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Békát vagy bekét? 
Minek rágjuk a békát? Azért, mert előbb-

utóbb le kell nyelni? Hát nem jobb saját elha-
t á r o z á s b ó l lenyelni, mint felsőbb utasításra, vagy 
Ítéletre ? Jobb az, ha a felsőbb hatóságok előtt 
diskreditáljuk magunkat, városunkat? 

Ma mar mindenki előtt világos, hogy a ta-
karékossági jószándek az összes csütörtöki köz-
gyűléseken csütörtököt mond, mert alapjuk, el-
gondolásuk méltánytalan es törvényellenes. 

Egy erkölcsi testület, ha bármilyen erős 
összetetelü többsége is van, nem ragaszkodhatik 
makacsul t é v e s e n kialakult véleményéhez. A 
többségnek azon tagjai, akik a méltányosság és 
törvényesség objektív szemüvegón keresztül nézik 
a dolgokat és tisztában vannak a tarthatatlan 
helyzettel, necsak magánnyilatkozataikban, hanem 
pártjuk kebelében is legyenek szószólói ennek 
és tegyék nyilt kérdéssé, hogy mindenki szaba-
don, meggyőződése szerint cselekedhessen. 

Az nem eleg, hogy licitációs bekeművekkel 
kísérletezzenek. Az ilyen kettőn áll. Ha a másik 
elfogadja, jó, — d<» ha nem, akkor a törvény 
alapjára kell helyezkedni. 

Mit válhatunk a varos ügyeit vezető, kezelő 
tisztviselőitől, ha mi magunk lelepünk a törvény 
talapzatáról ? Mit. ha belőlük néhány száz pengőt 
kiterrorizálunk ? Micsoda kedvvel végzik sok 
felelősséggel járó munkájukat, h í amúgy is csak 
szűkös megélhetést biztosító javadalmukat meg-
nyirbáljuk ? Egyetlen tollvonással több hasznot 
hozhatnak, mint az egész rajtuk megtakarított 
pár pen^ő kitesz. 

A pártvezér maga mondta egyik bizottsági 
ülésen, hogy pár év múlva, ha a viszonyok ja-
vulnak. újra visszaszerezhetik ?.zt, amit most 
leadnak. Ha így gondolják, hát még kevésbbé 
érdemes ily ketes értékű javadalom-operációkat 
végrehajtan . 

A városi költségvetés nem személyi tételei-
ben elegendő megtakarítási lehetőség kínálkozik. 
Azzal kell behatóan, hozzáértőén foglalkozni és 
akkor természetes és törvényes alapon érhető el 
a mindenki által kivánt takarékosság. 

A takarékosságot es más városi közérdeket 
szolgáló eszméket csakis békés atmoszférában, 
higgadt és bölcs együttműködéssel lehet ered-
ményesen és gyorsan célhoz vezetni. Hiszen meg 
az ország élén álló vezér is, hatalmas többségével 
a háta mögött, a parányi kis ellenzékkel ül össze 
tanácskozni, hogy fontos ügyeknek sima tárgya-
lást és eredményt biztosítson. Kicsi, nyomorult, 
trianonsujtotta városunk meg ne találja a békés 
együttműködés lehetőségét? Mi, akiknek erre 
különösen nagy szükségünk van! 

Legyen vége a békarágásnak. Aki a szájába 
vette, nyelje le. Ha lenyelte, vége lesz a rágás-
nak. Ha a rágásnak és lenyelésnek vége, újra 
szabadon beszélhet; nem irritálja már semmi. 
Beszélhet nem a békarágás érthetetlen nyelvén, 
hanem a béke értelmes hangján. Ez feltétlen 
megértésre számithat és akkor ott leszünk, ahol 
minden városát igazán szerető lokalpatriota akarja: 
mindnyájan együtt az alkotó munka mezején. 
Csak ezen terem meg számunkra a jobb kor 
eljövetelének kívánatos virága. 

Irodalmi lap vidski írók reszére. „Komáromi 
LevalHHlÁd*" cimen uj irodalmi lap irdult ma* 
e hó 20 án Komárombnn. A lapot B?cskó Jó 
zflof ós Kurtái Ernő sierk-sstik. A havonként 
e*rvf?zer megjelenő folyóirat kizárólag vidéki 
irófc irodslmi ár'ókü munkáit közű io fa oélj* 
8«, hoxy vidéki tehetségeket kutassa fal. 

NatfV frdeklfid * kiféri a* uj irodalmi lapot. 

Tökeképzés. 
A kisbirtokosok, iparosok es kereskedők, 

kevés kivétellel, az utolsó években részben el 
adósodtak, részben nehéz helyzetbe jutottak, mert 
a kisbirtokosoknál a termelés ertékenek folytonos 
csökkenése, az iparosoknál és kereskedőknél a 
fogy sztás hanyatlása es a hitelremegrendelők 
és vásárlók nemfizetése, valamennyi ágazatnál 
pedig az életstandard megdrágulása es az adók 
elviselhetetlen terhe teljesen feiboritotta az üze-
mek és a háztartás egyensúlyát. Ezt kölcsönök-
kel igyekeztek helyrebillenteni^ azon reményben, 
hogy a gazdasági helyzet javulni fog. Ebben a 
reményben nem riadtak vissza a magas kamattól 
sem, mivel a túlnyomója* külföldi tőire a mi 
számunkra csak d'ágán voit megszerezhető. 

Ilyen körülmények között teljes képtelen-
ség a tőkeképzés. Senki sem tud felesleget ki-
termelni. Nincs mit félretenni. Ar a kevés taka-
rékosság ami mégis gyümölcsözőleg a pénzinté-
zetekbe kerül, nagy önmegtag tdásnak az ered-
ménye. A statisztika ugyan minden negyedévben 
közli a takarékszaporulatot ami tényleg megvan, 
de sajnos, tulnyomólag külföldi pénz, mely a 
magasabb betétkamatot keresi és külföldön hasz-
nálja fel. 

Tőkeképzés csak azon ipari államokban 
lehetseges, hol nagyarányú exportforgalom biz-
tosi'ji a keresetképesség állandóságát. Nagyobb 
eredményeket ér el e tekintetben Amerika, Anglia, 
Franciaország. Belgium, Csehország, sőt még 
Ausztria is. Hozzájárul ezek eredményének a fo-
kozásához a lakosság józan élete, szerényebb 
igenye es a jövőrtvaló gondoskodás szükségének 
tisztultaob felfogása. 

A tőkeképzés Vasmegyében mindig előnyö-
sebb volt sok más vármegyénél. Alighanem a 
német és horvát lakosságnak életrevalóbb és 
szorgalmasabb keresőképessége folytán, — ter-
mészetesen kivételt képeznek azon magyarlakta 
vidékek, hol ez a jó példa hasonló tevékeny-
ségre és életmódra vitte az embereket. 

Kőszeg a múltban oly mértékben volt a 
tőkeelhelyezés gyüjtőmedencéje, hogy országos 
feltűnést keltett. Saját vidéke és a szomszédos 
Sopronmegyének majd Sopronig terjedő nagy 
területe minden megtakarított pénzét idehordta. 
Háro n vármegyének innét vitték a hosszú- és 
rövidlejáratú kölcsönöket. 

Ma ez nem igy van. Ezt elsősorban a taka-
rékosság iránti hajlandóságnak nem elég erősen 
kifejlődött átérzése okozza, másodsorban hogy 
a keresőképesség is jelentékenyen csökkent és 
harmadsorban a betétek biztonsága iránti biza-
lom meglazulása. Utóbbit az idézte elő, hogy a 
betét az ország pénzügyi összeomlása után a 
pénz sorsára jutott és csak az járt jól, aki a 
betétekből kölcsönt vett és azután egy pár lóra, 
egy tehénre vagy egy házra vett kölcsönt né-
hány pár csirkével, vagy egy-kétszáz tojással, elég 
gyakran egy kosár gyümölcs árából egyenlítette ki. 

Most a pénzintézeteken a sor, hogy vagyoni 
állományuk előnyös arányban álljon a betéti állo-
mánnyal. Így kell visszaszerezni a régi bizalmat. 
Ez Vasmegyében csekély kivétellel meg is van. 
Ez kelti fel a külföld pénzversenyét, ami olcsób-
bodást jelent kamatban és az olcsóbb, elviselhető 
kamat újra fellendíti a vállalkozást, a közforgal-
mat, a keresetet, a jólétet. 

Ha összehasonlítjuk a békeidőben volt arány-
nyal ez a legtöbb intézetnél ma még előnyösebben 
alakult ki, amiből megállapítható, hogy az erre 
való törekvés helyes irányban fejlődik. A statisz-
tika iury tünteti fel az ismertebbeket: 

, Betétállomány Saját tőke Arány 
1 ^ezrekben) szám 
Szombathelvi Takarékp. 5 742 1.460 4 
Vasmegyei Ált. Takarékp. 3 922 2.000 2 
Mezőgazdasági takarék 2.72A 1.100 25 
Vármegyei Takarék 2 046 6>K) 3 
Szombath. Leszám. Bank 1.973 500 4 
Egyházmegyei Takarék 1.960 800 2-6 

Sárvári Takarékp. 1.203 
Kőszegi Takarékp. 1 079 
Kftszegi Hitelszövetkezet H15 
Körmendi Takarékp. 780 
Celldömölki , 762 
Szt.-gotthárdi . 547 

Ált. Takp. 412 
láno«házvidéki „ 3S2 
Pinkavölgyi w 347 
Vasvári „ 129 
Rumi „ 67 

300 4 
360 3 
107 8 
150 5 
295 3 

154 4 
80 5 
41 9 

100 3 5 

N8 15 
25 2-5 

érdekes adatja a mul;nak a jelennel való 
összehasonlításával, hogv hiboru előtt a kőszegi 
pénzintézeteknek betétállománya annyi volt, mint 
most az egész vármegyének együttvéve. Igaz, 
hogy Sopronmegye számos községének betudá-
sával ért.' ezt el. — de ez meg amellett bizo-
nyít. lu^v gazdaságilag minő jelentőséggel b í r t 
a szoms/éd vármegye a mi városunkra, mely a 
betéteknek 53 7#-át képezte a gyümölcsö'őleg 
elhelyezett tőkéknek. Ebből azután az is kivilág-
lik, hogy a trianoni határvonal miért oly sulyos-
hatásu az itteni iparra és kereskedelemre. Az itt 
kamatoztatott pénzből bőven jutott a helyi piacnak. 

Ennek a pótlására még nagyon sok forgal-
mat, fogyasztást emelő intézményre van szüksége 
Kőszegnek. E célra már sokat áldozott és áldozni 
lesz kénytelen a továbbiakban is, hogy gazdáink 
és iparunk és kereskedelmünk boldogulásából 
fakadjon a jólétet megteremtő tőkeképzés. 

Az 1532. évi tőrök ostrom 400 éves évforduló 

napjának megOnneplese. folytatás.) 
II. Rész. 

A fentközölt elgondolás alapján az ünnep-
ség előkészítésére, megindítására és megszerve-
zésére alapul a következő tervezetet ajánlom : 

Mondja ki elsősorban a város képviselő-
testülete. hogy az országos ünnepség gondolatát 
magáévá teszi s ennek megtartását 1932. aug. 
végén, esetleg az iskolák bevonása miatt szept. 
elején szükségesnek látja s ezzel kapcsolatban 
egy az ünnepség jelentőségéhez méltó emlék-
műben kívánja leróni Kőszeg város polgárságá-
nak háláját és tiszteletét. 

Ezen emlékmű anyagi költségeit évről-évre 
megszabott összegben biztosítja s megbízza a 
város polgármesterét, hogy álljon a mozgalom 
élére, szervezzen meg egy a város minden szá-
mottevő tényezőjéből összeállitoft nagy helyi bi-
zottságot, mely az ünnepségekkel kapcsolatos 
összes kérdéseket letárgyalja s azt nagy kör-
vonalaiban már most kidolgozza. Az ünnepség 
ciméül fogadja el az alábbi elnevezést: „Kőszeg 
szab. kir. megyei város polgárságának 1532. év-
ben vivott hősi harcánák 400 éves emlékünnepe*. 

Ezen városi képviselőtestületi határozat alap-
ján az elnökség hívja össze még január hó fo-
lyamán a helyi nagybizottságot, mely kebeléből 
egy szűkebb végrehajtó munkabizottságot jelöl-
jön ki az előkészítő, szervező és végrehajtó mun-
kálatok vitelére. 

A helyi bizottság állna: 
1. A város polgármesteréből. 
2. Az egyházak képviselőiből. 
3. Kőszeg város országgyűlési képviselőjéből. 
4. Az összes társad ilmi és jótékony egye-

süietek kiküldöttjeiből, vezetőiből 
5 Az összes iskolák és intézetek vezetőiből. 
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6. És epyéb más egvénekből, kiknek tár-

tadalmi állása és ü^yiránti szeretete ezt meg 

kívánja. 

A város vezetősége kérje fel Vasvárme^t 

főispánját eny vármegyei bizottság megszerve-

zésere, Szombathely stekheliyel. 
E^en vármegyei bizottság tagjai lennének : 
1. A \asi egyházmegye püspöke és a többi 

felekezetek egyházi legmagasabb elöljárói. 
2. Vasvaimegve képviselői. 

3. Szombatheiy varosának, n int megye-

székhelyének képviselője. 

4. Vasvármegye városainak képviselete 
5 Vasvármegye kultúrintézményeinek vezetői. 
ö. Egyéb mas egyének, akikmk társadalmi 

allása ts az ügyiranti szeretete ezt megkívánja 
Ezen bizorság feladata volna, az ünnepség 

ügyét a vármegyében mp«zen;si?eiti és a létesl 
terdón emlekmü anyagi kLdasaihoz egy alapot 
létesíteni 

btr elején a terület ültetésre, elkészítve a város 
rendelkezésére adandó vissza. A parcella tulaj 
donosok tartoznak az erdei csemetével vagy 
maggal beültendő terület bierdősítésénél minden 
ellenszolgáltatás nelkul resztvenni. Jelen'kezni 
lehet az erdőhivatalban a hivatalos órák alatt 

Kőszeg 2682—1930. Közhírré teszem, hogy 
város eidógazdasaga Csi?a István városi erdőör 
vedkerüleiében a fakiadási napokat a következő 

| módún rendezi: hétfő, kedd, szerdán a talari 
vágásból, csütörtök, péntek, szombaton pedig 

Kérje ftl továbbá a helyi nagybizottsag el-
nöke Dr. Thirring Gusztávot, városunk érdemdús 
tudós polgárát, ki ez eszrr.eért már evek óta 
lelkesedik s ezirányhan már eddig is munkálko-
dott és propagandát fejtett ki, hogy keszitse elő 
es teremtse meg egy az ország fővárosaban ala-
kítandó Országos Nagybizohság feltételeit s te-
gyen javaslatot ennek megszervezésére, hogy a 
város hivatalosan is Kikérhesse azon szerveket 
és szemelyeket, kiknek bekapcsolása az ügy er-
dekeben kívánatos. 

Az alakítandó országos nagybizottság élére 
kérje fel a város vezetősege József főherceg 
tábornagy ó királji Fenségét, kinek fennkölt 
szelleme, történelmi tradíciónk ápolása iránti ki-
magasló érdeklődése közismeit. 

Ezen orsz/.gos na^ybizottság tagjai lehet-
nének a vallás és közoktatásügyi m. kir. minisz-
térium, a m. kir. honvédelmi minisztéfium a 
Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Tör-
ténelmi Társulat, Nemzeti Muzeum, Had'örte-
nelmi Muzeum és Hadtörténelmi Levéltár, Had-
törtenelrti Bízott ág, Egyetemi Képtár, a Tesz 
es ö szes irredenta szervezetek vezetői Külügyi 
Társaság, továbbá az egyetemek történelmi ta-
narai, egyéb tudósok, kutató katonák. Bevonható 
volna meg az országgyűlés, a törvényhatóságok 
egyházi és vi'agi méltóságok, szóval mindazok, 
kikneK támogatására az emlekmü felállításából 
kifolyólag szükség voln?. 

Az Országos Nagybizottság faladata volna: 

1. Az ügyet országos ünneppé avatva, en-
nek érdekeben hathntós propagandát kifejteni. 

2. Az anyagi eszközök előreteremtesével 
az ünnepseg sikerét biztosítani. 

3. Az évforduló ünnepségre Jurisits Miklós 
életet es Kőszeg ostromát tárgyaló tudományos 
könyv, emlekkönyv vagy monografia megiraiasa, 
levéltári kutatások alapján. Folytatjuk. 

E i r d © t m é n y e k . 
2J58 —193l>. Közhírré ttszem, hogy Kőszeg 

város erdőgazdasága f. «:vi március 17. és 18 an 
gyeritesi húzott a^iát árverez el a Szabóhegytn. 
Március 24 én Agfaárveiest tait az liánynyergi 
gyéiités és vágástan. Eíadáera kerül 400 rakás 
agfa. Az árveresek kezdete délelőtt 10 óra. 

1704 -1930. Felhívom Skreka István 1909. 
évfolyambeli, anyja Skieka Sándorné, Gábriel 
Karoly 1911 evtolyambeli, apja Gábriel Vitusz, 
Meleg Rafael 1911. évfolyambeli, apja Meleg 
Mthaly, jelenleg Kőszegen tartózkodó levente if-
jakat *s &zok munkaadóit, hozzátartazóit, hogy 
jelentkezesi kötelezettségüknek büntetés terhe 
mellett tegyenek eleget. Jelentkezni a tűzoltó-
laktanyában hétköznap a hivatalos órák alatt 
(d. *. i2—l-ig vagy este 6—7 óra) a levente-
egyesület helyiségéb n kell. 

26-1 — 1030. Közhírré teszem, hogy a városi 
pénztárban tavaly ról maradt száraz agfa váltható. 
Az ágfa ára 4,P helyett 3 P-ben állapiiatott meg. 
Tekintettel arra, hogy a jobb idők beálltával az 
erdei utak kezdenek kiszáradni, és az Erdőhivatal 
azok karbahozásával rövidtsen gondoskodik, az 
agfa leszállítása akadály nélkül történhetik. 

2083—1930. Közhírre teszem, hogy a vá 
rosi Erdőgazdaság a/ Alsóerdö 13 as tagjában 
fekvő 19Í9. evi vágasterületet mezőgazdasági 
használatra parceliazva egyeseknek kiadja A ki-
adás fí feltételei: Az erdőterület megművelendő, 
az 1930. évben kepás növénnyel, az 1931. októ-

csak a szabóhegyi gyérítésből lehet fát fuvarozni 
Felhívom a fuvarosok figyelmét, hogy fenti ren-
delkezésemet szigorúan tartsák be, mert ellen-
esetben kénytelen volnék a rendet be nem tartó 
fuvarosok ellen a kihágási eljárást megindítani. 

2104-1930. Értesítem az OFB utján a régi 
Vásártérén házhelyhez jutottakat, hogy házhelye-
iket kívánságukra újra kicöveKeltettem. Minden 
egyes házhely tulajtionos a házhelyét vegye bir-
tokba és legalább az utcai oldalon a városias 
jellegnek megfeklő keri essel |ássa el. A kerítés 
felállítására szabalyszerü epitési engedely kerendő. 
Kívánatos lenne, hogy a kerítés felállitásá ak 
tárgyában a házhelyesek egyniasközt megállapodva 
egyöntetűen es egyidejűleg járm.nak el. 

2657—1930. Közhírre teszem, hogy törme-
lék es szemét le akodó helyekül a nemezgyári 
iparvagány mellett az árviz által kiszakított rét 
es az alsó Eitner malom latt levő Gyöngyös 
part kimosott része jelöltetett k i ; minden más 
helyre tilos a törmele vagy szemét lerakása es 
az eddig kei löit helyeken beszüntetendő: külö-
nösen felhívom a közönség figyelmét arra, hogy 
a régi hercegi réten, valamint a Stipkovits réten 
és a mély utakon is tiies a lörmtlek és a sze-
mét lerakás. 

2625—1930. Közhírré te szem, ho.;y a Kőszeg-
falva telepen kitermelt 23 dtb. szilrönua árverése 
a helyszínen f. évi maicius hó 25-én kedden d. 
u. 2 órakor lesz megtaitva. 

Ja i rbr i t s L a j o s polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Az „Ipartestületek Országos Szövetsége" 
annak közhírre tételére kért fel bennünket, mi-
szerint hívjuk fel az iparos^ag figyelmét arra, 
hogy egyes biztosító taisasagok azza a fogas-
sal akarnak üzletfeleket szerezni, hogy az önálló 
iparosoknak törvényhozás utján való egykori 
biztosításából semmi sem lesz, tehát va:amelyik 
biztosító intézet révén gondoskodjanak öreg nap-
jaikról s kössenek az- „lposz--szal összekötte-
tésben alió biztosító intézettel életbiztosításokat. 
AL „lposz" kijelenti, hogy semmiféle hiztositó 
társasággal összeköttetésben nem áll, semmi aka-
dályát nem látja azonban annak, hogy az ipa-
rosok életbiztosításokat kössenek, ez azonban 
az össziparosság egyetemének egy ön illó nyug-
díjintézmény felállitasára vonatkozó kívánságát, 
aem a tervezett aggkori biztosító akciót nem 
érinti. Az „lposz" nevére hivatkozás tehát felre-
vezetesre irányul 

Tekintettel arra, hogy f. hó 30. napjára az 
évi közgyűlés van kitűzve, a f. havi tanoncsze-
gődtetes és szabaditások március 25 tn (keddi 
ünnepnap) szokott időben fognak eszközöltetni. 

Amint a közgyűlési meghívóból is kitűnik, 
március 25 en delelőtt 11 órakor jelölő értekez-
let lesz az ipartestület hivatalos helyisegében 
megtartva, melyie a testület tagjai ez uton is 
meghivatnak. 

A vetítőgépen kisért ismeretterjesztő előadás 
hétfőn e hó 24-en este 8 órai kezdettel ismét 
meg lesz tartva. 

Ipartestületi e lnökség. 

Mogrerditó ?ulyoscs pas örte városunk PUyik 

tekintélyei poU-árát S!ip<ovits l i tván malom-
tulajdonost n ult vatárntp reypel. 2 1 óv<?* 
Richárd fin azzal távozott *1 r< kgel a háztól, 
hoflry a borbélyhoz rr i^y. 9 óra tájban az a 
r^mbir terjedt cl a v á d b a n , hofy Stipl.oviti 
Rioburd atyj i szőlőhegyében d^v-niőtte mHgát. 
A hir, sajnos osai'hamar valói.ak bizonyult, 
mert u kiszállói? rendőri bizottm-u átlőtt kopo-
nyával holtan taiöita n"»fj{ a yzöiőház tornácán. 
Ac esetet Tóth Józ iaf vad r y i«r;:ülte, ki a 
lövés irányéba baladva az öngyilkost megta-
lálta. A végzete* tett o-\ Suuki s tn tudj* meg-
állapítani, ojf-rt a eot.d ní>lkü ölő fu ia ember 
s^m szóval, * m irasban nem ~doit óletuntsi-
ínrol kif. jer.óst. A s zo r ^ 'mas fiu Ktyj* mellett 
doluozgato't ét HHtjy roa/e volt a malom es 
háztartás vezetésébun. Még fiatalabb korában a 
malomban b s l t > ' t érte, amikor ew-yik őrlőheu-
ge- elkapta balkezét és azt ugy összeroncsolta, 
hogy e*é*z karját amputál j i kelirlt. Azóta 6 
volt P cshiád dedelgi:t*tt ta^ja éi femmibea 
hiányt r.em szaDvedett, uzülei, testvérei, b&ratai, 
tiíind egyuiá it szer-ttAk, m-rt joielkü, szorgHl-
m«s ember volt. Tattét taián rokkantsnarából 
tredrt remérytolen síor<jl..m iJér.hjtto elő. U^y 
poLdoiják soKttn, de e/.t csak » jó I s t t n tudja. 
Az várcsbao oaTitatlan rászvét nyilvnnuít 

m»'íí a iStipkuvits e^alád iránt. 19_8. karaoao 
nván ugyancitk e^v 10 eren d rék fiukat vess-
t"»tték el iperáció és para^pi bet^^eg után. 
Temetése k^dd?n d?!u volt óriási részvét 
mellett H temető kápolnájából. 

Halálozai. Elhunyt sok szenvedés után 
Pados Gáborné ezül. Hohlbaum Ann», a jó-
emlékü városi rkath. •»!'r-mi iskolai iiiHZtrató ör 
vet^ye 75 éve* korában. Szülei a h*tver^.s Rvek-
ben az ar koriban nagyon nlpszerü B i lház bérlői 
voltak. A feltűnő psépsigü h*j«dont HÍ akkori-
ban idekerült if,u fanitó, Pados (iábor, K sóbb 
a itözéiet w<e:i tevékeny tavrjj, a tanítók ft«ye-
sűletének eiső ein>kp, jfpyeít1* el macának ós 
i«en boldog hAz ;sóle'tt élt. Az el! unytat «yá-
szolják ayerin?kei: Padon Jenő ezr.diís, Pados 
Bélit, u Győri Első Taknr k főtisztvisplöje, Gizella 
f írj B j thy An^a'néejroksári Uxolai^hagató nejo 
és Padtj-» E iini, 7^:ami t negyszámj rokonság 
é* •/ életen áí bű^4ges barátnője, Tipka 
M »ri.». Temeti'tsp tegnap volt u temető kápolná-
jából i.Mgy reezvét meilett. 

Tako Józse f nyűg i r o d a l g a z g a t ú és nejének 

v>iroeu k k z.iszteletbou álló ca'liádnak 19 ^n 
40 évt.s há-'.assá^i évforddlőju* r.ldalmával me-
leg ünrepoltetésben volt részük mind a kiter-
jedt rok«>nsiiz, mind számos i merősük részé-
ről. E ráka ünnepre megerke/«jtt özv. Németh 
Gyuláné polg. iak. tunárnő leányuk is Pes ről. 

D o k t o r r á a v a t t á k a eiegedi Ferenc József 
m. kir. tudományegyetemen Kapi Gyu'át , Krpi 
Béla ev. püspök fiát. 

S á n d o r es József n a p j á n b*ven kijutott 
tf ámop po'g"rtaruunsnsk zenekisérettol ésHnól-
kill a fijye meisé^'fiknek ötöne, d« a Jegsaebb 
sdománya e c:apoI,nttí, a tavutti ragyogna alsö 
meleg sugarai, exuttai hiányoztak, — borusr 

esős volt az. id«, no ád pólolfa a baráli steretet 
melftue és megia oaak tavaszt jelent a Sándor 
és Jóssef napja. Nóvtel^nül köszöntjük mi is az 
ötazea n^vnaposokat. Ne érje őket a aok jókí-
vánság egés/. teljében. A jóból i i megárt a sok. 

MMrclua 15 a tanítóképző gyakorlo-Iskolá-
jában. Kó<,zey város iskolái körött a lewifjabb 
HZ uiUmi tanítóképző-int«'z*t gyakorlóiskolád., 
^meiy • hő 15 én d. u. 3 órakor sok s/íi ö ó i 
t tunü%y kes b?iratfti je'enlé^ben ünnepelni 
ment kis cttbonába murcius Iduaát. Kedves, 
l#>!ftkem-ló ktjp».orozatok vonultak ei a vtnde ' 
vek és tanitvanyok testi é* leik! s e l ő t t . 
Nem tz ií>inert sablonszerű sz i /a l .soi és be«?íd, 
do a nevelő éh i .aoitvány e>:yüit»* mu ;kájá 
l ó i » lelkiélet le«fii;omabb bimbói izempiiian 
lás aiutt p4*t»ntak ki tüzes rózsákká, xmikor 
H i m»s báe»i szeretettől áthatolt kírdé^eire a 
legkisebb tanítványtól a k^nayví bbikig 1848. 
márciusi »»semÍDyeh részta vC vált. Nem volt 
itt Azóbíitrr.ozás, üres rravai' s>m röpködtek, 
de va ó é:e\, ebemonytk pöröch k le a iegföl-
séKet^bb mrdon. A gyermek, s/unnv t.dozó leiki 
világából v i Cízicte hazüfiaa írzés !ánri/al 
c»ap''tt ki, a h°ly s itélntalkotás sziklaezilrrdnn 
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lépett ©16, a megfontolt cselekvések hamisüatlsn 
m<don láttak napvilágot. Az őrökre emiékeze 
tes délutánból megtanulta a szülő, hogy milysn 
nagy erők szunnyadoznak a gyermeki lélekben, 
hcpjHn kell kiosalni az alvó Cfirákat, mint le 
bet azokat terebélyes, viharral küzdő fává n« 
•elni, elleuúramlatokkal harcra mindig készen 
álló mrtgyar lelket az I ítechsz emelni, a hazát 
szeretni és érte mindbnét feláldozni tudó em 
bérré alkotni. Itt bő fclkalros nyilt a szü'őnek 
látni azt, ho,?:y fontos nemzeti érdekek kíván-
ják hz ibkola és 8 szülfi ház közötti fcspceolat 
megteremtése*. Erezn-e ktilett mirdeckinek, 
bo*?y nem külsőségről van szó, hanem itt csakis 
ÖDzetlen, igazi nén és remzetneveiésről szabnd 
és kell beszélni. Élveztük a tanítást s oz a l b i 
szőtt szép fiyermekszavalhtokat és énekeket S 
a kis L;d*k Lajcs val, — amikor m^qkoeso 
ruzta a magyar cimert, — mi ia meggyőzően 
éreztük, hoyy hiszünk Mugyürortzag feltá-
mad i ^ b a n . Engtdja a jó Isten, hogy itörnsokar * 
még stebb, még léleknemesitőbb perceket te-
rem'hvssen a fc>s tanítványok Ifikében élő ví-
rágbimlókból . Gratulálunk Halmos báoiilC->uk 
bátran eiőre, mert nz idő r. pui s nekünk siet-
nünk keil az alapkő letételével, mert ki tuJja, 
mikor szóinak a kürtök 1 Egy szülő. 

Az evangélikus leányegyesület ünnepélye 

Szerény keretek között, d á n n á l bensőségesebb 
hanguistb'io ümep«l te az evangélikus leány-
egyesület márc. 15-éí. Az elemi iskola e«yik 
tantermében, szépen díszített színpadon nagy-
számú hallgatóság e'őtt, a Himnusz eiénekié^e 
utan hazafias es irredenta műsorszamokat adtak 
elő az egyesü l t tagjai. A jeienlevfz mi«gha 
tottan hdligrttfák Schwuhofer Vilma, Sohiőgl 
Bözsi, Bánd »r Juliaka, Gacnauf Kata, Motován 
An ns, Schrfdl Kirol in , Dreáchír Lmcsi, Schwu 
hofer Lincsi, Gamuuf Anna és Horváth Rozsí 
ajkan ftlh*ngzani a mtgyar hazafiság és irre-
denta lelkesítő igéket, melyeknek különös ér 
téket adott az, hogy a német nevű és any i 
nyelvű, de. szinpompái magyar ruhába öltözött, 
igaz magyar érzéstől áthatott leányok ajkáról 
magyarul hangzott. Az ünnepély lélekemelő 
hangulatát Or tan Károlyné ny. tad tónó sz'pen 
felépített, izzó baiasrcrttHttől lángoló, hat ü a ü 
ünnepi beszéde koronázta meg és tette a hsl* 
gstóság eiőtt olyanná, amilyennek egy marc. 
15 iki ünnepélynek lennie kell. A inutor össze 
állítása, betanítása és az efcész ünnepély kifő 
gastalan, szivet lelket gyönjörködíetö l^veze'ése 
Lmchober Ödönné fáradha'alan és őnfo'ildozó 
muukajának eredmény?, kit h .znfias lelkese-
déssel lámoghtott különösen a tec'jnikii részben 
Kuhu Jánosné. 

Marc us Idusát a szokott fényes keretek 
között ünnepeitek meg városunkban. Délelőtt 
9 órakor a Jézus Szive templomában voíteaent 
mise, d. e. 10 órakor az evang. templomban, 
fél 11 órakor p'-dig sz irr. templomban volt 
unr.epi isii ntieztelit, melyen ti hitóságok és a 
katonaság is megjelent. A város közönsége 
szombaton Hste ünnepolte me».- nemzeti ünne-
pünket b Mulatóban. A műsor kiemelifdő szAma 
voit B»rta OruAa dr. boncé* tanár izsó hta;fia3 
ünnepi beszed -, aki a 4 8 .ts márciusi ifjak haza 
szeretetét viiagitotta meg igen érdekes és él-
vezetes előadáeban. A Művész Színház „Petőfi* 
című darar j , valamint a színtársulat tagjainak 
ezava atai pompában illettek be a p rog rammá , 
melyet a Cor eordia dalá-da veze^tt b* a Hiszek 
•ggjc l Dr. Síur Lajos karnagy betanításában. 
Délután a leventék részére rendezett ünnepé 
ijen Kiss Gyula alreáiiskolai lelkész mondott 
nagybatáku beszédet. Posob Antal, Kratochwill 
Károly és Farkas István leventék üwyi.-a sza 
vkiírtai, különösen Fark-ia Istváné, ki saját 
költeményét adta ulő, sok tapsot arattak. Né 
muth Oito ovediata egy kis hazafias költemény 
szép elOhdax ital kÖnn\e*et csnlt ki a szemek-
ből. A Muv. fz Sr.ii ház a levent-^knsk \* elő-
•uiu a „Petőfi" e. szÍLdarabot. Az összes intá 
xetekben u^y^nesak e.iép ünnepély köre.ében 
emlékeztek mik. 1848 mércius 15 rCl. A vim 
náziumban az u.ti tpi besz6dc,i ÜHÍamOos Jóiaef 

VII. o. t., a leár/jgininaiiumban S heffpr Klvir.. 
VIII . o. t. monatfc. Az alreá.'ieko ában Zitiis 
Benalan tunár nagjbatácu alkaimi s/in>iarftbját 
fcdták elő. Aa ünr pi beszedet itt Ms'.hia Ká-
roly dr. tonár u o: . . . Az i f i o g l l i k l l Iskolá-
ban Künn Jauos tacátó mondott az elemi iskol í 
(okDak bcszídft a nsp történeti jclentCség^ről. 

— A villanytelep mérnöke szabsdsagen. 
Schlamadiníier Otmór, Kő^a;^ város elektromos 
müveinek mérnöke, f. évi április hó 12-tÖl négy 
heti •zahadsáiíot kért és kepo't a polgármen-
tsrtfll. Szsbndeágáriak ideje aiatt a villamos 
müvek altttiánoa felügyrleterel Szeybold Rezső 
vároíi főmérnök bizaíott meg. Az irodai tsen 
dőket Gratcl Gyula, a szereiéfi teendőket D j h 
mann Ede, s gépházi szolgálatot pedig Szárnyas 
János f gépész látja el. 

Kietheti szabadságra ment dr. H«vu* Gyuit. 
k öroryos e hó 17- en. Szabadsága tartama alatt 
dr. Wiedisoh Aladi r orvos h<metltí*iti. 

A városi villamosüzem fsjlesztess tárgyé 

bsn az egyik kösgyüléssn tárgyaltatott f,„y 
ujabb erő«ép beszerzése. A* iigKy^l erdamb. n 
nem fo^lalkotoU a kozwyul^s, b^norn ki^d'a 
jav4slatiéio!rtf a viliamoa biioi isign.ig. Poi-
gármuster egyidejűiig tárgyalásod bs boe-rát'<o 

i?ott a y^smejk-yíi Elektroiuob müvekkel, mert 
e e< ki akarják ftjieszts; í a halóz;niu\at egó 

o Kőscegig. H i ez tényl-g me«t jrtMui , ugy 
az uj erőí?< p b szer^éso f.íJe«,l{!g «a vá ik, fil-
té vd periig azt, hoyy Kőszeg v/'ioí olo»u ár;i 
m.-t tud venni a vasmegyi i eUiáiromos müvek 
tői, m»»!y esetben az u ibai tő Kős^eufai^a is és 
* Ssatóhegy is megkapná n villanyvilágítást. 
A t.^rtyaiáiok fo'yai jnib tn vauná l . 

Pénztári vizsgalat a varoshszán. Polgár-
m ster az ulmull kbddan a szoo'.sn* neg>ed?ivi 
pói;itárviz->gslatot tartotta me^ a városháiáu. 
A vizsgálat során mii dent a kgnagyobb rend-
ben talált. 

A Polgári Kör csütörtöki választmányi ülésén 
Tí.ucber Gusriúv ulelnök az egybegyűlt teljes 
választmány előtt mély hatást keltő emlftkbü 
szodbvn moitatta ar elbuuyt elnök, Szerd<ituiy 
Károly, érdemeit és uzuiáu >ny na-^ u mngbizás 
ból lértc ffl rohcnci Ha;ek Károly n} uijalmaiott 
tábornoko , a város közliaztt i l po^ t rá t éx régi 
tagját u Kaszinónak az elnöki s/ékru való jo 
löltségntk az elfogadását. Őméltósága kószrt-
ndttei fogadta a jelölést és kötelességét az 
elhunyt álnok sielhmébeL izAr!« teljesíteni. — 
Ezután m^Kállapitották a köz yülés n^pirandjét 

l e hó 30 ára, Arkauer Mihály bemutatta a r.ar 
számad n kedvező adatait, a vÍKsimi bizottság 
elnöke Kőazfgi József pedig bejelenti t!e, hocy 
a£ elnöki gyáaz miatt elmiradt táncestéiyf us 

i vétbétfőn kívánják megrendezni, Tbold Dezaő 
! alezred snelv ném^loreiagi laúuimínyutjanas 
képvütitési.^1 kísért előadását mog a b5jt folya-
mán. A választmány helyeslőleg tudomásu vstte 

A turista es szépítő egyesület közgyűlésre 
készül. Most végzi a sarómunkálatot, melynt a 
számvizsgálók fognak ello>.őrizni, készüi az uj 
költségvetés és elöterjő^tós az évekkel ezelőtt 
as árvir. által elsodort úgynevezett turista híd 
újraépítésére. A róti völgybe éa a* erdei uton 
az andalgóig terjedő utig sétáló közönségnek 
mit.dig ked?elt átjárója volt nz a híd. Moat ugy 
szándékozzák megkonstruálni, hogy árvíz ne 
veszélyeztesse. Azobázi AKredérrs nmléképitésrCl 
is lórfziotes jeieatés kerül napireedrs. 

Turista kirándulás Kőszegre. — A Magysi 
Turista Egyt-sü:et nt\cskék" osoporljának több 
tagja Kozmu Géza vezetésével Budapestről tu 
rista kirándulást tervez a húsvéti ünnepek alatt 
Kőszegre. A kirándulók két napra csinálták meg 
progr imjukat es erről a Kőszegi Turista Egye 
sülat vezetőségét azzal értesitis, hogy H 10 fér fi 
és 5 höigy résztvevőnek eissállásoiását é git 
eék elő, amit természetesen készséggel vállalt. 

SzUnidei továbbképző tanfolyam az all<-mi 
tanítóképzőben. A kultuszminisztérium az ore 
tülöniö/.Ő részein elsz.g"telt helyeken elő klsobb-
ségi területek tanítói részére továbbképző tan-
folyamot kíván létesíteni Kőszegen. A tatifuiyam 
célja az ujabb p.'dnKÓgia irányzatok m^gisme 
rése, s a kuliura forrásaitól niusszebbeső vidékek, 
tanitóinftk továbbképzési iehrtő«é«ek ryujtásB. 
A kultu-zmiűiszttrium a tanfolyam mrgszerve 
zésére Dr. Btyer Ede kir. tanfelügyelőt küldte 
ki, uki Zoltán Géza igazgatóm! és a város v , 
zetöeétjével folytatott t k ulnpjári a t .r 

folyam előkt szitesi munkáiatait már m- gkes 
dtítte. Az augusz:u> hón.\pb.in létesit"ndú . m-
fo'ysmou az ország különböző várm^jéibí: ' ! 
120 tanitó és tanítónő vesz róizt. Az plőadá 
egyetemi tanárok, tanítóképző iniézeti tai. 
ós miotutanifisokat ellátó tanítók vég/ik. 
várotra, amely egy hónapi gyujtópont'^v^ 

RZ ország tanulási vágytól idesereglő tanitósá 
^ának, nemcsak kulturális szempontból, de 
unyaKÍ szempontból is nagy jelentősébe vau e 
tanfolyamnak, amelyre tekintélyes ősszeg elő-
irányzása hozatott javaslatba. — A* Hőadókon 
kivül 120 tanító hozza majd el a pénzét hozzánk 
elkölteni s csőrébe elviszi jó hírünket s csinál 
reklámot Kőszegnek, a kedvei nyaralóhelynek, 
a?. Irottkő ölébe hely ezett szép virágbólrótának. 

Az intezet fala mellett mindig volt egy 
líyalogközlekodésre alkalmas bürü. A kilenc-
venes években elvi*ti> az árviz, későbh a be' OÓs-
k^rt clőt'i rétből jz.vüm^lcscs lett és a^óta ^auki 
sem eot.dol a bü.ü ujruépitésére. P -dig u lakos 
ság igtm sseretné, fca meglenne. \ poígármastjr 
'alán maí?áévá teszi ezt a kozkiváneágot és piros 
tojásul mindenki örömére oditer 'mti ezt a nem 
sokba kerülő „mű árgyal". 

— A papai szentbenedekrendi reálgimnázium 

ifjúsága ma ismét előadja Pápán „Djtre lovag 
szellemei- című színmüvet, ,r;ely B rgsfreund 
szerzeményét Sulymos Vendal bencésUnár dol-
gorta ftt magyar színre. As előadásnr.k mult 
vasÁmsp nag> s ikce volt. 

A nok lelkigyakorlata. Az OitAre*ye3jiet a 
husvöti lelkigyakorlatokat ápr. 12, 13., 14. és 
15 eu rendezi a nők számára. Az elmélkediseket 
Nagy Balázs tartj-i a reálgimtiázium dísztermé-
ben d. u. 5 órakor. Hogy mindönki biztosíthas-
son előre baljet magúnak, számozott jegyeket 
bocsát sí a readozőség. Az első 120 h> ly (első 
6 sor) mind a négy napra 1 P, a többi hely 
szinten né*y napra 50 f. Jegyeket előre lehet 
• cerezni az E.norie .nurnbau ápr. 7-től. A lelki-
Gyakorlatokra ezu'.on is minden knth. nőtmeg-
Div a rendozőseg. 

Lelkigyakorlat ka h férfiak számára Április 
9, :0, 11 és 12 én este 7 órakor lelkigyakorlati 
elmélkedések Ivsznek a féifiak számára a reál-
gimnázium dísztermében. Az elmé'kedéseket 
F U C ' J S Frrene körmBndi esperesplebános tartja. 
Ezen lelkigyakorlatokra a Bencés Diákszövetség 
(rigjait, az Oblatus Szövetség tagjait és minden 
kKtho'ikus férfil meghív a rendezőség. Használ-
juk föl .u alkalmat, hogy megújult, megtisztult 
szívvel várhtK&uk a föltámad; Kriszlust. 

A klrályvölgyl szanatóriumról most sok szó 
eeik. Ugy hírlik, hogy a szép t«rv a megváló* 
fulás felé kö.éledik és kb. 80 személy b foga-
dására épitu minden modern fels^preléssol. Csak 
io ilyen kényelmet é3 teljes punziót nyújtó intéz-
ménnyel lehet városunkban a i idegenforgalmat 
fniienditeni. E ' t , ha kell, a lehető legi^agyobb 
támogatásban kell reszesiteni, hogy létrejötte 
mielőbb biztosított legyen. 

A Szabóhegyen megkezdték sz eUő cy .raió 
építését. Az építőipar megindulásának e M fecs-
kéje. Ugy íudjuk, hogy nemsokára követi még 
néhányunk építése. Kozdetnek elég jó j'.-l vt ie 
éa néhány ér muiva mégis usak látói fogunk 
oly endmónyt, amiben eleinte kételkedtünk. 
Sajnos az, hogy a szabóhegy! vendéglő ü'.ern 
megszűnt. S8\ ugy halljuk, uz eddigi bériő 
eladta az rgész feiszt reléet, melyet a Oáni ts-
féia rőivöUyi ve. d ^glővilU sz imira vtaaroltak 
meg. A K/.abóh'gyi ti lep bmép^siusét pedig 
nagyon előmozdítana a via, világítás és 
utépité* küldésének mién bbi gyökerts elintésóse. 
E tekintetben ígéret köti A varost. Ha nem igy 
Imnu. akkor is meg kel* csinálni. A varos fej-
lődésének magvető munkája le.'* uz, amit ott 
é'esitrmsk. Komolyan &ell veuni. 

Felebbezásek A rároii közgyűlés többsége 
tud7aíevől?g elhatározta a törvényhatóság ha-
tározata elleni falebberést, meliyel az a leg-
utóbbi tisztújítás a.'kulmávai történt törvény-
ellenes nemjniölést a főmérnöki állasra meg-
semmisítette és a választást rendelte el. — Ez 
a felebb 'Zés a kösiva/g itáai bírósághoz kerül. 
Mi a magún'; részéről in szeretőink felebbezni 
— a többséghez é* kisoböségbei. N«gyon rövi-
den : hagyjak abba a jogorvotlatosat, — itt 
osak .gy » jcg<S o r osság: meg seil nyugodni 

törv' y re; d Ikezjsébe. 

Az oratoriombsn éneklő hölgyeket é* urakat 
kérem énekkari p r ó o i n szerdán este 7*9 órakor 
i polgáriba, a zertkar tagjait pénlüken esto 
/49 órakor uvysnod * zenekari prObáre. Slúr dr. 

csütörtökön. Tcijeaf.samu 
nt^ i 'nagy. 

- Kerék) névtáblák i b i z 
arkas m^ch nikuiuá' . 

H H i 
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A Múv:tz Színház tiziwpi vendÓ23i»repléae 
mult vanurnap lelt le. El kell ismerni, hogy 
Szentirányi Béla Ua tnűtrésztfárdáji nsttyoü 
szép e!ö*d4Soktí! mutatott be j 1 megválasztott 
repertoárral é« kóiségtden több pár'o áa'. érdi 
melt VOI'.M ;n*g, mint amennyiben részese volt. 
Radó és A'api társulatainak többhoti j>ttéksoro 
zat* learatta a iziubázba járó közönség majd 
mindennapi lekötöttségét és ne csod .Íja, ha neki 
csak a — böjt maradt. No d : jó emléket hngyott 
bátra és talán viszooílátjuk oly időben, mikor 
ínég nom kaszálták le e rétet és neki is jut 
néhány virágául. 

A KSE kö/gyüléss. Ma díls!5tt '/,12 ora 
kor a várofhiM köz^v ilési termé! en étri rendes 
közgyűlést tartja « KSE. wuaeíyen a jalentéssk, 
zárszámidisok és kó.tségvetések siorepölnek. 
Tagja't eiuton hivjs meg az Egyesület. 

K S E - S F A C 

^ í á l n a s i 

természetes alkalikus sós savanyúvíz 

k i t t l n o h a t á s ú 
köhögés es rekedtség eseteiben. 

Gyomorégést azonnal megszüntet 

Mindenütt kapható ! Budapest Nádor-u. 34. 

igénybo fogják venni. Tény az, hogv ké 
nyelmet, gyors leboi yolitást nyújt, olykor olykor 
így kis bosszúságot is hari 6 p^cgős tslöfî B-
téai dij mellett. A hővezetése u<y ludjus, egy 
szersmind önkorra 80 p mgőb.> karü!. 

Elkészül a kőszegi hós i temető . A jövő hát 

folyamán kezdik meg a kószá i hösitemaiö ol-

Ma délután 3 Vraí "kezdetül1 rendezését melynek során az uj temetőben el 

a tsvasri évnd legfontosabb bajnoki mérkőzése 
kerül lejátszásra. A SFAC volt mindig ü let? 
nagyobb el'enfél s a -or* hülönös játéka, hogy 
a mai rcérkőzés megint eldöntheti a bajnot' eág 
sorfát, m-rt a mai döntőfontosságú bajnoki mér-
kőzés yyőztVnek n:wy e*élye van az elsősére. 
Így tehát a tavasJ év*d eliő bajnoki mérkő-
zése Kőszegen egyu'tal a tavaszi évad leg 
na«yobt) mérkőzéaét u jelen'i s Uy m m lehet 
kétséges, ho4} ma nagy iom«vekbaa keresi f-jl 
a köröoeég a KSE pályáját. A mérkőzés sor^a 
teljesun nyiit s miu'án a két csapit gyforma 
tudásu, a nagyobb ielkesrd^s é« esetleg szeren 
cse dönti majd rl végeredményké? e fontos 
m é r k ő z é s sorsat. 

C E S E - K S E 4 : 2 (2;1). Mult vasárnap a 
s CÉSE ellen játszott baratságos mérkőzést a 
KSE tart .iékoa 1 cs'ip-it.j. A tnérkfzéa ered 
ménye egyáltalán m m hü kifejezője a jatékaak. 
Az I. o<ztáiyu e lerféllel *zemb»rn csapatunk 
feltűnő jo játékot mutatott, amit a N.mzeti 

helyeselt hősihalottak is a régi t^rnotöban kap 
nak sírhelyet. Minden hösihilottn^k canent-
kőből fjjf.ija lesz, nevének feltüntetésével. A 
h^si üm-toben elhelyezést nyer 52 magyar, 37 
olasz, 93 szerb, 239 orosz, 23 oaz.rák, 15 román, 
5 montenegrói ós 20 i s m é t l e n nomjetisógü 
hibi halott. 

Ser tés tu 'a jdonosok figyeimabe ! Akik s*rté 
seiket orbánc (RotNuf) ellen ojtatni kívánják, 
jelentkezzenek a városháza I. emoü 8. sz. iro 
dáj'iban, ahol az ojtandó serté9ok darabszámát, 
korát és hoz/ávetöjeges súlyát kell bejelenteni. 

Az utolso k u l t u r e s t r ö l helyszűke miatt, jövő 
számunkban közlünk basz\molót. 

Olcsóbb lesz a pénz E héten az angol bank 
és az oaztruk nemzeti bank fái-fél százalékkal 
szállította le a bankrátát. Valószínű, hogy ez a 
többiekre éa igy a mi -nkre is hatáss'il lesz, mi 
nekfolytán néhány hét múlva a pénz u'áoi kamat 
olcsóbbodás* várható. 

Frontharcosod személyi lapjait K3sz»gen 
vitéz dr. Nagy Mi'<lós városi tanácsnok és Iván 
Józsi-f körzötsz^rvező tiszt igazolja. 

Mozihirek. Mt vasárnap S >iki fiát j i tssz* 
a mozg'j. Mint hang .sfilm e d*rab néhány hét-
tel e/.előtt szerepelt uz eiső hstes bu i i p i s t i 
mozgók müsorá i. K )t árva lél«'< szóról nét mu-

I tatja b« a film kissó valószínűtlen, de unnál 
meghatóbb és gvóny5rűen m?graade?ítt törté-
net keretóban. Különösen nagvon szépek a film 
lei vételei, meetari munkát végzett ^ rendező. 
Kitűnőek a főszereplők. Külön is feltűnnek az 
előjátékban bámuiatosvin kedvcsin jitszó gyer-
m«k szinószak. Kedden is játszid a mo/gó. E 
n^pon »Az örd i* bibliája" mígv. Iigaliaas da-
rab, am-'vbín a fő^z^rapeket R m í é H»ribíl 
ós Ijuciou Díls»ce látszák. Páros logfeís^bb kö-
reiben játsz^dii le i történet s ax u j íbb néma 
fi.mek sorában o d-*rab a legjobban sikerültek 
k ő i é tartozik. A Siinpártóló kedv^zménves je-
g y i természetesen mindkét előadásra érvény-3-
sek. A kedvezményes bórlet sielvény a Scin-
pártoló pi tozb^szidőnél kaph\tő. 

Hangos f i lm Kö»zegsn. Nigy n^giepetés a 
kőszegieknek, hogy bár na^y á'd>zatok á-án, 
de sikerült biztosítani a hangos filmn -k bemu-
tatását Keszegen is. Kedden ós s?9rd\n április 
1 én és 2 án a „MA-nor keringő" t fogja be-
mutatni a kőszegi mozgó « ez alkalommal az 
UFA kiküldöttei 2 napra felazorelik a hmgos 
leadó kászüléket. Nem kótségep, hogy mindkét 
nap zsúfolva i»az a mozgó s ezfirt ajánlatoe 
idfejében helyeket biztoaiUni. 

Kerékpárnévtáblák mélynyomásu 

betűkkel kaphatók Heidenreichnél. 

A tenyészá l l a t v a s á r r a l kaposolatos m^ző-
ffazdasáei ^s ipari kiállításon az E t e r n i t Müvek 

_ . . . . . „ , . . . f , Hatschek La jos cég p«vil!onj i kétjégkivül a lear-
az aszfiltgödrök olyanok,^ mint a tátongó „ e b b k i á | , i U 9 i objektumok egyike. Az impo-

Sport is elismer, hogy a vendégcsapat techni szájal. Szinte halljuk feljajduló segélykiáltásu- j s j í n 8 épitmóny kívül beiül teljesen Eternit pa 
küsabb játékával 1ünt ki. A fenti eredmény kst H á t c u d i ? Annyi zökkenést elszenvodni. i i áT t J j Vr»n burkolva és a tetőszerként E ernit 
1 • I / i \ _ l 4 . _ I _ * J 1 A. I A A. I . 1 .C i. U A 4 U .. rvi A. * « ,1* k í I n a i 1 . t« ' í! I r« Á n U/\l .VI í . . . . . . • > 
leginkább annaV tulajdonítható, hogy a tartalék 
bekkpt megszokott p >aztja mindig előre vi te, 
ugyhntiy a celli csatároknak a m« gmuradt egy 
b e k k n e m b e n nem volt nehéz dolguk. Feitüi.t 
a KSE meub-pően szép összjátéka és lendülete. 

A ti lefon előfizetők c*záma városunkban 
e g y r e szaporodik. Ö r ö m m e l látjuk ezt, m e r t mi 
nél többen kapcsolódnak be annál inkább felel 
meg a céljának. Reméljük, hogy azok a? inté-
zetek hivatalok és ü/.letek, amelyek a hálózatba 
bekbpc*o!vj m 'g niocaenek, nemsokára azintén 

Köszönetny i lván iás . 

Mindazoknak, kik szeretett 
jó fiunk ill. fivérünk es rokon 

Stipkovits Richardt 
váratlan és tragikus elhunyta 
alkalmával okozott mélységes 
fájdalmunkat bármely módon 
nyilvánított részvétükkel, vala-
mint a temetésen történt meg-
jelenésükkel enyhébbé és el-
viselhetőbbé tenni igyekeztek, 
koporsóját koszorúkkal és vi-
rágokkal borították, ezúton 
mond hálás köszönetet 

Kőszeg, 1930. márc. 17. 

a gyászoló család. 

A kösza^i kir járásbíróság mint telek-
könyvi h a t ó s ág 880 1930 tk. s» 

Arveresi hrdetmeny-kivonat. 
Dr. Schneller Aurél vé^rehajtatónak 

Tellinger Alajosné szül Treiber Terézia 
végrehajtást szenvedő ellen indított vég-
rehajtási ügyébtn a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 7H6 P 48 f. töke-
követelés és járulékai behajtása végett 
a kőszegi kir. járásbíróság területén levó 
Kőszeg városban fekvő ,s a" * 
sz. tjkvben Feliinger Alajosi 
Teréz nevén ál ló 4-1 sorsz 
alatt foglalt ingatlanra, az ei 
szám alatt a '2^25928. tk. s 
özv. Treiber Antalné sz. M. 
javara bekebelezett haszon 
fenntartásával P a 2 sors 
ingatlanra 1200 P, a 3 sor éí 
tngatl inra HO P, a * sor és 78 
782t'a hrsz ingatlanra 4-0 P 
tjkvben + 3 »or és 2232 hrs 
vett ingatlanból ugyanannak 
»/, részre 480 P, az 5147 sz. 

E L E K T l I t O 

K l O M S Í O á " 

Vasárnap, március 23-án 

HAt ha még nagyobb baj l e « be.őle és holmi j C9^Vckböl készített hatalmas oszlopokon nvug-
kártérítést kérnek megaántult, lábatörött lo/ak 8 z i k > C s ö k i t t ! A t j á k | h o í y a o é í ? vi>áffbira 
ért. vagy autók tengelytöréseért? Vájjon kit j g y4 r t c nánvai milyen sokféle MhasznáM leh.lő-
illeí majd a felelősség? A város berendezkedni, a é w t nyU j t , i nak. Különösen tetszettek a kiálli-
aszfaltjavitó önkezelésre. Miért hagyják a mé j t o t l E l e r n i t |f;f0ivó csóv. k : szenzációi, hogy 
lyedések tágulását, szaporodását ? Az aszfaltot i a ^ m á r „ év nyarán Eternit nyomócsöve-
egész nyáron át havonkint kell rendba h o z n i , j k i t h o z p i a o r < | v i z v o z s t ö k i c?lokri. 
hogv télen se lsgyen baj v?le. 

- Autóbuszjárat Szombathelyre vs Ke r e . ek egy 3 szobából álló 
sárnap és kedden a Sjhariy-necs k e l ő s z i m j komfort lakást bórbe attf. h^ 1 ére. 

j-hntkezés osotén. Tiaztelettfl Hódtgh J ínos. C i n : Tratter Gvőr^ főiesrvző VrHsv.»r. 

Meghívó. 

A Kőszegi Polgári Kör 
f. évi március hó 30 án, vasárnap 
d. e. Vili órakor saját helyiségeiben 

közgyűlést 
tart. — Tárgysorozat: 

1. Elnöki jelentés 
2. Az 1929. evi zárszámadás. 
3. Tisztújítás. 

4. Indítványok. 
Kőszeg. 1930. március 22-én 

Az elnökség. 

Közhírré teszem, hogy a néhai Tompek 

János örökösei és özvegye tulajdonát 

képező következő ingatlanok u. m . : 

1. a Várkör 14 b házszámu h á z és ke r t , 

? egy drb. Ursprung-dülől S20 n.-öl 
kiterjedésű s z ö l ó és 

3. egy drb Schüttwampen-dülöf kb. 
380 n.-öl kiterjedesü s z ő l ő , előbb neve-

zettek megkeresese folytán, az általam 

1930. évi március hó 30. napjának 
vasárnap d. e. I I órá jakor 

Kőszegen, hivatalos helyiségemben meg-

tartandó önkentes árverésen a legtöbbet 

ígérőnek eladalnl fognak 

Dr . Ha l i k M i k s a s k. kir. köz jegyző 

tanból ugyanannak nevén ál ló részre 
120 P kikiáltási arban elrendelte 

Az árverést 

1930. évi ápril is hó 3. napján 
délelőtt 9 órakor 

a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé-
gében Chernel-utca 12 szám, I. emelet, 
fogják megtartani. Az árverés alá kerülő 
ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem adhatók el. — Az 
árverelni szándékozók kötelesek bánat-
pénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész-
pénzben vagy az 1881 LX. t. c. 4_'. §-
aban meghatározott árfolyammal számí-
tott óvadekkép«s értékpapirosban a ki-
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek 
előleges birói letétbe helyezéséről ki-
állított letéti elismervényt a kiküldött-
nek átadni és az árverési felteteleket 
aláirni (1881: LX törvénycikk 147., 150., 
170. § § . ; 1908: XL. t. c. 21. §.) Az aki 
a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, 
ha többet ígérni senki nem akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka sze-
rint megállapított bánatpénzt az általa 
igert ár ugyanannyi százalékáig kiegészí-
teni. (1908: XLI. 25. § . ) 

Kftszeg, 1930 február 13. 

Dr. R i ed l Z o l t á n sk. kir. jbiró. 
A kiadmany hiteléül: 

Heim M á t y á s tkvvtzetó 

Március 30-án 
M e l A " M '-akor egy szőllőt a 

^b i 280 n.-öl kiterje-

<; <en eladok. 

Pi b." ÍÁK HUQÓ ügyvéd. 

FIA 
Két árva lélek szerelme 7 felv. 
A főszeiepben Helen Twelvetres 

és Frank Albertson. 

És a kisérömüsor. 

Kedd ünnep) március 2.i-én 

Az ördög bibliája 
Párisi regény 9 felvonásban. A 

főszerepben Renée Heribel. 

A nagymama fiacskája 
Uj stilusu komédia 5 felv -ban. 

J ön ! Jön ! 

Április 1. és 2-án : 

Mámorkeringő 
Hangosfilm! 

nisj 3 'Hi!a. fiimöícsöskert 
ena 

a í< — c 
^Icsterméssel bérbe-

a kiadóhivatalban. 

1 sorsz és 7020 hrsz. alatt fo 

Földeladás. 
Treiber testvérek tulajdonát képező 
szántóföldek a kölbl, soproni uti, 
anger dűlőkben, gyümölcsösök a 
szabóhegyi es gerndülőben és erdő 
az óháznál f. évi márciu? hó 30-án 
vasárnap d. e. 11 órakor a leg-
többet Ígérőnek önkéntes árverésen 
Rohonci-ut 2 sz. alatti ügyvédi 

irodában el lesznek adva. 

ad. Kjő. 9/1930 sz. 

Közhírré teszem, hogy a néh. Schreiner 
József és neje szül Edler Zsuzsanna kő-
szegi volt lakósok hagyatéki tömegebe 
tartozó S á n c á r o k 10 b házszámu félház, 
az örökösök megkeresése folytán általam 

1930. évi március hó 30. napjának 
délután 3 órájakor 

Kőszegen hív. helyiségemben megtartandó 

önkéntes árverésen a legtöbbet Ígérőnek 

eladatni fog. 

Bővebb felvilágosítást Nagy Lajos hegy-

mester ad. 

Dr . Ha l ik M iksa s. k. kir. köz jegyző 

\von tt Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kősz-'^n. — 

KTO; 

I 
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