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A Nemzeti Egység 
kőszegi szervezete 

ma már fogalom, pedig még csak 
fé lév ts gyermek. Nincs már Kő-
szegen ember, aki ne tudna róla 
Nem párt, nem választási iroda 
nem a mindenáron érvényesülni 
akarók szervezete, hanem a nem-
zeti gondolat és a nemzeti erők 
koncentrálója. Alakulat oly m i -
gasztos céllal, mely egyrészt a 
sülyedő h i jó t mentő segélyhaió-
hoz, másrészt a tűzvész által el-
pusztított lakhelyet felépítő mun-
káshadhoz hasonlítható. Nemzet-
mentő és nemzetépítő szerv. Fel-
karol és magáévá tesz minden 

?igaz ügyet, támogat minden ta-
gót ügyes-bajos dolgában. Élet-
fenntartó erő, mely nélkül nem-
zet nem élhet. Meg volt mindig, 
már Szent István idejében is, IV. 
Béla idejében is, élt a XIX. sz. 
reformkorszakában és újjáéledt 
most, a nagy vérzivatar elmultá-
val. Tel jesen uj formát adott neki 
a Vezér. Az összeomlás idején 
télies apátia, tespedés szállta meg 
a lelkeket. Siralomházi hangulat. 
A nemzetfenntartás ösztöne aludt. 
Könnyű volt hát a nincstelenek-
nek összeverődve a halódó orosz-
lánt megalázni. A keleti veszély 
még nem múlott el. A XVI. sz.-
ban a pogány török fenyegette a 
kereszténység létét, ma a bolse-
vizmus gőzhengere rémíti a mű-
velt nyugatot. De a belső bomlás 
sem szűnt meg, mely mindig 
u j a b b tápot kap kívülről. Ha ma 
a nemzeti alapon nyugvó társa-
dalom nem szerveződik meg, nem 
kapaszkodik egymásba, akkor 
egv uj forradalom söpörhet végig 
rajtunk, amelyből talán már nem 
lesz fel támadás. Ez az érém egyik 
oldala Lássuk a másikat. Az el-
múlt évtized alatt szomszéd né-
peink nagy átalakulásokon mentek 
át. Legelőször az o las i nenue t 
rázta le a vörös rémet. Most a 
nagy német nép A kis Ausztria 
is feleszmélt és hadat üzent az 
internacionalizmusnak. Forrong 
Spanyolország. Mi nem burko-
lódzhatunk patőpál uram füst-
karikái mögé és nem is enged-
hetjük meg magunknak azt a 
fényűzést, amit e:gyk-másik nagy-
hatalom megengedhet , t. i h o g / 
annyi pártra sza'íad, rtiiany di-
vatos, vagy hangzatos politikai 

jelszava van. Ezt a maroknyi 
nemzetet csak fanatikus akarat, 
egy egységes gondolat , egy cél, 
egy eszme tarthatja meg. Ezt az 
eszmét, ezt az utat mutatja a 
Vezér, aki prófétai meg'átással 
tekint a jövőbe, s hazájáért ag-
gódó, de egyszersmind bizó, erős 
lélekkel, sziklaszilárd elhatáro-
zással vezet bennünk. — S ha 
hosszú vándorutunkon kiapad ivó-
vizünk, vagy elfogy a kenyerünk, 
ne zugolódjunk, mert Isten velünk 
van, a Magyarok Istene. — 

Városi képviselőtestületi választások. 
E szép cim után tehettünk volna 

kérdftjelet. Annyira tele van a város 
hírekkel mozgólodásokkal s talán 
önjelöltekkel is. Esetleg felkiáltójelet 
is tehettünk volna beszámolva arról, 
hogy ezekre a választásodra a legkö 
zelebbi hetekben már tényleg sor is 
kerül. De nem teszünk sem kérdőjelet, 
sem felkiáltójelet, hanem egyszerűen 
pontot, mert ez ügy le van zárva. 
Legalább is egyenlőre. 

Az arra legilletékesebb tényező 
Vasvármegye főispánja már az ősszel 
kifejtette e tekintetben álláspontját az 
N. E. kőszegi választmányi ülésén. 
Most sincs semmi hozzátennivalója. 
Csak megállapítja a N. E.-hez] intézett 
soraiban „Kőszeg önkormányzatának 
visszaállítására csak ez év szeptember 
u v á b i n kerül a sor". Sokkal örven-
detesebb azonban ezt magyarázó kö-
vetkező mondata: „Hogy a várost 
t imogató munkámat emberi számítás 
szerint sikeresen fejezhsssem be". A 
főispán kijelentette, hogy az önkor-
mányzat azonnal helyreállítása iránt 
csak az esetben tenne sürgős intéz 
kedést, ha ezt Kőszegen mindenki 
kivánná. 

Azt hisszük, az egész város ne-
jében leszögezhetjük nincs senki Kő-
szegen akinek ilyen kívánságai volná-
nak. örülünk, ha remény és mód van 
irra.hogy minden izgalom nélkül a város 
szanálását sikeresen be lehet fejezni 
és a városnak mosttni l?galább lát -
s*ó!agos nyugalmát ssmmiféle uj vá-
hsztás fel nem boritja. Az egész vá-
rosnak osztatlan hálája kiséri azt a 
nagy és eredményes munkát, amelyet 
Vasvármegye főispánja városunk érde-
kében kifejt Ezért tehát leszögesz-
hetjük, hogy az adott htlyzetben egye-
nesen örömmel vesszük tudomásul, 
hogy a képviselőtestületi választásokra 
egyenlőre sor még nem keiül. 

Majd h» aktuális lesz, hogy akkor 
ni lesz, erre vonatkozólag szintén 
volt már a'kalmunk ál. sj htunkat 
leszögezn'. Egyetlen e_;y a cél. 
Biztosítani a város békéjét és azt, 
hogy minden hirc nélkül politikamen-
tesen oly képviselő testillet kerüljön a 
város parlamentjébe, ahol csak e^y 
vezércélt ismernek, a takarékosság 
jegyében minden ellentét kiküszöbö-
lésével minden magán és pártérdeket 

háttérbe szorítva, mindenkor c;ak a 
város közérdekét szem előtt tartó 
nunkás képviselőtestületnek lehetőleg 
egyhangú megválasztását biztosítani. 

Tudjuk, érezzük mindannyian, hogy 
városunk háztartása nigy nehézségek-
kel küzd. 

Talán ennek következményekép 
látjuk a lakósság elszegényedését és 
küzködését is. Látjuk, tudjuk a mu!t 
hibáit is, de viszont arra is reámuta 
tunk, hogy Kőszeg válságának igazi 
oka trianoni helyzete. Nincs értéke az 
ingatlanoknak, a házaknak, nincsenek 
Mllalkozók, pang az üzlet, az ipar, a 
kereskedelem a fogyasz'ás, de minden-
nek legfőbb oka trianon 

Ilyen válságos időkben, amikor 
'rianoni bajainkat megsokszorozza 
még sok más Isten csapás is, ilyen 
időben tág tere van izgatásnak, a 
politikai fellángolásnak. A nyomorúsá-
got elsősorban lehet kihasználni iz 
tatással. De ép városunk kétségbeejtő 
helyzete az, amely parancsolólag elő 
írja, ne politizáljunk, de különösen ne 
keressük azt az utat, amely a hatalom-
mal való szembeállást tűzi ki célul. 

•Ezen az uton ez a város csak teljes 
elbukáshoz juthat el. Aki szereti Kő-
szeget, városunknak mhden intézmé-
nyét, minden alkotását, gyönyörű vi-
dékét, azok nem akarhatják a bukást, 
azok csak menteni akarják, ami ment-
hető. 

A mentés egyetlen lehetőségét az 
eiők összefogásában látjuk. N«m tud-
juk elhinni, hogy a gyűlölködés, amely 
kőszegi embert kőszegi emberrel 
szembeállít a pártokra szakadás hely-
zetünk javulását eredményezné. Volt 
már sokszor feszült helyzet Kőszegen 
és állapítsuk meg, ezek az évek min-
dig meddők voltak. Amikor az egész 
országban igen nagy építkezések 
folytak, Kőszegnek csak nagyon kevés 
jutott, dacára annak, hogy egyébként 
a legalkalmasabb hely. A múltnak 
«rre a drága tanulságára kell emlé 
keztetni mindazokat, akik azt hiszik, 
hogy ismét szembeállíthatnak e város 
ban pártokat, vagy egyéneket, v. Sz. 

A legitimizmus 
és a Nemzeti Egység. 

Sokan vannak, akik azt hiszik, 
hogy ez egy olyan téma, amelyhez a 
Ntmzeti E»ység ne n mer hozzányúlni. 
Dshogyis nem. Sőt! E tekintetben 
100%-osán valljuk a legitimizmus 
egyik vezető alakjmak kijentését, aki 
a következőket mondotln. „Na ke-
ressük, hogy ki melyik templomban 
imádja az Istent, hanem minden ma-
gyar találjon egymásra az Isten, haza, 
király gondolatában.- Ehh»z csak 
nég a következőket tesszük hozzá: 
Rossz szo'gálatot tesz az Isten, hnza, 
<irály szent eszményének az, aki sze-
rencsétlen nemzetünket most akarja 
bármilyen politikai jelszóval megbon-
tani. Most, amikor látjuk, hogy körü-
löttünk égő kanóccal a kézükben gyü-
lekeznek ellenségeink, hogy felgyújt-
sák trianoni csonkaországunkat. Ha 

azonban most egységesek vagyunk és 
kifelé egy emberként áll az ország 
szemben mindenkivel, akkor vissza-
lehet fordítani az égő kanócot és 
vissza is lehet szerezni azt, ami ben-
nünket jogosan megillet, A legitimiz-
musra vonatkozólag csak még egyet 
akarunk leszögezni és megállapítani. 
A N. E. vasmegyei vezére dr. Ostffy 
Lajos főispán s azt hisszük senki sem 
mondhatja, hogy nála százszázaléko-
sabb meggyőződésű igazi legitimista 
legyen valaki a megyében. Csupor 
Sánd >r a N E. szombathelyi kerüle-
tének elnöke is érdekesen és meglep® 
őszintén szögezte le álláspontját, mi-
<or a N. E.-ről és a legitimizmusról 
irt. Annyira érdekesek e cikkek, hogy 
egyes részeit alább le is hozzuk. 

.Pártok, amelyek inogni érzik 
maguk alatt a talajt, a legitimizmus 
jelszavával igyekeznek híveiket galva-
nizálni. A dunántúli magyarság köz-
ismert királyhüségén keresztül próbál- ' 
ják veszni készülő pozícióikat men-
teni. S ebben a mentőakcióban a 
birtokállományába benyomuló N. E. 
szervezkedést akként akarja feltüntetni 
és azzal diszkreditálni, mintha az a 
legitimizmus ellen s a szabad király-
választó gondolát érvényesülése érde-
kében történnék. Ezzel a hamis be-
állítással való manftvirozás annyira 
nyíltan folyik, hogy elérkezett immár 
az ideje, miszerint vele a nagy nyi l-
vánosság előtt nyíltan leszámoljunk. 
A N. E. szervezetei nem a legitimista 
gondolat és a restauráció elve ellen 
küzdenek, de nemzeti szerencsétlen-
ségnek tartaná ennek a gondolatnak 
azonnali aktuálissá tételét és erősza-
kolását. A királyi trón betöltésének 
több hatalmas akadálya van. Nem 
lehet és nem szabad addig betölteni, 
amíg törvényhozásiig nem biztosítta-
tik a királyság demokratikus j i l lege. 
Nem lehet szó a betöltésről addig, 
amig a nemzet nem hozha'ja meg 
ninden külső befolyástól mentesen 
szabadon és függetlenül elhatározását. 
Ez a kérdés nem lehet egyes társa-
dalmi osztályok privilégiuma, h»nem 
azt csak a nemzet egyetemes akara-
tával lehet és szabid megoldani. Ma 
amikor egy politikai és gazdasági 
kataklizma !d jét éljük s körülöttünk 
•nindvn bizonytalan, vnnek a kérdés-
nek előtérbe állítása minden politikai 
észszeruséggel ellenkezik. Az az állítás, 
hogy a N. E. szervezetei a legitimista 
j ondo i i t ellen törnek, nem ecyéb kö-
zöiséges val-.merő kortesfogásnál. 
Ahol .a N E. szervezetei élén olyan 
kimondott százszázalékos legitimista 
vezér ál! Vasmegyében, mint dr. Ostffy 
Lajos, a táborban bizalommal és elv-
hűsége feláldozása nélkül helyet fog-
l ilhat a legtulzottabb legitimista is." 

Rádiót, gramofont, csillárt és 
egyéb villamossági cikkeket olQsón 
vehet részletre Spielmann és Krausz 
rádió szaküzletében, J 

Uj épületek villanyvilágítás és 
csengő szerelését olcsón és meg-
bízhatóan végzi Spielmann és Krausz 
Qég, — 

Egyes szám ára 16 fillér. "W 
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araéfhámös 
Az előző számunkban már meg-

emlékeztünk az öregbencésdiákok szi 
nielőadásátak főpróbájául- (Aszlanyi 
Károly: Szélhámos k erestétik ) Hisszük; 
azóta a kőszegi közönség személyes 
tapasztalatai alapján győződött meg 
arról, hogy az öregdiákok kitűnő 
munkát végeztek. 

Általános nézet — sokszor igaz 
is — hogy műkedvelőket csak dicsérni 
aaafcad, de kritikát gyakorolni fölöltük 
uem lehet. A „Szélhámos kerestetik" 
kőszegi előidasát azonban nyugodtan 
kitehetjük a komoly kritika reflektor-
fényének : ott is megálija helyei 1 Ha 
HS&1 ^'.cstrünk, i?em megszokásból, 
vagy illendőségből tesszük : kritikai 
vélem«jpyünk eredménye a dicseret. A 
hibákat - - minden hol vannak hibák 
— nem emktiük, mert kicsinyek és 
eUnyészék voltak; emlegetésük szőr 
szálhasogdtás lenne. 

Kezdjük a rendezésnél. Csiszár 
Mik lós mérnök végezte, tegyük hozzá: 
alaposan; a gyorsan futó darab mm 
d t n Jelenetén meglátszott gondos 
nmekaja. A kitűnő szinmú kiválasztása 
w az ú érdeke. 

A nőszercplől hagy tudásukkal 
é * ledves játékukkal bájt várázioltak 
az előadaSba. Hanél Vali Cigije kitfl 
rtöén sikerült alakítás vo l t : életet ön-
tött egy Itistárosi leány unatkozó, 
áttrándos, kissé nagytoló, de könnyen 
iíévfilö HgurSjábá. Ponesz Aranka a 
Posiasktsasszony szerepében kitűnő 
dyö|tott, mint Papperné pedig sokszor 
ifltghevetétte á közönséget; Takács 
( « ö h « r i h l > efegáná és oag^szerütn 
játszott; 

A ciftj$2érrpet Faár József (Berg) 
l lákitottá, á tőle megszokott stiiúsbs 
j l i ek lá l oldotta mefc nehéz feladatát, 
kaiönbseh á páros jelenetekben iGigi 
eél) rethekelt: igazáb tehetíéges. A 
darab legtöbbet tapsolt széteplöjc, a 
móka hőse: Fi ich Kán, ha cskk ki 
lépett a kulisszák mögöl, márkatatás 
viharzott á nézőtérén : vfctbeli kcánkus 
színész. KeméljOk, rr.ég sokszor gyö 
ityörkftdhétfink téhetsefcében. Mohner 
poteárihestkit Kiss GyÖrg^ élemben 
vém'eite tléhk. Külön kiemeljük Kiss 
Gyulát és Jaróás Lászlót, kis szfcte-
pűkben igaká'á rag\szerűt nyújtottak. 
Ctitzár Miklósról, a rendezőről mái 
áitgtmlékeitunk — WcséiőUg ; Csistái 
Miklóstól, a szintsi iől Ugyan tz a 
véleményünk : kettős siereptnek (Ke 
gél és Maurer) találó figuráival áliandó 
derültséget keltett És hogy a klasszi 
kus frázissal végezzük, jók voltak 
meg: Balikó József, Hölter Jczstl, 
Varga Sándor, Dózsa László, Fthéi 
Imié és Gerencser László — mind-
annyian beleilleszkedtek az előadas 
kitűnő együttsébe. A sugó: Olaszy 
Beia - igy olvashatjuk a szinlapon, 
mashennan ugy sem igen vehettünk 
volna roia tudomást: ó volt az egyet 
len .néma szereplő*. 

A díszleteket (Krampol József fes 
telte^ szepek voltak es mutaiósék, kü 
lÖnóLkep a 111. es IV. kep szalonja 
vo.i ízléses ts elegáns. A kaipiios 
n.urkai v. Vidor Ágoston s2ivesseg 
bói keszitette. A diszlein unkalaioka. 
maguk a szereplék vegeztek, Jaioss 
Laszio iranyiiasa mellett. 

Vegeredmény ; a daiab és a ren 
dezes elsőrangú volt, a szertplck 
nagyszerűen játszották, a köztmseg 
meiianyolia s ezt: sokat nevetett et 
tapson — azonban az erkölcsi sikei 
meg sem aimlu.to aranyba az anyag 
s ikerü l ; a szómban es a vasarnap, 
előadásukon — nogy közönség voit, 
ele nem lelt hfe 1 Az oka? Ntn. 
kutatjuk. Ct>ak kijelentjük: az öreg 
bences diakok műkedvelői, tekintve a 
jO.eKony ceii, sokkai nagyobb ^özon 
btgei tiüenieliek volna, m i — *uü 
tak eb aka.tak. 

JTÍindcnféU rovat. 
Gömbös G)Ula mondja: Ne ke 

ressétek munkátokban a könnyű érvé 
nyesíUés tttját, Az így elért sikerek 
elpuhítanak A puha embert az élet 
vihara majdan eJsöpri. 

A kisgazdapártot ismét érzékeny 
veszteség érte. Egyik vezető tagja, 
gióf Hunyadi Ferenc lépett ki a kis 
nazda pártból. Ez alkalommal nyílt 
levéltt intézett választó polgáraihoz. 
Nagyon érdekes ennek befejező mon 
dnta : .Ez elhaiá-ozásomat megköny 
nyitik szájnou.ra a magyar életkörül 
mények s azok által megszabott fel 
adatok ismeretében kialakult az a 
meggyőződésem, hogy Európa sőt az 
gesz világ politikai és gazdasági 
elyzetében a pártpolitikai ellentétek 

kiélezése nem szoigálliat a nemzet 
javára, akár a kormány, akár az ellen 
zék részétel induljon is ki ily szándék." — q— 

Érdekes, jért iit a Stájerházaknál 
tét egyetemi hallgató Szegedről. Be-
egyezték a vendégkönyvbe: .Itt elő-
t ö r jáiiunk, de nem utoljára*. Azon-
ban kézölték, ép ugy mint egy Buda-
estről itt járt ur is, hogy csakis 

járiunk, dt 
(IzÖlték, ép 

itt járt ur is, hogy csakis a 
ádió kőszegi hóbejelentéseire jöttek 

fel. Budapestről is állandóan érdek-
lödnek. Ha most előadódna az a va-
lószínű helyzet, hogy a Mátrában és 
Budapesten nir.es jó hó, itt Kőszegen 
igen, csak akkor látjuk mtg majd 
igazán, hogy idegenforgalmi es pro-
paganda szempontból rqiiytn előny 
származik a vátosia abból, hogy a 
rádió a hójelenté&eket leadja Kőszeg 
és környékéről 

—o— 
Ezen hójelentéseket már tavaly 

lapynk adta le.,Az idén a N.E. vetu 
kézbe. Kőszegtől pontosan elmennek, 
de nem mindig étkeznek pontosan 
Budapestre. A rádió, a meuotológiai 
intézet, az ilteai N. E. és a hivatalos 
tenvezők is kivizsgálták r á r , de 
igazi okára rájönni aem tudtak. Ezén 
továbbra is figyeltmmel kell kisérni 
ezt az egés; ügyet és a nagyközön 
ségei is n.egktrjük, figyelje, hányszoi 
es mikoi mondja be a tádió, hogy 
Ktszegtöl jelentést áem kapott. 

— o— 
A kőszegi n.ozi műsorára mosi 

n.ár,igazan nincs panasz 1 Sót ! Leg 
ujabban több oldaltól kapjuk a di 
csereteket. Tényleg a legjobb darabok 
szerepeinek es vannak lekötve a jö 
vőre is. Külön is ki kell emelni ai 
eln.ult vasárnapi „Csókol Veionika 
hímet, amelynél bajosabb, ötletesebb 
darabot mér régen nem láttunk. Saj 
nalhatják, akik nem láthatták. Külön 
t iömünkre szolgált, hogy e páratlaru 
tökéletes filmnek nagykzein főszerep 
lője Gaál Franciska, magyar volt. 

— o— 
Vagy két évvel ezelőtt elindítót 

tünk Kőszegről egy akciót, hogy téler. 
at kalapemelés nélkül, vagy kézfel 
emelessel vagy meghajlással köszönt-
kuk egymást. Egészségügyi és sok 
mas szempont is megokolja. Majd 
azt mondom, kinevettek bennünket 
kezden.enyezesért. Most olvashatjuk, 
Egeiben n ilyen előrehaladott ez a 
n.ozgalom, ahol a hélgyek indították 
el. A tcispán es a polgármester fele-
sege allata k az akciO elen. Maiis igen 
uagy ereümtnye van. A férfiak a hói 
gyekel is meghajlaisal vagy kézfel 
emelessel üdvözlik. Itt azonban ugy 
valósítottak meg, hogy a kalap fenn 
hagyasára csak a jótékony ceita meg 
vasatolt gomtjelveny jogosít fel, amii 
a férfiak a télikabatia tüz\e viselnek. 

—o— 
Me st már kifele megyünk a télből 

Közeledünk a tavaszhoz es ezéit hagy 
juk az. egeszet őszre. De akkor annal 
len propagandát csinálunk me 
le ...tVv'l most mm .1. • .agyukk 

kezdeményezők, sét egy más város 
után indulhatunk, talán nálunk is sí 
kerül majd. 

—o— 
A csehek valébaa eaéazen meg-

vesztek. Véletlenül nagyon ísmerís 
vagyok Dunaszerdahelyeft s tudom 
hogy mennyire tízszázalékosán ma 
gyarérzelmü lélekben és nyelvben Is 

lalósság. Most azután majd hanyatt-
vágódram, amikor olvasom a csehek 
hivatalos kimutatását, miszerint itt 
sincs meg az 50% magyarság. De 
49% persze még eszerint a kimu 
tatás szerint is van. Jó hogy nem 
4999%-ot mutatnak ki. Ugyanakkor 
kimutatnak 36% izraelita „nemzeti-
séget" is. 

—o— 
Érdekes és a megvalósulás feié 

közeledő akci6t indított el d N. E 
Már töfcbstfcr ismételteti is feámutá 
tott különböző illetékes helyeken aira, 
hogy 4 történelmi fietyéket, valamim 
éidőinkbtip a megfelelő nevezetessé 
ekéi jelöltesse meg a város emlék 

Táblákkal. A váróiban megvolt a leg 
mésszebbremttíő előzékenység, kilá 
tásba iá htlyeeté, hogy ez évbén még 
valósit}|, de persze üt ia sok minden 

muUk. A N. E. most fel-
_ iskolákat. Hisz láitunk 
s Hi t példákat, 

anyagiakon muUk. A N. E. most 
kérte tz iskolákat.. Hisz lát 
írár iiép példákat, hdÉ> pl. a 
lanltóképézde növendékei Inilyeri íz 
léses táblákat késtitettek el megfeleli 
szöveggel, amelyék azatán még n.ost 
is láthatók városunkban is, eideínkberi 
s. Az iskolÁk nost is a legmesszebbié 
méh! elöréíenységel toulátják, á leg 
több inthet már ki is jelOlte azon 
tanárokat, akiknek felügyelete alatt a 
lábiák elkészítendők és i*y remélhető, 
hogy a legizlésescbb és amellett a leg-
olcsóbb n tgoldást lehet biztosítani. 

—o— 
Ugyancsak jóleső étzéssel álla-

pithaljuk meg, hogy számos iskola 
már vállalkozott arra, hogy Unyké-
fej tet , valamint diapozitiveket rendel-
kezésre bocsát, amelyeket ugyancsak 

váios érdekében használhatunk majd 
1«i. 

—o— 
Mulatságos tévedések is előfor-

dulnak. Jó magam iá se jöttem volna, 
ha nem figyelmeztetnek. Múltkori szá 
műnk mindenféle lovaiába megírtam, 
hogy megszületett a kőszegi sirekord. 
Egy főhadnagy 8 óta alatt fordult 
meg az l i ouk t iő l . l fcü oda, 120 
viss. a. (Ugy ad'am tovább, ahogy 
naptam ) Aki pedig figvelmemet felhívta 
erre, tette a köveikezt barátságos 
soiok kíséretében. „A K. és V. vese t 
velő rovatának felelőtlen vezetője fel-
találta az uj időszámítást, mert meg-
állapította, hogy I bO és 1-20 az 
egyenlő 3 órával." — (Egy kis meg 
jegyzés: az illető „vesevelő rovat" 
elnevezés kezdeményezőjének meg-
állapítása szerintünk még mulatságo-
sabb, mert ha azt a két bizonyos 
szamot, mar t. i. az 180-at és 120-at 
pticeknek minősíti, akkor kijön össze-
sen 3 peic. A mi számításunk eléggé 
erthető, mert a három egész órából 
a fölfelé tartó utia esik 1 egész es 
80 század óra (1C8 perc), visszajövet 
pedig az ut 1 egész es 20 század cráig 
(72 percig) tartott. Ez Összesen 18l 
peic vagyis 3 óra. — Szedő.) 
SAAAAAAAAAA^^A^^AA^^^WWWWV 

Frontharcosok az Elitebin, 
Kósto löna l : hogy a frontharco-

sok mit tudnak, szerényen az Elite-
kávéházban rendesték ibl- j első far-
sangi mulatságukat. E? cty fényesen 
sikerült, hogy társadalmunkban való-
színűleg állandósítani óhajtják. Ez 
arra mutat, hogy a frontharcosok gár-
dája mint komoly tényező vonul ba 
a társas életbe és lévén beane kép-
viselve a társadalom minden rétege, 
akármilyen fronton is, ha kell harcban 
s helytálló intézmény. 

• 
Báláttekintéshez szokott szemem, 

hiszen vagy 30 éven át majd mind-
egyiket én rendeztem, ugy láttam ezt 
az estélyt, mintha az előző szombati 
tüzoltóbál egyszaidinia pléhdobozban 
újra tálaltatott volna. Ugyanazon kö-
zönség, ugyanazon jókedv, ugyariazon 
kedves és kedélyes együttlétben, sőt, 
a kitartóbbak még kedvesebbnek ta-
lálják, t. {. azok, akik még a záróia-
özönt is kibírták. 

* 

Mikor az ember végig néztf a 
sok formaegyeniuháa civilt, mel l i^ö*. 
a sok kitüntetés ás még az .ö^ég^k"-

4 

IV IV«H 
ttsege 
.ercd-
tedel-

A farsang vasárnap jégíinne-
p é l y i e farsangi jein.ezts bált is tervbe 
veit a KSE. Mar ma kérjük, rtcsak a 
kis gyermekek, hanem a felnőttek 
közűi is, aki teheti, jöjjön jelmezben 
A tervek szeiint gyermek jelmez fel, 
vonulás, iskolaközi verseny, jegfigurák-
n.ükoicsolyavetseny és tancszámok 
diakok es felnőttek számára, va ia r : r 
utana zenes korcsolyázás fei « 
napot. 

TES/. k inevezet ' :LSz köz 
pontja kőszegi titkárrá nevezte ki 
Mái ff' j j^sefet. 

figyéa-
ségét és figyelmességét, képzeletben 
kifot málodott ezek egykori rátermett 

fronton, mikor nem a szemek peq 
tüzében, hanem a tüzelés ves'zé< 
mesebb helyzetét Is kibifni kellett. A 
rossz nyelvek ugyan ázt mondják, van 
otyan is, ki könnyébben bitta a fronton, 
mint itthou, mikor csak «gy szempár 
Veszedelme kerüli. 

« 

Fényesen emelté az estélyt, hogy 
a helyi gatniton aktiVjáf a parancs-
nokoktól kezdve oly szép Számtan 
Öttek el a front mögötti bajtársi össza-
artás ápolására. 

A közönség oly nagy számban 
jelent meg, hogy ezúttal kicsinek bi-
zonyult a helyiség. Bgy-egy asztal 
lekötése, hoizafeihetősége olyan volt^ 
mintha dróuövényes biztonságba akar-
ták volna elhelyezni. A drótsövényt itt 
a székek sokasága képezte. X pergő-
iü l , — a lánchelyet értjük — nagyon 
Vis helyre zsugorodott össze, a cigány-
zenekar majd a falhoz lapult és a 
iuhaiár csak sorállásban volt meg-
közelíthető. De azért jó volt minden 
ugy, ahogyan volt, mert ahol a kö-
zönség igazán jólérzi magát, ott nem 
is olyan nagyon kényes. 

• 
Lévén pedig ez az első bálja a 

frontharcosoknak, megörökítjük a 
megjelenteket. Az urakat csak töme-
gesen. A katonai és polgári hatóságok, 
intézmények, egyesületek fejei, a f iont-
harcosok és az aranyifjúság, még a 
vidéki is. A s s z o n y o k : Arkauer 
Mihalyné, Bass Rezsőne, v. Csermely 
Gusztávne, dr. Dreiszker Ferencné, 
Dömötör Gyuláné.Draskovits Gáborné, 
dr. Deutsch Lajosné, Franki Ferencné, 
dr. Fuchs Endrené, Gotihard Dezsőné, 
Gerstlauer Koint lné, dr. Halik Miksáné, 
Kertész Gyuláné, Kleininger Józsefné, 
dr. Kovács Jánosné, dr. Kopfstein 
Lipótné, Koztna Miklósné-Rónai Baby, 
Laschober Ödönné, Mailz Andorné, 
Milosits Gyuláné, dr. vitéz Nagy 
Miklósné, Paveiits Edené, dr. Palier 
Józsefné, Pétery Beláné, Pusch Ká-
rolyné, Püsky Gyuláné, Róth Jenőre, 
Róih Sándoiné, Schoitz Béláne. f y 
Gusztávné, Seybold Rezsühc, dr. 
bzovjak Hugóné, Schun.e.l; i anné, 
bchwarz Jenőnc, Széíirig r bezstné, 
Ungtr t k kne , dr Visnyu Aladainé, 
Vaczek títláne, Wachter Gyuláné, 
WSchter Rolandné, Zemko Belané, 
Zti ihofer Rezsdné. — L e á n y o k : 
Aikauer Kató, Bertalan Erzsebet, Dö-
mötör Ida, Draskovils Ilonka és Erzsi, 
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Ecker tea, Jenny Csttla, Laschcrber Bt?, 
Sziklay Beria és Márta, Stipkovits 
Sz óvják Etos és Baba, Szederkényi 
Ilona, Schumeth Etus és Annus, Wéidl 
Nóra és rémélém, hogy a nagy so 
kasáéban nem felejtettem ki senkit. 

WScfiíer Gyűfa, Gó f l f í i r í Üezéő, 
Maitz Andor, Pogány Árpád, Schla 
madinger Otmár képviselték az egye 
sülttel és végezték a rendezést. Teljes 
elismerésre méltóan. 

Az Elité kávéháznak talán még 
sohasem volt egyszerre ennyi látoga 
tó>a. SÍ épen volt dfszitve es kivilá-
gítva. Kiszolgálás jó és gyors. Amit 
eteib(n, italban adtak, kifogástalan és 
árakban méltányos. Mindezzel pedig 
néfnesak a közönséget elégítette ki 
közmegelégedésre, hanem lehetővé 
téfte, hogy nem fecsérlődik el sok fe-
légesre a bevétel, hanem egészben d 
jótékony célt szoítjáljh. A 

Dárrlel, rrrtnt fttkát Bárró Ádám áthnral |a N. E. Ht mmt alehrWrfrk Hódié? 
Alelnöke a szervezetnek Sztiokay tajo: József és Imre Antal segédkeznek A 

A Nemzeti Egység feltűnő szervez 

kedési s i ken i a kőszegi kerület 

Jtóiségell i in. 
A kőszegi kerület 32 községében 

él, dolgozik és állandóan fejlődik b 
Nemzeti Egység helyi szervezete. Fel 
tünóen nagy a siker, amely mutatja, 
hogy az egyes községekben valóban 
az axra leghivatottabb és legjobban 
megfelelő egyéneket nevez ki az N. C 
fontos helyi elnöki és vezető titkári 
tisztségre, akik páratlan agilitással és 
soha pem lankadó munkakedvvel dol 
goznak, és fáradoznak, hogy minnél 
előbb 100*/«-os sikert mutathassanak 
fel. Az *gye6 községek vezetősége a 
kerületi szarvezet és a vármegyei szer 
vezet között ideális az Összhang és 
igy érthető, hogy a községek közérdekű 
ügyeiben valamint a Szervezet tagjai 
nak ügyés bajos dolgaiban is egyre 
nagyobbak az elért eredmények. 

Ma alantiakban számolunk be b 
községek N. E. mozgalmairól. 

—o—1 

Ondódon Bakucz József mint el 
nök és Török István mint titkár álla 
nak a szervezkedés íléfl. Ma i t ktszl r:k elö nagyobb propaganda gyűlést 

hivatalos órátfái vaeáraapottként 
tartják ti és 4 éra kötött. Mint alel-
nökök é6 körzeti titkárok Csiszár 
Gyula, Farkas Lajos és Török Istvánné 
működnék közre. A 315 választó közül 
154 tagja van a N. E. szervezetének. 

Bucsu volt azon helyek egyike, 
ahol elején sehogyan sem akart menni 
a dolog. Ma 296 szavazó 269-en tagjai 
a szervezetnek. Mégalakult a rendes 
női szervezet külön is 119 tfggal 
működik az ifjúsági csoport is 22 
taggal. E nagyszerű eredményt első 
sorban Szabó Aladár elnöknek és 
Nemeth Jenő titkárnak köszönheti az 
N. E. A bucsui szervezetnek alelnökei 
Illés István nagybérlő és Horváth 
György ga2da. A körzeti titkári teen 
dókét Gömbös Gyula látja el. 

Toronyban szintén majdnem ugyan 
ilyen már az eiedmény, mert a 210 
szavazó közöl 162 tagja az N. £. 
szervezetének. Itt Palkó Ferenc mini 
elnök és Krepsz Ágoston mint titkár 
állanak a szervezet elén. Krcpsz Agos 
ton a napokban alakította meg nagy 
sikerrel az iljusági szervezetet, amely 
ntk 40 tagja van. Most folyt le a női 
szervezet alakuló gyűlése, amelynek 
összehozásánál Hergovils Imréné fára 
dozott. A toronyi nő! szervizemet 
tagja T o r o n y n a k m ind a 80 szavazati 
j cgga l rendelkező asszonya vagy leánya 
A időny i szervezetnek é l e l n ö k e Sai 
van Sai dor kisgazda, körzet i t i tkára: 
Sárvári János és vitéz Némeih János 
A szervezet hetenként kedden es va 
s a i m p fél a ó tako r tar t ja hivatalom 
órán. 

Acmescsó. lit a r.agysikeiü szer 
vizkecks élén mint elnök Sztrokay 

körzeti titkára Kolfal Lajós ffiváialo 
urát vasárnap délelőtt 11 tői \2 i, 
'artanak. A választó polgáTok legns 
gyobb részét beszervezték, a N. E. 
nek 80 tagja van. 

Sé. A séi N é l é n Tóth Gábci 
állt mint elnök és Wankó Károly mir 
titkár. A szervezetnek 63 tagja van * 
igy a váláéztók legnagyobb része t 
kis köíséfcbéh is bé van szervezve. > 

Gyöngyösapiti. Győngyösapátibnr 
nagyon sokáig nehezen indult a szer 
vezkedés, de azután úgyszólván ég\ 
csapásra érték él a szép eredmény' 
Balaton Gyula elhö' és BtnkŐ Gyulr 
titkár Ma a szervezetnek a szavazók 
nak több mint 507«-» már tagja. 41 
«n irták alá a belépési nyilatkozatot 

Felsőcsatár. Felsőcfcatáion is a? 
volt a helyzet, hogy valahogyan nen 
ment a dolog az elején. A zászlóbontó 
gyűlést is még csak dreember ¥6 ár 
tartották meg. ahol alelnököknek meg 
választották Gangéi Imre autóbusztu' 
lajdonost, Schaffer Ferenc és itj 
Szortimtr István kisgazdákat. A kör 
Tzeti titkárok Sturm István, Horváth 
István és Perl József. Felsőcsatáron 
fordítva csinálták. Megkéstek a zászló 
bontással, de viszont ezen a zászló 
bontó ülésen már bejelentették, hogy 
p község 74 polgára csatlakozott a 
N. E.-hez. A nagy sikerű sier*«zkedéí» 
élén Schődl Ferenc mint elnök és 
Pillia János mint titkár állanak. 

Nagygencs. Nagygencsen már kez 
dettől fogva nagy sikerei voltak a 
szervezkedésnek, melynek élén mint 
elnök Mészáros István felsőházi tag 
és Gáspár Mihály mint titkár áhanak 
Már • zászlóbontó ülésen bejelent 
hették, hogy 192 en léplek be a szer-
vezetbe. Ep elmúlt feéten tartottak 
választmányi ülést, ahol megbeszélték 
a további teendőket. Nagygencsen 
Steindl Ernő mcínár és Oáspár Ferenc 
birtokos állanak mint alelnökök, Hosz 
Szu István, Bodorkos József pedig 
mint titkárok segítenek s szervezésnél 

Kőszegszerdahelyen ugyancsak 
megkésve tartották meg elmúlt héten 
a zászlóbontást, amely alkalommal 
azonban a községeknek legtekintélye-
sebb 20 vezető gazdája családtagjaival 
és hozzátartozóival mindjárt be is lé 
pett a szervezetbe. let a szervezet élen 
A vár József, Takács Gábor birtokosok 
állanak. 

Kószegdorosilón Beriók József az 
elnöke, Széles Gyula a titkára a szer 
vezetnek. Itt is az elmúlt hetekben 
tartottak választmányi Qlést, ahol be-
jelentették, hogy a régi tagok ez év 
ben 17 uj taggal szaporodtak. 

Lukácsházán is ez évbin indult 
meg az igazi szervezkedés. Itt Pór 
Józszef mint elnök és Gulaer Jenő 
mint titkár állanak a helyi szervezet 
élén. A kis községben most léptek be 
a helyi kisgazda társadalomnak vezetői 

Nagycsömöte a szervezkedés élén 
Kálmán Lőrinc mint elnök és ifj. 
Hotváih Ferenc mint titkár állanak. 
Itt mái a zászlóbontó gyűlésen beje 
lentették, hogy a község választóinak 
legnagyobb része 40-er már a szerve 
zetbe beléptek Azéta állandóan sza-
porodik a tagok létszáma s most ha-
tározták el, az ifjúsági szervezet felál-
lítását is. 

Óladban, fchol a feltűnően ered 
menyes szervezkedés élén mint elnök 
Henye Lajos, mint titkár Reffy Ania' 
állanak már a zászlóbontó ülésen b t -
jelentették, ho^y a falu válasziűpol 
gáiamak Itgnígyobb lésze majtinen. 
200-an beleptek a szervezetbe. Itt az 
alelnök Koioknai József, a körzeti tit 
kár pedig Horváth József. 

Ferenyén is ugyanaz a nelyzel, 
ahol már a zas7lól:onió ülésen bejt 
lentettck, hogy a község vá asztópol 
gai8inak legnagyobb rsze belépett 

izetvezet élrföké éltéi János 
titkára pedto Heisz Alajós. 

Kisnarddn e kis községben már 
kezdettől fogta s*ép sikereket tudotf 
[a szervezkedés felmutatni ftt a szer 
vezkedés élén ntiftt etirtlb Subositi 
Károly, mint titkár Szlarvkovsíky Gusz 
táv, majd Kisnartíóról történt eltávo 
zása után Szmodin György állanak. E 
kis községben már az alakulásbor be 
lépett a választó polgárok 50% a 

Ludadori a szervezetnek 86 tag)? 
van. Kurovits Gyula az elnöke, Oeiger 
József a titkára. Albert Márton alcl 
nöke és Horváth Vince a körzeti 
titkára. 

Pösén most van nagy fejlődésben 
a szervezet. Itt <az élen mint tlnök 
Barabás István, mint titkár llliás Géza 
állanak. 

Tömördön Káldi Sándor elnöke 
és Koledits Ferenc titkára a N. E 
szervezkedésének. Itt Is állandóan 
gyarapodik a taglétszám. 

A bozsoki plébános temetese 
Tóth Györgyöt, a tragikus várat 

lansággal elhunyt bozsoki plébánost 
Impozáns részvét mellett helyezték 
örök nyugalomra a szombathelyi teme 
tőben. 

Igen nagy számban jelentek meg 
S végtiszteleté á népszerű lelkipásztor 
ollárteuvérei. Ott láttuk Tauber Sán 
dor püspöki helynököt, Palkó János 
or. kanonok, Kreps Ágoston toionyi 
Tamás Imre kő?zegpatyi plébánosokat 
Kőszegről Bauer Ödön volt jelen. A 
kőszegi esperes kerület tanítói is mir.d 
ott voltak. 

Bozsokról a beteget kivéve talán 
mind ott voltak, hogy utolsó Isten 
hofezádot mondhassanak a szeretett jó 
lelkipásztornak. 

A megható szertartást, amely alat 
igen sok szemben megcsillant a könny 
Kaltenecer Károly kőszegszerdahelyi, 
Tálos Gyula nagypösei, Mészáros Fe 
fene meszlényi plébánosok, továbbá 
á ' kispapok kórusának segédletével 
Könczöl Antal esperes végezte. 

TttU) mint százan vannak letartóz-
tatásban a nyugatmagyarországi 

visszailesek miatt 
Az eln ult héten még csak 80—100 

vagonra tették a becsempészett buza 
mennyiségét, ma már azonban 150 
vagonról beszélnek és ekkora menyi 
ségnek a sorsát akarják kideríteni. 
Hetvennyolc vagon sarsát már mégis 
állapították. Csém községben magában 
21 földmives van a csempészés gya-
núja miat letartóztatásban. Majdnem 
hasonló a számuk Rohoncon és Csaj 
tán is. A csempészést legelőször Ro 
honcon leplezték le. Az első letartóz 
tátott két rohonci gabonakereskedő és 
két molnár volt. 

A gyanúsítottakra igen szigorú 
pénzbüntetés vár. A jövedéki bírság 
ifgkissebb Összege az eltitkolt vám 
tízszerese. 

A kirovandó bírságok végösszege 
ennek legalább a tízszerese, tehát 
3,750.000 silling lesz. 
Ha ezt nem is tudják mind behajtani, 
mégis bizonyos, hogy a három négy 
hórapi gazdagodás igen drága mulat-
ság lesz a résztvevőknek, akikre a 
diakói pénzbüntetés melleit még sza-
badságvesztés is jár. 

Ezen a hét*n a szomszédos Felső-
lászló Locsn.ánd slb. községekben is 
megkezdődött a szigoiu nyomozás 
Itt is volt sok letartóztatás, penzelkob-
fcás, büntetés. Itt a hírek szerint 50 
vagon leginkább városunkból kiesem 

zett buza, csempé*?flit és átvevőit 
szeivezetbe. Azóta is állandóan feji/"s- .'tiesik. 

Gondolkozzál rajta. 
Az okos ember megbecsüli erzt, ami 

az övé. Az állam a maga Intézményei-
vel, hatóságaival, a tied is és mind-
nyájunké, a nagy magyar családé'. 

A családtagok vigyáznak a család 
jó hírnevére. 

Rossz bizonyítványt állítasz ki 
magadról, ha az államigazgatás szer-
veit ócsárolod. 

Gondolj arra is, hogy vannak lé-
lekkufárok, akik ezért ócsárolják előtted 
az államkormányzást, és ennek szerveit, 
mert téged tudatlannak, tartanak akit 
félre lehet vezetni. 

Törődjél az állam ügyeivel és 
mondj véleményt, de csak okosan, és 
jóakarattal, mert csak ez iIlik hozzád. 

Mindig arra gondolj, hogy szegény 
séglinknek elsősorban a külföld az oka, 
amelyik megrabolta hazánkat. 

Elrabolt javainkat csak összefo-
gással, SZÍVÓS kitartással, erős bizako-
dással, az államkormányzás nehéz 
munkájának megértésével lehet vissza-
szerezni. 

Egységet, összefogás, s a boldo-
gabb jövőt akarja. megvalósítani a 
Nemzett Egység. Ha még nem vagy 
iagja a szervezetnek, ne késsél, siess 
iés jelentkezz l 

A Nemzeti Egység kőszegi kerületi 
szervezete. 

Pfispöki látogatás az ev. leáay-
líceumban. Dr. Kapi Béla. s dtnán-
tuli evang. egyházkerület püspöke 
szokásos évi látogatását a heiybtli 
leányliceumban f. hó 24. és 35-én 
végezte. A tapasztaltak fölött ugy az 
iskola Igazgatóságának, tanári testü-
letének, mint az internátus vezetőjének 
legnagyobb elismerését fejezte ki. 

Személyi vál tozások az evan f . 
leányl iceumban. Már a mult évben 
kért szsbadságot Bakos Julla interná-
tusvezető tanárnő, Skit a vkm. most 
december 3!-ével a jól megérdemelt 
nyugállományba helyezett. Ugjancsak 
nyugdíjaztatását kérts Pusnikné Ptig! 
Amália. Az intézet kötelékéből kivált 
Strausz Györgyi nevelő tanárnő. Az 
Igy megüresedett állásokat az Iskola-
fenntartó egyházkerfllet helyettes tanár-
nőkkel töltötte be, akik mlködésöket 
már az iskolai év elején meg is kezd-
ték. Ugyanitt említjük meg, hogy az 
Intézet egyik kiváló pedagógusát, Dr. 
Visnya Aladár tanárt, a vkm. a VFI. 
fizetési osztályba léptette elő. 

Befejeződtek az Act io Catol ika 
ku l turest je i . Az Actio Catolika hit-
buzgalmi szakosztálya elnökének, Ko-
váts Arisztid bencés igazgatónak ve-
zetése és rendezése mellett folytak le 
Kőszegen a bencés gimnáziumban 
rendezett előadások, melyek során 12 
előadásban mutatták b« a Quadrage-
simo Anno és más pápai enciklikákon 
keresztül az Actio Catolica fontosságát 
és életképességét. A legutóbbi kultur-
esten Papp Kálmán soproni prdátus 
plébános tartott előadást: Modern 
házasság — keresztény házasság ciraen 
ismertetvén a Casti connubii enciklikát. 
Megállapította az előadó, hogy az 
egyház álláspontja modern és minden 
államnak csak védenie kell az Egyhá-
zat a házasság és a család védelme 
szempontjából kérlelhetetlenül gerinces 
magatartása miatt, mert a család alapja 
csak az Egyházon keresztül nem inog 
meg, a társadalom alapja pedig a 
család, mely ha megbomlik, kész a 
forradalom. Nigyhatásu beszédét, 
melyet szűnni nem akaró tapssd ju-
talmazott az a nagyszámú publikum, 
mely alig talalt helyett a p'i.wázium 
nagy dísztermében, P id . Brr'alnn, 
sz. Dnmonkos rene'i «-•»•• : „A modern 
élet és Krisztu> . *l»uae" című be-
széde követte. Szembe állította a har-
eos katolikus 'érfit, aki azonban alig 
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i . Kőszeg és Vidéke 1934. január 28. 

éi a kegyelem eszközeivel és alig jár 
templomba is, azzal a lélekkel, akinek 
vallásossága csupán templembajárássa" 
és a kegyelem eszközeivel való élés 
ben merül ki. Megállapította, hogy 
egyik typus sem az igazi, hanem i 
kettőből teremtett harmadik, aki imád 
ságos lélekkel és a kegyelem eszkö 
zeivel megerösödve bátran sikra szál 
Krisztus országáért. Az ilyen katolikus 
életet Krisztus szelleme hatja át és ez 
teszi csak boldoggá az egyént és 
társadalmat. Bidal ik páter gyönyörű 
beszéde után végeredményben lehan 
golva távozott a nagyszámú közönség 
mert a programmja befejeződött. Alta 
lános kívánság nyilvánult meg abbar 
az irányban, hogy még a nagyböj 
folyamán néhány előadást rendezzen 
az Actio Catolica, melynek ezen a 
téren lelkes és agilis vezetője Kováts 
Arisztid igazgató bizonyára megtalálj 
a módját annak, hogy még néhány-
olyan értékes előadásban gyönyör 
ködhessék Kőszeg katolikus. sőt nem 
katolikus társadal na is, mint amilyen 
előadásod tartására Kováts Arisztidiek 
sikerült kiváló katolikus közéleti nagy 
ságokat megnyerni. 

Lóskay Gábor tábornok, ak 
most Sopronban 81 éves korában el-
hunyt, a 90-es é/ekoen több éven 
át a helybeli honvédzászlóalj parancs-
noka volt és mint ilyen nagy tekin 
télynek és nipsz-rüségnek órvendetf 
Rokoni kötelé'cben vo't a Markovits-
cs'aláddal. 

Vallásos est. ' Jövő vasárnap, 
fpbruár 4 én az evangelikus te no'o n 
bíh vallásos est lesz. am ilynek mű 
íorán ma^yu előadás, karenek és 
zeneszám fog szerep Ini. Az est offer 
t ó r i u m a Gusztáv Ad)l f Egyletet 
illeti majd. 

Névmagyaros í tás . Ruisz Imre 
budapesti vendéglős kit rokonsági és 
egyéb kö'flékek is városunkhoz füz 
nek, család' nevét Rétaira változtatta. 

A Stefánia-szövetség bál jának 
előkészületeit nagz érdeklődés kiséri. 
A bált kedves műsor előzi meg. 
melynek szereplői Kartner Gitta zon-
goraművésznő, Somló Bertalan, Müller 
Jenő. A zenét a katonazenekar szol-
gáltatja. A bál a Bálház termeiben 
lesz február 1-én. Bejárat a kiskapun 
Á nagyobb jövedelem biztosítására, 
mely a tejkonyha céljait szolgálja, 
házi-kuffet lesz. E célra szánt kül-
deményeket febr. 1-én d. e. 11 órától 
kezd/e estig a Bálhazban hálás kö-
szönetlel vesz át a rendezőség. 

A Gyümölcs te rme lők Országos 
Egyesüle tének kőszegi f i ók ja f évi 
február hó 1 en délután 3 órai kez 
dettel tartja alakuló közgyűlését a vá-
rosházw tanácstermében. 

Ha e l romlo t t a vasaló ja, por 
szívója, v i l l amos fo r ra ló ja , garan 
c láva l meg jav í t j a V i l lamosság i 
Vá l l a l a t . Kossuth Lajos u. 1. sz. 
Inspekc ió este 10 ig vasárnap is. 

Házi ko rcso lyaverseny t tar t 
f. hó 29 én es 3 » ?n délután 3— 4 i ; 
a jégpályán a „Hunyadi Mátyás" fő 
reál. Ezu'on közli a jégpálya vezető-
sége, hoi;y e napokon 4 órától kez-
dődik a rendes korcsolyázás. 

A kadétbá l t az idén is meg 
rend«zik. Feruár 10 én, szombaton, 
mintegy befejezeseként a farsangnak 

Skiverseny ma a Stá jerházak-
ná l . A Hunyadi főreál tartja. Kilenc 
órakor kezdődik és tart e^ész nao. 

A Nemzeti Egység v á m 
válisztmánya a közel jövőben tart,a 
meg Szombathelyen a főispán elnök-
lete alatt vármegyei választmányi 
ülését. 

A Stracc-szAlló éter-
mében Bicskei Tes tvérek c igány-
zenekara já tsz ik esténkint február 
1 tő i kezdve 

Hátralékos előfizetőinket fel-
kérjük, a már mellékalt csekklappil 
tartozásaikat kiegyenlíteni szívesked-
jenek, nehogy fennakadás történjen a 
lap további küldésében. 

Iparmftvészeti tanfolyam. Meg-
emlékeztünk már részletesen arról az 
érdekes és értékes kulturális celt szol 
gáló ipari és képzőművészeti tanfo-
lyamról, amelyet Radóca Kornél ipar-
-nüvész tart a város támogatásával az 
ipartestületben, Az eléadásokat f. hó 
29 én délután 2 órakor kezdik meg. 
Van még néhány hely, amelyre még 
jelentkezhetnek résztvevők. Mint már 
megelitettük, a tanfolyam teljesen díj-
mentes. 

Á l la tvásár vá rosunkban Folyó 
hó 31 én szerdán lesz megtartva. 

A Revíziós Liga kőszegi osztálya 
február hó 11 -én a városháza polgár-
mesteri szobájában válasz* n iny i ütést 
tart. 

Korcso lyaverseny és jégünne 
pély megrendezését vette tervbe a 
KSE farsang vasárnapjára, ha akad 
megfelelő számú jelentkező és érdek 
lődő. 

A köte lező tanonc isko lá i ok-
tatás folyó évben éri el 50 éves ju-
li leunát. Ezt a félszázad )s évfordulót 
azzal ünnep'ik meg az érdekeltek or-
szágszerte. hogy f. évi ju i ius havában 
Bidapesten nagyszabású orszápos 
anoncmunka kiállítást fognak rendázn; 

nemcsak a mostani tanoncok, hinem 
i mai iparos nemzedék tanonckorában 
készített és meglévő tárgyakban is. 

v. megelőzőleg a kőszegi ipartestület 
is f. évi május havában rendű tanonc-
nuika kiállítást: az itteni kiállításon 
Mső dijat nyert tanoncmunkák fel-
<erülnek a budapesti országos kiálli 
tásra, kívánatos tehát, hogy ebből az 
országos mozgalomból Kőszeg város 
iparosai s ezek tanoncai is kivegyék 
részüket és bocsássák a mesterek is 
anoi:'<o-ukban készitetf tárgyaikat 

rendelkezésre. 
• • • . f • * 

Moz ih i rek Ismét kitűnő filn. van 
ma műsorra tűzve a kőszegi moziban, 
izuttal azonban a kisérő műsor is 
olyan jó, hogy külön meg keil emlé-
<eznünk róla. A Magyar Hradó! 
amely szintén egyre érdekesebb lesz, 
két kulturfiim is követi. A vizierők 
csodái és Buddha világa. A fé film az 
Ufának egyik legnagyobb produkciója 
történelmi háttérrel. Friedrich Hollen-
der rendezte a „Császári udvart" 
ímelynek szereplői a legn ígvobb sztá 
rok. Eugénia császárné szerepét MaJy 
Cnris'iáns alakítja szenzációsan. Ege 
sz^n felejthetetlen alaktiást nyujUnik, 
Pontignac narki szerepében Conrad 
Wt-id' és Juliftte szerepében Lilian 
1 rv-y. A tö >bi szereplők valamint az 
gesz tieállitás káprázatos. Pentskei 

(Jnn-p) is játszik a mozi. Kitűnő fii 
net, de a kisé'őműsor is elsőraigu 
Egy egész csomó szenzáció. Látni 
fogj jk az olasz-magyar futballmérxő 
rést. ezu*án két is aieretterjiesztő fii n 
s jön, .így tanulunk mi - es „Johniy 

Weismüller uszó'.eckéi." A fődtrab 
elme: „Te leszel az üdvösségem 
Zenés komédia. HinguUtos ponpás 
i i rab , sláger. 

A Nemzet i Egység Kőszeg kerü-
eti választmánya, amelynek tagja min 
den község t lnöke és titkára, a közel 
l'ivében tartja mc-g fontos tárgysoro 
zatta! kerületi válazztminyi ülésé 
városunkbin. 

\ Se inpár to ló Egyesület i 
0 'á< színtársulat érkezése e'őtti na 
pókban januir 31 en tartja a város-
aáza polgármesteri szobában választ 
n iny i ülését és kOz gyűlését. 

ha nem ég a villanya, nem szól 
a rádiója, hibás a Qsengöje, hivja 
bizalommal Spilmann es Krausz céget 
Kossuth L. u. 1. Inspekció est* IO-ig 
vasárnap is. 

A kereskedőket újból figyelmez-
teti a Kereskedelmi Kör elnöke, hogy 
adó ügytkben a kedvezmények tár 
gyában okvetlen • hó végéig kel' 
intézkedni és amennyiben segítségre 
felvilágosításra szorulnak az egyesüle 
vezetősége készséggel rendelkezésükre 
áll. — 

A Nemzeti Egység kőszeg 
kerületi és városi szervezetének 
hivatalos órái A Nemzeti Egység 
kőszeg kerületi és városi irodájában 
annyira felszaporodott a munka és az 
ügyes bajos embereknek olyan törne 
gei fordulnak meg, hogy rendszeresí-
teni kellett a hivatalos órákat minden 
nap ugy a delelőtti, mint a délután 
órákban. A hivatalos órák ezentúl 
ninden nap délelőtt 10 tői 12 óráig 
(vasárnap és ünnepnapokon is),délután 
4-tól 7 óráig vannak a városi irodá 
ban. Minden nap délelőtt 10 tői 11 ig 
Vágó Sándor nyug. százados, délután 
a hivatalos órák alatt, valamint l l - t ó l 
12 ig pedig Márffy József és Kühn 
jános körzeti titkárok állanak a felek 
rendelkezésére. Sorompóba lépett a-
zonban már az egész N.E. vezetőség 
is és minden hét szerdáján a szerv® 
zet más-más alelnöke tart ügyeletet a 
városi irodában es fogadja a felekei 
nindenkor 5 és b óra között F. hó 

31-én Sulyok Ferenc a gazdakör al-
elnöke, febr hó 7-én Zoltán Géza a 
tanitókeoezde igazgatója, febr. 14-én 
p?dig Dömötör Gyula az, ípirtestület 
ekiö<e fogadják a feleket, m i i t az N. 
E alelnökei. Pétery Béláné, mint & 
szervezet eln"ikn5je ezentúl minden 
léten kedden 5 és 6 között fogadja 
a dolgaikban eljáró nőket a vá rosi 
irodában, v. Szabadváry Ferenc kerü-
leti titkár szombaton 8 tói 2 óráig 
Vásártéri irodájában, szentgyörgyi Czs-
<e Qusztáv kormányfőtanácsos psdig 
ugyancsak minden szonbaton gyári 
irodájában fél U - t ó l fél l - i g fogadjak 
4 feleket. 

A Concordia február 11-én a 
Sálház összes termeiben megtartandó 
mulatságára szóló meghívók kiküldése 
negkésett, mert az állathangverseny 
próbákkal még nem készültek el. 
Azonban február 1 én mindenki meg-
<apja. 

Tüzérségi éleslövészet. F. évi 
január hó 31-én (rossz idő esetén 
február hó 1 én) 9 órától 1 óráig 
Cák község, Di rosz ló , onnan észikra 
vezető kocsiu'on 2 km-re lévé h ;d 
forrásig, borpincék, óház, országhatár, 
S'ájeriázak, H Hmann-fo'rás. Szt. Vid 
cápolna Wiesinger major által h i ' á 
rolt ter il-eten a tüzérség éles lövésze-
tet tart. Az érd-ke't lakótságot a fü 
érparancsnokság ezu'on is figyel 

int jelzett id3Pen es 
terü'e'en sen<i s-* 
helyenkint felállított 
u'asifásainak m'n-

nélkül tegyen eledet. 

Katal in: Nándor r. k., Karner Kálmán 
—Börcsök Júlia: Zsuzsanna ref. — 
H a l á l o z á s : Fehér Jánosné 70 év, 
gyomorrák. 

1107—1934. Felhívom az érde-
keltek figyelmét vasvármegye alispán-
jának a vármegye területén levő tör-
vényhatósági stb. közutak 1934. évi 
fedtnyag szükségletének fuvarozási 
nunkájának biztosítása tárgyában k i-
adott versenytárgyalási hirdetményre, 
nely, a szombathelyi m. kir. állam-
építészeti hivatalban tekinthető meg. 

763-1934. A Kőszegi Betegház 
Egyesület vízhasználata megváltozta-
tására vonatkozó 66 —1934. számú 
alispáni véghatározat f. évi január hó 
22 tői február hó 5 ig ki van füg-
gesztve, eliene észrevételek ezer idő 
alatt írásban a polgármesteri hivatal-
hoz beadható. 

1218 -1934. sz. Közhírré teszem, 
hogy a m. kir. honvéd tüzér csapatok 
cáki éleslövészete f. évi február 1-én 
lesz megtartva. 

7 5 - 1 9 3 4 . Közhírré teszem, hogy 
nindazon adózók, akik az 1933. évre 
megállapított ált. kereseti, jövedelem 
és vagyonadó alapokat jövedelmi vi-
szonyaikhoz képest soknak tartják, 
1934. évre ezen a lapik újbóli meg-
á!lapitá?at kérhetik 1931. évi január 
Bl ig a kir. adóhivatalhoz beadandó 
Kérelem alapján szabályszerű adóval-
omás csatolása mellett. Az adóvallo-
máshoz szükséges nyomtatványok, 
úgyszintén bővebb felvilágosítás a 
városi adószámviteli ügyosztályban 
nyerhető. 
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! Császári udvar 

mezteti, hogy a f 
\ v eszélvez'e'ett 
artozKodjék és a 

biztonsági őrök 
ienki vonakodás 
\ z alábbi lakott helyek a löveszat 
artamára kiüríttetnek: Cák községtV 

É ra IV , « n re fekvő „Borpincék* és 
és a Kendig hegy északi lejtőjén IPVŐ 
,S'ájerházak -. A veszélyeztetett t -rü 
et a szokásos mód in kilátó pontokra 
űzött fehér piros ziszlókKal is jelfzve 
esi. B^r a fel nem robiant i»/edékek 
i helyszínen még a lövészet napján 
í»l lesztek robbantva, a későbbi id^ 
folyamán netán megtalált fel nem 
obbant lövedékhez senki se nyúljon, 

nioem azt a hely megjelölésével a 
egKözelebbi tflő'járóságnak jelentse be. 
\ tavalyi h m n ' ó éleslövészet u'án 
ezen fslhivási „Hirdetnény* dacára is 
előfo'du't, hogy a fel nem robbant 
lövedíkek behozattak. Ennek életve-
szélyes voltára, újból felhivatik a 
figyelem. 

Anyakönyvi hirek. Születések: 
Oőbrö3i Géza —Ze:tler Anna: Annt 
r. k., Horváth Rudolf—Hírváth Mária: 
Mária r. k., Szabó István-Reczeiár 
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Fürészpor kapható! 
Franki Lajos utóda 

Kossuth Lajos-u. 21. 

( 
7G —1934. Felhívó n az adózó kö-

zönséget a betegségi (társad i lo nbiz-
ositási) járu'ékokból szárnazó hátra-
ékok fizetésére adtndó és adtató 

kedvezmények tárgyában magjelent 
16 500 — 1933. M . E . sz. rendeletre, 
iővebb felvilágosítás a városi ad3-
számviteli ügyosztályban nyerhető. . 

( Ich und d ie Ka ise r in ) 
A főszerepben M t j y Cn r i s i t ns , 
Conrad Vf id és L ! i n Htrvey. 
Z *n ' jé' O f f ' i t b tch mü/eioől F 

W t c ' i s n i m áll 'to'ta össze. 

Hangos kisérőműsor. 
M B H H B B M M M R a 

Mü or ; P.-n 'ek f eb ruá r -»-án 

Td leszel az üdvösségem 
Zené; vi;jáfe< 8 f.*lvotásban. 

A f 53z jrepb ín: Q m ^ A í x m d - r . 
Ad /LE 5 tndrock, H I N d P I U ' S I 

M a g y a r olasz fu tba l lmeccs . . 
^ ^ W V N ^ V W W W y ^ V ^ ^ W W W S 

Próbálja<i.h3 p mzt akar <n?3takarítaiii 

100 kg. szén csak P 3 94 

Telefon : 36. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Keszegen — 
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