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Két nemzet közös céljai. 
A magyar nemzetnek az olasz sajtóban igaz 

barátja a Popolo d'Iialia. ez az előkelő politikai 
napilap, amelynek főszerkesztője testvéröccse a 
Puce-nak, Olaszország ujjáteremtőjének, Mussolini 
miniszterelnöknek. Ennek az újságnak hasábjain 
szólal meg sok olyan nagyjelentőségű nyilatkozat, 
amely velünk, a megtiport ország társadalmával, 
rokonszenvesen foglalkozik és a magyar ügyet a 
tények és eredmények szemszögéből itélig meg. 
A magyar közvélemény hálás minden olyan kül-
földi megnyilatkozásnak, amely nyilvánosságot 
ad a mi nemzeti törekvéseinknek és igazunkat 
hirdeti azokon a helyeken is, ahová gyenge sza-
vunk nem hallik el. Most a Popolo d'ltalia a 
római kvirináli magyar követnek, Hóry András-
nak egy terjedelmes nyilatkozatával ad alkalmat 
saját honfitársainak, hogy közelebbről szemügyre 
vegyék az olasz-magyar baráti viszonyból követ-
kező kölcsönös feladatokat és megismerjék hiva-
talos magyar állásponton keresztül az egesz Ma-
gyarországnak a közös baráti munkára mutatkozó 
készségét és azt az őszinte óhajt, amely hazánk-
ban mindenkit áthat a meleg baráti viszony ki-
mélyitését illetően. Hóry András követ a magyar 
olasz barátsági szerződésről megemlékezvén rá-
mutat arra, hogy a szerződés megkötése után a 
magyar nép mily szolgálatokkal s a magyar po-
litikai é'et milyen feladatvállalással kezd hozzá a 
szerződésből folyó azonos célok teljesítéséhez. 
A magyar kormány hivatalos megbízással dele-
gációt küldött Olaszországba a fascismus erkölcsi 
vívmányainak, nemzetegyesitő szellemenek és a 
munka szeretetét hirdető szociális tevékenységé-
nek tanulmányozására, hogy mindazokat az álta-
lános emberi értékű gondolatokat, amelyek a 
világ csodálatát vivták ki Olaszország iránt, haza 
hozza és megismertesse itthon és példát hozzon 
a hatalmas fejlődésnek ritmusáról, amely szinte 
rohanva lenditi előre nagyhatalmi tekintélyében a 
nemzeti eszméktől fütöt egységes olasz államot. 
E tanulmányut, amelyet nyomon követett pénz-
ügyi és kereskedelmi vonatkozású tárgyalásoknak 
megindítása, közel hozza a két ország kormány-
zatát és népét egymás megismerésében a legkö-

zelebbi tennivalókhoz, mert a tárgyalások barát-
ságos mederben folyása és kedvező ígérete gya-
korlati eredményeket jelent és jelenti a nemrég 
múltban még izoláltságra kárhoztatott magyar 
nemzeti életnyilvánulásoknak szabad levegőhöz 
való jutását. Hóry András római követ valóban 
helyesen világította meg a magyar nemzetben 
élő kívánságokat, midőn azt mondotta, hogy az 
olasz nemzet céljaival azonos magyar nemzeti 
törekvéseknek e meleg barátságon át kell érvé-
nyesülniük, mert ennek az együttműködésnek 
ereje fogja meghozni a történelmi múltban szel-
lemi rokonságban élt két nemzetnek a jövőben 
is a rég nélkülözött gyümölcsöt hozó testvéri 
haladást. — A nagy olasz lap a magyar 
követ nyilatkozatra való meghívásával nemcsak 
baráti gesztust mutat, hanem valóban azokról az 
érzelmekről tesz tanúságot, amelyeket jól esik 
minden olasz hazafi részéről feltételeznünk és 
remélnünk. A n agyar sajíó meleg üdvözlettel 
köszönti nagy olasz kollégáját és a kartársiságon 
át feléje lobogtatja a magyar nemzeti várakozás 
tiszta lobogóját. 

ftXRDETMSSr? S & , 
750—1928. sz. Közhírré teszem, hogy az 

1929. óvro érvényes országgyűlési képviselővá-
lasztói névjegyzék összeállítása megkezdődött, 
evégből mindizok, kik az érvényben lévő vá-
lasztói névjegyzékbe felvéve nincsenek, de ma-
gukat arra jogosultnak ártják, jelentkezzenek 
a Városháza 11. sz. szobájában, ahol az órdo-
keltok számláló lapot kapnak, melynek személyes 
kitöltése a névjegyzékbe való felvételnek elő-
feltétele. Azok helyett, kik a K/ámláló lapot, 
testi fogyatkozás, vaev más okból npn tudjak 
sajátkezuleg kitölteni, valamint a távollevők — 
de egyébként állandóan kőszegi lakosok — he-
lyett hozzátartozója is kitöltheti. A számláló 
lapok benyújtásának határideje január hó 31. 
Előfordulhat, hogy a rnult évi összeírás alkal-
mával a névjegyzékből kimarad', oly egyén, aki 
ogyébkónt jogosult volna a választói névjegy-
zékbe való felvételre. Ajánlatos tehát utána-
nézni, hogy a magá' va'asztójogoeultnak tartó 

egyén tényleg fel van e véve a névjegyzékbe. 
Az érvényes választói névjegyzék ugyancsak a 
Városháza 11. sz. szobában f. hó vécéig köz-
szemlére van kitéve. Országgyűlési képviselő-
választói névjegyzékbe felvehető ál t i lában min-
den férfi, aki életének 24. évét betöltötte, vagy 
ez évben azt betölti, tehát akik 1904 bea saü-
lettek, az olemi iskola négy osztályát elvégezték. 
A névjegyzékbe általában felvehető minden nö, 
aki 30 életévét betöltötte, vagy ezévben betölti, 
tehát aki 1898 ban s/.ületett és 6 elemi iskolát 
végzett, vagy 4 elemi iskolát végzett, de 3 gyer-
meko van, vagy saját vagyonának jövedelméből 
él, vagy önálló háztartást vezet. Akiegvetemet 
vagy főiskolát végzett, korra való tekintet nélkül 
felvehető a névjegyzékbe. Végül felhívom az 
elhaltak és elköltözöttek hozzátartozóit, szom-
szédait, hogy az elhalálozást, illetve elköltözést 

! szintén jelentsék be a hatóságnál, hogy az illetők 
a névjegyzékből törölhetők legyenek. 

630—1928. Felhívom az adózó közönség 
figyelmét az 1927. évi á lu lános kereseti adó, 
jövedelem és vagyonadónak 1928. évre szóló 
megrögzítése tárgyában kifüggesztett hirdet-
ményre. 

630-1928. Felhívom az adózó közönség 
figyelmét az 1928 évre szóló ált. ker. adó jö-
vedelem és vagyon bevallások beadása tárgyá-
ban kifüggesztott hirdetményre. 

417—1928. Közhirré teszem, ho*y mind-
azon adózók, akik az 1927. évre megállapított 
ált. kereseti valamint a jövedelem ós vagyonadó 
alapokat 1928. évre jövedelmi illotőleg v igyoni 
viszonyaikhor. képest soknak tartják, szabály 
szerű vallomás beadásával f. é?i január 31 óig 

. adóalipju't újbóli megállapítását kórhetik. — 
A kérelem a m. kir. adóhivatalhoz nyújtandó ba. 

Közhirré teszem, hogy a m. kir. f^ldmü-
velésiiqyi minisztérium a gazdik részére lóhere 
és nyulszakupa magvakat óhajt juttatni 30% o* 
árkedvezménnyel. Jelentkezők január hó 24 én, 

i kedden délelőtt 8 és 10 óra között iratnak össze 
a tanácsteremben. 

JRrpádházi boldog JYCargit tisztelete 
Életében megcsodálták az alázatos, a le-

mondó, az áldozatos, az imádságos, a könyörü-
letes, liliomlelkü királyleány t, aki szépséges lel-
kével ugy nőtt fel a vezeklés szigora között, 
mint liliom a tövisek között. H dála után szent-
Bégét jelezte a temetés után 13 ad napra sir 
jából kiáradó édes illat, mintha sirja a legfrissebb 
rózsákkal lett volna behintve, irja legendája. 
A ravatalon fekvő áldozati báránynak apáca 
társai tizenkétnapos virrasztást rendeztek. Éle-
tében 11 csudával mutatta meg, hogy lelke már 
a mennyben társalog, holta után sirja kezdett 
csudákkal tündelleni. Az 1273—76 b^n készült 
szentté avatási jegyzőkönyvben 110 tanú 74 
csudáról tanúskodik, 27 tanú saját magán érezte 
boldog Margit közbenjárását. 

A szentéavatási per megakadt, de tiszte-
lete nemcsak apáoatársai közt élt, hiré el, szent-
ségével telve volt az ország. Hunyadi Mátyás 
udvarának pápai követe, Rauzánus irja, 1462-
ben a szenttéavatást sürgető kérvényben, hogy 
boldog Margit életében és holta u 'án csudákkal 
tündöklött, bizonyságul, botry ártatlanságban, 
jámborságban és szentségben élt. 

Eayre jobban fokozódó tiszteieta mellett 
legcsattanósabb bizonyíték D imin ic i János bi 

boros. p/>pai k^-vet 1409 l e i kelt levele mely-
ben árpádh'izi Margitot boldognak nevezi, sirja 
látogatóinai 140 napi bucsut entedélyez, ha a 
szokásos felte'eleket, gyónás, áldozás, elvégzik 
és a szigeti Boldogasszony kolostortemplo n 
építéséhez, hozzájárulnak. Tehát hivatalos ok-
mány nevezi Margitot boldognak. 

— Az 1409. évben megkezdőt! — és 
1510 ben befejezett templomépítés illetvo na 
gyobbitás miatt felemelték boldog Margit tete-
meit oredeti sírjából ós mint ereklyét tisztelték. 
Erről tanúskodik az az ezüsttel t'azd igon díszí-
tett ládika, melyben boldog M irgit ereklyéit 
őrizték és nyilvános tiszteletre kitették. A ládikán 
az 1512 évszám volt olvasható. 

1520 ban az apácák arra törekedtek, hogy 
a megnagyobbított templomban boldog Margit 
ereklyéi számára illő és mindenkitől hozzáfér 
het£> helyet készítsenek. De az ereklyéket a saját 
kezdeményezésükből oltárra tenni nem akarják, 
szándékuk a szentszék engedélyét feikórai. 

Az aggódó apácák nem is remér.ylik, hogy 
elérhetetlen tervük miiven könnyen mesy tel 
jesedAsbe. Ugyanis 1523 ban D* Vio Cajetán 
pápai követ, domonkos rendű szerzetes hazánk 
bau járt ós a szigeti apácák kolostorát is meg-
tekintett". Ekkor mutatták meg neki boldog 
Marsit ereklyéit, m°lye* ideiglenes helyen őriz-

tek. Az apácák személyesen adták elő kérel-
müket, hogy boldog Margit ereklyéit megil'etö 
helyre akarják elhelyezni. A páp i i követ a kért 
engedélyt Budán kiállitja és megengsd', hiary 
boldog Marcit ereklyéi a sok áradástól párás 
helyről a templom illő, szárazabb helyéra kerül-
hessenek é>j szent életéhez illő tiszteletben része-
sülhessenek. 

A magyar történelem gyászos napja, a 
mohácsi veszteség rémhíre boldog M irgit erek-
lyéinek tiszteletében és csendes helyén, a szi-
geti fehér apácáknál is gyökeres változást ho-
zott létre. A közeledő török hírére az apácák 
elmenekülnek, magukkal viszik kincseiket, leg-
kedvesebb értéküket, boldog Margit ereklyéit. 
A majdnem nyolcvan évig bujdosó szigjti apá-
cák v^gro 1618 ban megpihentek a pozsonyi 
klarisszáknál. — Az életben m iradt hat fehér 
apáca a klarisszák szerető gondjába ajánlja 
boldog Margit ereklyéit. 

A klarisszák megb;esülték boldog Margit 
ereklyéit. 

Nemcsak az egyszerű nép, hanem főuraink 
és más szerzetesbeliek is jól tudták, hogy hol 
kell keresni boldog Margit földi m i radv tnya i t 
Boldog Margit ereklyéi után kutató Ferráriuit 
1635 ben Sennyei István győri püsplk ós Né-
meihy J i k a b jé7ustárs isági atva vezetik helyes 
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904—1928. szám. Közhírré teszem, ho?y 
Kőszeg város erdőgazdasága az A. g. o. 13 
tag a) részletében a Pogány szőlők mellett f 
évi január hó 26 án, csütörtökön áflfaárverést 
tart. Eladásra kerül 223 rakás ágfa Árverés 
kezd-te d. e. 10 órakor. Gyülekező a Talár erdő 
bejáratát ál a Djrner-fé!e kőfej'ő előtt. 

Felhívom Kflszeg város pénztáránál illet-
ményt élvező összes hndigoi.dozottakat, hogy 
ianuar havi jársdékaik átvétele végett január 
hó 24 én, kedden a váro*i pénztárban jolen 
jenek meg. 

Közhírré teszem, bojry a boté »ségb 'n vagy 
testi fogyutkozásban szenvedő leventu ifjak ma 
vasárnap d. e. 9 órától lesznek a városházán 
felülvizsgálva, mely alkalommal tirtóznak meg 
jelenni mir.dizok, aHk b mond leuk szerint b s 
tegségben, vagy tenti fogyatkozásban szenved-
nek, továbbá az 1915 évben született és a/, 
iskolából kikerült ifjak, végül korkülönbség 
nélkül mindazon ifjak 1907—1915 években szü ' 
lettek, de még orvos által bizottság elölt meg-
vizsgálva nem lettek. A jelentkezést elmu'as^tó 
ifjak szigorú büntetésben részesülnek. 

Jambrita Lajos, pol«ármt ster. 

Ipartestületi közlemények. 
Ált alános kereseti stb. adóügyben hétfőn, 

e hó 23 án este 0 órakor az ipartestületben 
értekezlet lesz megtartva, melyre a testület 
összes tagjai meghívatnak. 

Az iparosság részére ismeretterjesztő elő-
adások tartatnak janu .r 23 án, hétfőn „Arany: 
Toídi szépségű" cimmel, előadó Tóth Pelbárt, 
január 25 én, szerdán „Törökország és gazd \ 
sögi kapcsolatunk* cimmel, előadó Sólymos V. 

Az 1928. Április 28 tói május 7 ig tartandó 
Budapesti Nemzetközi Vásáron való részvételre 
szóló jelentkező ivek megérkeztek. A vásáron 
árucikkeket bemutatni kívánók további felvilá-
gosításért forduljanak az iparterülethez a hiva 
talos órak alatt. 

Ipartestületi elnökseg. 

Vil lanyzavarok esetén forduljon 
ifj. Tungli Lit-k villát}szerelőhöz, aki minden 
nap este (ünnepnapon is) 9 óráig szolgálatot 
tart. Jelentéseket Pallis utca 5. sz. alatt vesz fel. 

A perenyei ifjúság februir hó 5-éu tartja 
meg farsangi mulatságát a Kondora f^lo ven 
déglőben. 

I 1 I R E K . 
Gróf Klsbelsberg Kuno kultuszminiszter f. évi 

febru'ir 11-én dólután 3 órakor érkezik Kőszegre 
hogy Kőszeg város iskola-ügyét közvetlenül 
megszemlélhesse. A miniszter 11-én reggel ér-
kezik Szombathelyre, hol a szombathelyi iskoUk 
ügyében fog eljárni. Kőszegről délután 5 órakor 
ujbol vi-szatér Szombathelyre, hol este nauy 
bankettet rendeznek tiszteletére. Másnap Sopron 
ba utazik, hol átveszi a vsros díszpolgári okle-
velét. A miniszterrel Ktozeure jon a hivatalos 
kíséretén kivül gróf Mikes János megyéspüspök 
is. J .mbrits L ' jos polgármester a rainisztet fo 
gsd atása tár^yaban ma értekezletre hívta össze 
az összes iskolák igazgatóit. 

Kinevezes. Vssvármegye főispánja Kőszeg 

varos tiszti ügyészévé dr. Frej berger Jenő ü^y 

vjdtít nevezte ki. 
Kőszeg varos kepviselő|e az amerikai Kossuth 

szobor leleplezesen. L)r. Stú- Lajos ügyvéd ré^zt 
vesz az bmerikai Kns&uth szobor leleplezésén. 
A váron felkérésére a/, ünnepségen Kós7eg varos 
képviseletében fog szerepelni. A költségeket 
sajátjából viseli. 

Hala'ozas. Csütörtök délután hunyt el hosszú 
és türelmesen viselt sze-ivtdés u án életének 77. 
évében a kflsr.egi lakato^mesterek nesztora Gruber 
Sándor, kit három évvel ez- lőtt 50 éves lakatos 
mesteri jubileuma alkalmával a soproni kerületi 
Kureskeíklmi és Iparkamara kitüntetésben ró 
szesitett. Temetése tegnap déiutáa volt nagy 
számú közönség kisérete mellett. 

Halalozas. Csütörtökön esto hunyt el néhai 
Gombás Bálint volt pekmester özvegyo szül. 
J ik i ts Mária életének 77 évében véj/elgyengü 
lés ke vetkeztében. Temetése tegnap délután volt 
onuy részvét mellett. Az elhunytban Gombás 
Ede pékmester édesanyját gyászolja. 

Ajtatossag &rpadha*i boldog Margit tisztele 
tere. A helybeli szent domonkosrendi apácák 
temp'omában árpádházi boldog Margit tisztele 
tére háromnapos ájtatosság lesz. Január 24, 25 
ós 26 án esto */,7 órakor prédikáció és litánia. 
Jaouár ho 26 án, arpadhizi b. Margit ünnepén 
r?gg"l 8 órakor ünnepélyes szentmise. A szent 
beszedeket P. B»kacs Lőrinc szombathelyi do 
aionkosatya és Szigeti Ábel bencéstanár t irtják. 
Az ünr.epi misét Kincs István apátplébános végzi. 

Szabadsagon Seybold Rezső városi főmér-
nök három heti szabadsugot vett igénybe, amit 
tegnap meg is kezd itt. 

útra. A pozsonyi klarisszak drága kincsét 1635 
ben terrarius mar megkoronázva találja azzal 
a gycDfejokktl kirakott pánttal, melyet Eszter 
házy Miklós nádor felesege, Nyáry Krisztina 
ajanüc kozoit az ereklyéknek. A klsrisszák maguk 
is szívesen díszítették boldog Marpit ereklyéit 
az ezen időbeu szokásos aranj-czü&t selyem -
hímzéssel. 

A pozsonyi klari6szák kolostoriból kist.r 
jadt uj alapítások sem mentek útra boldog Margit 
ereklyéi nélkül. 

1714 ben a pozeonyi klarisszák megtele-
pednek Budán is. Hozományként megkapják 
boldog Maigit karját és néhány értékes temp-
lomi arany ezüst felszerelést. 

Budai templomukat árpádházi boldog Mar 
git tiszteletére is felszentelik, ünnepét a pozsonyi 
» L ) i L a z l a n látott lénnyel ülik meg. 

Amin t Pozsony ban szokták, ereklyéit julius 
13 án uczteletre kiteszik, ünnepélyes misét és 
pred.éue-ict moLdatnuk. A mibe ugyan szűz és 
verw.i u M»i>.ítrol szól, de a prédikáció az Ár 
paahaz luiomát magasztalja. 

Mint a Margit sziget örökösei, 1740-ben a 
romek kczoti Kápolnát emelnek boldog Margit 
tiszteletére ; u Kápolnában boldog Margit képét 
heiyiz ik, e é;>e m n p a ég, hinaponként a t u d a 
ujinki pUbai. is sztidán szentmisét mond, ün-

nepet követő vasárnap a hivek körmenetileg 
vonulnak ki a szigeti romok közé. így tartott 
ez még 1770-ben is, amint az uj ;bb szentó-
av*tán kísérletekből tudjuk. 

A pozsonyi klarisszák különös fénnyel 
ülték m^g boldog M irgit halálának évfordulóját, 
január 18 át. Körmenetileg körülhordozták bof 
dog Martit ereklyéit, közben két antifonát éne-
keltek és elmondták a boldogról szóló egyházi 
könyörgést. 

1713 ban a nagy pestis a lka imávJ áten-
gedték a vár snak boidog Margit ereklyéit. Ileigy 
sokan hívták tegitse; ül és érezték pártfogását, 
tanúsítja a sok fogadalmi tárgy, mellyel az 
ereklyét elhalmozták. 1660 ban Lippay György 
primás is fogadalomból ezüst szobrot ajánlott 
fel a zárdának. 

Boldog Margit régi tiszteletét látszólag 
megakasztotta II. József kolostorokat eltörlő 
rendelete, mely az ereklyék birtokosait, a kla-
risszákat is megszüntette. Valójában pedig a 
világgá űzött apácák rokonaik, ismerőseik közt, 
továbbá más zárdákban terjesztői lettek boldog 
Margit tiszteletének. 

1770 ben majd 1789-ben Bathyányi Ignác 
erdélyi püspök karolja fel nagy buzgósággal 
boldog Margit megakadt tiszteletét. Igaz, a 
szenttéavaiás most sem sikerült, de az irodalom 

Én is csak „ D r . O e t k e r " - ( e l e 

s ü t ő p o r t h a s z n á l o k ! 

A 127 receptet tartalmazó könyvet kívánatra ingyen 
és bérmentve küldi d. A. OETKER Budapest Vili , 

Conti-utca 2d. szám. 

Uj épitkezesek. A városi tanács Szíávik 
Józsefnó ny. alezredes nőjének egy négyszobás 
villa építésére adott eagedélyt a volt gözmalmi 
laktanya telken. Stipfcovils l i tván toldalófc épít-
kezésre, Witzmann József házátalal- itásra ós 
Sehatzl Józsefnek pajíoépitésre adott engedélyt. 

Az Óvoda Egyesület ez évi rendos közgyű-
lését február hó 2 án délelőtt 11 órakor tartja 
meg az ovodában, melynek tárgya a számadás 
beterjesztése. — A tagokat tisztelettel meghívja 
az elnökség. 

A Kőszegi Kereskedelmi Kór f. hó 19 én a 
S:ruc száiló külön helyiségében társas össze-
jövetelt tartott, melye i a Ugok i^en szép szám-
mal jelentek meg. Ezen alkalommal felolvasták 
Auguazt János ny. polgármester „Kőszeg szab. 
kir. városnak kereskedelmi viszonyai" c. érte-
kezését, melyben többok között rámutatott azokra 
a nehézségekre is, amelyekkel a kőszegi keres-
kedelemnek régi idők óta a városnak geográ-
fiai fekvésénél és egyéb okoknál fogva meg 
kellett küzdenie. Az igen érdekesen leirt és nagy 
tetszóst aratott fejtegetéseit megtoldotta régi és 
már nem létező kereskedők névsorával. Deutsch 
Rezső és ifj. Miiilor Ferenc előadásukban igen 
ügyesen és keresetlen humorral karikírozták a 
Kör tagjait. — A Kör időközönként folytatni 
kívánja hasonló előadásokkal összejöveteleit. 

is ráfigyelt az eltörölt kolostorok értékos nyelv-
emlékeire és az irodalom és tudományos kuta-
tás az ő bájos legendájának közzétételével, is-
mertetésével és tárgyalásával önkénteleu boldog 
Margit tisztelői közé állott. 

1805-ben a domonkosok római templomá-
ban bo'dog Margitot nyilvános tiszteletben ré-
szesítik. 1830—40 es évek óta minden magyar 

! országi egyházmegye megüli boldog Margit ün-
j népét jat uér 19 én, domonkosok pedig január 
hó 26-an. 

Boldog Margit tiszteletének emelésére sokat 
t. tt P. Ai.selmi provinciális által Kőszegen meg-
honosított domonkosrendi apácák immár 60 éve 
csendben működő cevelőintézete és három is-
kolája és Mári.i kongregációja. Büszkék lehetünk 
rá, hogy a kőszegi zárda felkérésére a Kath . 
Nők országos egyesülete újból ráirányította a 
magyar katolikusok fittyeimét elfelejtett kedves 
szentünkre. 

1927. óta immár neve és tisztelete újból 
ismeretes e hazában. Kégi bájos legendája után 
újból elmondhatjuk, amit 1512 beu Ráskay Lea 
megírt az ő elterjedt tiszteletéről: Mind teljes 
Magyarország hozzája fut. Valóban a megcson-
kított haza figyelme újból feléje fordul, aki a 
tatároktól elpusztított hazáért áldozati bárányul 
ajánlotta fel magát az Istennek. 

SCHMIDTEAUER- keserűTÍz reggeli előtt fél 
pohárral langyo-
san használva 

megtisztítja a szervezetet a belekben képződő egészségtelen angagoktól, élénkíti a mirigyek működését, 
felfrissíti a vérkeringést, megelőzi az érelmeszedés és az öregségi elváltozások kifejlődését. 

Kapható k l 8 es .,aKy ü v t p U n . Siétfcüldési hely: IgmAntH keserűvíz forrásvál lalat Komárom. Árjegyzék ísmételadóknak k ívánatra bérmentve. 

2 Kőszeg és Vidéke 1928 j pnuár 22. 



Egy öreg katona szolgálati jubileuma A 

Hunyadi Mátyás m. kir. reáliskolai nevelőintó 
zet egyik derék, közkedvelt vasszorgalmu és 
ideálisleikö tsgját, Tfffer János segédnevelöt 
ünnepelte f. hó 6 án az intézet tanári és nevelő 
kara. Teffer 25 évet töltött el különböző be 
osztásokban, főként mint felügyelő altiszt a régi 
katonai alrpáliskolft, illetve mint segédnevelő a 
mai Hunyi di-Intézet kebelében. Mindenkor hasz 
nos tevékenységet, sokszor emberfeletti erő-
megfeszitéásel fejtett ki, szerető szivvel volt 
istápolója a kis növendékeknek, kik későbbi 
pályájukon is szeretettel emlékeznek vissza 
Teffer bácsira. Ugyancsak sz.-.mos szülő, aggódó 
anya mél j halával tapasztalja, milyen jó tezek 
ben van azcn évfolyam ifjúsága, melynél Teffer 
sejiédnevelö őrködik a kicsinyek fölött. Azon 
meggyőződés scrkenli szakadatlan munkájában, 
hogy huzánk jövő reménységéért, a közért dol 
gozik. Sohasem birta erős hitét megingatni a 
világégés nyomán támadt ármányos kísértés. 
Á legnagyobb veszély idején is híven és hü 
ségesen kitartott azon eszmény mellett, melyhez 
meggyőződése és vallásos érzülete fűzi : Isten, 
Haza, Király. A Teffer János tiszteletére ren 
dezett ünnepség keretén belül az igazgató he-
lyettese Thold Dezső igazgató tanár szivrtjhsitó 
lelkes szavakkal köszöntötte az összes tunAri és 
felügyelői kar szine előtt, követendő például 
állítván őt oda a növendékek és intézeti alkui 
mazottak elé. Este kedélyes vacsora körében 
ünnepelték őt kartársai. Miután városunkban 
mindenki ismeri a derék közkedveltségnek or 
vendő Tiffer bácsit, már csak az uszodából is. 
bizonyos, hogy az eddigioken kivül még sokan 
fognak neki gratulálni szép jubi ltumaalkalmából. 

Előadás Afrikáról es a Szentföldről a reál 
gimnáziumban. A m. kir. honvédség egyik tagja 
1927-bbn szentföldi tanulmányúton volt, bejárta 
Afrika egy részét, azonkívül a Szentföldet, kü-
lönösen Jeruzsálem és vidékét, hol Krisztus 
születése, élete és halálának helyeiről vetített 
állóképes felvételeket készített. Esen felvételeket 
január 26 á r , csütörtökön este V a 8 órai kezdet 
tel, megfelelő rangyarázat kíséretében mutatja 
be a bencés reálgimnázium dísztermében. E?uton 
is felhívjuk városunk közönségét az előadáson 
minél nagyobb szambán való megjelenésre, mely 
mindnyájunk lelkébe maradandó emléket fog 
hagyni, hisz ha csak képen is, de látni fogjuk 
a betlehemi istállót, az olajfák hegyét és mind-
azon helyeket, hol Krisztus élt. Belépődíj sze-
mélyenként 50 fillér. 

Belrenyheseg, gyomor es bélhurut, a vas-
tagbólfal kezdődő megbetegedése, vakbélgyulla 
dásra való hajlamosság esetén a természetes 
„Ferenc József" keserűvíz gyorsan ós fájdalom 
nélkül megszünteti a hasiszervek pangását. Sok 
évi kórházi tapasztalat igazolja, hogy a Ferenc 
József víz használata a bélmüködést kitűnően 
szabályozza. Kapható gyógyszertárakban, dro 
gériákban és füszerüzletekben. 

A kőszegi szolgabírói hivatal uj helyiségbe 
költözik. Irtunk már róla, hogy a városnak szük-
sége van a szolgabíró hivatal által bőreit városi 
épületre. A város kérelmét a vármegye hono-
rálván, tárgyalásokat kezdett a szolgabírói hi 
vatal elhelyezése ügyében. Ha a tárgyalások 
sikerre vezetnek, ugy a szolgabírói hivatal a 
m. kir. adóhivatal jelenlegi helyiségeiben nyer 
elhelyezést. A helyszíni szemlét ezügyben mul l 
vasárnap tartották meg. 

ÍRyál 

KATHRElNER-féle 

KNEIPP 
malátakávét 

reggelire és uzsonnára. 

Igazán élvezetes ital és 

napról-napra növeli életkedvedet. 

Műsoros estelyt rendez a turistaegyesület 
a főgimnázium dísztermében. Az előadók sorá-
ban első helyen áll jubiláns népszerű írónk, 
Kincs István apátplébánosnak erre az alkalomra 
irt povel'ájának személyes Molv »sás «. Lesz m^g 
hegedű, érek, vonósnégyes, dalárda, óházismer 
tetés és egyéb sok érdekfs és értékes előadás, 
közöttük több uj műkedvelő szereplése is. A 
meuhivók jövő héten kerülnek kézbesítésre. 
Azon már a teljes Kazd.'g rrüsort közlik. Min-
den mechivó mellé tiszteletjegyet küld a turista-
egyesület, mely a hozzátartozókra is érvényes. 
Bíléptidij nincsen. Az e^esü le t mindenki tet-
szésére bizz* adományozását, melyeket nyilvá-
nosan fog nyugtázni. Az ei-ész jövedelem az 
óházi ezredéves emléktoronyn ik újraépítés re 
fordítják. Ezt az érdemes célt b ionyára szivesm 
f >srja támogatni városunk h izafias közönsége 

b i z tosan megvédi fogai t 
a szuvasodással ésafog-

lománco t hófehéren tart ja 

Kapható: 
Nustbaum Ferenc divatáruházában, 

és a Hangyában. 

n 

0 * 

Bobula József budai 

Schrammel-zenekara 
január 29-éig (vasárnapig) szerepel a 

SÖRKERTBEN. 
Ma délután 4 órától kezdve záróráig, 

hétköznap este 8 óráiól szórakoztatja 

a közönséget. 

Teadélután. Sivárnak ígérkezett az idei far-
sangi szezon, de most. hogy beune tartunk, 
ut?ylátszik az egyesületek mégiscsak megkísér 
lik a lehetetlent és sorban megrendezik estólyei 
ket. Az Evang. Jótékony Nőkoszoru ós Ifjúsági 
Egyesület február 6 én megrendezik szokásos 
teadélutánjukat, elsőrendű műsorral. A Nő és 
Ifjúsági Eg>esület teadélutánjai már közkedvelt-
ség terén vezetnek Kőszegen. Tekintve, hogy 
belépődijat sohasem kérnek és műsorszámok 
sikerült előadása, mint a fesztelen hangulat, a 
közönség szórakozni vágyását mindig kielégí-
tették, biztos, hogy a siker most sem marad 
el. A Nőegylet agilis vezetősége dr Tirtsch ö ^ r 
gelyné vezetésével már nagybun fáradozik a 
cukrázda sütemények stb. beszarzéseért, az ifjú 
ság nagyszerű gárdáju p dig ifj. Weinberyer 
Gusztáv rendezésével elsőrendű kabaréműsor 
összeállításán dolgozik. 

Naphazat óhajt felállítani a kőszegdoros^lói 
nvang. ifjusAgi egyesület. Az erre vonatkozó 
kérvényt már felterjesztették a minisztériumba. 

Botrányos jelenetek játszódtak le az elmúlt 

héten a jégpálya öltözőjében. Az ott uralkodó 

kaotikus állapotokból sikerült átmenetileg egy 

kivezető utat találni. A rendet ezeniul a Kőszegi 

Sport Egylet garantálja. Az egyesület tagjai 

részére fennáll a szezon olején hirdetett 50%-ós 

kedvezmény. 

A hősi sírok rendezese. A kőszegi te uető 

rendezésével kapcsolatosan rendezés alá kerülnek 
a hősi sirok is. Az uj temetőből a hősöket ex 
humáltatja a város, kik azután a régi temető-
ben etry közös sirba kerülnek, kivéve a magyar, 
olasz és osztrák hősi halottakat, akik megma-
radnak sírjukban ós 6Írkő feliratot kapnak, a 
többi nomzetiségü hősi halottak kerülnek egy 
közös sírba, egy köz JS síremlék felállításával. 

Ukolankivüli népmúveles Arnig a Kőszeg 
városi gazdák részére rendezett tanfolyam az 
általános részvétlenség miatt halódik, a kőszeg-
falvai ismét szép eredménnyel lép fel a nyilvá 
nosság elé. A kőszegfalvi ifjú gazdák február 
5 ón színielőadást rendeznek, mely alkalommal 
Csite Károlv „A biró lánya" cimü népszínművét 
adják elő. Tekintettel arra, hogy a kőszeg városi 
Iskolánk ivüli Népmű/elósügyi Bizottság több 
mint 40 tagból áll, kik az iskolánkivüli nép-
művelési munkát figyelik és intézik, az előadá-
sokon Kőszeg város intelligenciája remélhetőleg 
szépen képviselteti magát. 

Járási székhelyeken akvizíciós működéssel 
szépen kereshetnek ismeretséggel és összeköt-
tetéssel biró urak. Volt tisztek előnyben. Aján-
latok „Hatósági kiküldetés" jeligére a kiadóba 
kéretnek. 

A sörkerti Schrammel-zenekar az elmúlt két 
hót alatt bebizonyította közkedveltségét. Az ál-
landóan változatos zeneműsor és a szép magyar 
dalok valamint az elsőrangú magyar-német kup-
lék teljes megelégedést váltanak ki a közönség-
ből. Különösen a vasárnapi publikum nagyon 
megelégedett és hatalmas tapssal jutalmazza 
ugy a zenekar játékát, mint a kis énekesük 
előadásait, kinek bizony sokszor székre állva 
kell énekelnie. — A zenekar jövő vasárnap 
(január 29-én) búcsúzik a hálás kőszegi közön-
ségtől egy kellemes emlékkői és a viszontlátás 
reményével. — Mint Bobula zenekarvezető ki-
jelentette, a nyár folyamán egy megerősített 
Schrammel zenekarral szándékozik Kőszegre 
jönni. — 

Éleslövészet. A m. kir. 5. honvéd gyalog-
ezred II. ós I I I . zászlóalja január hó 25, 26,27, 
28 án a Cák, cáki erdő, Zeigerberg a Pogány 
által határolt területen óleslövészetet tart. Az 
érdekelt lakosság ezúton figyelmeztettetik, hogy 
a jelzett időben és helyen saját érdekében senki 
sem tartózkodjék és a holyenként felállított biz-
tonsági őrök utasításainak engedelmeskedjék. A 
lövészet után a területen található fel nem 
robbant kézigránátokhoz és aknákhoz nyúlni 
nem szabad, ilyenek feltalálása esetén a kőszegi 
honvéd állomásparancsnokságot (Frigyes lak-
tanya kell értesíteni.) 

Vivokurzos. F . hó 24 ón, kedden este l / J 
órakor kezdődik a KSE vivókurzusa haladók 
részére. A kurzusra jelentkezettek ez időpontra 
pontosan jelenjenek meg a Trattner vendéglő 
nagytermében. A Sportegylet vivóórái minden 
hét kedd és péntekjén tartatnak este l / 77—7,8 
óráig. 

1928. január 22. 
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ÉRTESÍTÉS! 
Sulzbeck Fivérek szombathelyi céggel képviseleti 

viszonyunk megszűnt, ennélfogva kérjük ügyielein-

ket és a gyartmanyaink iránt érdeklődőket, hogy 

további intézkedésig csakis közvetlenül hozzánk for-

dulni szíveskedjenek 

Slső jYtagyar Sazdasági gépgyár r-
Budapest VI., Váci-ut 19. 

H 

Automobil és traktor kereskedelmi r. t. j j 
Budapest VIII., Rákóczi-ut 19. H 

Hany uj h iz épült Kószogen az elmúlt evben? 

Városunkban az építkezés bar lassan, de n éais 
örvendetesen indul meg. A városi mérnöki Hiva-
tal kimutatási szerint a múlt évben Kőszege 
14 uj lakóház épült. N tfv lakásátaUkitás tör-
tént tddig nem lakott épületrészből és 191 esel 
ben szállt ki az építési bizottsíg egyéb kisebb 
építési ügybsc. 

Megtartjak a tűzoltók a; alarcos bált. Sok 
tanácskozás után ui/y dönti i t a Tüzoltóegylet, 
hogy szokásos álarcos bálját az idei évben is 
megtartja. A veze'őség alapos megfontolás után 
hatarozo.t így, inert addig e kérdésben nem 
akart dönteni, mig a mulatság auy*«i sikere 
nincs biztosítva. A vezetőség azon fáradozik, 
hogy H7. idei évben sokat nyújtson a közór.ség 
nek, miért is a v^z^tőség maszkokat hoz ított a 
mulatni vágyok részére. A mulatság szigorúm 
zártkörű Itsz. Akinek niucsen un-ghivoji, azt 
nem i-ngtdik b^ a mulatságra. A tneghivók 
még csak a hét folyamán készülnek el. A mu 
latság egy- bként fobruír 11-én es e lesz. -naiv 
nek n-ndezését Ferkovits Jenő váll-ilta. F. bruar 
12 ;,n a szók isoa legénységi bált i» megtartják 
a tűzoltók. Bővebbet jövő számunkban. 

Borászati tinfulyam volt a héten három 
napon át Szombathelyen, melyen a kerjlot min-
den községéből voltak vendéulosök és korcs 
márosok. KŐSZBP fok vr>ndAglősei kózul eeyei 
lenegy se volt tant. — Ó!t u«yis jól értik a 
borkezolést —. 

A Kőszegi Sport Egylet fib-uár h') 1 én a 

Mulató összes term"ib*n e/y nagyszabású zárt 
körű tanoostélyt r end " . vlár ugy volt, hogy 
ezen mulatság is elmanH, mert Kőszegen bt t 
rendelni egyenlő a biztos any igí r»fi eéssel. 
A KS& enoek dacára is megrende i a mulat 
sögut, unrt mégsem lehetséges, hogy egy oly 
nagy intelligenciával bíró város inint Kőszeg, 
az Htíész fai^angi idény alatt minden szórakozás 
nélkül maradjon. Mikor a sok lebeszélés d teára 
is vállalkozik az Egyesület a mulatság meg-
rendezésére, akkor hiss.'.üs ós reiiéij'i'<, hogy a 
város intelligenciája nem hagyj t cserben a ren 
dezőséget és jól fog sikerülni -"zen esté'v, annál 
is inkább mert a cM is nenes. Az estély eset 
ieg 's anyagi jövedelme ugyanis i létesítendő 
tornaterem cé jait szolgtl j i . A számoíott m 
hivő? a napokban mennek azét. A rendezőség 
m a y gordot fordii arra, hogv ne csak a lányok 
vonuljanak fei teljes számban, bai.ein ele^-nd^ 
táncos is. Az E'yesül^t tervbe vette ugyancsak 
a közeljövőben egy nyilvános mulatság meg 
reTd'-zé--é' is. 

Esperant-est Szombathelyen. Az E>p ranto 
Szövetség Szo nbathelyen nagyszabású estet ren-
dez a Ku:tu rpulota nagyterméb^u február 12 én, 
melye n az osperintisták .budipesti főtitkára tart 
eiőtdást. A? est zenei részét a Gratzl—Tóth 
„Rabaiiv" vonóanógyts ós Qratzl Gyul \ hegedű 
művész szólószámai töltik i i . 

A kőszegi cipész szakosztály tagértekezletón 
elhatározta, hogy a közönség előzetes figyelmét 
felbivja azon eléggé meg nem róható és saj-
nálatos körülményre, hogy a bőrkartell által a 
kikészített bőröknek az elmúlt nyár óta 80—100 
•/• kai történt megdrágítása miatt, az esetleges 
megrendeléseknél magasabb dijakat kénytelenek 
a megrendelőktől kérni s hogy ezárt a közön-
ség ne bennünk lássa az árdrágítót. Szób* ke-
rült az értekezleten egy kőszegi úriembernek 
o'y értelmű kijelentése, ho,'y a kőszegi ipiro-
sokkal nem dolgoztat semmit, mert a kőszegi 
iparosság az ő igényeit kielégíteni nem tudja, 
hanem szükségletét Szombathelyen szerzi be, 
ezt a kőszegi iparosságra nézve sértő kijelentést 
nem fogadják el, mert az illető úriember ilyen 
kijelentést anélkül tett, hogy annak ellenkező-
jéről meggyőződött volna, — egyébként meg-
állapította az értekezlfit mint általában sajná-
latos jelenséget, hogy Kőszeg város közönségé-
nek legnagyobb része hasonlóan gondolkozik 
és cselekszik, Szombathelyre megy szükségleteit 
b 'szerezni, ahol aztán minden arat megfizetnek 
néha dup'á jU annak, amibe az Keszegen ka-
rülne. H Í a vevőközönség ugyanazt az árat, 
me'iyet S?ombithelyen fizetn8i£, a kőszegi ipa-
rosoknak is megfizetik, bizonyára ők is tudnak 
— jólehet kevesebb összegért — olyan munkát 
produkálni, mely a legkényesebb Ízlést is ki-
elégíti. — De biztoíithit ják a vevő közönséget 
arról is, hogy egy pár lakkcipő Kőszegen nem 
kerülne G4 pingőbe, mint a hogyan az egyik 
kőszegi rendelővel Szombathelyen megtörtént. 
E eket hozzák a cipészek Kőszeg város közöa-
ségének szives tudomására s ezúton kérik a 
közönséget, legyenek figyelemmel az itteni Hin-
terland nélküli, neh^z viszonyok közt élő kő-
szegi iparosságra s megrendeléseikkel teljes 
bizalommal keressék fel s ők minden igyeke-
zetükkel oda törekednek, hogy a közönséget 
megelégedésre kiszolgálják. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetekről. S z ü -
l e t é s e k : Szentmiklósi O l tó—Prékopi Valéria 
János r. k., Tangl Flórian—Freyberger Mária 

'.József r. k., Szilvágyi D^nes—Salzer Józsa 
Irén r. k., Szanyi Vendel—Németh Mária Irón 
r. k., Karner Ltjos—Karner E 'olka Vilma ev. 
H a l á l o z á s o k : Edier L*josné, 25 év, gyerm. 
ágyi láz, Gruber Sándor, 77 év. aggkor/ özv. 
Gombás Bil intné, 77 év, aggkor, Pimper József. 
72 év, lépszarkóma. 

Értesités. 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy Kőszegen a 

Kőszegi Takarékpénztár épületé-

ben a főtéren 1928. február 1-én 

férfiszabó-
üzletet 

nyitok. — Raktáron tartok kész 

férfi és gyermeköltönyöket, fel-

öltőket és mikádókat, elvállalok 

olcsó áron uri öltönyök és min-

den e szakmába vágó munkák 

méret utáni elkészítését, javítását 

és vasalását is. 

A nagyérdemű közönség szí-

ves pártfogását kéri 

tisztelettel 

ífreiszinger Jerenc 

férfi szabó. 

Köszönetnyilvánítás. 

Azon számos és jóleső részvétért, 
melyben szeretett feleségem, í 11. 
anya és rokon 

Edler Lajosné 
szül Steiner Terez 

elhunyta alkalmából részesültünk, 
a koszorú- és virágadományért, 
valamint azoknak, kik utolsó uijára 
elkísértek, ezúton mond hálás kö-
szönetet 

Edler Lajos és családja. 

Árverési hirdetmény. Egy családi ház 

ELEKTRO-BIOSKOP! 
KŐSZEGEN A „MULATÓBAN" ' 

Házak eladása. 
Közhirré teszem, hogy a Pallis-

utca 9 számú 3 utcai szobából ugy 
a Király-ut 16/b. sz. 2 udvari szo-
bából és mellékhelyiségekből álló 
két ház 1928. február 2-án d. e. 
11 ó r a k o r irodámban megtartandó 
önkéntes árverésen elfognak adatni. 

Dr. SCHNELLER, ügyvéd. 

Műsor: Vasárnap, január22-én: 

A cigánybáró 
Jókai Mór örökbecsű műve filmen 
8 felvonásban. — A főszerepben 
Lya Mara, Michael Bohnen stb. 

És a kisérömüsor. 
Mflsor: Szerda, jan. 2.»-én: 

R i n a l d ó R i n a l d i n i 
Egy frakkos bandita bravúros 
kalandjai 8 felvonásban. Kettős 
főszerepben Luciano Albertini és 

Elisabeth Pinajeff. 

É s a k i s é r ö m ü s o r . 

Vagyonbukott Schwarcz Adolf és 
neje szül. Korofein Karolin kőszegi 
lakosok közös osztatlan tulajdonát 
képező kőszegi 360 sz. tjkvben A 
+ 1. 2. sor 613 és 614 hrsz. alatt 
felvett Kőszeg Gyöngyös-utca 15. 
házsz. és ugyanazon tjkben A + 1. 
2. 611 és 612 .hrsz. alatt felvett 
Kőszeg Gyöngyös-utca 13. házsz. 
ingatlanokat a csődválasztmány uta-
sításához mérten 19J8. évi február 
hó 12. napján délelőtt 10 órakor 
irodámban (Kőszeg, Rohonci-utca 
2 sz.) önkéntes árverésen eladom. 
Árverési feltételek irodámban meg-
tudhatók. 

Dr. STUR LAJOS, ügyvéd 
csődtömeggondnok. 

szabad kézből ehdó. Győri János 

utca 12 szám. 

Gyermekágyvasb(il és 

sertésól eladó. 
Kossuth Lajos utca 19. 

Villamos világítási és erőátviteli 
berendezéseket, 

motortekercselest, 
rádiófelszerelést 

szakszerűen, pontosan jótállás 

mellett végez 

i f j . T u n g l i E l e k 
elektrotechnikai vállalata 

H Ö 3 Z E 3 

közvetlen gyári lerakata. 

Meglepő olcsó árak! 
Részletre ist 
Nagy választék minden 
fajtában I 

L É P O L D G É Z A 
mechanikus 

Kőszeg. Kossuth Lajos-u. 0. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdáj ib uj Kőszegen. — 
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