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Hirdetések ml l lmétersoronklnt 6 fi l lér. 

Hirdetések d i j a e lőre f i ze tendő , 

Nvilttér sora 40 fi l lér. 
Szövegközött i reklámhír sora 20 f i l lér. 

A magyar búja és reménye 
AFőméllóságu Kormányrő Úr 15 éves 

bevonulási emlékünnepélyére irta és 

zenéjét szerzé: Kőszeghy Árpád ny 

Máv. felügyelő 

tudatban. — Akik pedig az u j 

helyzetet k íván ták , a vezeték 

1. 

Sokat szenved a magyar nép, 
Fájdalomdúlt a lelke. 
Elborult, mint vihaifelhő, 
Oda a jókedve. 
Könnyű pereg az orcáján, 
Igazságát várja, 
Hisz és remél, el fog jönni 
Az majd nemsokára. 

Kormányzónk örömnapodon 
Köszöntünk mi Téged! 
Tedd boldoggá a szenvedő 
és hü magyar népet. 
Isten után Te benned van 
Forró bizodalmunk, 
Nem félünk, ha szép hazánkért 
Még meg is kell halnunk. 

Halld meg Isten a magyar nép 
Esdő, hő imáját. 
Ó add vissza széjjeltépett 
Gyönyörű országát. 
Mutasd meg, hogy az igazság 
Bárha letiporták, 
Újra felkél s élni fog majd, 
Szép, nagy Magyarország! 

2. 
Magyar népem! szomorú a sorsod 
Bánat könnyét szünetlenül osztod 
Testvéreid azoknál szenvednek, 
Akik vesztét hozták e nemzetnek. 

Magyar hazám! be kicsinnyé lettél 
Kincseidből oly sokat vesztettél. 
Kik a kebled melegét érezték, 
Lön számodra megölő ellenség. 

Egy a remény, van Isten az égbtn, 

Koi mányzónkra sok-sok áldás térjen 

E'jön a nap, igazságnak fénye. 

S ragyogni fog hazám dicsősége. 

3. 
Mély fájdalommal, csordultig telve, 
Küzdünk erősen, sokszor remegve. 
Várjuk mikor üt a boldog óra, 
Mely igazságunk napfényre hozza, 
S lehull az ármány hazug palástja. 
Mely nemzetünket tiporja sárba. 

Tizenöt éve, hogy újra élünk, 
Bár sorsunk aggaszt, mégis temélünk 
Áldja meg Isten a Kormányzónkat, 
Hogy megtehesse mind ama jókat. 
Melyek kezébe vannak letéve 
És boldog lesz majd ez ország népe. 

Gömbös Gyulának is azt kivánjuk 
És szeretettel szivünkbe zárjuk. 
Nemes szándéka, jó akaratja 
Jusson mindenkor nagy diadalra. 
És akiknek élén szól és cselekszik, 
Vele megáldva legyen mindegyik. 

REFRA1N: 

Hisszük, az Isten látja, 
Mily nagy e nemzet nyomorúsága 
Egyszer lesújt majd az ellenségre 
S megszűnik akkor a szenvedése. 

Szerény ünnepi keretben foly 

le az ipartestület fé lszazados j u 

b i leuma. A megszűn t céhrend 

szerben megérlelt, sok bölcs tapasz 

talaton n y u g v ó alapra helyezkedve 

jött létre még az ipartörvény 

életbelepte előtt, 1885 ben. A céh 

rendszerben nevelkedett, meg iz 

mosodott k i t űnő tagja i az ipa 

rosságnak kezdeményezték és 

alapították meg mielőtt a törvény 

szerinti kényszertársu lás erre 

kötelezett vo lna . E z igazo l ja 

hogy a kőszegi iparosság azon 

időben is felismerte a testületi 

együ t tműködés célszerűségét és 

hasznos voltát. M in t m i nden 

egyesülés u gy ez is gyakran 

szenvedett az összetartás és meg 

értés h i á ny án , de azért végered 

ményben még is eleg szeiencsesen 

ju to t t el félszazados fennál lá 

sanak je lentős időpont j ához . 

Az ünneplést mege lőző napon 

megtartó i t ötvenedik közgyű lésen 

i zga lmas hangu l a tban történi dön 

té^ek ugyan vá ra t l anu l nagy vál-

tozást hoz tak a vezetesben, mely-

ről á l ta laban az volt a vélemény 

hogy az k iva loan j ó l m ű k ö d ő es 

igv az volt a közfe l fogas, hog\ 

e j u b i l e u m o t nem fogja megz 

várni o lyan je lenség, me ly ün 

neprontóvá lehetne; — e tekin-

tetben sa jná la tos csalódás érte a 

bci-és együ t tműködés t óha j tókat 

— Ak ik beuvatottabbak voltak és 

akik a közélet kul isszat i tkai t is 

mertek, azok jo l tud ták , hogy 

mar esztendeje a testületen k ívü l 

á l lók sz í t ják az elégedetlenség 

parazsát és ha még f igyelembe 

vesszük, hogy egy t izenhateszten 

dős vezetésnek leg igazságosabb 

és legkörü l tek in tőbb ügyködése 

mellett is fe lgyü leml ik azon ele 

gedetleneknek a s z áma , akiket 

cielégiteni nem lehetett, s talan 

még az irigyek és krit ikusok 

s z ámá t is, — hát ez a folyton 

u jdogal t parázs egészen várat-

anu l tüzei fogott és elhamvasz-

otta azt , ami t a társadalom tüz 

á l l ónak hitt. — Ez a sorsa a 

közért do lgozóknak és szeren-

csések azok , ak ik ezt oly termé-

szetes fo lyamatnak tekint ik , hogy 

^ j gg a d t fővel félreallnak és meg-

n y u g o d n a k a lelkiismeretesen 

egzett kötelességeknek önérzetes 
v 

folytatását val laltak, azokra az a 

feladat háru l , hogy be is bizo-

nyítsak, hogy erre szükség volt , 

akara tuknak az ervényesitésével 

jobba t p roduká l j anak és ha meg 

jobbra nem képesek, vagy egyál-

talán lehetetlen volna , akkor 

igyekvésük az legyen : a meg-

levőt u g y megőr i zn i , hogy az 

vál tozat lanul és zavar ta lanu l to-

vább m ű k ö d j ö n , ugy az egesz 

iparos társada lom, m ind a varos 

közéletének a j avára . 

• 

Mult heti számunkban még hiré 
adhattuk az ipartestületi közgyűlés 
elején történteknek, csak éppen a vá 
lasztás eredményét nem várhattuk b t 
Mire ezt 7 órára elrendelték, villámlás 
mennydörgés, valóságos nyári ziva 
tarnak hirtelen ránkszakadása közben 
indult meg az élénk korteskedés, 
szavazás, szavazókért való tülekedés 
— az egyik párton levők erős össze 
tartásban, a másikon a feltétlen bi 
zalom nyugalmával és nembánomsá 
gával és mire összeszámlálták a sza 
vazólapokat: 119 szavazata leit Sághy 
István órásmesternek és 108 az eddig 
elnöknak, ki ezt kihirdetvén, átadta 
helyét utódjának, kinek elnöklete alat 
folytatódott az előljárósági és szám-
vizsgálóbizottsági tagoknak a válasz 
'ása. Szótöbbséggel megválasztattak 
előljárósági tagokul: Kalcher György 
Warkovics Ferenc, Sumeth István 
Simon József, számvizsgáló tagokul 
;fj. Müller Ferenc, Rónai Frigyes és 
Dorner Ferenc. Kisebbségben marad 
ak : Kiss Gyula, Ecker Ferenc, Karner 

Ferenc szakosztályjelöltek és Deutsch 
Pál, számvizsgálóknak Hammer János 
es vitéz Vidor Ágoston. 

Másnap, vasárnap délelőtt vol 

t jubiláris ünnepi diszgyülés. A tagok 
nagy száma foglalta el a termet. Min 
vendégek megjelenték: vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármester, Székely Géza 
kamarai elnök, egyúttal az Országos 
parszövetség képviseletében, Vastagh 

Zoltán dr. rendőrhatósági fónö<, 
L ' d ö r Jenő szombathelyi ipartestületi 
elnök, Kőszegi József a Kereskedelmi 
<őr elnöke 4 tagu küldöttséggel, a 
Concordia férfidalárda, dr. Gyöngyös 
índre iparhatósági biztos, dr. Linksz 
zsák főrabbi, Püsky Gyula egyúttal 

a ref. gyülekezet képviseletében. 

A Concordia elénekelte a nemzeti 
mái, mely után Sághy István elnök 

üdvözölte a megjelent vendégeket és 
elkérte dr. Gyöngyös Endre városi 

városi jegyzőt az ünnepi beszéd meg 
artására. Ez ismertette az ipartestület 
megalakulását és ötven évi fennállá-
sának a történelét, megemlékezvén 
azon életbenlevőkről, akik az alapi 
tásban résztvettek, valamint az elmúlt 
60 év elnökeit felsorolva : Stegmüller 
-ászló 3, Lauriager János 7, Bajcsi 
Lajos 1, Lemke Károly 1, Mederl 

János 3. Pratser Dániel 5, Kovács 
József 14 és Dömötör Gyula 16 évig. 

A polgármester elismerő szavak-
icai üd özölte az iparosságot, kiemelt* 
működésének fontosságát a város 
gazdasági életére, azután a jubileum 
emiekére egy bronzszobrot nyújtott 
át, mely művészi kivitelben a munkát 
leiképezi és e teremben elhelyezve 
mindig serkentőleg hasson a munka 
megbecsülésére. 

Székely Géza kamarai elnök ugy 
a kerületi kamara mint az 1POK és 
ISZÖV nevében köszöntöllé ékes sza-
vakban a jubiláló egyesületet, az uj 
elnököt és elismeréssel adózott ax 
eddigi elnök buzgé mü<ödésének, 
végül lelkes szavakkal köszöntötte a i 
ü0 éves ipatgyakorlást megért 2 tagot. 

Lődör Jenő szonba'helyl ipar-
testületi elnök üdvözletét tolmácsolta 
a megyeszékhely testvéregyeslletének, 
vázolta az ipartestületek fennta.fásá-
nak nehézségeit és összetartásra buz-
dította iparostárs >it. 

Kőszegi József mint a Kereske-
delmi Kör elaöke köszöntötte a test-
véregyesületet, melynek alapításában 
részt vett mini egykori vállalata 
ipari részének képviselője, megemlé-
kezett Stegmüller László alapító el-
nökről, Prátser Dánlel áldásos mű-
ködéséről, de különösen Dömötör 
Gyula kiváló rátermettségéről, nagy-
eredményü tevékenységéről, kinek 
érdemei azért Is megbecsilendők, mert 
ö azokat azon időben érte el, mikor 
a gazdasági válság ezt megnehezítene 
es végül azt kivánla a jubiláris tes-
tületnek. hogy őrizze meg azt jelea 
magas nívóra felemelt helyzetében. 

Ezek után dr Gyöngyös iparha-
tósági biztos lendületes beszéd kísé-
retében átadta Kálmán Lajos és Hor-
váth Lajos tagtársaknak a központi 
iparszövetség állal nekik adományo-
zott díszoklevelet, akik a kitüntetésért 
mely meghatottsággal mondtak kö-
szönetet. 

Felszólalt Stiaszny Gyula és azt 
indítványozta, hogy Dömötör Oyula 
erdemei elismeréseül diszelnökke vá-
lasztassék, miután azonban ez a dísz-
közgyűlés hatáskörébe nem tartozik, 
Sághy István elnök hálás szavakkal 
emlékezet t meg elődjének értékes 
munkásságáról, amit a mai jegyző-
Könyvben megörökíteni javasol, kö-
szöne te t mondotl a vendegeknek 
megjelenésükért, az elhangzott be-
szedekér i , a Concordia közre nűkö-
déséert és a diszgyülést b-'fejezettnek 
nyilvánította 

Délben 40 teritékes bankett volt 
i Sir ucc Szálló éttermében, melynek 
Kedelyes hangulatában Kőszegi József, 
Székely Géza, dr. vitéz Nigy Miklós 
polgármester, Dömötör Gyula és 
Sághy István mondtak felköszöntőt. 

M á r c l u s 4 - t ő l , h é t f ő t ő l 
k e z d ő d ő l e g m i n d e n 
este ZSENVA-MANCI 
l i o m b i n á l l o r o s z n ő i , 
s / r t l o n é s F C Í Z T : z e n e * 

m u z s i k c k i 
ELIT E-kávéK A zban. 

Egyes szám ára 10 fillér* 

Az ipartestület 

50 éves jubileuma. 
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Mikor a Huny dt Mátyás krdétok 
három éve első bájukat lende/tek 
elragadtatással ittunk árnak sikeréről 
A kővttkező evb> n rend /esük felül 
multa az előzői ts akkor azt ittuk : 
ez m; r anryira fényes, hogy szebbet, 
sikerültebbet nem lehet elktpze'ni 
Most a harmadik báljuk ni g az< 
mutatja, hogy ezek a kadetok, no mep 
akik vezetik, önönmagukat tnuijak 
felül. Már nem is iihatjuk, hogy •< 
volt az tlkepzelhető legnagyobbsze rühb 
Évtől évre túltesz t gyk a másikon 
Mar maga a tetem díszítése is hozott 
inegltpctest. A töiténelmi festmények 
kel ek.esitett gyönyörű teremben azt 
hinné az embtr, már nem is fér tl 
további diszités. Megint megleptek 
vendegeket. Stilsztiü uj ekitéssel. Koihű 
szilhuettes lantfigurák a falakon trans 
parens hatással. Pompás ötlet. — Az 
is, hogy a folyosón a fogasok rózsa 
bokreias faldissze alakultak át, egyben 
gytnged ti^yeimezietés — micsoda 
fopas megoldás! — hogy a ruhatara 
bokrttasor vegtn van. Vagy pedig a 
Bar hely iségekbtn elhelyezeti nagy 
szerű szines kietarajzok farsangos 
ötletei. (Az összes díszletek es rajzok 
Wittmann Wirfr i td növendék művészi 
k é p e s t e t tárta elenk.) — A táncolt 
párok v< titet; szines fénysugarakkal 
valóbi rag)ogása.GupalianguiMktltes. 
Meg ts la iszettan gy vendegseregen 
Vidáman jának az összes heiy isegtke;, 
aiajd ide, majd oda kívánkoztak, min-
denhova, mtrt rrindenült kedves és 
kellemesen szórakoztató volt. S min-
der úti csupa figyelem, gondosság, 
kts/s ig es a tn k. phaió az jó, fiiss. 
Ízes, ízléses ts nug olcsó is. A kadétok 
táncL.zá<ól ne is beszeljünk. Enó 
beszeljenek a lányok, ha mar kipihen 
tek magukat. L)^ akkor meg egy 
idu K vamunk keli. Addig mondjuk ti 
mi, hogy milyen rétnek n űsor gyö 
nyöikid.eite a zsúfolásig megttlt 

tenni tlegáns vendégségét. 

• 
Ai estét mtgnyiioita maga } 

szeieietiemélió hazigazda, az intézeti 
parancsnok: vitéz K« pes Harjay Szilárd 
ezredes. A 16. szá/adbtli kibotsatott 
levéllel már csudaikczást keltelt ma 
gyar keráli stílusban keöszentötte a 
meggy ütt tamiliákat, a szépségös verág-
szalitikat es kellömetes ékességgel 
ktvan n pettputyostul a buslakodas-
nélküli laintos tarsangi vigasságot. — 
A vendegek lelkes eljenzesscl visszo 
noztak. 

Lisőnek jöt. tgy txotikus negerláj 
moz.,0 lesek.dő negerfejekktl. éltjén 
negtrsatoiral, ebLol röppen ki egy 
bajos negetleány es láncol es énekel, 
ugy ahogy a hwes Baker az egesz 
világom me thódította. Szereplője : 
Hatja> Judit, mt^ elegedet! a jelen évó 
közönstggtl, de ez teljes hódítás volt. 
Hiaba kívántak az uirazást, nem jöit 
ki. látszik szabadulni igyekezett a 
sötét színtől. 

* 

Jött a nagy attrakció. A kadét 
induio Felvonultak Asbóth Gitta, 
Cz ik t Lídia, Drtiszktr Ibolyka. Gálhid; 
Kriszta, Harsányi Hiida, Kovács Er 
zselét, Kőszegi Lenke, Laschobet 
Maria, Louringer Melan, Reményi 
Carmer, Szmolján Mária, Szovják Etuj. 
mini less kadétok. Fiszült valamen)ien 
a tuha, n.int ha rájuk öntötték 
volna. Ént kszóval stramm masirozással 
vonulnak tel, majd balettszerü figurák-
kai aikotnak szép formációkat, de 
glcdaba feszülnek mikor trombi'a 
harsog es megjelenik egy pöttön-
genttaus, a regi jó világ hü minia-
türje. bgy kicsit huncutkodik a kadé-
tokkal, már amennyire ti. az ő „nagy 
ságanak" lehetséges és azután ő 
is megszólal, entkel szólóban és a 

kadétokkal és megelégedéssel defili 
rozi jtja maga előtt a nálánál kétszeri-
magasabb „alantasokat". Ezt a gere 
ralis alakilást méltó komolysággá 
Boronkay Attila II évf. növendék 
szemelyesitette. — óriási t;ipsviharra 
neg kellett ismetelni és mikor rré. 
ezután is kitört a leiszész.'ij, <•! egés 
csípői t a függöny elé jött cs egymás 
hoz simulva vlsettenkedctt a fényszó 
lóval megvilágított fügönyh z lapulva 
oly mesés gráciával, hogy ezt a bájos 
képet csodálva nézték. Ez azután iga 

zán a rendezés zseniális ötlete. 
• 

Megint jött egy kis kadét. Temess) 
litván III évf. növendék. A „kis ka 
d e f et szavalta hatásosan es alig, 
iogy tapsok közölt elvonul, a függöny 

szetvailott és ismét csak kis kadé 

|ön, a 
* 

„Kis kadét" cimü tg)felvon isos 
operette, melynek zenejet es verseit 
ez alkalomra irta át Mathia Károly di. 
tanár azzal a rutinnal es szépseggel, 
ahogy az ő kiváló univerzális tehetsege 
mindig állja. Szertpeltek Harjay Judi 
kisasszony. Sáiközy Olivér, Karácsor 
Fal kadetok, Mathé László. Tornyos 
Ödön tisztis2olgak, növendékek, 
Somió Bertalan százados mint ezr< de . 
H trorn kep alkotja az operettet. Nag\-
srtriien jatszarak, ütemesen enektl-
n-k, pompásan alakítanak. H st mtj 
i n.tsttrűk, Somló Betci mint keme 
nve-n pattogó rőg)ülölő ezredes. Aki 
iT'eg ezrfd.skorában sem Itsz nőgyú 
.ö ' í , olyan tőiül metszett kabinetala 
ki'ást mutatott be, mint — min. 

minden alkalommal. 
* 

Ezzel azután vége volt a Somló 
s>azados aitalrt ndezett kiiünr/tn össze-
állton es betanított revünek, meiytk 
mait megszólalta*. u harsonák, a ka 
detok közepfronlot áiltak, a v- ndé^ek 
sorfalat és igy vonullak az előkelő 
segek a rezervált emelvényt e, majd 
pvdig ktzdeitt vette a tánc, mely kei 
zenekar egymást felváltó zenéje mell t 
reggelig eltartót;, kifogyhatatlan jó-
kedvvel es pazat tlevem é^gel. 

» 

Be kár, hogy nem jöhetett el » 
kegyelmes fővédnfck: vitéz jákfai 
Gömbös miniszterelnök és neje, nem-
zetes vitéz fiuk első báli főrendező 
segenek fényes esttjére, — örömük 
telt volna a Hunyadi Mátyás kadetok 
„farsangi kéváltsagos dücsfségében" 

„Kendőrke*. 

i \ A K i f k & r i Z ' ! 
^ í v 
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UNGSRA 

HIREk 
A Nemzet i Egység országos 

ér tekez le tén a kószeg<erületi szer-
vezet főtitkára vitéz Szabadváry Ferenc 
vett részt a parlament kiváló politi 
kusainak háromnapos előadásain. 

A po lgá rmes te r előtt t iszte lgő 
kü ldö t t ségekrő l mai megemlekeztunt 
röviden mult szamunkban. Most fel-
soroljuk a tiszttlgók nevsoiat. Elsőnek 
Nemzeti Eg )Stg szervezete üdvözölte 
vitéz Szabadváry vezetésével, azutan 
a katolikus hi'község Kincs Istvár. 
prelátus ts Náhrer Mátyás világi elnök 
vezetesével, egyben Kovács János 
igazgatóval a katolikus tantestület, az 
evang. gyülekezet dr. Beyer János és 
Weisz Vilmos lelkésszel az élén és 
egyben Kertai János igazgató az elemi 
iskolák nevében, a református gyüle 
kezet küldöttségét Veér Miklós alez 
r< des vezette, az iziaelita hitközségét 
dr. Linksz Izsák főrabbi, a missziós 
házat P. Setes, a zárdaiskolák képvi-
seletében Németh Imre igazgató, a 
Kelcz Adeiffy árvaház részéről Németh 
Károly kanonok, a vasutas árvaháztól 
Paldták József igazgató,a tanitoképző-
intezet tantestületét Zoltán Géza 
igazgató, a bencés főgimnáziumot és 
székházat Solymoss Vendtl igazgató, 

t m. kir. reáliskola nevél en B ehloíc' 
Jakíb őrnagy-tanár, a leát yliceutr 
részéről Arató István igazgató, a helyi 
hatóságok és hivatalok részéről: dr 
Rudi Zoltán járásbirósági elnök, dr 
Vista^h Zoltán ái'.imrend>'rségi lap.-
tá 'y. Szabó kir adóhiv. főnök, S> .bó 
j zsef állomásfőnök, G ílbn Vit ce it> 
íőszolgabiró, Sza)^r Alfréd vámsz:; i 
tanácsos, Jaross István főfelügyelő 
oostafőnök, a N)ukosz küldöuse:''• 
T; uschnr B.la tinók, az ügyvédi kar 
dr. Schneller Aurél az ipar'es'tülcte 
Döi ötör Gyula, a Gazdakört Sulyok 
Ferenc, a H-gyközséget Kiss Karoly, 
a bortermelők egyesületét dr. S/ovjH 
Hu^ó, a Ktre>ktdelmi Kon K >szeg 
József, a Polgári Kört d'. Halik Miksa. 

Fromharcos Főcsopoitot Dreiszker 
F^rtnc dr., a Lövészegyíe.tt Wách ti 
Gyula, a Kcs?epi Takarékpénztát 
Creke Gu ztáv, a Szombaihelyi Fiók-
takarékot Arknucr Mihály, a Hitelszö 
v» tkeze»ct Sch öff r József, a Gyár 
iparosokat W.iCek Ede igazgató es 
ifj. Czele Gusztáv, a Tfizoltóegyesü 
éter Jinibiits Lijos ve?ette, ugyarő 

é^ Kőszegi József a turista egyletet, a 
k tt. nőe^yletet Pus^h K roiyné, a 
ev. nó.gyletet dr. Lauringer Jánosné 
a MANSz és Sttfania egyletet Küttt 
Dczsőné, az izr. nőegyletet dr. Havas 
jyuiáné, a Cstcsemőeg) letet dr. 
Ktrchknopf Bela, az Ovodat Schneikr 
Auiél dr., a hadirokkantküldöttsége: 
viiez Vidor Ágoston, a testnevelesi 
hív. rtszerői Karády Ftienc őrnagy 
\ leventeegyesületet dr. Hilik Miksa, 
a Szinp;;rtoló, Zene és Sportegylete' 
es a Revíziós Ligát vitéz Szabadvár) 
Frrenc, a N. E. ifjúsági szeivezett 
B.irdccz Ede, a gyári munkások ne 
vében Seper János, a TESz nevében 
dr. Dreis/ktr Ferenc, Kőszegfaiva ne 
veben S'iebeck«r Flórián, az egyházi 
énekkar neveben Szabó János karnagy. 
Nagyon megható jelenet volt dr. Stúr 
Lajos üdvözlése az iskola és harc 
téri bajtársak nevében. A polgármes 
ter az összes tisztelgőknek a viszo 
nyok teljes ismeretével válaszolt az 
üdvözlésekre. Másnap a hivatalosan 
itt együtt volt járási körjegyzők tes 
tülele élén Holló Emil nagygencsi fő 
jegyző üdvözölte. 

Lapunk felelős szerkesztő je és 
kiadója, Rónai Frigyes ma ünnepelte 
50. születésnapját, mely alkalomból 
számosan kerestek fel jokivánataikkai. 

Megha l t P. Hansen . Mélységes 
gyásszal kaptuk a lesújtó Hirt, hogy 
városunkban maradandó emlekel al 
kotott P. Hubtrt Hansen, a Kőszegi 
Szent Imre Missziósház megteremtője 
ts első igazgaiója a n.ödlingi missziós 
házban elhunyt Mult evben volt su 
lyos betegségeben, mikor meglátogat 
luk a budafoki intez*tben eppen lába 
dozóban volt és említette, hogy majd 
Kőszegre jön es itt nyeri vissra egész-
ségét. Sajnos, már nem látjuk többé, 
de kedves, nagylelkű egyéniségét 
emlékben tartjuk mindörökre. 

Halá lozás . Elhunyt G5 éves korá-
'nn Kiötzl Adolf polgártársunk. Küz-
delmes elete fokozta szervi szívbaját. 
Sok polgáitársa kisérte utolsó útjára. 

Má tyás nap j án bevett szokás 

s/erint számosan ktreMék fel Náhrer 

Mvyás ny po'gári fiúiskolái igazgatót, 

'••ah hi község einökét, hogy név-

p|R alkalmából üdvözöljek. 

G é / a nap az á l l am i tar. itóképző-

intézetben. Kedves unmpségek kö-

- pett zaji'tt i eazá ' l . tanítóképzőben 

Z ;ltán Géza igazgató nevenapja. 

S'.oinbaton d. e. 10 órakor az intezet 

s a gvakorió iskola tanulói kívántak 
;^'!dog névnapot szeretett igazgató-

juknak. A sok tavaszi virág aiig fért 

-ri az asztalokon. — Nem mindennapi 

j'vezetoen volt része szombaton este 

tel 8 óiakor a villatelep lakóinak. A 

t ritókepzó intézet növendékei köszón-

>!tok tkkor sztrenaddal Zoltán Géza 

»4>zgatót Az esti csendben messze 

iszállt az én^k es sokan figyelmesek 

lettek a Schubert melódiákra, a „harang 

1 <l" bajos csengésére, s a Szülr»föl-

d men „Cserebogár, sár a cserebogár" 

d .Ura. — Hétfőn, febiu ir 25 en dé-

!e «"4t a tanári testület tagjni es jóba-

,-á'ai k-.re?ttk fel Zoltán Géza igaz-

i t ó l és fíjezték ki jókívánságaikat. 

Helyreigaz í tás . Lópunk mult 
számában „Szőlitszeti szakelőadás" 
cimen megjelent hitére vonatkozólag 
nini előadót, tévesen Szilágyi Dénes 
vincellériskolái tanítót szert phltettünk. 
Kt gazitjuk most ezt azzal, hogy az 
előadást Szirányi Jenő soproni borá-
szati szakiskolai igazgató, kerületi 
szőiészttl és borászati főfelügyelő 
tartotta. 

Az „Act io C a t h o l i c a ' szerdai 
tanácsülésen részt vett a helyi vezető 
tagokon kívül az esperesi kerület 
papsága is. Könczöl Antal esperes 
elnökölt. A megyéspüspökét dr. Szendy 
László teológiai tanár képviselte. Ven-
degek sorában jelen volt Lékay Lin-
gauer Albin képviselő és vitéz Nagy 
Miklós dr.polgármester Náhrer Mátyás 
oeszániolt a Kőszeg városi akció 
eredményéről, Solymoss Vendel bences 
izazgató a kulturelőadasokról, Seress 
Bela a Missziósház igazgatója a lelki-
gyakorlatokról, Kaltenecker Károly 
szerdahelyi, Kováls József bozsoki. 
Köhler Béla szilvágyi, Radics Dénes 
nagygencsi, Mészáros Ferenc meszleni, 
Táios Gyula pösei, Tamás H r e patyi 
plébánosok a működési körükben 
végzett munkáról. A tisztségekre a 
régi vezetőket újból megválasztották. 

Tavaszi divatöltönyök P 20-
től kitűnő szabású gyapjúszövet uri-
öltönyök, elsőrendű kidolgozásban 
35 pengőtől nagy választékban kap-
hatók Z e r t h o f e r R e z s ő ruha-
á r u h á z á b a n . Gyermekruhák, joppek, 
tirolinadrágok; munkaöltönyök, üzleti 
*í'«ppen)ek nagy raktára. Ga l lér t isz 
t itás, ke lmefestés , vegyt isz t í t ás a 
legszebb kivitelben. 
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Madách ü nnepé l y a z á r d á b a n 

A helybeli záida tar.Itónőképzője mátc. 

2-án d. u. 5 órakor az intézet disz 

j-rmeben műsoros Madách emlékün-

nepélyt rendezett. 

Enek a bencés d i ákmisén . M ire 

hó első vasárnapján a bencés terrp 

|om diákmiséjén az ifjúsági énekkai 

éneke . Figyelemreméltó . a Kienzli-fél-

Biblia* ember 6 dalműből a Boldog-

ság kardal. 

Estély a Kath . Körben . A Ben 

cts Diah szövttseg febr. 28. laitotl 

összejövetelen dr. Freyberger J nő 

elnök előterjesztésére hozott határozat 

szerint máic. 4-én (hétfőn) este le 
9 órai kezdettel csaladias jellegű 

farsangi est les/. A meghívók marc. 2 

mentek szet a címzetteknek. 

ö s z t önd i j a t nyert Etős László 

VH. o s z t á l y ú főgimnáziumi tanuló. Az 

Alkuszt János emieket megőrző aia 

pitvány 100 pengőjét. 

Hangverseny. Csikor Elemér zon 
goran üvész a szombathelyi zeneiskola 
i^az^atója es Tóth Imre csellómüvész 
a Szent Benedek rendi főgimnáziun 
dísztermében hangversenyt rendez vá-
sárnap, maic. 10 en este fél 6 órakor 
Helyau.k 150 P, 1 — P es 50 fillér. 
Allo íe y 30 f. Jegyek előre válthatók 
Róih Jenő könyvkereskedésében. 

NtpmLvelés i e l ő adás az iparos-
szekliazban. Mult vasátnap voit a 
második népművelési előfcdás a kő 
sztgi ipaiosság számára. Az eriékes 
műsor kereteben előadások, szavalatok 
és énekkari számok váltogattak egy 
mást. Kutassy János tanitó, a nép 
művelési t unka vezetője üdvözölte a 
megjelenteket es Saghy Istvánt, az uj 
ipartesiüliti elnököt. Bognár Gyula 
tanítóképző intezeti tanar „Az iparos-
sag szerepe a magyai irodalomban" 
cin u előadisát n ondotU el. A magyai 
irodalom tűkiebcn mutatta be az ipa-
rosságot, ismertette Jókci, Mikszvh 
Gárdonyi es Herczeg ipar ősalak j^ii e-
rarnuiatotl arra, hogyan gondolkod.ak 
íróink az ip.ui munkáról. Véfül meg-
emlékezett az iparoscsaladból származó 
Írókról is. A nagy érdeklődéssel hali 
gatott, magasnivoju előadást hoss<an 
megtapsolták. Utána dr. Giczy Józs*1 

» élősdi plébános mondotta el „A 
magyar kisiparosság válságos helyzete 
és ennek okai" cimü kitünü előadasat 
Az előadó kellemes hangja teljesen 
betöltette a leimet, mondanivalója 
pedig annyira az ipaiossag iegfonto 
sabö kérdéséivel foglalkozott, ho^y a 
logikusan felépített nagyszerű előadás' 
többszőr megszakították a helyeslő 
közbeszólások. A válság oka a tria 
noni beke es mi magunk, mondott? 
az előadó, mtrt nem tamogatjuk elégge 
a magyar kisiparost. Egymás megerte 
támogatásával es megsegítésével érhet 
jük csak el, hogy a nehéz idők na 
gyobb megrázkódtatás nélkül múljanak 

— A nagyhatású beszéd nagyor 
sok eriékes gondolatot adott a hall 
gatósagnak, s az iparosság örömmel 
lattá, hogy legfontosabb kéidéseivela 
népművelés keretében is foglalkoznak 
~ A két előadas között az áll. tani 
tókepző-intézet növendékeinek ének 

három dalt adott elő. A művé-
sziesen előadott énekszámok kedves 
hangulatot loptak a hallgatóság szivebi 
8 a befejezés után szűnni nem akaió 
tapssal adtak kifejezést elragadtatásuk-
n a* ; különösen a .harangdal" előadá 
sanak művészi finomsága ért el nagy 
natast és az enekló ifjak megérdemelt 
ünneplését. A művészi értékii dalok 
betanítása Sárosi István tanítóképző 
'n'ezeti lanái éidhme. Arvay István és 
Szala' József tanítójelöltek nagyszeiü 
Sz<»valatai egésziteitek ki a műsort, 
" J^ ly 8 „Hiszekegy" hangjaival feje 
2ődöu be. — A nepmnvelesi előadá-
sokat minden második vasárnap meg-
rendezik. 

E lőadás t a r ád ió ró l és motorró l 
tart ma a leventéknek ifj. Siiaszny 
Gyula, Nahrer Mátyás igazgató pedi*. 
a munkásegyletben az erkölcsös eleiről 

M a van a városi fúvós zenekar 
hangversenye. Sorrendben az mai 
a ntgytdik hangversenye zárt helyi 
ségbe-n a népszerű zenekarnak. Amit 
az előző hangversenyek jelentettek 
rkölcsi sikerekben, arra joggal üüsz 

kélkedhetik ez a jobbára fiatal le 
geny kékbői álló rezesbanda. Mert 
hiszen így is nevezhetjük óktt, ami 
kissé katonai jelleggel is bir és ez 
valóban igazza vált akkor, mikor a 
zenekar szamtalan cselben beigazolta 
hogy hivatva van pótolni városunkban 
a katonazenekart és ezen hivatását — 
hála Kováis Ferenc városi kaimester 
nek, aki féltő gonddal ktpezi évről 
évre a zenészcsemetékrt — kifouás 
taianul tudja betölteni. Amint a n.üsot 
i^lzi, jelentős részét alkotják ismét a 
klasszikusok. Mi is az a klasszikus, 
hogy azt minden tgye* a l k a l o m u l 
celszerünek látjuk kiemelni Tehát: 
a klasszikus zene világhírű zeneszer 
zőknek oly mintaszerüséggel megal-
kotott fenségesen nagyszerű művei, 
melyi knek intonálása a dicséiet e^yik 
alapos fokmérője a kar részeie. H 
ehhez hozzávesszük a hallgatósai. 
elismerését, a legnagyobb erkölcsi si-
k e r n e k örülhetnek a derék fúvósaink 
A trüser másik resze a dallamok és 
fülbemászó szip melódiáknak egy 
mis'eritn összeállított csokra, amely 
sok gyön)örüsé^ct szerez a hallgstó 
ságnak. Azt hisszük, jelen sorainkkal, 
rr Hlyei igyekeztünk bepillantást engedni 
t közönségnek abba, amit a műsor 
rejteget, de melyet kitárni is fog, — 
elértük azt a hatást is, mely a közön 
sep,et arra készteti, hogy minél nagyobb 
zámban való látogatással is igazolni 

f igji támogatását a zenekar és annak 
dert< karmestere iránt. Ez biztosiija 
, z anyfgi sikert is, melyre a ruha 
ftlszereltsi ahpnak úgyis szüksége 
v,<:n. A hangverseny r ^ vasárnap d u 
fel 6 érakor kezdődik a z;.rd< disz 
teri.ieben. A tar intezetek ifjusaga re 
S2ére dílelőt' fel 11 órakor kezdődik 
Helyárak : I. hely 1 P, II. hely 50 f 

V.üsor: 1. Verdi: „Himnusz 
di dalindu ó " A.da op*rát*ól. 2. Fio 
i w : „Nyitnny" Márta operából. 3 
Heiscr: „A pusztai si?" batil©ns?óló. 
4. Straus»: „Kinct-keringő* a Cigány-
báró operettből. 5. Wetzker: „Szipoi 
kák" picco'ószóló. 6. Kálmán: „For 
i«simo" e, y veleg Kálmár. operettjeiből 

7 Nádor: „Vigan e l ő re . . . " irdu'ó 
Vezényel : Kovais Ferrnc v. karnagy-

Az ANGOL 
KISASSZONYOK 

S a n d a M a r i a t a n - e s n e v e l ő i n t é z e t e 
internátussal, Budapest, IV., 

Váci-u. 47. Zugl iget : Szarvas 

Gábor-ut 50. Nyilvános joggal 

felruházott iskolái: elemi és polg. 

leányiskola, leánygimnázium, ta-

nítónőképző, 2 éves kereskedelmi 

iskola. Továbbképző tanfolyam. 

Bennlakó, félbennlakó és bejáró 

növendékek felvétele. Prospektust 

kívánatra küld a Vezetőség. 

^VVNi^^VVVV^VWS^WVW^WVVVVVV* 

A za laegerszeg i ipartestü let 

mult vasárnap tartotta közgyűlését, 
m«lyre nagy tllenzek vonult fel a 
köl'ség\*tés ts zárszámadás ellen 
Horváth htván elnök kij, lentette, ha 
jobban tudják, ó átengedi helyét. A 
választásnál csak 14 szavazattal győ-
zött az őt tamogató pártja. 

Fináczy Ernő közok ta t á sügy i 
á l l am t i t k á r meghalt Budapesten 75 
éves korában. Annak idejen mint osz-
tálytanácsos ő irányította a kőszegi 
főgimnázium megvalósítására vzsiet l 
ügyet és többször fordult meg Kő 
szegen. 

A vasi ka to l ikus irók visszaad áV 
a vizitet a soproniaknak. Köztük voV 
Kincs István prelátus is, aki az 
irod tlmi estélyen egy novelláját olvastc 

fel.— 

Növényvéde lm i , ugyts mond 
hatjuk permetezést népszerűsítő elő 
idás volt vasárrop a bálházterernber 
vetitett ktpekkel Stittner Walter gaz 
d isági felügy«lő, Ktis/.ta Ferenc és 
Horváth István gazdasági titkár köz 
remüködésével. 

A vá lasz tás hevében az Ipar 
testűlet előszobájából elvitték Gergő 
v.'cz György 1Ö0 pengő értékű téli 
k. oátját. 

Uj rend a sporttér l á t oga t ás 
ná l . A Kőszegi Sport Egyesület uj 
rendelkezéseket léptet él«tbe anyagi 
helyztlenek megjavítása céljából. A 
jövőben csak azok látogathatják a 
mérkőzéseket díjtalanul, akik felmutat 
ják szabadjegyüket. Akik kedvezme 
nyes jegy váltására jogosultak, a 
pénztárnál kötelesek felmutitni igs 
70 vinyaikat és igazolni taitoznak, 
iogy a legutolsó havi tagdijaikat be 

fizették. A játékosok közül csak azo!> 
kaphain.tk szabadjegyet, akik ^ tag 
dijukat befizették es a tréningeket 
vtogatják. Az igazolványo' személyre 
szólok és másra át netn ruházha'ók. 
A KSE vezetősége figyelmezteti az 
igazolvánnyal rendelkező tagjait, hogy 
igazolványaikat mindenesetben hozzak 
nagukkal és mulassák fel, mert a 

jegyszedők utasítást kaptak, hogy 
senkit az igazolvány felmutatása néikul 
t pályára ne engedjenek A kellemet 
lenségek elkerülése végett közli azt 
is, h igy az otthonfelejtett igazolvá-
nyokra való hivatkozás céltalan. 

A „Kőszeg i ált . Temetkezés i 
Segélyegyesület 4 4 2 elhalt tagja után 
a 151. és 152. sz. szelvényekre esedé 
<es segélydijak beszedésére március 
10-én d.u. 7 j2 órakor pénztári órát tart 

A ve lemiek i nd í t v ánya . Velem 
község elöljárósága Nuschy József 
körjegyző kezdeményezésére azt indít-
ványozza Kőszeg városának, hogy a 
Kendik tetején, honnét mirden irány 
ban látható lenne, vasgerendákból 
állítson trianoni keresztet ugyanazon 
helyre, akol eddig egy hatalmas bükkfa 
illott és melynek költségeit társadalmi 
uton kellene megszerezni a város és 
közeli falvak támogatásával. Ezt az 
indítványt valóban nafyon érdemes 
megvalósítani. 

Első tavasz i ba j nok i fu tba l l 

mérkőzés lesz ma d. u. 3 órai ktz 

dcitel a helyi sporttelepen a KSE és 

a szombathelyi SE II. csapatai közt 

A gőzgépkeze l ők és g á z k a z á n 

fű tők legközelebbi képesítő vizsgái 

folyó évi március hó 1-én fognak 

megtartatni. A k'elióen felszerelt kér 

venyek a kir. ker. iparfelügyelőséghez 

cimzendők. (Ujteleki utca 43. sz.) 

nem lesz fáradt 
Okit*; M on " ígan járhat 

Mozih i rek . \ mozi le-ujabb mű-
sora, tekintettel a búcsúzó farsangra, 
igazi szószolója a jókedvnek és a 
ki llerms szórakozásnak. Ma v isárnap 
„Viktor vagy Viktória?" zenés víg-
játék Ren ite Müller, H^rmann Thimig 
és Adoif WoHlbrück főszereplésével. 
Hushapyókcdd'rn „Mesei a bécsi erdő" 
megy. S 'nuss örökbecsű zenéjével. 
Főszerepben: Ma^da Schneider, Leo 
Slo7*k, Albach R tty. Közrenüködik a 
a bécsi filharmónikusok zenekara. 
!> 27 éves vendég lős megfelelő, kis 
hozománnyal rendelkező házias nőt 
keres házasság cé'jából. Ajánlatok 
„Szolid" j « * l a l a t t c iap kiadóhiva-
talában adar.dó le. 

ná rdus 4-töl, hétfőtől 

Kezdődöleg m i n d e n ^st^ 

ZSENYfl-nflNCI Kombinált 

orosz női, szalon és jazz 

zeneKara muzsikul az ELITE-

Kávéházban. 

A nagygencs i k u l t ú r h á zban 
rnu't szombaton kitűnően sikerült 
előadóestélyt rendezett Balogh Irén 
tanítónő. Az iskolás és serdülő fiatal-
ság igen élvezrtes műsorral szórakoz-
atta a nagyjzámu halljatóságot. 

A gyöngyösmentá községek 
mozgalmat indítottak meg a Gyöngyös 
folyónak r.zabályozasa iránt. 

V ízvezetéket csinálnak Szom-
baihelyen, ahol még nincsen és ennek 
törlesztésére kölcsönt is adnak. Most 
sok dolguk van ott a vezetékszerelők-
nek. A szakkereskedők panaszolták, 
hogy ezek nem Szombathelyen vásá-
roljak az anyagól, mire a polgármester 
éitekezletre hívta össze az érdekelteket. 
Itt majdnem hajba kaptak, de végül 
megegyeztek. 

Uj vágóh íd i terv elkészítésére 
kapott utasítást Szombathelyen a 
mérnöki hivatal, melyre a város a 
szükséges kölcsönt már megszerezte. 

Fe l l obogózás i szabá lyrende-
letet alkot Szombathely, mely szerint 
bizonyos ünnepnapokon a nemzeti 
zászló kitűzése kötelező. 

Sop ronban az i sko láka t március 
7-ig lezárták a súlyosan fellépett jár-
ványos betegségek miatt. 

Sop ronban felakasztotta magát 

i 45 éves Karner János szőlős. Ugyan-

ezen családban már a negyedik eset. 

Zö ldségér t ékes i t és és kivitel 
céljából szövetkezetet alakított Sop-
ronban dr. Östör József képviselő. 

Négy mi l l i ó t ö rökö l a soproni 
szegénysorsu Holcz Samu ószeres 
Angliába kivándorolt nagybátyja után. 

Szen tgo t t h á rdon ecsetgyárat lé-
tesített Böhm Sándor ottani bőrkeres-
kedő, egyelőre kézierőre berendezve. 
Célja a finomabb eddig csak Düssel-
dorfban gyártottt ecsetféléket készí-
teni és ha tért hódit, gyári üzemre 
akarja berendezni. 

Az Osz t r ák Nemzet i Bank a 

váltóhitel kamatját fél százalékkal 4%-
ra szállította le. 



4. Kúszig cs Vidéke 1935. március 3. 

Anyakönyv i hirek. Születések 
Gross Ferenc—Wess Paula: Ferenc 
r. k., Wimmer Ferenc—Hauer Mária: 
Ferenc r.k. Házasság: Csonka Ferenc 
—Supper Mária, Huan i a László — 
Dick Borbála, Lovagi József-Milos 
Erzsebet Halálozás: öiv Scheei 
Antalné 80 ev vegelgyengiiles, Hutsch. 
János 64 ev prostatarák, Mttzn»r 
János 78 ev, májra*, KrÖtzI Adolf 
65 ev. szívbaj. 

Hadifogoly emlék kiá l l í tást 
rendeznek ez év nyarán Bud ips ten 
és feikcrik mindazoka', akiknek b v 
milyen fogolyé nlekük VÍ n, jelentsek 
be Budapest IV. Curta utca 2. sz. f. 
vitéz Kratoc'will Károly nyűg j'tá 
bornagyh.i 

Szovjet védője ci n-. t k pnak 
Oroszorszagoan azok, akii' megbizhiió 
bá'or védői a bolsevizmusn ik. Két ts 
fél millió e nbei kapta eddig, a*ok 
közül van 677 ez. r mesterlövő, 460 
ezer sziniiécszolgálatra kiképzett es 
010 ezer jó terképo'vasó. 

A választó jogi törvény ügyében 
a Nemzeti Egység pár«jí mar a reiz 
letekbe is mindenben megegyezett. 

Az országgyűlés március 5 ér 
újból megkezdi üléseit. 

Székely Lász ló dr. püspöki 
tanacsost, akit kitűnő szónoklatai 
réven itt is sokan ismernek, a Szent 
István Akadémia tagjává valasztotta 

Az olasz abesszín ia i helyzet 
komoly konfliktussá lett. Az olasz 
hadihajók 70.00(1 embert szállítanak 
a halárra. — Anglia közvetíti a békés 
megoldást. 

Ausztr iát a kisantant vedelmtrc 
akarja bizni Franciaország, de elő!»b 
Magyarországgal is akar tárgyalni. 
Ugyan micsoda francia agyban született 
meg ez a fura gondolat. Kecskere 
bizni a káposztát. 

Megjelent a Sz ínház i Élet 
velszi heceg száma. A velszi herceg 
pesti latogatasat egyedül a Színházi 
Elet fotóriporterének sikerült meg-
ötökiteni és a Színházi Elet legújabb 
száma szenzációs kepekben és érdekes 
riportokban számol be a királyi ven 
dég négynapos pesti tartózkodásáról 
Sok érdekes cikken es novellán es gyö-
nyörű képek.n kivül 64oldalas Rádióvi 
lághiradó, kézimunkamelléklet és 32 ol 
dalas gyermekújság van még a Színházi 
Elet uj számában, amelynek ára 60 fill 
Előfizetési díj '/i évre 6.50 pengő. Kap 
ható Róth Jenő könyvkereskedésben 

Könyvismertetés Gsrgely Márta: 
Én Máthé Erzsébet. A tavalyi Mikszáth 
Kálmán dij nyertes fiat*, szövőmun 
káslány jelentkezik uj regenyével. Első 
személyben irta, de egyébként sem 
volna kétes, hogy a maga éleiét írja 
msg ebben a könyvben. A regeny egy 
fiatal szövőmunkaslány története, aki 
sokszáz társnőjével együtt lakik a 
nagy gyár munkástelepen. A lányok 
között dkadmindenféle természetű jó, 
rossz, szép és csúnya, férfiéhes ét 
megközelíthetetlen. Mindegyik éli a 
maga kis eletét hajlama és termeszete 
szerint. Nem boldogok, de nem is 
boldogtalanok. — A magyar irodalom 
ban szokatlun uj hang, ami megkapja 
az olvasót. — Gergely Márta beval 

,totta a várakozásokat, amiket az ellő 
igéret könyve megjelenése után fűztek 
hozzá olvasóközönség és kritika. 

Eckhardt Tibor Gyöngyösön 
újból tamadta Bethlent és szemére 
veti a korrupció megtüréséí, kormány-
zata alatt, amilyenekről számos adat* 
van a népjóléti miniszteri eseten kivül. 
Bethlen azt válaszolta, hogy a Dréhr 
elleni vizsgálatot ó rendelte el és ha 
Eckhardt tud valamit, miért hallgatott 
eddig és csak most| beszél ilyenekről, 
mikor neki ez politikai agitációra kell. 
A személyes támadásokra megfelel 
majd illetékes helyen. 

Az összes Ipari s zabá lyza toka t 
egybefoglaló kód.x jelenik meg néhány 
hónap múlva, a kereskedelmi miniszter 
<ijelentése szerint. 

Az angol kü lügymin isz ter Páris 
ban tárgyalt. Londonba való visszatérés 
uian folytatja a külföld további látó 
palását a békeügyek tárgyában. 

A szerb el lenzék Macsek ki 

sr.abadulása óta erősen készül a 
választásokra. Ha nem hozná a kor 
many többségét, Jtfűcs miniszterelnök 
tz elhunyt király módja szerint, az 
önkényuralmat folytatja. 

Szövetkezetek mozgo l ódása 
Konzum Szövetkezet beleolvad a 

Köztisztviselők Szövetkezetébe, ez meg 
r s/b, n a Hangyába. Csupa erőlködés 
az ár ellen az árak miatt, melyeket a 
s?abnd verseny szabályoz legjobban 

25 méter magasbó l lezuhant 
i toronyból e ;y bádogos munkás 
Szatmáron. Senmi baja sem történt. 

J ánosháza n gyközség ez év 
ben nem fizet pótadót, mert a mull 
evi költségvetésből annyit sikerüli 
megtakarítani, hogy ez nemcsak a 
szükségletét fedezi, hanem a járda 
épités kökségeit is. 

A vi lág l egnagyobb zongorá j á t 
mulatták be Londonba a miniavásáron. 
3 bo m hosszú és 10 000 a súlya. 

A tönkrement amer ika i ór iás i 
l égha jóró l az hírlik, hogy azt egy 
alkalmazott volt japán éttermi inas 
szándékosan gyújtotta fel. 

Az e l lenforrada lom Oroszor 
szágban már annyira terjed, hogy 
rtpülóraj van állandóan mozgasban a 
mozgalmak megfekezésére. 

A városok kongresszusa kül-
döttséggel járult a belügy- es pénzügy-
miniszter elé és kérte a városi tiszt 
viselők pótilletményének visszaállítását 

Fehér jebetegség kórokozóját 
fedezte fel magyar származású bécsi 
orvos. Hasonló a cukorbetegséghez 
és szintén gyógyítható. 

Ausztr ia l akóssága 1031. évi 
számlálás szerint 6.762x87. 

Véres parasz tzendü lések vannak 
Jugoszláviában a szenvedélyes válasz-
tási mozgalmak következtében. 

Könyvismertetés. A PALLAD IS 
újdonságai: Az elveszett leány Irta: 
Arthur Stringer. Fordította : Föld s 
Jolán. A természeti erők színpompás 
megnyilatkozásai, az elemekkel való 
barcok vad romantikája és a mind 
inkább kirobbanó ellentétek során, a 
szivek legmélyéről felfakadó érzé^V 
győzedelmes szépségei t-szik felejtb* 
i<:tlen élménnyé ezt a lélegzetfojtoan 
izgalmas olvasmányt. A Palladisnak 
ez a legújabb Félpengős Regénye 
Kapható Róth könyvkereskedésében. 

Szerelmi gy i lkosság Csa táron . 
\ ?4 éves Krempl József nardai lakós 
udvarolt egy fiatal csatári menyecs 
kének, Hódosi Gézánénak. Az ekörüli 
pletyka miatt a menyecske megszün 
tette a vele érintkezést. Mikor a na-
pokban a faluban járt barátnéjával, 
Krempl megtámadta Sipos Lipótnét, 
mert ezt gyanúsította a p'ttykával és 
mikor ez dulakodás közben elcsúszott, 
rávetette magát és késével több sebe' 
szúrt a testébe Eközben Hódcsiné 
kapát ragadott, hogy sikoltozó barát-
nőjét segítse és többször fejbe ütötte 
i dühöngő Krempit, akit a falu népe 
véresen hazaszállított, a megsebesüli 
Siposnét pedig a szombathelyi kór 
házba Másnap hajnalra Krempl meg 
halt koponyazuzódás lo'ytán. 

Bormérés. Elsőrendű kő 

szegi vörös és fehér bort mér özv. 

S imon Jánosné Kirá ly ut 27 sz. alatt 

Pár hold 

szántót, rétet, gyümölcsöst 
v e n n é k . Cim a kiadóban. 

Közlöm -iz érdekeltekkel, hogv a? 
orszá^gy ilési kepviselőválasztók 1935 
é.i névjegyzéke a városhiza 2 . sz 
szobájában közszemlére van kitéve, 
nelj névjegyzék a hivatalos órák aiat« 
f. évi március hó 15 ig betekinthető. 
Ugyanezen időben azok, akik a név 

I-gyzekbe nincsenek felvéve ugyan, de 
erre jogosultságuk megvan, a név 
jegyzékbe való felvétel céljából jelent-
kezzenek. Általában véve választó 
jogosultsága van annak a féifinak, aki 
a 24 életévét és an 

nak a nőnek, aki 
a 30. életévét betöltötte. Egyéb fel-
tetelek a varosházán megtudhatók. A 
legutóbbi választások során beigizo 
lást ny<rt, hogy sokan nincsenek ben; 
a választói névjegyzékben azok sorá-
ból, akiknek pedig jogosultságu 
volna szavazati joguk gyakorlására. E 
hiányt f«r.ntjelze:t időben lehet pó'olrn, 
niért is felhívom az éidckelteket 

hogy a névjegyzékbe való felvétel 
céljából saját érdekükben jelentkez-
zenek. 

Az 1935. évre szóló házadókive 
tési lajstrom f. é. febr. 25 tői március 
ho 11 ig 15 napi közszemlére van 
• itéve a városi adószámviteli ügy 
osztályban. 

Közhirré teszem, hogy a m. kir. 
honvédcsapatok 1935. évi március hó 
II-től 20 áig reggel 7 órától 19 óráig 

Cák község-, cáki erdő Irányhegy-
pogány borpincék- és Kősze»- kő 
szegszerdahelyi országút közötti terű 
leten harcszerű éleslövészetet tartanak; 
felhívom a kézőnséget arra, hogy a 
jelzeit időben a fent jelzett veszélyez-
tetett területen a saját érdekében 
senki sem tartózkodjék és hogy a 
helyenként felállított biztonsági őrök 
felhívásának mindenbea tegyen eleget 

Felhívom a közönség figyelmét a 
Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara 
Kedvezményes takarmánymag akció 
jára; amelynek során 3)-40'/e os 
kedvezmény élhető el; igénylések 
közvetlenül a kamarához cimzendők 

Közhirré teszem, hogy a Vasmegyei 
Gazdasági Egy esület burgonya vetőmag 
akciója során Woltmann vetőburgonya 
V80 P, Ella vetőburgonya pedig 6 
P ert kerül kiadásra; előjegyzések a 
polgármesteri hivatalban f. évi március 
nó 8 áig eszközölhetők. 

Közhirré teszem, hogy a város 
eriőgazdasága a Felséerdő az „Irány-
itgy* i vedkerületben nyilvános ar 
verést tart, amelyen 186 rakás húzott 
ágfi kerül eladásra. Az árverés ideje 
nárcius hó 7 e, csütörtök délelőtt 1 
órai kezdettel. Gyülekezés a „Zeig-r 
fánál' . 

Közhirré teszem, hogy a vátos 
erdőgazdasága az alsósrdőn az özkut 
nál nyilvános árverést tart, melyen 81 
rakás húzott kemény ágfa keiül «ia 
dásra. Az árvtrés ideje március hó 
4 én, hétfőn délelőtt 10 órai kez-
dettel. Gyülekezés az őzkutnál. 

Felhívom a gyümölcsfa tulajdo-
nosok figyelmét, a kaliforniai pajzstetü 
elleni kötelező védekezes tárgyában 
nár számtalanszor közzé tett hirdet 
ményeimre, és az azokban ismertetett 
permetezési módozatok végrehajtására. 
A védekezés elmulasztása törvény 
szerinti büntetést, megállapított ma 
kacsság esetében pedig a gyümölcsfák 
kivágatását vonja maga után. 

Az 1935. évre szóló egyini föld 
adó kivetési lajstrom f. évi március 
hó 11 tői március hó 26-ig a városi 
adószámviteli ügyosztályba! közszem 
lére van kitéve. 

Felhívom a közönség figyelmét, 
hogy mindazok a férfiak és n<V< akiit 
1917 évbin születtek és igy 1935. év-
ben 18 ik eleiévüket betöltik, a m. 
'ir. államtendőrkapitányságnál tartoz-
nak jelentkezni. 

dr. vitéz Nagy Miklós 
polgármester. 

Szőlőoltványok, 
szőlővesszők 

s z á l l í t á s á t m á r c i u s 1 - s n k e z d j ü k . 
Kérjen árjegyzéket. Cim : Gyön-
gyösi Szőlőoltványtermelő-
telep Gyöngyös. Postafiók 55. 

Szerdán, (»-án este 

heringschmaus 
a STRUCC-szállóban. 

I S X i J ü K T i t O 
B I O S K O P H A M nO°Z? S ] 

Vasá rnap . márc ius 3-an: 

Ma v.tsarnapi táncmulatság miatt 

c*:ak 3 és 7 , 6 kor lesz előadas. 

Két kiváló farsangi műsor 

Viktor vagy Yiktóra? 
Z-nés vígjáték. — Főszerepben : 
Renate Müller, Hermán Th im ig 

Hangos kisérőműsor. 

Húshagyókedd , rnárc 5 én : ( 

Olcsó helyárak I ' 

Mesél a bécsi erdő 
Főszerepben: Magda 4 

:b. I 

Hangos kisérőműsor. 

Sirauss János örökbecsű zenéjé 
vei. — Főszerepben: Magd i 
Schneider, A lbach Retty, stb 

— Nyomatott Rónay Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen -

A kjszegi kir járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. /T8-1935. t-

A r v e r e s i h i r d e t m é n y - k i v o n a t . 
ö z v . Nóvák üyör^yné sz. Viszket 

Erzsébet és Viszket József végrehajtatóknak 
Viszket l i tván végrehajtást szenvedő ellen 
indított vegrcu j t ás í ugyeben a telekkönyvi 
h.itós«ig vcgrsh.tjtási árverést 600 F tőke-
követelés és járu'ékai behajtása végett a 
kőszegi kir járásbíróság területén levő Nagv-
t f n e s kö névben fekvó s h nagvgercsi 619. 
sz. tkv betctbtn felvett es Viszket István 
neven ál ló A I. 1 - 2 sors*. : és 5i»9, 6 t ) 
lirsz. Úrbéri birtokra 1036 P ; a + alalt 
felvett - sor és 2879. hrsz. ingatlanra 4<i3 P 
kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverest 1985 evi május hó 28. 
napján d. e. 9 órakor Nagygencs község-
házánál fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő 599. és 600 
hrsz házingatlant a kikiáltási ár felénél, a 
többit annak kétharmadánál alacsonyabb 
uron eladni nem lehet, (IC W 41. tc. 2rt. § 
t-a azonban az árverés megtarlásat dr. Szüts 
Zoltán csatlakozott végrehajtató kéri, akkor 
a legkisebb árverési velelár 3000 P. (56l0' 
1931. M E sz. r. 2 . § . ) 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 ,-át kész-
re ' tőben, vagy az 1 SSi : LX t-c. 42. §-ában 
mégha **ozo árfolyammal számított óvadék-
kepes ertékpaoirosban a kiküldöttnél letenn :. 
hogy a bánatpénznek elólegcs biró letétbe' 
helyezéséről kiállított leteti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árvercsi feltétele-
ket aláírni. (1881: LX t-c 147, 1.V), 170. 
§ § ; 1908 : LX. t-c. 21. §.| 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha több t t ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár száza'eka szerint megállapított oá-
natpenzt az általa igért ár ugyanannvi szá-
zalékáig kiegésziteni. (1908: XLI 25. § . ) 

Kőszeg, 193.') január ?2. 

Dr. R IEDL Z O L T Á N sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül : 

B E N C Z I JÓZSEF sk. tkvvezefó 

' ?m • • 
WVW ' «%• 
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