiratát, mely szeiint a városnak 
szoruló utakat legalább annyira hozza rendbe a 1 laktanyaépitési ügyében lelt előterjesztése a je-
város, hogy azokon a közlekedes jármüvekkel! lenlegi körülmények között n.-m teljesíthető 
ne legyen életveszélyes, mert most már majdnem Elhatározta' a képviselőtestület, hogy KŐ 
az. Különösen az Intézet-utca, Marhavásártér és szegfalva telepen járlatkezelő kirendeltséget állit fel. 
Betegház-utca jókarba helyezését továbbá azt Hosszabb vitát provokált a Kőszeg—Vis 
kérte, hogy tavasszal az aszfaltjavitás megkez-, közötti autóbusz összeköttetés létesítésének kér-
dődjék. — A polgármester megnyugtató válasza dése. E javaslat szerint helenkint kétszer köz-

után áttért a közgyűlés a napirendre. 
Az elí-ő tárgy nagyobb vitát produkált. A 

lekedne a helybeli autóbusz Kőszeg Vis között. 
A közgyűlés helyeslőleg vett. tudo uásul hogy a 

kereskedelmi kör és az ipartestület közös kér-1 város az autóbusztulajdonost anyagilag is támo 
vényben arra kérik a képviselőtestületet, hogy gátja e kérdésben. Róth Jenő ezzel a tárggyal 
nyújtson támogatást a helyi iparnak és kereske- kapcsolatban szóvá tette a csepregi ut megjavi-
delemnek. Vásároljanak a kőszegi intézetek stb. tásának kérdését, majd uiból felvetődött a peage 
csak Kőszegen, hivja fel a közönséget is a helyi jog életbeléptetésének szükségessége a kőszeg -
Ipar és kereskedelem támogatására. Végül a ker-' csepregi vonalon, mely vasút tudvalevőleg Bur-
vény említést tesz az állatvásártér kedvezőtlen genlandon vezet át. Megbízta a polgármestert, 
elhelyezéséről is. Az egyhangúlag elfogadott ja- hogy ezen kérdésekben a szükséges lépéseket 
vaslat felhívja az összes iskolákat, internátuso- \ tegye meg. 

kat stb. a helyi kereskedelem és ipar támo- A villamosüzem vezetőmérnöke jelentette 
gatására. ezután, hogy uj erőgép beszerzésére volna szűk-

Kincs István apátplébános felszólalásában ség és jelentését bőven megindokolta. Az uj erő-
komoly intelemmel mutat rá a kérdés fontossá-jgép kb. 70.000 pengőbe kerülne. A képviselő 
gára, egyben arra kérte az iparos és kereskedelmi testület az ügyet kiadta a villamos, valamint a 
érdekeltségeket, hogy áruban is, árban is meg- gazdálkodó és pénzügyi bizottságnak 
felelőt nyújtsanak, mert ez lesz a biztositéka az. Ezzel a közgyűlés véget is ért. 

3 Verseríyképesnek"kel 1 lenni minden cikkben fc 1532. öVÍ tÖTÖk OStrOIH 400 8V8S 0VÍOídUlO 
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egyes kereskedőket, illetve szakmákat, ahol le- c. exk folytatni h ^ ' ^ c .„:,,:i y v h,ten kozulmk 

hetetlenül nagy volt az eltérés. A most megin A t i t t a I p 
ditott akció sikerében bizlk, mert hisz az iparit J t l i r u ö i n i © I i y ü i k . 
és kereskedelem vezetői ép azt garantálják, hogy i 1942—1930. sz. Kőszeg város erdőgazdasága 
e tekintetben a jövőben semmiféle panaszra ok m ^ r c j u s 10-én, hélfőn a városi pénztár ulján az 

nem lesz. ^ alsóerdei sarangolt tűzifa eladását megindítja. 

Róth Jenő kereskedelmi köri elnök és Dö- utalványok válthatók délelőtt 0 — 1 2 óráig. A fa 
mötör Gyula ipartestületi elnök felszólalásaikban a z o n n a i készpénzben fizetendő, s a kiváltott utal-
kijelentették, hogy testületük tagjait felhívták arra, v ^ n y 0 k ellenében az alsóerdei 13. tagban fekvő 
hogy versenyképességük megmentése céljából az v a s b ó l azonnal szállithitó. Kiadásra kerül 1800 
árakat megfelelően állapítsák meg, amennyiben ü r m ^ J.JQ c r n magasra rakásolt sarangolt tűzifa, 
pedig panaszok merülnének fel azirányban, hogy ^ fa ' £ r a fanemek es osztályok szerint ölenként: 
a kőszegi és szombathelyi árak között va'amelyik CSe rhasáb 48 es 52 P, tölgyhasáb 4(» es 50 P, 
kereskedőnél, vagy iparosnál nagyobb különbö nyirliasáb> 88 P, fenyőlusáb 34 P, tölgydorong 
zet mutatkozik, ugy ezzel a panasszal fordulja P, nyirdorong 30 P, fenyődorong 28 P. Szál-
naka kereskedelmi, i l l e t v e az ipartestületi elnökhöz. alkalmával az utalványok a kezelő erdőőr 

Vitéz Szabadváry Ferenc és Kőszegi Józse f f e l t é t l e n ü l láttamozandók, illetve leadandók. 
hozzászólása után a polgármester ú j b ó l f o g l a l k o - A k i v á l t o t t f a a vágásból 2 hó alatt elszállítandó. 

lott a kérdéssel. Véleménye szerint több pénz! — 

megy le Szombathelyre, mint amennyi itt marad. | Közhírre teszem hogy Küttel Dezső olmódi 

A marhavásártér elhelyezésének kérdését a kép-, vadászbérlő vadá zterületere duvadmergezési en-

viselőtestület kiadja a gazdtlkodó es pénzügyi kedélyt kapott. A kihelyezett mérgezett tárgyak-

bizottságnak. h o z n y u l n i t í l o s é s vesz fc 'yes-
A Szent Imre jubileum megünneplésére vo- lnArte«tflletÍ kOzleménvek 

natkozólag a polgármester előterjesztésére a kep- j i p f t r t e s IU IC I l K O Z i e m e n y e K . 

viselőtestület egyhangúlag elhatározta, hogy a A vetítőgépen kis.rt ismeretterjesztő előadás 
Kayszrál-utcát Szent I m r e herceg-utcának nevezi hétfőn, e hó 10-én ismét meg l*»sz tartva. 

Az állami tanítóképző estélye. 
Egyik zsebében egy pecsétnyomóval, a ná-

sikban a miniszteri megbízatással jött három és 
fél évvel eielő't Zoltán G *za városunkba. Jelent-
kezett az illetékes hatóságoknál, hogy ő állami tani-
tóképző-intézet szervezésére küldetett Kőszegre. 

A város urai nagyon vegyes érzelmekkel 
fogadták a jószándéku idegent; de mit volt mit 
tenni, megengedték a szervezést és kilátásba he-
lyezték támogatásukat. 

És a halk szavú, szimpatikus megjelenésű, 
kifogástalan uri modorú igazgató megkezdte a 
munkáját. Megkezdte; — folytatta — és egy 
esztendő múlva befejezi. 

Megszervezi az intézetet és a nála meg-
szokott szerénységgel jelenti majd: „Nagyméltó-
ságú Uram! Amire küldettem, — amire vállal-
koztam, — elvégeztem!" Arról, hogy milyen gi-
gászi munkát végzett ezalatt az öt év a'att, hogy 
milyen sokszor kellett leküzdhetetlen akadílyo 
kon átvergődnie, hogy mennyi álmaí'an éjszakát 
tölt U kétség és remény között, hogy mennyi 
keserű csalódás és fájdalmas kiáb.ándulásban 
volt része ; nem fog beszélni. Elfelejti, mint egy 
rossz álmot és csak örülni fog a becsülettel vég-
zett munka eredményének. 

Az állami tanítóképző-intézet igen nagy 
utat tett meg már eddig is a polgáriskola I I . 
emeleti szükséghelyiségétől a március 1-én ren-
dezett estelyig; — igen nigy és eredményekben 
gazdag u'at. 

Az igazgató által elültetett kis magocská-
ból gazdag lombú életerőtől duzzadó terebélyes 
fa nőtt, mely most március 1-én borult v ;rágba, 
hogy egy esztendő múlva meghozza első ter-
mését. Március 1-én találkozott a nagyközönség 
az előző évek részletsikerei után a tanítóképző 
növendékeivel az előadó pódium és a bálterem 
parkettjén olyan formában, amely mindennél 
ékesebben szólóan bizonyította Zoltán Géza fia-
inak kiválóságát, az őket irányító pedagógus 
igazgatójuk rendkívüli rátermettségét; ki nem-
csak mint igazgató, hanem mint a gondjaira bí-
zott ifjúság második édesapja, a lényéből kisu-
gárzó szuggesztív erővel — mondhatjuk ugy is, 
hogy mindent megértő szeretettel — kihoz*a, 
eléje tárta a város közönségének mindazt a sok 
szépet és jót, ami fiaiban rejlett. 
Ilyen gondolatok töltenek el, amikor kezembe 
veszem a tollat, hogy a fényesen sikerült estély-
röl beszámolót írjak. 

* 

Mint a formájában és tartalmában szokat-
lanulelegáns meghívó boldog tulajdonosa, ámulva 
mentem fel szombaton este a Bálház pompásan 
díszített lépcsőin az ünn 'pi diszbe öltözött ké-
peszdesz rendezők között az előadóterembe, 
melyet Pécs Gyula tanár műértő vezetése mellett 
az inléz.et ifjúsága tünderpalotává varázsolt. Benn-
szülött kőszegiek állítása szerint, amióta megvan, 
ilyen'szép meg sohasem volt ez a terem. 

Köiülöttem a régi b-keidők mulatságaira 
emlékeztető eir^áns közönsé,' zsibongott. Höl-
gyek legújabb divatú kizárólag ez alk do nra ké-
szített estélyi ruhákh.m, férfiak ragyogó unifor-
misokban, frakkban, lakkcipőben igyekeztek he-
lyeikre és fél 8 órakor már nem volt hely sem 
az ülőhelyeken, sem az állóközönség részére 
fenntartott helyen, ahol *z ülőhelyekről kiszorí-
tott, vagy lemondott férfiak szoronglak. 

Azután megkezdődött az előadás. 
Hogy miből alll a műsor, nem részletezem, 

hiszen Kőszegen úgyis mindenki tudja, mert ott 
volt, élvezte a magas nivóju, pompásan megvá-
logatott számokat. 

Egyes szám ara 16 t l ler 
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2. Kőszeg 6a Vidéke I^BO március 9. 

Az ének- és zenekar Geyer Béla lanár ve-
íetése alatt olyat picdukált, amilyenben ritkán 
van vidéki közönségnek resze. Meglepően érde-
kes volt a karmester Fatsang c. zentműve ; nem-
csak az eredeti hangszerelése, hanem a zenekai 
tagjainak stílszerű maszkirozása miatt is Geytr 
Bela n ég nayy szetepel van hivatva betölteni a 
város zenei eletében 1 

Tárcoltak is a fiuk! Nem — ez nem tánc-
produkció, — ez élmény, n űvészi csemege volt 
a közönségnek Elnéztük volna reggelig is, — 
de a rendezőség olyan szűkmarkú volt, hogy 
csak egvszer hag)ta a szereplőket újrázni Dra-
ganits Xipádne szombathelyi táncfanitónő rtme-
keJt és minden elismerést megérdemel tökeletes 
munkájáért, Dorner Janka bájos jelenseg volt 
mint niagjar leány, lánca kifogástalan, labtech-
nikája tökeletes; partnere Pálfy Sándor teljesen 
hozzáillő u^y me^jelentsere, mmt tancára nézve. 

A fátyoltáncot talán meg soha ilyen sze-
replők, igy — il)en kedvesen — nem adtak elő. 
A közönség, külOntatn amikor Stipkovits »spit 
ztlni" kezdett, exiazisban \olt. A hatalmas iáb-
és karizmokkal megáldott fiuk ktcsrs mozdulatai, 
kedvesen mosolygó aicuk sokáig felejthetetlenek 
lesznek a kőszegieknek. 

Birghold is Seper groteszktánca es az azt 
kiserö jazz-band a tóvárosi orfeumok illuziójaba 
lingatta a közönségei, üíersege szobája regtn 
isn.eit alakjait is elveztük Pödör Bela tanár ki-
tűnő mcgiendezéstben. Kűlönöstn Faliriy Idus 
mozgott nag>on otthonosan a színpadon jol mtg-
játszott szerepeben. 

Utoljaia maradt, de első heljen kellett volna 
megemlíteni Kodig T ibor konferalasát. Szellemes, 
szipoiká2Ó Ötletei, aktuális tréfái különös meg-
jelentse igen sok kellemes és derűs percei szer-
zett az öt mindig kitöió vidámsággal fogadó 
közönsegnek. 

hzek voltak a szeieplők. És most lássuk a 
vezértkait 1 Zolán Géza, kinek kezebc minden 
szál futott, mindeme kiterjedő gondossággal ve-
zette az estet hűseges hadsegedevel Pödör Béla 
rtjidezó tananal, ki r.en csak összeállítottá, el-
rendezte és levezette a gazdag műsort, de már 
hetek óta fatadhatatlan űgybuzgósággal dolgo-
zott azon, hog\ az olyan legyen, mint amilyen 
volt; - mint amilyet egy olyan lutmirozott ren-
dező, mini Pödör Bela rendezni szokott. Öröm-
mel latiak n unkáját és sokat várunk a jövőben 
is tőle. A vendegek fogadasáról és elhelyezésé-
ről Sárosi István tanar gondoskodott. A beszá-
moló nem lenne tökeletes, ha meg nem emlé-
keznénk özv. Bittner Józsefnéről, ki a pódiumon 
szereplők ruháit es jelmezeit, maszkirozását ké-
szttette el alapos gondossággal es nagyszerű mö-
izlessel. Az ő munkaja is nagyban hozzájárult a 
bemutatott táncok sikeréhez. 

• 
No es a fiuk! Azok a szivünkhöz nőtt, 

drága, jó elegáns magyar fiuk! Azok a kipirult 
arcú szereplök, ügybuzgó rendezők és fáradha-
tatlan táncosok. A Zoltán Géza fiai! 

Nem dicserem őket. Dicséli az a munka, 
amit vegeztek es az a közönség, amely megje-
lent esielyukön, ünnepelni, tapsolni őket. 

Zoltán Géza es az intézet tanán kara mél-
tán büszkék lehelnek növendékeikre, de az ifjú-
ság is halat adhat az Istennek gondoskodásáért, 
hogy ilyen igazgatóval és ilyen tanárokkal ál-
dotta meg őket. 

A bemutatkozó szép volt, kedves volt és 
a közönség az előadas vegén azzal vett bucsut 
a rendezőktől es a szereplóktól, hogy a „viszont-
látásra". 

Az előadás befejezése után a fürge rende-
zósereg petcek alatt tánctetemmé alakította át a 
szikekkel teleiakott nézőtérét. Aztán a cigányok 
rázendítettek egy ropogós csárdásra. 

h>en bal regen volt K»'szegen! Jellemzésül 
csak annyit, hogy mine1cn táncosnő — asszony, 
kany — mindig tánco't. Ennyi lelkes jó táncos 
igen keves balon szokott összejönni, mint amennyi 
in buzgólkodott a hölgyek szórakoztatásán. Volt 
is olyan hangulat, hogy már most arról almo-
doanak a kCszegi leányok, milyen jól fognak 
mulatni a kepezdeszek jövó évi estélyen. 

• 
Ki gondolta volna ezt hatom és fel évvel 

ezelőtt, amikor az egész mtezetből csak egy pe 
cseinyon.ó meg egy miniszteii megbízólevél volt 
Zolian Géza zsebeben. Most mar látjuk, hogy 
igen jo helyen volt es igen jól használták, mert 
hovaiovabb kifejlődik belőle az az inlezet, mely 

nemcsak városunk kulturális életének közép-
pontja, de művészi életének a vezetője lesz. 

I—n. 

Ifjúsági szinelöadas a polgári fiuiskolaban. 
Már hetekkel *ze!őtt öles plakátok hir-

dették Ktszeg uccáin, hogy ű poltári f u ako 
hban 6zinelőndásra készül u tanulóifjúság. 

A város közönsége már tudja, hotfyha ott 
valamire készülnek, azt mp# is csinálják ; — 
mégpedig uey, hogy mindenki meg lesz elé-
gedve vele. 

Előlegezett bizalmában most sem csalat-
kozott a nki ! 

Mátyás napja előestéjén volt a bemutató 
disze'ő. dás, melynek kiretében az intézet igaz-
gatóját, Náhrer Mátyást, Somogy és Znla vát-
mtgjék szak felüpy éltjét ünnepelte a város kö 
zönfeítfe és az iscoW tanári kara és ifjúsága. 

Lélefcemelően megkapó egy ilyen őszinte 
ünnepibe a közélet terén a legnagyobb odaa-
dással és a köxös szociális érdekekért fárad-
hatatlanul dolgozó férfiúnak. 

Ilyenkor láthatja és érezheti ő, — a város 
és a koijóért mir.dfiikor és mindenre kész bar 
cosa a varos társadalmának, — hogy munkája 
nem meddő, Lcgy emberfe'etti fáradozása nem 
hiábavaló ; —mert Kőszeg város összlakossá-
gának mii den rétege, társadalmának minden 
alakulata elküidto képviselőjét, hogy azok m. ^-
jelenésével kifejezze, bizonyítsa azt, mennyire 
tudatában vannak annak, howy Nábrer Mátyás 
messze kimagasló, vezető egyéniségo és meg-
becsülbtUtlen, őnfeláld »zó munkáesága mit ja-
lent az egész városnak. 

Amikor a kízőnse^ teljes létszámban együtt 
volt, amikor a tisztikar, & klérus, a város és 
az összes társadalmi epjssületek Képviselői el* 
foglalták a számukra fenntartott díszhelyet, cea 
ladjával rgyütt bevonult az ünnepelt. 

Az intézet énekkarának ajkán felzendült 
ax .Üdvözlő dai", utána Bodnár Ferenc IV. o. 
t. nagyhatású köszöntő bes.'éd kíséretében ha 
talmss virágcsokrot nyújtott át, mélyért Nabrer 
Mátyás meghatott hangon mondott köszönetet. 

E;után Lebardín—Nejedhj Rabláncon c. 
3 felvonásos arinmüvét adta ulő a ta;.ulóifjuság. 

A hatáios cseiekmér.yü és meglepő for-
dulatokban gazdag eiinmü nemcsak tartalmával, 
hanem az előadó poígsrstak tökéiets* színpadi 
alakításával nemcsak mindvégig lekötötte, de a 
legteljeseb mértékbeu ki is elégítette u nagy-
számú közönség érdeklődését. Kitüut nagyszerű 
játékával Felber Károly III . o. t. ki Rudolfo 
kapitány és Koller Nándor IV. o. t. ki Pietro 
hadnagy szerepében nyújtott kiváló alakítást. 

Utána népdalokat énekelt a kar Freisz-
muth József tar.ár vezetése alatt. Akik Freisz 
rauth tanár zene rátermettségét ismerik, tudják, 
hosy az ö munkájának eredménye nem szorul 
a krónikás gyenge tollának a dicserétére. 

Paukovits Győző III . o. t. magyar tánea 
u án, melynek hatásos előadása nagyban hozzá 
járult az est sikerének az emeléséhez, követ 
kezett Kozák Joláu tanárnő „Mi a htzu?"oimü 
3 felvonásos irredenta színmüve. 

Erről nehéz lenne kritikát irni, mert tár-
gya a szivünkbe m irkolt, kiállítása me^kapőan 
bajos éa rendezése elsőrangú volt. 

A vendégszereplő Borbás Ilus Hungáriája 
a ké t Freiscmuth buba Zsuzsika és Piroska já 
téka, különösen Ziuzsika tánca ós Piroska sza 
valuta, Peteraell Manci és Krénusz Lujzi lelki 
ismeretesen kidolgozott és kifogástalanul ala-
kított tsereplése mellett felejthetetlent nyújtott 
a nézőközönségnek Szaufnauer Ferenc III o. t. 
mint cigánylány, „Boriska lelkem" I) tininek 
Gyula I. o. t. mint törpe, Koiler Nándor IV. 
o. t., mint Mikes Kelemen, Peterszel Vilmos I. 
o. t. mint tót legény éa Paukovits Győző III. 
o t. mint Ferkó. lg*»n kedvesek voltak Hel-
fensdórfer franoia baba, H< ist A., D. utsch P. 
és Pintér I. II. o. tanulói, mint ssékely leányok. 
Mészáros I. IV. o. t. mint Dr. Schmied, Bteg 
ner II. II. o. t. mint tiroli fiu, Vince 1. Szabó 
II. Tonhauser K. és Brnder R. III. o. t. mint 
tündérbabák táncoltak szépen. 

Peterszeil Vilmos tót éa P..ukovits Győző 
mnyysr s?óló tánca mellett Mesterházy Gyula 
IV. o. t. éneke n polgáriskolai tanulók sokol-
dalú tehetsegének és önállóságának voltak éke 
sen szóló bizonyítékai. 

Délután 5 órától este 8 óráig gyónyörkö-

MlndvalM kapható t Termeti : 
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dött u nauyközöneéíí a polgiristák műrészeté-
ben; —- de talán senkinek a-jm jutott ez idö 
alatt eszébe, hogy ugytineV.kor valaki lázasan 
jön raegy, diezit, gondoskodik mindenről, húzza 
fel a szinfihkat, dirigálja a szereplőket, öltöz-
teti, festi a fiukat leányokká; — dolgozik fá-
n«dbnta!lanul, dolgozik a végkimerülésig az est 
sikere érdekében. 

Molnárné Deák Anna volt ennek az eaté* 
m>k a névtelen hőse, lelke mozgatója. 

Igen, mert mind n, ami itt szivet leiket 
Gyönyörködtető, rrűvészias és szép volt, az ő 
felüln u'hatatlau rendezői tevékenységének és 
lelemérytsíégének az eredménye Nemcsak be-
tanította a két 3 felvonásos színmüvet, saját-
kezűiig mcKOiinaita hozzá az összes ruhákat 
díszleteket, betanította oz összes táncokat; da 
levezette, mind'n segitsé^ nélkül a gazdag est 
három órás pro^rammját u^y hogy abban még 
a leybflszebb kritikus sem találhatott kivetni 
valót. Lyeij magui-b ku és tökéletes teljesítmény 
előtt az összes jelenlevők nevében a legteljesebb 
elismeréssel csitlakozunk az ünnepelt wzakfel-
ü«y».'lő hatalmas tirágkosárral kifejezett kösiő-
netéher odaadó éa fáradhatatlan^ rende-
zésért. Ig<*n ! A jelenlevők és a kritika revében 
ezúttal (bár caak szimbolikusan) letesszük mi 
ÍH a hntaimas viragkosarunkat Molnárné Deák 
Anna tanár lábai elé, raelybsn azonban nem 
virágok, hanem az e'ismerés, a hála, a köszö-
net van elhelya/.ve, ezért at utolérhetetlenül 
megás teljesítményért, mellyel Kőszeg város 
közönségének ezt a felejthetetlenül szép estét 
szer^te. 

De meghajtjuk az elismerés zá?z!aj4t az 
iskola luuulóifjusága el6tt is, mert ilyen elő-
adást caak olyan tisztalclkü, szorgalmas, ügy-
buzgó és lelkes fiukkal lehet rendezni, mint 
amilyen a kőszegi polgári iskola ifjúsága; 
melynek a tagjai nemcsak a színpadin, hanem 
az iskola padjai kötött a tanórákon is kiválóan 
megfelelnek a hozzájuk fűlött reményeknek. 

Az előadást még kétszer ismételték meg 
zsúfolt házak előtt. 

H I B E K 
Igazgatói novnap az állami tanítóképző-inte-

zetban. Az állami tanitóképző-intézat tanári tes-
tülete, ifjúsága éa gyakorló elérni iskolája %i 
évben is a szokásos közvetlen módou ünne-
pelte, benső házi üunepség keretében igazgató-
ját Zoltán Gézát névnapja alkalmából. Ottho-
nában is nagyon sokun fölkeresték a népszerű 
iga/gatót jóbarátai és ismerősei, hogy jókiváu-
ságaikk&l el íalino/./ák. A névnap előestéjén az 
ifjúság szépen sikerült zsnés szeranáddal ked-
veskedett. 

Meghalt Kádár Titusz József. Gyászjelentés 
érkezeit Pannonhalmáról szerkesztőségünkbe„ 
mely közli a szomorú hírt, hogy Kádár Titusz 
Józe-f bencés áldozópap és oki. középiskolai ta-
nár hosszú és példás türelemmel viselt szenve-
dés után életének 44. évében máro. hó B án a 
schweioi Divos Dorfban elhunyt és uuyanott 
helyezték örök nyugalomra is. Kádár Titusz a 
kőszegi K rticr pékcsalád sarja, ki 1886 ban 
Kőszegen született, 1905 ben lépett H Szent 
Benedek rendbe, ünnepélyes fogadalmat tett 
1910 ben, amikor ie áidozópappá szentelték, 
1910 tői 12 ig Komáromban, majd utána 10 
évig a szülővárosában működött miut gimná-
ziumi tanár, hul mind>ki szerette és tisztelte 
éa épp ezért nem szives<n vette a város tár-
sadalma tudomásul, hogy 1923 ban Budapestre 
helye ték az ottani gimnázium ígnzgat jaként-
SajnoN, nem sokáig tölthette be ezen kitüntető 
állasát, m. rt 1925-beu makacs betegsége, nyu-
galomra kényszeritotte. Egészségének visssa 
nyerésehez először Olaszországot, majd JSwsj-
cot kereste fel, azonban reménye neui teljeaülU 
As Ur magához szólította hüségts s zo lgá jának 
n e m e s lelkét. 
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Halálozás. Vat-árnap délután hunyt el 74 
éves korában városunk egyik legrégibb iparosa 
Sza tó Ardrás ssztaloí-mester ezivizomelfajuiáb 
követkestébcn. 1884 óta üztu becsülettel iparát 
45 éven ét, mig tavaly egészségi áil»j ota nyu-
galomra kf ny smi te t io T»metése kedden dél-
után volt nagy réfezvét mellett. A Szabó- ét 
Bősz család gyászolja. 

— A Buces Diákszövetség megboldogult 
Síeidbleiy há io ly \ái» tz 'n t i yi ts^ja lelki-
üdvént máicius 5 í n tartetott nen tn Uét 

a t i i c(s t tnp iemban , rt jgbl 8 óralor melyen 
B Bt IC(b D l i k t i t v t 1 f c ( g M I L C S tBfrju ELtg 

jelent. 
A Bercés Diákszövetség 150 P-t kü dött 

Budt'itfrtit K t n t L t b 1 .(b lencts igazgatónak, 
be^y 3 KCnegen értttbígizett efiyeteni hull 
gmc ibk a viib£&hti ciját is beir&iáti diját te 
gi st iiegfiíetLi. Ez a bárcm if^u anyagi n t h ' z 
fcégt'kLtu kírvécnyei íciduit a Kőszegi Beu 
CÍF D ók*íóvi !F (kLiz . Ez a eegitség tulajdon 
kípen köiciön, melyet ídöve', hmikor mfcr állá 

<--euk le i r i , v:fct2u lentíLek, togy a Szövettég 
matekat tegilbetstn vele. 

Szülei erte.eziet. A Sz^cbeuj i István m. 
kir. a , I m i po^gbii 1 uibkcia n u vtbárn*p d. u. 
3 ói tker bb inad ik KÜICI fruket le;é i tartja Ét 
trie a n ű f c l e i , bzaiitfridtkai 6a a tanügy l a 
rátáit t i d i t i meghívja az ig t igakbág . Ez at 
k b l c nna l Fre i tznu ih JCiecf lanár a gyermek 
iői, Dr. Pa l i n J t i n f v&rui tiszti tcorvoe a 
rovaiokról eb az ália.uk terjesztett betegségek-
ről tart előadást. 

Palyázatok a Kcszsyvtrosi sztmvevoi aliaira 

Nígy pa.yú^tt éikfczetl be a I2fcmvevői állásra 
Fekete Karoiy városi szamtlszi, Jskoby Róland 
megyti szsmtiszt, Jankc György Lai ktibriviseíő 
Ssukucz Gcza vaicsi pénztári elanCr tb Sznágy 
János a pályázók. 

Rür.dkivüii veroii közgyűlés lesz március 
hó 14-, azaz jövő pénteken d. u. 5 órakor 
melynek taigyu a főmérnöki állas ügyében ho 
zott vermegyei kugyu i ls i határozat, cs ezze 
kapcsolatos intézkedések. 

Corcordia probak az oratóiiumi próbák 
mial i elmbraúnas. Kedden oiatónumi tenor, 
csütörtökön tenor éa baasua próba a szokott 
helyiségben. 

Ne piacon vásároljon gyümölcsfát, mert drága 
lehet a megiepetca, ba a piaci fa termőre for-
dul i Oktató árjegyzékét számításokká! ingyen 
kulu Lngbvary J c z a c l faisaolaja Cegléd 

Bucsuzo. A beiybeli Köztisztv. Fogy. Szú 
vetkezet tő l Khicagra történt áibeiy izeatoi al 
kaimavai ezúton mondok buc»ut mindtn jóba 
rátomnak és ibmerŐ6Gmnek. Varga tíeia. 

Az ev.no. Iean>eyylet ismeretterjesztő tea 
délutánja ma d. u. VjG órakor iesz az evang. 
leánygimnázium duzÜrmében. A kitűnő eiCadok 
Budtpefctiöl tegnap de.után érk estek meg. A 
nagy érdekű ek adas érdemes a megbaiigatasra 
mindenkinek, akit a zeneiortenet ea ieányneve 
lés erdekei. 

Táncvendégóra vasárnap este fél 
8 órától a Bálházban. 

A március 8 . es 9-en d. u. V,6 órai kez 
dettel a beiybeli zárda dísztermében,a szegény 
b a z a k ágynemű és feuernemü beszerzésére ren-
dezendő eiöadás műsora: 1. Koráts F.: A dal 
l a m o k világából, előadja a reálgimu. sanekara. 
2. S í t tí. hoiteményeibői szaval Kardoa Gizi. 

Ritmikus iabdazas: Sobreiner J. , U i f f r B., 
Orbán M., Hanel V., Ttffer E., Mihaleozky M., 
Krénusz L. , lukacs J. , Öuii A., Molnár M., 
Kardos G., Paimy J . 4. Sík 8. költeményeiből 
szavai Haneiy Vali. 5, Cborin G . : Herenata di 
M .sno. Zbasaovszky : Induló. Játssza a gimn. 
zenekara. 6. Kmen l i t ván : nKismMinau 2 felv. 
ban. KiCadjttfc Tiffor fc., Ilanéiy V., Pálmy I., 
Freiazuiu.b Z«., Kratoc'.wil L., Hanel E., Kar-
dos G. ea tizabó I . — Jegyek a pénztárnál 
kupbatók. 

A ZTE elten bajnoki mérkőzésre Z »l4eger-
szegru a 9 3ó-Oa vonattal indui a KiSE a kő-
vetkező óoazeaililabban : Spiud b .uer ,— Kappel 
Nóvák — Hiegiei I I , Muiiz II, P >jd si — tíchrődl 
Seper, Ham, Bruokner, Wehóftr. A csapat-
ösazoalnUs mindenképeu si&orultnek mondtiató 
és igy a teijes tréningaiány dacára bizakodva 
kuidi ei Obapatat a KiSE u nagy jelentőségű 
mérkősésre. 

jR kösztg i ipar és kereskedelem pártfogása. 
A kőszegi Ipprtestű'et és Kereskedelmi Kör 

elnökei körözvényben kérik az intézményeket, 
hopy a kíszegi ipaiosok és ktrtskedők révén 
elégitség ki szükségleteiket. Nagyon helyes ké-
relem. Érthetetlen jelenségnek tűnik fel, hogy a 
kőszegi közönség elutazik Szombathelyre bevá-
sárolni. Mindig bántó volt, midőn látta az em-
ber, hogy a Szombathelyről jövő vonat oly sok 
utast hoz, kik szon.balhelyi csomagokkal varnak 
megrakodva. Nemtlyck még húst és zsírt is 
Szomhaihel)iől hoznak. Mi az oka? Hisz a vo-
natköliség is hozzájáiul a kiadáshoz, meg a dríga 
idő. Megéri? Meg, kérem, felelik a csom?gosok. 
Meit választék is van és s o k k a l o l c s ó b b . 
Hogy lehet olcsóbb, vagy inkát b miért drágább 
Kőszegen? Hisz a kőszegi kereskedők és iparo-
sok is csíik ugyanazon nagy foirástól vásárol-
nak, és a uzsijűk se tCbbv! Ez a d r á g á b b -
s á g az egy ik oka, hogy idegenbe vásárolnak az 
emberek es intézmények. A helji iparnak és ke-
reskedelemnek is arra kell töiekidni, hogy ne 
Ügyen 25-31%-al drágább n int másutt. 

Az ipari es kereskidtlmi drágaság egyik 
oka a n a g y es h o s s z ú h i t e l . Az egész-
séges hilel a iövid lejáralu. És mit látunk ? Azt 
hegy hónípszámia, évszaima rem törleszt sok 
hiteligénylő en ber A hiieligtnjlő ntm fizet ka-
matot, a keieskedőnek és iparosnak pedig tör-
leszteni keII, sokszor kamatos pénzből. És milyen 
nagy összegeket le kell irniok a hitelezőknek, 
meit vannak, kik johsse fizetnek. Honnan kár-
pótolja magát a keieskedő, iparos? Mitőlünk, 
kik fizetünk. E z é r t i s d r á g á b b a c i k k . 

A hitel szükséges, de sok embert könnyel-
művé tesz. Nem csoda, ha az érdekeltek fekete 
listával védekeznek. Ha ezen a téren az iparosok 
és kereskedők bálrabbak volnár.ak, nem volna 
olyan sok behajthatatlan hitel. Beteg jelenség, 
hogy oly sok nem fizető ember van a mai el-
vezni vágyó, nagyzoló társadalomban. Törlesz-
teni kell a hiteligénylőknek havonkint, akkor ol-
csóbb lesz minden. N. 

Az evsng Jótékony nőegylet csütörtökön 
tartotta ez é\i kö?gyölesét Dr. Lauringtr J á 
nosné eh.öklele alatt, ki évi jelentésében hálá-
san emlékezett meg mindazokról, akik az egy-
letet adományokkal és közremüködéesel támo-
gatták. 

Március 15- ike az all. polgári f uiskolaban. 

A Szécberyi István áll. polgári fiúiskola a 
nagy márciusi ecerrénjek emiékezeiére márciua 
bó 15 éh d. e. 10 órakor hazafias emlékünne-
pélyt rendez, smelyre a város közönségét tisz-
te ettel meghívja. Műsora a következő: 1. 
Hiszekegy lütpnben, ének li m ifjusig éne*kar». 
2. Talpra magyar I szavalja Hajdú Ferenc IV. 
o. tanuló. 3 Emlékbeszéd mondja Taucher 
Gusztáv tunár, igazgató-helyettes. 4. Nemzeti 
zászló, énekli a kar, 5. Haraugszó, irta Papp 
Váry Elememé, szavalja S*ufnnuer Ferenc III. 
o. t. 6. Honfidal, énekli a kar, 7. Mogynrország 
Sajó Sándortól, szavalj* Nagy László III. o. t. 
8. Himnusz, énekli a kar. 

Március hó 15 én délután fél 5 órakor a 
leventék részér* Géczy alkalmi darabját a Pd 
tőtit játssza az Országos Művész Színház. Az 
előadást megelőzi a Művész Szinbáz 2 férfi éa 
egy nő tagjának előadáséban több hazafias vers 
és a reáliskola lelkésze által előadott alkalmi 
ünnepi beszéd. Este 8 órakor a város március 
15 iki ünnepélye van a Mulatóban, ahol a szín-
társulat előadja Petőfit. Ezt megelőzi az ünnepi 
szónoklat és több bazsfiae vers előadása. Az 
esti ünnepéiyre rendkívül mérsékelt áru belépő 
dijakat áilupitott meg a rendező bizottság, 
amennyiben az első ülőhely P i a dMutáni elő-
adáson pfdig 60 fillér. 

Hetfon mercius 10 en a Hitelszövetkezet 
helyiségében 3 órakor az Ém^ricvnum, f4l 4 
órakor a Hitelszövetkezet és 4 e raLor a Kór 
hAzegyesuiet tartja évi rendbe* közgyűlését. 

A kőszegi Hegyközség elnöksége értesiti a 
t. tagjait, hogy rövid idő múlva I* rézgálic 
érkezik. Előjwwy zni már mostleb jt R th Sái.dor 
bőrkeresktd-sében. 

A Knlvtriara vezető útszakasz hasznalatára 

vonatkozólag felhívja n polgármester a fafu 

varotokat, hogy az útnak baloldalát vegyék 

igény be, hogy igy a gyalogjáró közönség ré 

széie a jobbo dali rész legyen járhutó és biz 

tositva. 

Az Országos Múvétz Színház hétfőn kezdi 
meg vendégjátékát Kőaregen. A Művész Szin-
báz ugyanazt nyújtja, mint a Kamara Szinbáz. 
A legjobb darabokat teljesen fővárosi nivón 
á l l ó előadásodban hozza ki. A társulat igaz* 
gatójs Szentiványi Béla a Kamara Színháznak 
volt főrendezője, felesége Salgó Ilona pedig a 
Kamera Színháznak vo t drámai főhősnője. A 
társulat minden egyes tagja vérbeli művész, 
mieden előadása élmény. Sikere minden vá 
rosban óriási. A társulat általunk ismert főorős-
ségei, Szentiványi Béla, Salgó Ilon», Kőmives 
Sándor mellett több uj taggal is fzaporodott, 
akik mind egyformán járulnak hozzá azokhoz 
a kifogábtnlan eiiőrerdü előodtsokboz, ame-
lyekről a Művész Szinbázhires. Hétfőn Molnár 
Ferenc legnagyobb sikerű vígjátékát a Kősze-
gen még sohasem j á tBZo t t »A ü a t t yuM mutatja 
be a társulat. Ez előadással az égési társulat 
ben utat kőzik. Kedden Pirsndelló bemutató lesz 
Kőszegen s ez annál is inkább kell, hogy ki-
váltsa az általácos érdeklődóst, iu«rt Pirandelló 
benutató Kőszegen még ezideig nem volt. A 
Pirsndelló darabok közül a legszenzációsabb 
„IV. Henrik" kerül bemutatóra. A darab ra-
wyogó virághirü főszerepét Szentiványi Béla 
alrtkitja. A darab meséje rendkívül érdekes. A 
szerző ragyogó lángesze ragyogó ruhákba öl-
töztefeti az igazi bizarr és érdekea pirandellói 
ötleteket. Szerdán Vajda Ernő világbirü víg-
játékát A válóperes hölgyet mutálj\ be a tár-
sulat. Aki jól akar mulatni, annak nem szabad 
ez estén hiányosni. Csütörtökön a csodaszép 
„Ezüst hegedű" a Vígszínház egyik laguagyobb 
sikert elért darabja szerepel a műsoron, pén-
teken pedig Soulton bájosan kedves vígjátéka 
„A kis lord" van nűsoron, szombaton a már-
cius 15 >ki ünnepély, vasárnap d é l u t á n „Gaz-
dng leány*, vasárnap este pedig utolsó előadás-
ként „Gíilya" bohózat van műsoron, v. Sz. 

A Varosház uccabin két szobor van elhe-
lyezve a Scbáfftr és Stiaszny féle házak falá-
ban. Az egyik Szent János szobra, a másik 
pediglen Szent Vendelé. Végtelenül bántó do-
log, hogy a n ű vészi szobrokat esőosatoma veszi 
körül és egyiket meg is csonkították a csatorna 
elhelyezése alkalmából. Polgármester most tár-
gyalásokat kezdett a háztulajdonosokkal, hogy 
a szobrok megszabaduljanak a csatornáktól és 
b igy a megcsonkított szobor restaurálva is 
legyen. 

Tüzét jelzett hétfőn éjjel fél 12 ónkor a 
szirént. A tűzből azonban nem sokat láthatott 
a tűzoltóság és még kövesebbet a közönség, 
mert a honvédlaktanyábsn volt Lakatoi Antal 
patkolómester lakásában. A takaréktűzhely kö-
zelében állott egy kosár, te'e frissen vasalt fa* 
hérnemnvel, amit a rossz osőből kipattanó sdkra 
gyújthatott meg és lassan elégve meggyulladt 
tői* a betett ajtó mellett a faburkolat is. C*uk 
mikor az ajtó üvegjei a melegtől pattogni kezd-
tek, akkor ébredtek fel a szobában alvók éa az 
első riadalomban a laktanyai órság helyett a 
tűzoltóságot, ez pedig a varost lármázta fel fő-
löblogesen, mert az egész tüzet két-három baka 
azonnal elolthatta volna. Az autí'fecskendő öt 
perc alatt a helyszínen volt u j y w , dt, azonnal 
vissza is fordnlhatoit, már neki nem volt dolga. 

Keresek egy 3 szobából álló 
komfort lakást bórbe aug. hó I ére. 
Cini : Trstter Győző főjegyző Vasvár. 

Vandái suhancok már több izben leütik a 
közvilágítás lámpáit a Széchenyi téren, ezáltal 
kárt és fnlesleges munkát okozva a városnak. 
Felkérjük a rendőrséget erre éberebben figyelni 
ét> a totten ért hőst alaposan megbüntetni. 
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Az első németül beszélő, éneklő 

es negyven tagu zenekarral kisérő 

H A N G O S F I L M A . 

M Á M O R K E R I N G Ő 
A főszerepben MADY 

CHRISTIANS és HANS STÜVE. 
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Intézdbizottsagi ülést tartott A KSE CSÜ 
t ö r t e n tité S.'Hbüdf Ary Ferenc elnöklete 
alatt, srrelyen faltúró i auyttámban vettek részt 
at int. ti*, tagjai. A« agyr. elnik referAd ij» 
•lapján tudomásul vetté* as 1929 évi zárs?.á 
mad'asor at éa a ItítfÚ eri költaégelö rányeatot. 
Az évi r ndes k M,\»ulést március hó ü3 án 
tartja me* a? egyesület. A tagdíjat ezévre Í9 
4 penaPbeu a.la- i'ja a:e« a biz. és ar. egyeaü 
let mindé t elRövet anuak pontce b e s z e d r e 
A tiszteletjegyek ugyancsak váltó'.atUnul mag 
állapított félérr 4 pengfs dijának incaisálását 
Sebed! Márton vállalta magára. Számos az össees 
szakosztályukra vonatkozó fontos üggyel fot? 

feledhetetlenek. Az elmúlt évad legszebb és a 
ieynajíyobb filmje „A négy ördög" kerül ma 
bemutatóra. A nsgyszerü darabot felemelt hely 
árakkal adja a mozeó, mórt esryike a leedrá 
gább filru*kuek. A falragaszokkal ollentéib^n 
itt közöljük, h )wy a szelvények, amelyeket a 
Szinpártoló E<yesület ad ki, e/en előadásra is 
érvényesek és szelvényenkint 30 fillér reáfize 
tés<°l a mozuó korlátlanul beváltja azokat. 

Egy b e s u r r a n ) sonkato lva j került hétf.ifl i 
rendőrség keaérr, da ezalkalommil uem rőt) 
cigányok, hanem dr. Bátaoifigyey Jenő ügyvéd 
személyében. Freyler Ede mészáros és hentes 
hétfőn es'e nőíiány percre üzletét bezárta, hojzy 

lalkoroit rr.ég érdemben a bizottság. A KSÉ 1 M Hangyában gyorsun elintézze dolgát. Vissza-
mindeut elkövet a birkőió szakosztály újbóli-térve észre veszi, hogy az égvehigyott vil any-
feltáme^ztAsAra és a többi szakosztály eredmé 
nyes működésére. Hosszabban foglalkozott az 
intéző bizottság a futball szakosztály ügyeivel, 
amelynek szereplése elé bizalommal tekint a 
KSE] mert a Grandiéi intéző által beterjesztett 
E*a a!összeállitá\ h* együtt marad HZ egész 
szezonban, mindenképen siíerültnek mondható. 
A gógénfii üayben elhatározta a KSE, hoity 
ha a ma«?yar sport n"m kap elégtételt a kerü-
letnél, er fiírvben igész a b?lügyminisaeri^ el 
megy. A ZTE elleni bajnoki mérkőzés hivatal-
bó1 v«ló eihalaastását vérte a KSE a kerülettől, 
mert sp -rt*'erütlen, i.mikor ügyi* csak 7 baj 
noki mérkőzést kell bz. alosztályban lej Uszani s, 
még a té i kedvezőtlen időjárás mellett arra 

lámpa elaludt. Kicsu<ji az ujtót, ismét M 
gyújtja a villanyt, amikor is mjtflep^tve veszi 
észre, hogy a husfogasról hiányzik egy első ós 
egy hátsó nyers sertésoonb, továbbá a fr ss tö-
pörtő is alaposan meg van dézsmálva. Freyler 
azonnal jelentést tett a rendőrségen az esetről 
mire a detektívek rögtön hozzáfogtak a nyo 
moeásboz. A meglevő gyanuokok után indulva 
hamarosan rá is bukkantak a tettedre dr. Bits 
mevyey stemélyében, ki addigra már mind a 
két darabot pénzért el is adta ós a p§izből 
egyik sz.geti korcsmában borozgatott. A ran 

Szabóipari kiállítás A Biro*s Szövetség 
szabószakosztálya március 14 , 15. éq 16. nap-
jain a Nemzeti Sza'on termeiben (V. Erzsébat 
tér) szabóipari kiállítást rendez, amelyen a ki-
állítandó f»rfiruliáknak nemes »k szövet-*, hanem 
az összes h >zzávalók (bólés, gomb, o^rna, stb.) 
kizáróhg a magyar gyári ós kézműip.r által 
előállított árukból készülnek. A kiállítást m l r -
oius 14 án délelőtt Bud J ínos kereskedelem-
ügyi miniszter nyitja meg. 

A Kőszegi Spor t Egy la t terjedelmes felter-
jesztést intézett a kerületbe? a gógánfti ügy-
ben, amellyel a sport l.ipo^ hasábo^oi át fog-
lalkoznak. ' E felterjesztésbea a KSE e/.en or-
szágos botránnyá dagadt ügvben p^ldeadó íté-
letet kér s javasolja, hegy hivaUlból zárja ki 
a kerület a QSE t a bajnoksájfbó', semmisitss 
meg eidijfi összes m*rkőzé?oit ÓJ tégy* léha 
tétlenné ezen játékosoknak más e^yesületekba 
való átigazolását, mórt erkölcsi lehetetlenség, 
hogy ez egyesület neve szerepeljen a magyar 
sport fogaim* alatt. 

S z T C — K S E 4 : 1 A kitűnő jUékerŐt kép-
viselő SzTC megérdemelt győzelmet aratott, bár 
a KSE nek ezt nem kell egyáltalán tragikusan 
venni, mert mig az SzTC hónapokon át a 
Sabáriával tréningeit, ugyanakkor a KSE csa-

dőrségen történt kihallgassa alkalmával ugy ^ e l ö " f f
r
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lett, mintha egyáltalában n e * tudna az e«ész J ^ J ^ P 0 ind'szponáltsl*,. több 

1 - l o zva<1 tartalék és 2 11 esből esett gól, menti a tró-

legjobban, hogy május 11 éra van ki sorsolva 
az utolsó bajnoki mérkőzés, s igy a legszebb 
hónapok' an bajnoki mérkőzések nélkül ál. az 

esetről sommit sem ittas állapotára hivatkoz\„. . , . 

kötelezi a csapatokat, hoi/y kevésszumu közön- A eoukát mejivevőknek pedig azt mondta, houy n,nK ^erfcözes v e r e s é t , 
ség előtt, játékosaik egészségét kockára teve! vásárolta, máshol meg ho*y saját ölésből szár * K S E mindsn tagla • iugyan vehet részt a 
játszanak. A tarthatatlan helyzetet az bizonyitj* máznak ós miután a hivatalos peosét ugy is vasárnap megindult atlétikai kurzuson. 

" rajta volt a húson, a vevők gyanú nélkül ol- E z » , z é P «poriág KőSzegeu eddig teljesen el 
csőn megvették tőle. A rendőrség megindította v o l t hanyagolva. Vlost itt az alkalom, mert 
ellene az eljárást és valószínűleg ez volt dr. testnevelési főiskolát végzett tanár szakszerű 

egyesület ugyanakkor, auiikor március elején BitsmeKyey utolsó „ügyvédi* tevékenység'. vezetése mellett teljesen ingyenesen szentel-
mér játszania kell. Anyaginkban is nagy hát Ssgsdvizigak. A kőszegi iparostanonc'izs- heti szabad idejét e szép sportág teljes elsijá-
rányt jelent ez a kis egyesületekre. Az alepos gUóbizottsát>ok előtt februir havában a követ titására bárki. Jalentkesni Kirchknopf Jenőnél 
indokok daoára a kerület mégsem járult hozzá K Ő Z Ő tanoncok tettek segédvizsgát: Sass S imu lsbet. 
a mérkőzés elhalasztá ához. asztalosnak, Sch^nfeld János, Polgár Jenő Elveszatt szerdán délután 2—Vj3 óra kö-

Mozihirek. A Színházi előadások folytán nagy^enc^i szabónak Dávid Vince nevű tanon- zött a zárdától a vár utón keresztül a gi nná-
jövő héten isu'it szünetelnek a mozu-lőadások. esi jó, J tnzsó József géplakatos és villanysze- ziumig egy Mária képnt áorázo ó kis arany-
Ma azonban kárpótolhatja magit a közönség, rr lőnek Horváth József nevü tanoncai elégséges érem. A becsületes megtaláló legyenszives le-
mert oly fii net láthat, anelynek benyomásai eredménnyel. adni e Up kiadóhivatalában. 

Köszönet nyilvánítás. 

Mindazoknak, akik felejthe-
tetlen jó férjemet, illetve édes-
atyánkat utolsó útjára elkísér-
ték, koszorúk és csokrok kül-
désével, vagy a részvét bármily 
jelével mérhetetlen fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek, hálás 
köszönetet mond 

a gyászoló 

Szerdahely-család. 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazoknak, kik váratlanul 
elhuny szeretett jó édesanya 
és rokon 

Maitz Teréz 
elhunyta alkalmával fajdalmun-
kat jóleső részvétükkel eny-
híteni igyekeztek, úgyszintén a 
koszorúk és virágokért és a te-
metésen való megjelenésért ez-
úton mondunk hálás köszönetet 

Kőszeg, 1930. nárcius 3. 

A gyászoló Szetnits-család 

E L E K T I t O 
B K N K O I ' 

Vasárnap, március 9-én : 

Felemelt helyárak ! 

Szelvények érvényeaek! 

A szezon egyik legszebb filmje és 

legnagyobb cirkuszattrakció ! 

A négy ördög 
Hermann Bang novellájának filmválto-
zata 12 fejezetben. — A négy ördög: 
Janet Gaynor, Nancy Drexel, Char 
tea Morton, Barry Norton. A clown. 
J. Farell Mc. Donald. A démon: 

Mary Dunran. 
• 

í Magyar és Fox híradó. 

Mindennemű fuvarozást 
tavaszi szántást, vetést, akár 
napibérért, akár átalányban el-
vállalok. Úgyszintén elhanya-
golt vaî y parlagon fekvő föl-
d-két rendbehozok és meg-
tisztogatok az első évi termésért 
Bővebbet: Halasi Ferenc 

mészárosnál, Hegyalja-utca 8. alatt. 

n 

Köszönetnyi lváni ás. 

Mindazoknak, kik szeretett 
leánykánk áll. testvérünk 

Reczetár lüke 
elhunyta alkalmával vigasztaló 
részvétüket nyilvánítottak, ko-
po'sóját koszorúkkal és virá-
gokkal borították és a teme-
tésén megjelentek,ezúton mond 
hálás köszönetet 

Kőszeg, 19*). március 6. 

Reczetár István 
és családja. 

•*fíík Herceg Eszterházy lékai 
<ol(M faiskolából, mel>ek ugy 

éghajlatunknak mint talajviszonyunknak 
legjobban megfelelnek — dus gyökérzet-
tei — garantált egészséges elsórendii mi-
néségü fák minden mennyiségben kap-
hatók ! — Legfinomabb fajták mint pl.: 
almafák fm P 150-tól P 2 40-ig 
körtefák . » 2H0 . . 3 60 B 

kajszinbarack, szilva, meggy, cseresz-
nye P 2-40, alma. körte, kajszinbarack, 
Mvrobolanszilva, keserümandula vadon-
cok minden mennyiségben kaphatók ! — 
Akac-, gyertyán-, gelegenye-, Oledi-
tschia-csemcték élösövenynek! Disz-
fenyfik, szelMgetztenye- és hársfa-
sorfák, nagyszerti ribiszkebokor drb. 70 f. 

KŐSZEQ1 FNYÓMAOPEUGETÖ ÉS 
FAISKOLÁK. KÓSZEÜ, VASMEGYE 

Legelsörendü, na .y tojáshozamu 

állatoktól származó 

FAJBAROMFI 
keltetőtojás 

Leghorn, Rhode Island á 40 fillér. 

Fehér indiai futókacsa 60 fillér. 

Nagyobb vételnél engedmény. 
Száiiitás utánvette! törésmentes kosa-

rakban, amelyeket visszaveszünk 

GDTZ haszonbaromfitenyászet 
M A G Y A R Ó V Á R 

özv. Liebich Sándornénál 

manikiírözés 

ismét eszközölhető. 

Birtokárverés. 
Egy 529 négyszögöles Ursprung-

diilői szöllő—gyümölcsös termő-
fákkal 1930. március 9-én délelőtt 
II órakor ir dánban megtartandó 
önkéntes árverésén el fog adatni. 
Bővebb felvilágosít.!* irodámban 
nyerhető. 

Dr. SCHNELLER, ügyvéd. 

Tanonc felvétetik 
Schlögl Ferenc 

szobaié* ő és mázolómesternél 

Kőszejen. 

Mészáros és hentes tanonc 

felvétetik. Cim a kiadóhivatalban. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyondáj*bm Kószoffpn. — 

Sáncárok 10 b. számú 

fél h á z 
szabadkézből eladó. Brtvebbet 

Árpád tér 14. alatt, Nagy Lajosnál. 

A kószegi kir járásbíróság mint telek-
könyvi hatóság. 183 - 1930 tk. sx 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Kovács István és János végrehajta-

tóknak Bilics Istvánné sz Fatalin Fran-
ciska végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkflnvVi ható-
ság árverést 33 P tőkekövetelés és járu-
lékai behajtáaa végett a kőszegi kir. 
járásbíróság területén levő Perenye köz-
ségben fekvő, s a perenyei 625 betétben 
I. 1-4 sor. ^209, 22tO, 2211, 2?12 hrsz. 
alatt foglalt nemesi birtokból Bilics Ist-
vánné Fatalin Franciska nevén álló '/,részre 
a C 2 sorszám alatt özv. Fatalin Fióri-
ánné Kovács Erzsébet javára bekebelezett 
özvenjn jog fenntartásával talo P kikiál-
tási arban. Amennyiben azonban a birtok 
a szotgilmijog fenntartásával az ezt meg-
előző tehertételek teljes kielégítésére 
e^nnel megállapított 2600 pengőn alul 
adatnak el, ugy az árverés hatálytalanná 
válik s a birtok a szorgalmi jog fenntar-
tása nélkül a kitűzött határnapon ujabban 
elárvereztetik. Az árverést 

1930. évi március hó 17. napján 
délelőtt 10 órakor 

Perenye községházánál fogják megtartani. 
Az árverés alá kerülő ingatlan a kiki-
áltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adható el. Az árverelni szándéko-
zók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 
10 százalékát készpenzben vagy az 1881 
LX. t. c. 42. § iban meghatározott árfo-
lyammal számított óvadékképes érték-
papirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a 
bánatpénznek előleges biról letétbe he-
lyezeseről kiállított letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési fel-
tételeket aláírni (1S81: LX. t. c. 1 i7.. 150.. 
170. SS.; 1908: XL. t. c. 2t. §.) Áz aki 
a kikiáltási árnál magasabb igőretet tett, 
ha többet igérni senki nem ak.ir, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka sze-
rint megállapított bánatpénzt az általa 
igert ár ugyanannyi százalékáig kiegészí-
teni. (1908: XLI. 23. §.) 8 

Kőszeg, 1930 január 20. 

Szerdahely Károly sk. kir. jbirós elnök. 
A kiadmány hiteléül: 

Helm Mátyás tkvvezet* 

Egy világos kőrisfa 

hálószoba bútor 
eladó. Cim az Illatszertárban 
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