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Békessék nektek! „Én vagyok! Ne féljetek!" 
Így üdvözölte az Ur Jézus az apostolokat, midőn 
megjelent nekik föltámadása után. Harc volt, 

n agy harc, világnézeti harc volt nagypénteken. 
Az erőszak, a gyűlölet, az elfogultság, ugy lát-
szott, diadalt aratott nagypéntek este, midőn 
Krisztus holttestét Nikodemns, Arimathei József, 
szt. János és néhány Krisztushivő levjtte a ke-
resztről és eltemették a fájdalmas anyával és a 
jámbor asszonyokkal. Nagy ára volt a húsvéti 
békességnek: szenvedés, árulás, megtagadás, csa-
lódás. gúny és kínos kertszíhalál. A békesség 
ára mindig szenvedés, türés, várás, áldozat! De 
akik hittel, bizalommal tűrnek, várnak igazságuk 
tudatában, azok jutalma lesz a békesség, az örön. 
A magyar nemzet is szenvedett, szenved, tür, var 
a trianoni határok közölt és a trianoni határokon 
tul, igazsága tudatában remél igazi krisztusi bé -
kességet. Nem vár hiaba, van oka remelni! Hiába 
pecsételték le a békeszerződést, ezeket a pecsé-
teket föltöri, szétszórja az igazság, mint Krisztus 
sirja pecsétjeit! Amint már le is töredeznek, mert 
a velünk ellenséges nagyhatalmak kezdik belátni 
a trianoni béke tarthatatlanságát 

„Én v a g y o k , ne féljetek!" Én vagyok az 
igazi, valóságos, élő, dicsőséges Jézus. Én vagyok, 
akit ellenségei meggyaláztak, megkínoztak, meg-
feszítettek, de amint megmondottam előre nektek, 
hogy harmad napra föltámadok, most itt állok 
előttetek, élő vagyok. Én vagyok, ki meggyőztem 
a halált. Én vagyok, aki üdvösséget hoztam az 
embereknek, az én tanításom nyomában meg-
újulnak az emberek, átalakul a társadalom, a 
kultura, az emberek világnézete. Én vagyok, ki 
uj irányt szabok a történelmi fejlődésnek, köz-
pontja leszek a művészetnek, tudománynak, az 
emberek boldogságának, az emberek harcának. 
Én vagyok, kiütköző pont vagyok, az enberek 
egy része velem lesz, egy része ellenem. Én va-
gyok a lelkek királya, én leszek a világvégen 
az emberek birája. Én vagyok, ki jutalmazok és 
büntetek, én küldöm kárhozatra, ki ellenem van. 
én adok örök boldogságot annak, ki velem van! 
Én vagyok az ut, akit ha valaki követni akar, 

| vegye fei a keresztjét és ugy kövessen engem. 
i Én vagyok, akivel ha szei.ved valaki, velem meg-
j dicsőül. Én vagyok, ki hirdetem, hogy a lélek 
többet ér, mint az egész világ. Én vagyok, ki 
nem szálltam le a kérésziről, hanem meghaltam, 
hogy megváltsam az embereket; hirdettem, ha 
fölmagasztaltatom, mindent magamhoz vonzok! 

Mily boidogok voltak a tanítványok, mikor 
megnéztek kezén, lábán a szegek helyét, midőn 

! megtapintották és érezték, hogy csontja, husa 
van, hogy az élő, valóságos Jézus az, az a jó-
ságos. türelmes Jézus! Hittek benne! Hitték most 
jövendöléseit; valóban föltámadott, amint előre 
megmondotta vala! Alleluja! Az apostolok hitték 
a föltámadást az utolsó napon; az ószövetség 
hitéhez tartozott a föltámadás hite. Jób hirdeti, 
hogy föl fog támadni, Márta az Ur szavára, hogy 
Lázár föltámad, azt felelte: tudom, az utolsó 

. napon. Az apostolok látták Jézus haloit-föltámasz-
jtásait: a naimi ifjú föltá nasztását, Jairus lányá-
nak föltámasztását, Lázár föltámasztását. De mikor 
az Ur megöletését látták, elcsüggedtek. Ki tá-
masztja most őt fel? És ime előttük áll üdén, 
boldogan, dicsőségesen. Hittek, nagyon hittek, 
boldogan hittek. Az Ur Jézus növelte bennük ezt 
a hitet negyven napon at. Sokszor megjelent 

i nekik, oktatta őket, akarta, hogy közveden ta-
jpasztalatuk legyen, mert éz.rt a hitért majd nin-
|dent, még az életüket is oda kell adniok. — Oda 
' is adták. — 

A modern embernek is nagy hitre van szük-
sége, hogy megtudja vallani Krisztust, hogy tudjon 
Krisztus erkölcsi törvényei szerint élni akkor is, 
mikor az nehéz, mikor lemondást, áldozatot, ön-
megtagadást kiván És hogy ezt meg tudja tenni, 
neki is vallási megtapasztaláson, vallási átélésé-
kén alapuló hitének, meggyőződésének kell lennie. 
De ehhez az kell, hogy foglalkozzék Krisztussal, 
kell hogy olvasson evangéliumot, szentírást, 
Krisztus eletét, és hallgasson prédikációt, konfe-
renciákat, vegyen részt lelkigyakorlaton, vagy 
vallásos előadásokon. És ha élő hite lesz ennek 
a modern embernek, akkor majd lesz oly belső 
öröme, boldogsága mint az apostoloknak volt 
húsvétkor. 

„Ne f é l j e t e k ! ' Krisztus nem rém, nem 

l ijesztő szellem. Az a Krisztus „Én vagyok a 
föltámadás" hirdette magáról. Aki eszi az én 
testem és issza az én vére n — azaz áldozik — 
föltámasztom dicsőségesen az utolsó napon. „Ne 
féljetek!" Bízzatok, én meggyőztem a világot. Én 
vagyok az ut, az igazság és élet! „Ne féljetek!" 
Én akarom földi és örök boldogságtokat! Ezcrt 

; jöttem. Tanuja vagyok, hogy az Isten nagyon 
! szereti az embert, törődik az emberrel, tudom 
! bogy eey halhatatlan, öntudatos, szabad emberi 
| lélek több neki, mint az egesz anyagvilág, mint 
j a csillagos ég, mert az emberi lélek az Isten 
I képmása. Ne fel] tőlem te m :dérn enber! Kétel-
kedsz ? Jöjj a hitetlen Tamással hozzam, bocsásd 
ujjad a szepek helyébe, és élet, hlf. bizalom, 
remény, szeretet száll a te szivedbe is. „Békesség 
nektek ! Én vagyok, ne f-ljetek!" Alleluja. 

Nagy Balázs. 

Előkészületek a k e s z e g dalos-iinnepelyre, 
Lapunkban már többször megemlékeztünk a 

junius 2-.m es án tartandó megyei ddosünne-
pelyről, melyet a Vasvármeeye Iskolánkiviili Nép-

művelési Bizottsága kebcleben alakult megyei 
dalosszövetség készít elő, A rendezőség, mely 

j eddig is tevékeny munkásságot fejtett ki, most 
rrár teljes agilitással kezdte meg működését s 
arr.i törekszik, hogy a dalünnepély, mely megyénk-
ben, mint ilyen az első, a várható siker teljes 
jegyeben folyjon le. Ezen dalünnepély dokumen-
tálja azt a tényt, hogy megyénk területén, habár 
kevés is a dalkarok száma, azért szükség esetén 
kiváló erőket tud a pódiumra állítani, amelyek 
nemcsak megyei de országos viszonylatban is 
megállják a helyüket. 

Az ünnepélyre eddig 21 dalárda jelentette 
be közreműködését, mintegy ezer dalossal. Azon-
ban a rendezőség még számit néhány dalárda 
benevezésére. 

Az ünntpély junius 2-án, szombaton dél-
után 2 órakor veszi kezdetét a kőszegi állomáson, 
ahova az egyes dalárdák vonattal erkeznek. Itt 
a házigazda szerepét betöltő és 60 éves jubileu-
mát ülő, helybeli „Concordia" dalkör fogadja az 
érkező dalárdákat. Innen zenés felvonulás lesz a 

T ö r t é n e l m i t r é f á k hadnagya, ahogy ké?re kapta Esterházy Antal párducbőr kac jgánvukban—beléptek, Vizkelety 

| hercog nagypecsétet kinevezésit, boldog m^g- összeütve sirkantyus csizmáját, feszes állásban 
Irta: Darnay Kálmán. érzéseinek első fellánaolásában, nyomban el tisztelgett. Kisfaludy, barátját gépiesen utánozva, 

Amikor a falnak i s füle van. búcsúzott í ihZttárRaitól. Utolsó estéjét megszokott 'szintén mörev állásba helyezkedett, kérdő tekin-

találkozóhelyén : Hollaky Lászlóné asszonynál tetet vetve Vizkeletyre, ki kacagva telepedett 
Mai napig megőrizte régi alakját Kisfaludy töltötte, kinek éjszemű Anikó leánya volt szó- le a „Recaraier* vágású bársonyos kerevetre éa 

Sándor „empire" homlokzatú szülőhaza. Csak a rakoztatója a fonóházi esiéken. megszólalt: 
százados hársfa tűnt el a családi udvarból, A gyorsszekér döcögve vitte a sugárzó arcú — Tudod, Sándor, sok genye-gunyája van az 
melyet Sándorffvné nagyasszony ültetett egykor, testőr-jelöltet a császári váró* felé. Alig tette udvari életnek! Itt a falaknak is füle van, azok-
Ennek a hires fának árnyékában sokat hiiseltek fejére Kisfaludy a bársonylebernyés yörény- nak is meg kell >:dni a tisztelgést, hogy b*rát-
Kurbólyi, Makay, Kopáosy püspökök, kiket kucsmát, ;nég meg sem mele^edott vállán a ságba maradjanak velünk 1 
meleg barátság fűzött a táblabiró keltőhöz. Itt párducbőr kacaaány, máris soros lett az udvari M e g t r é f á l t k n l p r a 
tereferéltek a nyári alkonyit csendjében össze szolgála'on. A székelyföldről elkerült bátortalan i T i c g u c i a n n u i c r a . 
verődött táblabírák Í9. Itt vert visszbaugot a ifjút eifogta HZ izg ilo.n láza. A gárd iház testőr 1829 ben nagyon dühöngött orszáyszerte 
boltives nyitott folyosó jóizü kacagásuktól. s.obájábao töprengje lép&ed'm fel s alá, amikor a kolera Éjnek idején, osszeácsolt festetlen ko 

Kisfaludy Sándor ellentéte volt K>íroly j rányitott pozsonyi diákkorából ismert szívbeli porsókbtn, szekereken hordtak ki a temető ká-
öccsének, nem jött mosoly ajkára, ha álmodozó testőrbarátja, Vizxelety. Meg is vigasztalta polnájába a halottakat, hol a hajnali beszentelés 
lélekkel kalamussát sercegette, da nem fogyott nyomban, hoL-y elkisVi a Burg előszobájába és után elhantolta azokat Virasztó János, a sü-
ki a tréfálkozó szóból barátai társaságában.1 veíe maradt, mig az ott sürgölődő politikusok megi teirető hmCíabHjuszu sírásója. 
Mesélgetéstinek kedves tárgya testőrifjuaága'és diplomatákkal birátsa^ot köt. Sőt azt is ki R»doy J.»nos, Kisftludy Sándor kocsisa, 
volt, da sokszor megemlékezett tréfás szóval | látásba helyezte — bará ja megnyugtatására — nagyon kedvelt cselédje volt a költőnek. A 
házi népéről is; különösen a kedvencéről, a, hogy bemutalja a politikai cselszövések főszaká- sziutón J tnos névre hallgató éd-sápja is holtig 
kuruc ivadék János kocsisról, meg a bu'asátfá osáuak, Thumaitnek, Ferenc császár első tani- hűségesen szolgálta a Tétről Simogre származott 
ról ismert — a francia háborút végigharcolt — ososának, kinoK szabad bejárás* van a fiatal apját, Mihály n? azetes urat. 
Polcz ácsról, majorboli mindeneséről. uralkodó fogadó termébe-. János Kocsis józan életű, célszerű eaabar 

Kisfaludy Sándort 1798-ban Zi lu vármegye Korán érkeztek I Üresen ásitott a Burg volt, Rintk kaz< ügyébe állt iniod -n házi dolog, 
ajánlatára vették fol a nemesi testőrök sorába, boltives folyosójáról nyiló "löszob t jaa kékkar Kital ilta még gondolatát is gazdájának. 
A székelyetédm búslakodó nádorhus/árok al pitos fog »dó ter unnék. Ahogy — a vállra vetett Gróf Festetics Györgytől ajándékb t kapott 
^ —— ^ — — — — — — — — — — — 
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Kóai.jf é» Vifl^k« 1928. április 6. 

Főtérre, ahol a f város nevében Jamhrits Lajos 
polgármester fogadja és üdvözli a dalardákat. 
Ugyancsak itt történik a jubiláló Concordia da-
lái'di zaszlajának ünnepelyes megkoszorúzása is. 
Etie 8 órai kezdettel Vasvármegye és Sz mbat-
hely vár s Kulturegyesületenek zenekara és a 
Szombathelyi Dalosegyesület fővárosi művészek 
közreműködésével nagyszabású hangversenyt ren-
dez. A hangverseny után minden egyes dalárda 
a koszorús leányoknak és egyes előkelőségeknek 
fáklyás szerenádot ad. 

A tulajdonkepeni dalosünnepély junius 3-án, 
vasárnap zajlik le Vasárnap reggel b órakor zenés 
ébresztő, majd 8 órai kezdettel az összes tem-
p'omokban istentisztelet lesz a d lárdák közre-
működésével. 10 órakor a városháza dísztermé-
ben közgyűlés, majd ennek lezajlása után közös 
ebéd, melyre jelentkezést mar most elfogad a 
rendezőség. Délután 4 órakor kezdődik a dalos-
ünnepély. melynek műsorát az összkarok és 
minden egyes dalárda szabadon választott kara 
kepe7i. hzr követi az emléktárgyak kiosztása. Az 
ünnepélyt az ilyen alkalmai-kor szokásos es 
reggelig tartó táncmulatság zárja le 

Eme hatalmas es gondosan összeállított 
programm bizonysága annak, hogy a rendezőség 
mindent elkövet az ünnipély sikere érdekeben. 
Mint ertesultünk, a résztvevő dalárdák is szorgal-
masan készülnék, hogy az ünnepélyen tudásuk 
legjavát adhassák annál is inkább, mert ez a 
dalo*ünnepely mintegy előjátéka lesz a junius 
3ü-an Kaposvárott rendezendő dunántuli dalos-
versenynek. 

Az ünnepélyre ezideig a következő dalárdák 
tv±veztek be: 1. Körmendi Dalosegyesület. 2. 
N.vjysimonyi Énekkar. 3. Szentgotthárdi Dalos-
egycsulet. 4 Vasvármegyei Aggharcos Egyesület 
Daköre. 5. Kőszegi Evangélikus Vegyeskar. 6. 
Nemesk Itai Énekkar 7. Szombathelyi Máv. Ha-
ladás Dalkör. 8. Nemescsói Dalárda. 9. Szombat-
helyi Ka»h. Legényeg>let Dalköre, lt). Szombat-
helyi Ker Szoc. Dalkör. 11. Nagygtncsi Dalárda. 
12. Szombathel>i Cipé°zszakosztály Dalköre. 13. 
Bozsoki Dalosegyesület. 14 Szombathelyi Dalos-
egjesület 15. Káldi Dalosegyesület. 16 Körmendi 
Ipc'os Dalárda. 17. Szombathelyi Protestáns 
Veg,eskar. 18. Vasvári Dalosegyesület. 19. Szom-
bathely Építőmunkások Dalköre. 20. Szombat-
helyi Nagyasszonyunk Vegyeskara. LM. Kőszegi 
Concotdia Dalárda. 

Az ünnepellyel kapcsolatos mindennemű 
megkeresés Vasvármegve Iskolánkivüli Nepniüve-
lési Bizottsága titkári hivatalába cimzendő. 

4239—1928. Közhírré teszem, hogy a m. 
kir. folyamőrség tí évi szolgálatra folyamőröket 
toboroz. A jelentkezési dő április .16—28 .g tart. 
É rdeUődők Iővehb f 'IvilAgositást a Városháza 
11. sz. szobában kt»| >ha!n A. 

4443—1928 Az 1928. évi megrögzített jö-
vedelem és vag\on*do tételekről h kivetési 
lajstrom f. é. t^pri is 10 tfil 15 napi k^szeniére 
vön kitéve a városi ndoszámviieii ügyosztályban. 
A lajstromot mindenki hotekintheti K mások 
i dójára vonatiozó írásbeli észrevételeit a Ujstro n 
|t ózszerrlére tételének t utolsó napját kö<<'tő 15 
napon belül a kir. adóhivatalnál benyújthatja. 

3748—928. sz. K >zh:rré teszem. fcogv a 
beszerződött idénymunkások (u. n. sommás inun 
káf-ok, gazdasagi nyári cs-»!éd-k) a munkaadók 
ai.al a tényleges szolgain? megker.dés ; n ipj tíól 
számított lő u^pon beiül sióval vagy irasban 
a béraiunkucízerzödés bemutatása mellett baleset 
b> 'tositás szempontjából a városi ad számviteli 
ügyosztályban b-jelen e dfi annál is inkább, 
mi rt elleneseiben a mulasztókkal szembori üztjrni 
baie^tt esetén a teíjes karért v«ló feleléssé* ki 
mo: dvísa mellett még a kih .gósi eljárás is folya 
matba ksz téve. 

3461-1928. 1920. évi XV I I I . t.-c. értelmé 
bvn a városi mecőgazdasáai bizottsági lagválusz 
tást aj rilis 15 én vasárnip délelőtt 9 órára a 
Város házi tanácstermében tüzom ki. Yála; ztésra 
uhdazok jogosultai", akik a már kozszemléro 
kitett ös6zeiráti névjegy/ékben fol vannak véve. 
A választásra jogosultak a sza'azóigazoivánj t 
még a hét folyamán kézhez kapják. Mivel a 
választásra jogosulUk közül a választói jotot 
Ci .fc 24 évet betöltött magyar állampolgár férfiak 
gyakorolhatják, joui személyek, teljes kom nfik 
inethutrtlmHzott u'.ján gyakorolják a választói 
jopot. Kiüloruak és gnr.dr.okfcág alatt lévfik kép-
viseletében a választásnál törvényes képviselőjük 
szavaz. E|*y személy es ik egy meghatalmazást 
fogadhat e|. Csak h?. választható meg, aki vá 
lasztói jogát a törvény érteimében g y a k o r o l t j a 
és azonkívül választásra jogosultak meghatal 
mazottjai illetve képviselői. Az összeíró jegyzék 
ben öt csoportbun vannak a választásra jogo 
sultafc beosztva: 1. csoportba tartoznak a mtző-
gudasági munkások, sAjíi csalédjli; 2 

csoportba tartoznak, tiz hóidnál nem nagyobb, 
további ily birtoknak hjszonélvezf je, va«y lér 
lője; 3. csoportba tartoznak, akiknek birtoka 
10 holdnál nagyobb, d>? 30 holdnál kisebb, ill. 
ilyenek haszonélvezői ós bérlői; 4. csoportba 
tartoznak, akiknek birtoka 30 hóidnál nagyobo ; 

Ko/.bine teBZöiu, no«y néhány, elhalálozás 
vagy elköltözés következtében felszabadult mx.-
kói szántóföld bérbeadó. Előjegyzés a szám-
vevőségi éí eszközölhető. 

Helikon és Peaasus lovait a költőnek, pedig 
olyan szeretettel ápo'ta, mintha snjái mayzatai 
volnának. 

A kolerajárvány le^n gyobb düh ngése 
közepett a korakeb költő egyik hétfő reggel 
szokottnál is korában lépett be az is'áilóba . . . 
Letzuagyobb bámuiaiár', kedves lovait árván, 
elnagyatva találta. Érintetlen volt János kocsis 
ágya is, pokrócAn csak a Tétről atszármazott 
kuvasz nyújtózkodott. 

A hirtelenharagú költő fölháborodva lépett 
ki az istállóból és épv'n szembe találkozott a 
dülöngő léptekkel az istálló felé igyekező János 
kocsissal. Natry h magjában rá is rivált hűséges 
cselédjére: 

— Hát te hol csavarogtál az éjjel ? 
— Ne haragudjék rám a nemzetes uram 1 

De megkövetem, sa át jóvoltoaiért tújoskát jár 
tam ezzel a „hirtelen nyavalával", a kolrrával. 
Tegnapi 87entmiséu prédikálta Z o dos plé- rendezett üzleten p dig r-jiítel 8 órától dó után 
bános ur, hogy ko'era éjjel awyábm lepi me« 3 oiáig nyitva tilthatók. Az emlitelt üzletek 
az embereket. Hát én bi>ony a Go d ier koes i Körébe tartóz'* eikk»^ u^yarírzi.o vasárnapon 
mában iddogálva viir*s to tam, hogy -i nvavala u'cákon, tereken és pi icon is árusíthatók az 
r á ^ n(i» talaljon, ha bekopoff'at az istállóba. u/.l«te'-< nyitvataftAsának id"je alatt. É óviréj <•! 

de 100 holdnál kisebb, ill. ilyenek haszonélvezői 
és bérlői; 5. csoportb* tartoznak, akiknek birtoka 
100 huldnal nauyobb, ill. ilyenek h.:szouélvezői 
és bérlői. A Kőszeg városi mezőgazdasagi bi 
zottsáífba a törvény 6 § a értelmébeu 15 tag 
ós ugyanannyi póttag lesz választva, még pedig 
u«y, ho«y egy-egy csopjrt választói három 
nndes és h«*.rom póttagot választanak saját 
csvpor'jukból. A választás nyilvános, de ha a 
váiasztók egy tizedrésze kivánja, a választást 
titkosan kell foganatosítani. A választás vezetője 
dr. Fuchs Endre v. aljegyző, akinél a vábss 
tásra vonatkozó egyéb felvilágosítás nyerhető. 

4661 — 1928 A rr. kit. kereskedelemügyi 
miniszter 73.244—1928. számú rurdel alapjau 
közhírré teszem, hogy f. évi ''priiis 8 ára enő 
vasárnapon : f>) i drt.>g,;ria és illatszerüzletek, az 
utóbbiakhoz számítva az illatszereken kiviil 
egyszersmind uyvn^vezet: háztartási cikkek e u 
futására berendezett üzleteket is, reggel 7 órától 
délután 2 óráig; b) az élő virágárusításra be 

a temetőben ós a temető bejárata előtt a mon-
dáit v. sámánon, a temető látogatás inak tartama 
alatt, este 10 óráit.* ^zi.bcd ámsitani. A d»\>gériaf 

illatsífir és élfvirácü/letek körébe nem tartozó 
cikkeknek nyilt árusitj'sa üy.ietekből, valamint 
az u'cákon, tereken ís piacon vasírnnpon v»»!ó 
áru-itáMa tekimetéb -'n r̂vé-\v<jH re id'jlkezések 
az emiitett va á"capon is é.iatetlenül maradnak. 

Jirnbrits La|os nol • irm- ster. 

K . 
Kaliemes husvati ünnepeket k ív m előfizetői 

nt?k, olvasóinak, munkatárs inak a Kiadóhivatal. 

Személyi hir. Csorna G»sp\r, hz uj szom-
b ithelyi pénzügy iga/./utó, műit k1 dd n Keszegen 
is b m utató látogatásokat tett. IIoss-abb időig 
id'zött po'c'rmeíternö1, aki 'el leható eszme-
cserét folytatott programmját illetőleg. 

N^Ujjdijazás. Heroz Ödön. a heíybnli Szé-
( h nyi István m. kir. áll. polgári tiuisüola tanára 
40 évi tanári nükodóse után nyuaalomba he-
lyeztetott eb^ől az a!k »lomból a vallás és 
közoktatásügyi miniszter ur u hozzáintézed el-
ismerő oklevélben hosszú, érdemekben gazdag, 
üc;vbu7i ó mük(déseéri teljes elismerését 6s kö 
szünetét nyilvánította. Midőn e kiváló tar.férfi 
kitün etéséh'.'z Cszinte szivbftl gratulálunk, ki-
vb juí-, hogy jól megérdemelt nyugalmát min-
dig jó egészs<4fib°n zavartalau megelegedés 
beu és boldogságban tölthesse. 

Eljepyzes. Kálmán Ilonkát Kősze^rői el-
jegyezte Gyurkovics János 13ud ^pestről. 

Nrhai Szovják Hugó ügyved özvegye hunyt 
el nagycsütörtökön 84 öves sorában. Már régót* 
gyengélkedett, d^ gyermekei iek, unokáinak sze-
retetteljes gondos-ága hosszabbította meg életét, 
— no mea a jó Isten kegyelme is a legvégső 
határig élve?tette vele annak a SOK szeretetnek 
a viszonzás it, mellyel ő mint példás anya és 
véghetetlen j ságu nagymami az övéit c^ész 
loikevel eláMsztottH. Mindis* csendes, visszavo 
nult életet élt, csakis a családjának; akkor is, 
mikor férje a közügyek előterében állva nagy 
agi.tíást fejtett ki, erős h »rcokat vivott, számos 
sofc munkát igénylő tisztséget töltött be. TVgnap, 
nagyszombaton, mikor a Megváltó feltámadá 
sának. ünnepére készültek, helyezték el örök 
nyugvóhelyére; nagy részvét kisérte odáig a 
sokat szenvedett, métris sok boldogságban is 
részes volt remes.'eUü úrasszonyt és akik sírját 
körülállták a feltámadás reménvével zokocták 
el bucsujukat: legyen neki kónnyü a föld és 
áldás az ő emlékén 1 

A m kir. osztalysorsjaték főárusitói kérik, 
hogy akik po*t;\n küldött sorsjegyek árat még 
nem egyenlítették ki, szíveskedjenek a megfelelő 
összeget azonnsl megfiz8tni, mert a nyeremeny-
igeny és mitid^n más jog csak uizv biztositható, 
ha a sor?jegy;>k ára az előirt 30 fillér költséggel 
együtt a húzás előtt kiegyenlítetett. Ha azonban 
bármely oknál fogva a sorsjegyeket nem akarjak 
megtartani, küldjek azonnal vissza az illetékes 
helyre, mert a foArusitóknak nagy kárt okoznak, 
ha í.zokat postafordultával nem kapják vissza. 

A kath jótékony noegyesület a húsvéti 
ünnepek alkalmából szegényei és a kórházi sze-
u-ny k 1 özMt fehér fonott kalácsot oszt ki. 

Jelzálog- kölcsönöket 

hosszú és rövid lejárattal, valamint amorti-
zációst 35 évre 7,/,u/#-al azonnal folyósítunk, 
már egy holdtól kezdve teljes kifizetéssel. 
Ezen kölcsönök bármikor visszafizet-
hetök, minden stornodij levonása nélkül. 
Részletes és kimerítő, előzetes költség nél-

küli felvilágosítással szolgál 

, R A P I D " Pénzkölcsön közvetítő 
vállalat Budapest, Erzsébet-k rut 26. 

A természetes keserű1víz 
gyomor és bélt iszt itó liatása pái 'atlan! 
Igmándi ne tévessze össze másfajta keserí ivizzel! Kapható mindenütt kis és nagy üvegben Schmidthauer kutvallalat Komárom 
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Urológiai , ves-e , hólyag és végbélbetogeknel 

a természetes „Ferenc Józfr.f" keserűvíz g>or 

Sun csök kei ti a széktl^si zavarokat. Kórházi 

bizonyítványok elismerik, hoyy a Ferenc József 

viz bizlcs és kellemes hatésa következtében 

állandó használatra rerdkivül alkalmas. Kap 

ható gyógyszerárakban, drogériákban és füszer-

ü; letekben. 

A mapyar városok polgármesterei e hó 11 . n 
Budapesten értekezletre jonn"k össze, hogy vala-
mennyi város nevében tiltakozzanak a kormány 
nzon tírvbevett intézk( d'ee ellen, hogy az állani 
rerdtrség költségeinek 20% at t vár f o k viseljék. 
A polgénneplerek küldot'ségilear tisztelegne1-', a 
belü^yminiszb rnél és kérni fogj '*- y v cz-n 
terhe t ne róják a ván*; okra, ri^rt hiszen amiwy 
if eii'g súlyos a vártsok unyapi helyzete és ezen 
ujabb megterheltetéa s/inte elviselhetetlen hely 
setét teremt B városokban. Az értekez'etro 
Jfüi lr i ts Lajos polgármester is felutazik. 

A k'öszeyi Cuncordia legutóbb tartott köz 

gyűlésében diezetnökké választotta u e g Jambrits 

Lijos polgárinstert Az erről szóló okmányt 

dr. S:ur L í jos karmester és helyettes einók i 

vál«sztmáry élén ».dta át ne 'eg szavak KÍSÓPU-

tében a polgármrsternel-, nki viszont keresetlen 

szavakban mondott köszönetet a kitü-telb bi 

za'cmért. 

A villamos •elep zárszamadas tt szo, dán tár-

gyalta le a városi tanács ós a villamos bizottság 

JaLubrits Lajos po gármester elnöklete alatt. A 

c£g részéről Schmiedl főmérnök f-s Barabás igaz-

gató vettek részt a tárgyaláson, melynek tred 

menyiként sikerült a városnak néhány tételt 

helyesbíteni és igy a város tísz, u részesedése 

24 600 pengőben állapíttatott meg. A tanács 

jaVbsolja, hogy ez'30 tiszta nyereség egyharnud 

része a város háztartását illesse, u többi pediglen 

a villamostelep felújítási alapját szolgálja. Az 

ügy a jövő hét folyamán közgyűlés cié kerül. 

0*os es celhozvezetö tak-irékoss'ig. A leg-
jobb minőségű tartós »ss fi.ioai szövetek meu-
vásárlását az okos takarékosság diktá'ja, mert 
ezek viselési tartama árukhoz viszonyítottan igen 
hosszú. Az ilyen szövetek enc gvét.. l^t mn<?t annál 
is inkább megtehetjük, mert a világhírű Semler 
cég elhatározta, hogy a legkitűnőbb minőségű 
férfi és női eredeti angol Süövettit főlerakatában 
(Budapest IV., Bácsi utca 7 ) rendkivti'. méltá 
nyos áron vásárlói rerdelkezésre boc^ájtj \. Ezen 
közel 80 esztendős üzleii múltra visszatekintő 
Sem'er c ' g maradéko»ztályán a nagy forgalom 
folytán minden méretű legkiválóbb angolszöve-
tek maradékai állanak rendelkezésre, amelyek 
bői való vétel alkalmat nyújt a közönségnek az 
okos takarékosságra és a Semler minőség meg-
iímerésére. Ezért nem mulaszthatjuk el az alkal-
mat, hogy feihiviuk városunk és környékén lakó 
igen tis"te't olvasóink figyelmét e körü lménye, 
hogy a Semler cégcél szövetszükségleteiket n ? g 
bizhitóan szerezhetik b>3. 

Postai hir. A kős/.egi postahivatalban a 

közönséges csomagok felvétel? »z eddigi gyakor-

lattal szemb n f hó 16 tói kezdve n g t e l Sárá-

tól megszakítás n (Kü t este 7 óráig tar'. 

Ha már elmulasztotta 

1 9 2 7 ben 

p ó t o l j a a z i d é n é s t e g y e n 

e g y p r ó b a u t a t a z 

t y p u s u 

M e r c w l í ' s 

K e n t e i 
Uj helyiségeink: 

Budapest IV., Váci-utca 24. 
Telefon: Teréz 229-24. és 140-70. 

Mercedes-Benz Automobil R.T. 

i 

Kivá j jandó l 

I ü s c v e i n 

ápolás. 
Vegye le előbb gyűrűit 

és ne közelítsen fchérne» 

műjéhez éles körmökkel 

M i n d e n műseK en f.-'é'.iez 

vegyen langyos I.ux'fürdöt 

és tiszta langyos vizet a? 

öblögetéshez. Ne dörzsölje, 

ne tekerje és ne csavarja, 

mert különben k ö n n y e n 

tönkremennek az elragadó 

rahácskák és nadrágotskak, 

még mielőtt sejtené. 

Mcsas után tegyen min» 

den darabot törülközőbe es 

nyomja ki, amilyen jól csak 

tudja. Azután fektesse sza« 

raz törülközőre és húzza ki 

rendes alakjába nus i l om* 

bői való dolgait, hagyja las» 

san, tehát ne nagy meleg 

mellett m e g s z á r a d n i és 

amennyiben egyáltalán szük» 

séges, vasalja mindig ke» 

resztben a főfonalra. Lux 

hosszabb élettartamot biz» 

tosit a mii selyemnek. 

Hogyan mossunk műse lymet? 
( Chnstalline, Crcpc Faconné, Satin Couffré — már e nevek sejtetik velünk c mű 

selymek színpompáját. Az első és egyedüli szövet, melyet mostanáig emberkezek tudL! 
keszitem anélkül, hogy a természet adta volna hozzá a fonalat. Műselyem a művcszi 
remeke, selyemtől, pamut- es gyapjútól teljesen különböző, a mosásnál gyöngédebb ó 
erzekenyebb emezeknél. Semmi más anyag sem ragyog gyönyörűbben mint a műselyet 
mely ezt az apart fényét kellő kezelés mellett mosás után is megőrzi. Ha a műselyei 
nedves lesz, erősebben vészit ellenállóerejéből minden más anyagnál, de visszaszerzi i 
azonnal, amint megszáradt. A legelővigyázatosabb és legóvatosabb kezelés kell hoz/ 
hogy ne szenvedjen kárt a rost. Rendes mosás azt rövidesen tönkretenné. Darab, 
szappan és szorgos kezek helyett csak puha hab, közönséges mosószerek helyett es.., 
a nemesgyártmanyu „Lux" szappanpehely ártalmatlan és tiszta buboréka érintheti o 
szövetet, ha biztosítani akarjuk c mosás eredményességét. Nem csoda, ha a mai né' 
ruházkodásban a műselyem mindinkább vezető szerephez jut. Tartósságánál, előkelő ét 
színdús külsejénél fogva egyenrangú a sokkal drágább selyemmel és alkaln azhatóva 
lesz mindahhoz, ami a női fehérnemű' és ruhaszekrénvt megtölti. Műsdvmct hei csen 
mosni ne ni más, mint ovatosa. L Lux"-al mosni .Lux" csak az erede.i L k rf.^/. 
ban valódi Kimerve nem kanhuia 

Műsoros haziestalyt rendez a Kereskedelmi 
Kör ifjúsága f. hó 14-én, szombaton i-ste az E'i 'e 
kávéházban. 

A nagypenteki PSÓS időjárás érzékenyen 
megkárosította városunk if, mert nagy f i / ' bm 
akadályozta n i id. genforga'm »t. Gyönyörű Kál-
váriánkat pralkaio nmal csak k^ vs-n látogatták 
meg I a minden évben átzar índokló szomszédos 
burgenlandiak is nai/yon cy^ren érkeztek a 
folyton szitáló eső miatt. A:-, ivész városban 
érezhető volt a kár, me !yet a rossz időjárás 
okozott. 

A temetörendezé8 körül most folyő nun'-á 
htok alkalmával gyakran előfordul, hogy a ki-
vágott fák ós bozótok ás*ait n":n tnkaritják el 
mindjárt, hanem az utakon hagyják napokig 
heverni uuy, hogy a temetésekre járó közönség 
nem járhat a sima uton, hanem turistA/ni kény-
telen. Ajánlatos volna ez?ket a fahuiíadékoRnt 
főleg az uttestekről azonnal eltávolít mi és e?/v 
forgalmon kívül eső helyen ősazehalmozni d ^ g , 
mig elhord ísra kerül. Így a teuttotőrendfZ&8iií!R 
van látszata és a közönségnek sincsen ik id^^.ban. 

Meghivó a kőtz'gi róm ka h hitközség 
képviselőtestületének f évi április hó 9 én d. r. 
11 órakor az apácazárd t torwaier n'ben tartandó 
közgyűlésére, mtlyre mesválasztolt képvis j lő 
testületi tagokat tisztelettel m ^ h i v o n . Tártry 
sorozat : 1. Elnöki jelentós 2 A/ 1927. évi 
pénztárszAmadAs és vngyoí.m^r e<; jóváhaütyá«a 
es a felmentvóny uiegadasa. 3 Indítványok. A 
indítványod a kózg\üés napjat mege öről 24 
órával a hitközség elnökénél irás'ian i vujt »ndó«w 
be. Ná írer Matya*, a hitkörséi elnöke. 

A KSE tennisjpalyai, amenny i bn k'-dvez'i 

az idő j ' rás ma rneynyilnak. E>/y pá 'yár i még 

lehet jelentkezni Wáchternól. 

,Bujdosó gyön(jy«oi" O irnay Kálmán Ba-
llton bikonym nti várakr'>! e^óló. r^i/i vár* 
k^pekk"! lUtot tortAníj'i rM,/énve nT' í je1" t a 
P in ' h on Irodaimi m é'n'f'nM. Af »>r«»z4g«»zer,e 
nat?y ^ r d e k J ^ d k » ltett müvet kedvezményes 
á'on bérmentve, f izve 5 P diszköiésb 8 P 
'•rt megszerezhetik, kik arra a sz^rrónAl «>!f,fi 
z^^n-k, mig a szétküldés t r\ (Sí imé' , Z i l am. 
CspVkTr.Amla 58 028). 

Budapesti 

K T e m f f e t k ö s i 

Vásár 

1928. ápr i l is 28-tól má jus 7-ig. 

JFl magijar ipar felvonulása 
közti 200 szakmában és külön 

u iép i té i-, kftzségfejlesztési-, 

energ iagazdá lkodás i- , mező-

g a z d a s á g i é s rád iócsoportok . 

507„-os 
utazási kedvezmény 

Részletes felvilágosítás és várijjazolvány kapható 
Budapesten a Vásárirodánál V., Alkotmány-u. 

Kőszegen: az Ipartestület elnöksege. 
(A vasárigazolvány ára 3 pengő 20 fillér.) 

i 
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Elárusítóhelyek: 

Franki Lajos 

épitési anyagker. 

Bauer Antal 

palafedömester 

Maitz Ferenc 

p i lafedömester 

Scheer József 

palafedóniester 

Kőszegen 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett és 
felejthetetlen jó férjem 

Pethes János 
ny áll. tanitóképzö-int. igazgató 

elhunytával részvétüket nyilvánítot-
ták, koszorúkat adtak, a boldocult.it 
utolsó útjára elkísérték, élőszóval 
vagy Írásban jólesó részvétüket 
tolmácsoltak, különösen főtiszt, s 
mélt. Antal Géza ref. püspök úrnak, 
nagytiszt Maller László ref lelkész, 
realisk. hittanár urnák a gyászháznál 
és sirnál mondott kegyeletes es 
vigasztaló szavaiért, a kőszegi áll. 
tanitóképzőintézet és a Széchenyi 
István m kir. áll. polg. fiúiskola 
igazgatóságainak s tanártestületei-
nek es a ket intézet ifjúságának ki-
vonulásáért és végül az ev egyházi 
énekkar szives közreműködéséért 
ezúton mond hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1928. április 3. 

özv, Pethes Jánosné. 

Az ünnepek alatt 

Z E N E E S T É L Y 
Lakner-étteremben. 

1928. április 10-én d. e. 9 órakor 
Király-ut 3. szám alatt értékes 

bútorok, csillárok, varró-
gép, fegyverek, zongora, 
festmények, szőnyegek, 
stb. bírói árverésen eladatnak. 

Az Elite-káveházban 
ápril is 7-töl Puskás Ottilía-féle 

női sláprinehr 
minden este hangversenyez 
Számos látogatást kér 

WIEDEMANN kávés. 

Egy jókarban levő modern 

Z O X G O K A 
hosszabb időre írásbeli jótállással 

bérbe kerestetik. 

Félholdnyi kitünö 

szántófö ld 
a Sörgyár előtt berbeadó. 
Bővebbet a főtrafikban. 

Kerekparok 
közvetlen gyári Itrakata. 

Meglepő olcsó á r ak ! 

Részletre i s ! 

Nagy választék minden 

fa j t ában ! 

L É P O L D G É Z A 
mechanikus 

Kőszeg. Kossuth Lajos-u. 9. 

Egy kisebb 

családi ház 
egy lakással és kert- ^ l o r l A 
tel szabad kézből C l d U U . 

Kálvária-utca 37. sz. 

Gyümölcsfák 
nagy vá lasztékban. 

Kőszegi Fenyömagpergetögyár. 

FELEKTRO-BIOSKOP 
' KŐSZEGEN A „MUUTOB*N" 

Király-ut 14. sz. alatt 

egy szobás-konyhás 
lakás inájus l-re kiadó. 

Gazdasági ház 
kerttel együtt Kőszeghez J Á 
közel fekvő községben wid»UÜ. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Möbutor- es épületasztalos 
iparra ismét iparengedélyt nyertem 
melyet mult év augusztus hó óta 
önállóan vezetek, ideiglenesen 
Király-ut 4 H . nr. nlntt 
a Laasz-féle házban. Elvállalok 
minden e szakmába vágó munkát, 
javításokat és bútortisztításokat. 

Ha férges a lakása, v. bútorja 
forduljon bizalommal hozzám, 
féregmentes szobája lesz. 

Jótállással! 

Raktáron tartok saját 

készítési) kész bútorokat is. 

Régi üzletfeleimnek, jóakaróim-
nak, valamint jóbarátaimnak szi-
ves támogatását és pártfogását 
kérve vagyok kiváló tisztelettel 

Lepold Gyula 
épület- és műbútorasztalos. 

Butorámrés. 
Használt, de jókarban levő ágyak, 

bútorok, képrámák és egyéb házi 

apróságok ápri l is 15-én délután 

7,3 órakor Várkör 35. sz. alatt 

önkéntes árverésen a legtöbbet 

ígérőnek el lesznek adva. 

Értesítés. 
A kőszegi vasútállomás csar-

nokában megnyitottam a hírlapok, 
könyvek, képeslap, összes bel- s 
külföldi dohányok, cigaretták és 
szivirkák, úgyszintén a legfino-
mabb cukorkák, illatszerek és 
bazáráruk árudáját. 

Tisztelettel 

Matits Ilonka. 

Műsor: Vasárnap, ápri l is 8-án : 

A t r i p o l i s z i f o g o l y 
Dráma 8 felvonásban. 

A főszerepben: VARKONYI 
MIHÁLY és JETTA G0UDAL. 

És a kisérőmüsor. 

Műsor: Hétfőn, ápri l is 9-én: 

Szonja szerelme 
Különös történet 8 felvonásban. 

Főszereplő : 
GLÓRIA SWANS0N. 

És a kisérőmüsor. 

Műsor: Szerdán, ápril is 11-én : 

Délután t/t4 órakor if júsági e lőadás 

mérsékelt helyárakkal. 

fövarosban óriási sikert aratott 

első magyar sportfilm. 
Bemutatásra kerülnek a következő 

sporthírnek : Atlétika, Futball, Úszás, 
Télisport, Tennisz stb. Lassított 
felvételek a sport különböző ágaiból. 

— Nyomatott Rónai Frigyes k inyvnyomdáiáb in K ő s z é n . — 

i őrv4ny?*ülő fos;-f jrsavat t irtaira »z» rniiir^gyák 
non olcsóbbak hazánkban annyival, mint >» 
háború e'őtti időkben, rőtre ós legel Ara is s?u-
perfoszfátot lehet ajánlani. Balőle k.holduikint 
fisszol vagy a tél f oyanán tmikor nora boritjÍ, 
hó a rőtet 180—200 kg. oi ajánlatos elszórni. 
Nitrogőntrágvául a lego'csóbb mészaitrogéut 

: lehet ajánlani, amelyből késő ősszel. a tói fo-
i ly tmán, vazy korán tav*s»zd 80—100 ka. ot 
ajánlatos alkalmazni. A réti növényzet t;ok kálit 
is fogyaszt. Még <17 olyan talajok rőtjén is me-
lyeken a szántóföldön t e m isztett nfi/ónyók ká-
litrágyázás ir.rit nem háláe»k, li'ráízvázással 
és pedisj k, holdtnkint 80 — 100 fcg. 40Vo os ká-
!isó kiszórásá/al sziotén szőp jövedelem ibb'etet 
őrhstűnk ti. A 40% os kálisU is legcélszerűbb 
még kitavaszodás előtt elnin'eni. A nilyen bo-
nyolult ős bizonytalan eredményű a n^d'/es rőtek 
mütrAffvázás':, olyan egyszerű a száraz rVeké. 
Mint ahogyan nem szabadna e?vetleri sziníó-
földi takarmányost, különösen fzup rfoszfU trá-
gyázás néikül batyui, ugy nem volna szab id a 
;záraz rétek foszforsav hiányát sem tűrni. 

•^ked^si eszkő'ök, valamint az ut- és járdaépi-. 
tó--' t chuika terén ma ajánihitó mindazon ipari 
csikkeket, naiv megtekintése ós tanu'má 
nyoz iSA a voz-égi elöljáróságok részére nagy 
•lőnyt jelent. 

Szárai r tek műtrágyázásáról A nedvos' 
réteken különösen * -m áll a v i a i v í r t ez euró 
m'jtrágyát fis zel v így i 141 folyamán nem ér 
dem >• szórni, hiszen Ü. eltsdrt műtrágya táp , 
lálóanyagu fJoldódnak és a Í ila< íruió v i z 1 
együtt elvese a rét növény: te számára. Még 
tHvassz il s , u biztos raj'u v u műtrágyázás ered-| 
trény . . Az oly-in réteken, amelyekre nem jár 
ár.iz eeős időben netn gyüÜk össze rajta a j 
csapadékvíz, ; l» ^könnyebb műtrágyázássá! er^d j 
mőt.yt ei^rni. Kórülbeiül ugyanujy kel! eze'-.et • 
elbirá'ni. mint az ?zántófö!di takarmány-; 

területeket. Különösen fosvf or.-a/at tart-ilmazój 
műtrágya i-ánt szőttük hálásak lenni a s-árazj 
réieí, term'süR az » a i lényegesen f.v<ozh.i > 

I nitrogénműtrágyával, sőt kálisóval is. A fosz ; 
forsava' tHrta'mazó mütrá. :yú közül a mi i vi 
8 onyo< közt, amikor a - uperfoszfát foszfor 
savánál ruLi zebb^n oldód» és igy l >ssabb»n 

Kőszegi SE Soproni TK 4 . 1 (1:1). Kellé 
metl. n szélbi i fj iyt l » f -nti csap itok b-ij ")'<i 
mérkőzés0. rm»iy KSE megérdetn • 11. f 'énv- s 
gyOzelmst hozts. As félidftben asóllel ti it-
ban a KSE v v:i f-xit ia ', de -s Tárainak 
kapur*. i rá nyitott I v sei s-̂ rr célt éveszt'.no-, 
va^y h jól töm rii STK v duletn zs-̂ .k nánya 
les^. A 20. p^rcb i é-i I K^K Kh^rn rév^n a 
vezetőgólt, mi" n :n - AAr* rá az STK e-y-n'i' 
balk tftjo r^v^rj. A irásodik f« lidöben f»z6l ( i| r, 
játszó KSE hatalmas fölénybe kerül, >t7oob*n 
az elkeseridetien v«'d^kezö soproni cs<ip..t a 22. 
percig megőrzi k-»puj .t góltó.. E<kor végre meg 
törik a lelkes elh-ná'lás és egynásutánb in m^g 
három gól terheli a STK hilóját. A védelemből 
előrehuzód'S Nóvák johb'iátv d 1 vi a KSE má-
sodik uó jut, Kh"rn a harm «dikat, a nogy. diket 
pedig Nemf,s juttatja rendeltetési h'ly r>. 
STK-nnk is vsn vuy h taluis^ ziecere, d 1 Novak 
az uto'só pi'larmibsn mpnt. A g^örtes es >pat 
nem játszotta U rend s formáját -mi et'yes i,l". 
közökben kirítt a játék k.p bő'. Aznnbun így 
is dicbéret"t érde ne! a c«ap «t e kivágott fiiiséri. 
A soproniaknál H közvuti- n védele n legjobb 
része a csapatnak, de általában feltűnő a csapat 
lelkes, odandó já'ékn. S abá jól bir-ásl">dD't. — 
Elfimérkőzés^n a KSE II csapata 13:0 ra verte 
a helyi Leventék csapatát. 

A belügyi kormány a közséyfa|!esztésért A 

magyír vid'iki -sejrA (/a/dtsáeí ős ku turá is 
fejlődősAnek peyik 1 gn g\nbb szószólója a n. 
kir. belügyminiszter, hki ezen állásfoglalását 
ujabban HZ ország összes •i!i>pánj*iho/. intézet' 
87.045—1928. V. nzá- u k rrendeletéve! is ik/i 
zoita. F 'ikér'e e .̂prj rende:e'. az alispánokat, mi 
s/erint hívják f'l Össz"s vid-4 i Községek é^ 
városok pIMjárósácánik figyelmét uz ápri'is iió 
28 án mpf iyi 'ó Hud p s!i Nemzetközi Vá ár 
keretébtn rendezett kózsétófejleszt^si c> pnr'ra. 
E csoport b j nu'a' j i a m tgaa^pitészet, elektri 
fikálás vizellá ás hy rienia, tűzrendészet ős t.öz-
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