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A 60 éves „Concordia". 
Irta és az 1928. jun. 3. jubileumi díszközgyűlésen előadta: 

Kőszegi József, nyug. rendőrkapitány. 

Tisztelt díszközgyűlés ! 

A „Concordia" férfidalárdának mai 60 éves 
jubileuma alkalmából az egyesületnek ezen hosszú 
időre vonatkozó ismertetését kívánják tőlem. 
Jegyzőkönyvek léteznek kezdettel fogva, de csak 
a legutóbbi hét évről tudták bemutatni, irattár 
nincsen, a városi levéltárban adatok nem talál-
hatók, Chernel Kálmán monográfiájában csak 
néhány sor foglaltatik, Kőszeg más leírásaiban 
még ennyi sem, már csak kevesen vannak olyanok, 
akiktől adatokat lehetne kapni, ezt a néhányat 
felkerestem, valamit kaptam is tőlük és ezen-
közben arra eszmélek: hiába csap be a tükör, 
a gyakori bók, — ezen kortársak egyike én magam 
is vagyok, — hosszú időn át magam is részt-
vettem a Concordia életében és évtizedeken át 
lévén e váro6 krónikása, emlékezetből és a helyi 
sújtó régi évfolyamaiból, meghívók és plakátok 
nyomán kell ma a megemlékezés szerény virág-
szálait koszorúba fonni. 

Tulajdonképpen nem is 60, hanem 69 éve, 
hogy megalakult a „Concordia". 1887-ben aug. 
20-án volt zászlófelavatásának 25 éves évfordu-
lója. A zászlófelavatás tehát 1862-ben vplt. Ekkor 
nyerte alabszabályainak jóváhagyását, ami azon 
időben, a Bach-korszakban, nehezen volt meg-
szerezhető. Möszl Lajos igazgató-tanitó azonban 
már 1859-ben szervezte meg az énekkart és 
Hrabovszky János ügyvéd protektorsága alatt 
helyhatóságilag megtűrt szerény keretben műkö-
dött. Ennek már 69 éve. 60 évet számítanak 
azért, mert egy ideig, 1868-ig, az 184Q-ben léte-
sült zeneegylet, vagy mint akkor irták: hangász-
egylet olvasztotta magába az énekegyletet, de 
mikor ez tarthatatlannak bizonyult, az énekegylet 
különvált, — innét számítva 60 év, alapszabály-
szerű újraalakulása azonban 1872 ben történt. 

Möszl Lajos igazgató-tanitó nevéhez fűző-
dik az alapítás emléke. Akik ismertük ezt a ki-
váló képességű paedagógust és finomlelkü, cso-
dás türelmű és jóságos férfiút, a legbensőbb 
tisztelet érzésével gondolunk egyéniségének nagy 
értékére és hálával emlékezünk az ő odaadó, 
nemes, áldásos működésére mint tanító, és kultur-
terjesztő munkásságára mint polgár 1859-ben 
kezdeményezte és mert a nyilvános engedelynek 
megszerzése nagyon nehezen ment, 1862 ig in-
kább az egyházi éneket mivelte, de készült és 
alapot gyűjtött a nyilvános egyesületi szervezésé-
hez és mikor ez 1862. március 11 iki engedély 
alapján végre lehetővé vált, az első nyilvános 
szereplés már azon zöldselyem zászló alatt történ-
hetett meg, mely ma is drága ereklyéje a Con-
cordiának. 20 évig vezette az egyesületet mint 
karmester. Sok dicsőséget és elismerést szerzett 
egyesületének. Legyen áldva továbbra is az ő 
emléke és ne feledkezzenek meg róla a jövő 
generációk sem! 

Elnökválasztás előtt Hrabovszky János ügy-
véd és egyházkerületi felügyelő volt az ideiglenes-
ség protektora s mikor ő elhunyt, Torkos Ferenc 
ügyvéd, utóbb a kir. tábla ügyésze, lett utóda, 
Torkos László itt született nagy költőnknek 
édesatyja. 

A zászlós megalakulási ünnep napján, 1862. 
aug. 20 án, Fügh Kálmán akkori városi főjegyző 
volt az ünnep magyar szónoka, Michaelis Izidor 
lelkész német beszédet mondott, Beyer János tanár 
zászlóavatási költeményét Möszl Lajos zenésítette 
meg énekkarra és az a s z é p j e l i g e , mely szó-
ban és dallamban oly híven fejezi ki az akkori 
nemeslelkü gondolkodást: rNem művészséget 

keresünk, egyszerű dal és egyesség legyen a mi 
legszebb díszünk", szintén Möszl Lajos szerze-
ménye. Az avató ünnepélyen résztvett a soproni 
„Dalfüzér" és az alakulóban levő rohonci „Hilária-

dalegyesület. A zászlón lengő diszes hímzésű 
nemzeti szalagot Schneller Berta vezetése mellett 
kőszegi leányok készítették. 

Az 1872-iki végleges ö n á l l ó szervezkedés 
alkalmával dr. Waisbecker Antal orvos, a hír-
neves botanikus lett az eln ke, őt követték Binder 
János ügyvéd, Fügh Károly polgármester, Tipka 
Ferenc rendőrkapitány, Ecker Károly vaskeres-
kedő, Blaschek Ede hercegi erdőmester. Utóbbi-
nak és Hammer Gyula akkori karmesternek vezér-
lete mellett 1887-ben ugyancsak augusztus 20-án 
igen fényesen ünnepelte meg a város a Concor-
dia zászlóavatásának 25 éves jubileumát. Ekkor 
már számos egyesület megjelenése és közremű-
ködése emelte a nevezetes évforduló ünnepségét. 

Ezt követő időben Hammer Gyula igazgató-
tanitó kerü t az elnöki székbe azon érdemeiért, 
hogy a pártoló tagok számát 120-ról 230-ra 
emelte és a működő tagok számát is kétszeresére 
az addigi állománynak és női énekkart ís szer-
vezett. A lelkes pártolás dacára néhány év múlva 
ellanyhult az érdeklődés. 

Egy ideig tartó szünetelés után, amit az ének-
kar szétmálása okozott, — hiszen ez a bacillusa 
a dalegyesületeknek közismert, — a „Concordia" 
menedékhelyet talált az önkéntes tüzoltóegyesület 
kebelében. Kirchknopf Mihály jóemlékü polgár-
társunk, az azon időbeli tüzoltófőparancsnok, az 
akkoriban szintén nehezen küzdő, vergődő városi 
zenekart olvasztotta a tüzoltószervezetbe és ugyan-
akkor a dalegyesület lelkesebb tagjait megnyerve 
és a tűzoltók sorából az alkalmasakat az ének-
karba vezényelve, alakította meg az uj énekkart 
és segédtisztjét. Marton Károly tanítót, a Con 
cordia volt karmesterét, vette rá arra, hogy az 
eképpen megszervezett férfikart oktassa és nyil-
vánosan szerepeltesse. Egy ideig sikerült neki 
egy városnak kétségtelenül nélkülözhetetlen két 
intézményét: zenek.irt és ferfidalkört fenntartani, 
teljes elismerés illeti ezen ambiciózus törekvése-
ért, de á l l a n d ó s í t a n i még sem sikerült. 

Ismét eltelt egy idő, melyben nélkülöznünk 
kellett a városban a dalegyesület működését. 

Egyszerre azonban egészen váratlanul — ez 
1908-ban volt — soha nem remélt uj lelkesedés 
szállta meg a város társadalmát. Nagy érdeme 
volt ez dr. Hegedűs János tiszti ügyésznek, Ge-
recs Szaléz, Prikkel Marian, Parcsami Henrik, 
Rőder Ákos bencéstanároknak, Serényi Ákos, 
Szélessy István, Kovács János. Pavetits Ede, Róth 
Jenő, Jaross István, Pados Gábor és még sok 
másnak, voltak vagy 30-an, akik „jiridalárda" 
létesítését szorgalmazták, azonban csekélységem-
nek sikerült a szervezőket arról meggyőzni hogy 
Kőszeg város nagy zenei kultúrájához méltóbb, 
ha felélesztjük a régi dalegyesületet, ha újra lo-
bogtatjuk a sok dicsőséget szerzett zöld selyem-
zászlót. A többség emellett nyilatkozott. Néhány 
évig a város minden társadalmi rétegéből meg-
szervezett elég erős férfi dalkör nagy buzgalom-
mal. fényes estélyek és baráti összejövetelek ren-
dezésével örvendezte meg a város közönségét. 
Ezen időben dr. Hegedűs János volt az egyesület 
elnöke. 

S miután a dalosegyesületeknek az a sorsa, 
hogy ne mondjam betegsége : hogy időközönként 
— túlsókat — p i h e n j e n , ismét voltak személyi 
és más okok, amiért ezen kitűnően összeállított 
énekkar is elgyengült, majd végkimerült, műkö-
dését nem folytatta, utóbb a háborús esztendők 
okozták szünetelését. 

Ismét elmúlt egy idő tétlenségben, bizony-

talanságban, vagy mondjuk pihenésben : kárba-
veszett idő, vetés nélkül maradt kulturterület, de 
nemsokára ezt a parlagi állapotot az iparososztály 
figyelmét váltotta ki és ennek a buzgóságából 
újból talált menedékhelyet a „Concordia". 1921-
ben Dömötör Gyula ipartestületi elnök, ez az ön-
feláldozásig agilis polgártársunk, főleg az iparosok 
köréből toborzott össze énekkart, rendelkezésre 
bocsájtotta az ipartestület helyiségeit, megnyerte 
Karner Frigyes igazgatótanitót énekoktatásra és 
S Z Í V Ó S kitartással élesztette fel újból a dalárdát. 
Nehézségekkel kellett megküzdeni itt is, mert nem 
volt oly sok buzgó tagja, mint Karner Ferenc, 
Rónai Frigyes, Seper Imre, Farkas József, Wölfe! 
Frigyes, Radl Pál, Flamisch Gusztáv, Schmidt 
Rezső, Sághy István, Orbán János stb, kik jó példá-
val jártak elől; — a sajtó is hiába figyelmezte-
tetett, hogy álljanak be az énekesek sorába az 
erre képesitettebbek, hogy a dalosegylet teljesít-
ménye e város igényeit kielégíteni képes legyen, 
ez a szervezés is folyton akadályokkal küzdött, 
miglen dr. Stúr Lajos ügyvéd személyében olyan 
népszerű és oly szívesen követett, szép eredmé-
nyeket elért karmesterre tett szert, hogy most 
már jogos reményünk van arra, hogy talán mégis 
sikerül a Concordiát működésében fenntartani, 
sőt tovább fejleszteni. 

így értük el nem hivatalos számitás szerint 
a 69 , hivatalos számitás szerint 60. évfordulóját 
a dalosegyesület létesítésének, mely idő alatt kar-
mesterei voltak: Möszl Lajos, az alapító, Schedl 

' Pál, az egykori városi orgonista, (később a pre-
montrei rend csornai egyházkarnagya), Szupper 
Alfréd, tanitó és orgonista, (azóta ugyancsak a 
csornai premontreiek karnagya), aki különösen 

, nagy népszerűségnek örvendett és a dalájdisták 
baráti összetartásához nagyon értett, Hammer 
Gyula igazgató tanitó, orgonista és egyházi kar-
mester, majd Marton Károly, Pados Gábor, Doh-
nál Péter, Rőder Ákos, utóbbi kettőnek vezetése 

(alatt a kar kiváló művészi fokot ért el, Karner 
• Frigyes, dr. Országh Sándor, dr. Stúr Lajos, — 
ia legutóbbi időkben helyettes-karmesterek: Kerner 
; Ignác, Kovács János, dr. Freyberger Jenő, dr. 

I Hegedűs Jani ügyvédjelölt és Orbán Károly tanitó. 
• 

• • 

Ha mindezen adutoknak mérlegelése alapján 
azon kérdést vetem fel, hogyan lehetséges az, 
hogy oly több évszázados kulturvárosban, mint 
Kőszegen, egy dulosegylet fennállása 40 éven 
át oly viszontagságos társadalmi nehézségekbe 
ütközött, működésében oly sokszor megrekedt, 
— hol az énekesek körül volt a hiba, hol a 
közönség közönye nehezítette meg életképességét 
s miért volt ez igy? mikor az alnpitó Möszl 
Lajos 20 éven át zavartalanul, egyforma lelke-
sedéssel, kitartással, támogatással lehetett a dal 
mivelője, B nemzeti érzés ápolója, e város kul-
túréletének előmozdítója? s ekkor oknyomozó 
megállapításom csak az lehet, hogy egy város 
művészi és egyéb kultúrájának első feltétele a 
g a z d a s á g i j ó l é t ! Ennek a támogatása, 
ennek a kihatásai tartjuk fenn, élesztik, fejlesz 
tik fokozatos-in a társadalmi emberben a kultur 
szükséglet igényét, élvez»tvágy<tt, erős mivc'ődési 
törekvését és viszont nélkü'e itnyu', elhervad 
mindez, akár az éltető nap melege nélkül min 
dan élet. 

Persz*, houy a mult 6zázad első fal^beo, 
akkor, mikor e város egyike volt Dunántul leg-
előkelőbbjeinek, legtöbb városi jeli 'g^el bíró, 
m u o r önálló törvénvhatósái? volt, mikor kerületi 
tabla székhelye volt, mikor 28 fiskális- és 18 
táblabíró család ós ai iudiz, ami ebhaz tartozott 
n egy törvényhatósági váfos tisztikara képezte 
i*t h ve7e'ő, irárvitó intelligenciát, — mikor 72 
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Kőszeg és Vidéke 1928. junius 17. 

posztóiparos szorgalma és sok más iparág arany-
korszuka, messze vidéket ellátó tekintélyes ke 
reskedő cégek tevékenysége emelte e város for-
galmát, gazdasági erejét, — akkor volt i t t 
j ó l é t , jókedv, áldozatkészség, nemes versengés, 
— hiszen legtöbb kulturális ós jótékonysági in 
tézmónyünk alapítása ezen időből származik, — 
és igy érthető, hogy miért virágzott itt olyan 
zeneegylet, mint sehol a vidéken, — idejöttek 
hangversenyezni Liszt Ferenc, Libhardt Károly, 
Reményi Ede, Rossi Marcel, Rőver Henrik, Thai • 
beim Károly, Tipka LujzH, utóbbi a kőszegi 
feneegylet kebelében nyerte kiképeztetését és 
a hírnevessé lett gráci énekiskola vezetője lett, 
aki annyi előkelő start képezett ki a nagy ope-
ráknak és legkiválóbb tanítványát, a híres Re 
nardot, elsőben Kőszegen mutatta be; innét 
származtak el Kőszegi Károly, a hires magyar 
operaénekes, Szaxlehner Emma, az ugyancsak 
hírnevessé lett operaénekesnő, — Szombathely 
zenekedvelői Kőszegre jöttek az akkoriban csak 
i t t fellépő nagy művészeket, vagy kiváló helyi 
műkedvelőket meghallgatni; emlékezhetnek még 
erre Szombathelyen Janosits János, dr. Stadler 
Izidor, Gyöngyösy Tivadar, Knebel Jenő, Fábián 
Gyula, Katona József és ők maguk is, saját 
tudásukat itt, a mi zeneértő közönségünknek 
tcntatták be számtalanszor. 

Amilyen mérvben Kőszeg városa, — nem 
mint beszélni szeretik: saját hibájából, — ha-
nem geográfiái fekvésénél fogva, két nagy város: 
Sopron és Szombathely közé ékelve, lakosságá-
ból, intézményeiből, forgalmából, gazdasági hely-
tétéből veszített, ugyano lyan mértékben 
bsnyatlott egykor fejlett kulturális élete. Elvesz-
tette hosszú időn az anyaországhoz való kap 
csolatát, mert 150 évig Ausztriához volt láncolva, 
elvesztette törvényhatósági jellegét, — elvesz-
tette a kerületi táblát, — elvesztette nsgy ka-
tonai helyőrségét, — lemaradt az első vasút-
építés idején a fővonalról, — annak dacára, 
bogy mesés áldozatokat ajánlott fel érte ós kép 
viselőjéül a szombathelyi Hollán Ernőt, az akkori 
délivasuti vezető főmérnököt választotta a par-
lamentbe, — de l egnagyobb csapás 
érte Tr ianonban , midőn utolsó gazdasági 
életforrásától, v i déké tő l is megfosztotta és 
most izolálva, elhagyottan, elvérzésre, pusztu-
lásra van kárhoztatva. Helyesen irta ki polgár-
mesterünk Rothermere lord nagy barátunk fiának 
üdvözlése alkalmával átadott bokrétának szalag-
jára: Kőszeg sz. kir. városa: Trianon halottjai 

Hogyan tarthatta volna meg ily körülmé-
nyek között egy város egykor országosan meg-
csodált, elismert magasabb kulturfokát? Egy-
mást követte ö n h i b á j á n k i vü l a folytonos 
veszteség, gazdasági életének lassú, de fel tartóz-
batatlan elsorvadása. 

Ezt el kellett ma mondani még akkor is, 
ba ünnepi hangulatot tompit, hadd hallja, hadd 
ismerje meg az ifjabb generáció fényes multunk 
sorscsapások okozta elhomályositását, hadd ve-
gyenek tudomást róla az egybegyűlt vendégek 
is, bogy nem sa já t po l g á r a i e városnak 
idézték elő végzetes sorsát 1 Okuljanak ebből az 
összes dalárdák, különösen a mienk s érezzék 
át, hogy akik egy dalárda zászlaja alásorakoz 
nak, azoknak amellett rendületlenül kitartani: 
társadalmi kötelesség ! 

A Mindenható Isten végtelen bölcsessége, 
•ki nemcsak lesújt az emberiségre, de fel is 
emeli, nekünk is megmutatta a boldogulás útját: 
• természet szépségeit. S ha természeti szépsé-
gekben bővelkedő városunkban idegenforgalmi 
irányban nem is vehetik fel a versenyt, külö 
nősen a külfölddel nem, mégis ez vezetet t 
arra a tevékenységre az elmúlt 2—8 évtizedben, 
bogy iskolavárossá fejlesszük városunkat és az 
ittlevO számos tanintézetben folyó kulturmunka 
a zene és énekok ta t á s körül igen jelentős 
eredményeket mutat be nyilvános előadásokon: 
a je len kornak nyújtván azt, amit a m u 11-
ban e város nagy intelligenciája és az életerős 

egyesületek produkáltak és ebben egyben 
annak a biztosítékát is látjuk, hogy idővel talán 
a jövő generációknak mégis sikerül újra meg-
termékenyíteni azt a kultur-talajt, melyen itt 
már 60 és több évvel ezelőtt annyi dicsőséget 
arattak. 

Kell azonban ehhez még valami 1 Ugyan 
azon szel lem ujraébresztése, mely az akkori 
társadalmat itt oly lelkesen áthatotta: a m e g-
értő együ t tműködés , a S Z Í V Ó S össze-
tar tás , a v á l l v e t e t t összefogás, a 
m u n k a fo 1 y to n o ssá go t biztosító egyet 
ér tés fennkölt sze 11 e m e ! — Ezt jelképezi 
ma a mi lelkes jubiláris ünnepnapunk, a jubi-
láris egyesület, a 60 éves „Concordiü", mely 
azt is jelentse nekünk, amit a nagy latin 
költő oly bölcsen kifejezett: „Concordia parvae 
res crescunt, discordia rnuximae dilabuntur 1" 

A Mindenható kegyelme segítse meg vá 
rosunkat a régi határokhoz, régi dicsőségéhez, 
a régi jóléthez, hogy évszázados tradíciók nyo-
mán újból szolgálhassa e város és vidékének 
kuiturfejlődését, — oltalmazza meg intézménye-
inket, védje ós tartsa fenn egyetértésben jubi-
láris egyesületünket, a Concordíát! 

HIRDETMÉNYEK. 
7376—1928. Közhírré teszem, hogy a gaz-

dasági gépmunkások a gép üzembehelyezése 
előtt bejelentendők a városi adószámviteli osz-
tálynál, ahol a baleset biztosításra vonatkozólag 
bővebb felvilágosítás nyerhető. 

7060—1928. Közhírré teszem, hogy a m. 
kir. áliamrendőrségnél őrizett és talált tárgyak 
junius hó 23 án d. u. 3 órakor a kapitányság 
hivatalos helyiségeiben nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Ad. 7302—928. sz. Közhírré teszem, hogy 
a m. kir. igazságügyminiszter ur elrendelte Kő-
szab. kir. r. t. város telekkönyvi betétszerkesz 
tési munkálatait. A vonatkozó hirdetmények 
annak idején fognak közhírré tétetni. 

7707—1928. Felhívom Kőszeg városánál 
illetményt élvező hadigondozottakat, hogy f. évi 
junius havi járadékaik átvétele végett f. hó 

i 21-én (csütörtökön) a városi pénztárban jelen-
jenek meg. 

ad. 5182—1928. Közhírré teszem, hogy a 
f. évi himlőoltásról kiállított bizonyítványok 
(ujraoltási bizonyítványok is) junius hó 18 tói 
kezdve a Városháza 8. sz. szobájában a híva 
talos órák alatt átvehetők. 

Jambríts Lajos, polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Felkéretnek a testületnek tanoncokat alkal-

mazó azon tagjai, akiknek tanoncai a junius hó 
29 én megtartandó tanonomunkakiállitáson tár-
gyakat kiállítanak, hogy tanoncaikkal a tárgyak 
készítését kezdessék meg, hogy határidőre a 
tanonciskolái igazgató urnák átadhassák. 

Ipartestületi elnökség. 

Fogászat 1 Fogászat! 
Értesítés! 

Tudomására hozom a m. t. közönségnek, hogy 
Várkör 29. sz. alatt (Korona kávéház felett) a 
fogorvoslás körébe eső müveletekre jogosult, 
úgymint foghúzás, fogtömés, aranykoronák, 
aranyhidak, szájpadlás nélküli fogsorok mérsékelt 
áron elsőrangú kivitelben készülnek. — Vidékiek 
24 órán belül kielégíttetnek. Törött fogsorok 
3 órán belül elkészíttetnek. Tisztelettel 

SCHWARCZ I. áll vizsg. fogász. 

Beszüntette nöi szaboiparat Hütti Györgyné 
és igy az iparlajstromból töröltetett. 

H Í R E K . 

A kormányzó Ur öftméltósága legmaga-
sabb születésnapja alkalmából junius hó 18-án 
d. e. 9 óra 30 perc kezdettel ünnepélyes isten-
tisztelet lesz a reáliskolai nevelőintézetben. 

— Vitézzé avatáe csaladnev változtatáeeal. 
Freyberger Ferenc gyárost, a volt zalaegerszegi 
m. kir. 6. honvédhuszárezred tartalékos főhad-
nagyát ma avatja a Kormányzó vitézzé Buda-
pesten. Ezalkalommal az Országos Vitézi Szék 
utján belügyminiszteri rendelettel a „Szabadváry* 
családnevet kapta. 

Szabadságon. Dr. Fuchs Endre városi al-
jegyző junius 18 tói 4 heti szabadságra megy. 

Szabadsagon. Dr. Havas Gyula körorvoa 
f. hó 19 én kezdi meg 8 napi szabadságát, mely 
idő alatt dr. Liuringer János járási tiszti orvos 
helyettesíti. — Chemez Jenő járási állatorvos 
f. hó 22 én kezdi meg 8 napi szabadságidejét. 

Esküvő. Linzer Aladár uradalmi intéző f. 
bó 12 óu vezette oltérho? Tretter Margit ur-
leányt a mosoni plébánia templomban-

A kőszegi öreg bencés diákok csütöftökön 
tartották ezévi rendes közgyűlésüket Jambrits 
Lajos elnöklete alatt. Nagy 'Balázs ügyv. igaz-
gató ismertette az elmúlt év fontosabb esemé-
nyeit, majd felhívta a figyelmét arra, hogy a 
Szent Benedek rend jövő évben ünnepli meg 
fennállásának 1400 éves évfordulóját, mely ün-
nepség szólesebb keretekben fog lefolyni és 
programmján máris szorgalmasan dolgoznak. 
Majd megválasztották a tisztikart, mely egé-
szében a régi maradt, osupán a választmányt 
egészítették ki Farkas Pál fogalmazóval, dr. 
SchláfF^r Ferenc orvossal és Auguszt Imre vá-
rosi tisztviselővel. A folyó hó 24 én Győrben 
tartandó nagygyűlésen Jambrits Lajos polgár-
mester, Nagy Balázs igazgató, Lauringer István 
főszolgabíró, Horváth Simon tanár vesznek részt. 

Vallásos est lesz junius 24-én a kőszegi 
ev. templomban. A Keresztyén Ifjúsági Egyesü-
letek magyarországi ev. ágának vezetője, dr. 
Scholtz Oszkár junius 24 én látogatást tesz a 
helyi Ifjúsági Egyesületnél. Este 8 órakor pedig 
vallásos est keretében előadást tart az ifjúsági 
mozgalmak fontosságáról. Az eiőadást kar és 
Schönbauer Frigyes (Mohr tanitvány) énekszáma 
egészíti ki. Ehelyütt is felhívja a rendezőség az 
ifjúság nevelését és fontosságát hangsúlyozó 
szülők és érdeklődők figyelmét az estélyre, mivel 
Scholtz Oszkár gazdag tudásá és evangéliumi 
szellemű előadása élmény lesz mindenki számára. 

Szentvidi bucsu van ma Velemben és a 
szomszédos hegyaljai községekben. Ezalkalom-
mal a velemi tüzoltóegylet a Molnár-féle ven-
déglőben, a kőszegszürdahelyi önk. tüzoltóegylet 
a Hangya-vendéglőben, a szerdahelyi ifjúság 
özv. Benedek Sándornénál, a bozsoki tüzoltó-
egylet pedig a Prisznyák féle vendéglőben tartja 
táncmulatságát. 

Adomány a cserkészeknek. Kőszeg város 
tanácsa a kőszegi polgári iekola cserkész csa-
patának 100 pengőt adományozott. 

Lakhatási engedélyt adott a városi tanáos 
Csánits Sándor építőmesternek, a Rőti völgyben 
levő 2 szoba, konyhás villájára. 

Sikerült zenevlzsga. Tihanyi Erzsébet, Ti-
hanyi Jolán, Sziklai Berta és Vinoze Vilma 
a VI—VIII. osztályból a szombathelyi városi 
zeneiskolában kitűnő eredménnyel vizsgáztak. 
Mindnégyen Schermaun Etelka zongoratanárnő 
tanítványai. 

Takács Jenő, a hatalmas külföldi sikereket 
elért, Kairóban élő, modern magyar zeneszerző 
és zongoraművésszel, értesülésünk szerint, ko-
moly tárgyalások folynak, hogy rövid itthon-
időzése alatt egy estélyre útjába ejtse Kőszeget. 
Reméljük, hogy a nagynevű művésszel a kőszegi 
műértő közönség örömére sikerül megállapodni 
egy estélyre. 

A természetes Egmándi keserűvíz 
g y o m o r és b é l t i s z t i t ö hatása páratlan! 
Igmándit ne téves«ze össze másfajta keserüvizzel 1 Kapható mindenütt kis és nagy üvegben Schmidthauer kutvállalat Komárom 

t 



1928. junius 17. Kőszeg és VidOfce 

Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, gyo 
morégésnél, vértódulásoknál, fejfájásnál, álmat-
lanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel 
éhgyomorra 1 pohár természetes „Ferenc József 
keserüvizet. A belorvosi klinikákon szerzett ta 
pasztalatok szerint a Ferenc József viz az ide-
ális hashajtó minden jellemző tulajdonságait 
egyesíti magában. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben. 

Az Ovodamulatsig ma vasárnap délután 4 
órakor lesz a Sörkertben. A tánc este 8 órakor 
kezdődik s reggelig tart. Rossz idő esetén a 
teremben tartják meg. Belépődíj 1 pengő. 

Vadaazgyülés. A Kőszegi Vadásztársaság 
alapszabályszerü megalakulását a minisztérium 
jóváhagyta. A társaság jövő kedden este Jambrits 
Lajos alapszabálymódositó közgyűlést tart, mely 
alkalommal egyben „Kőszeg—Gyöngyös balparti 
vadásztársaság" elnevezést veszi föl. 

Nem változik meg a szombati hetivásár napja. 
A kőszegi izraelita hitközség mozgalmat indított 
a szombati hetivásárnak más napra való áthe-
lyezése tárgyában. A kőszegi Kereskedelmi Kör 
legutóbb tartott ülésében Róth Jenő elnöklete 
alatt foglalkozott a kérdéssel és egyhangúlag az 
volt a megállapodás, hogy a hitközség kérelmét 
nem találja teljesíthetőnek, miért is ilyen értelmű 
átiratot intéz a város polgármesteréhez. Meg-
marad tehát a régóta bevált és köztudatba is 
átment szombati hetivásár. 

Tornaünnepély a kőszegi áll. tanítóképzőben. 
Ritka élvezetben volt része Kőszeg város közön 
ségének junius 10-én. A két évvel ezelőtt meg 
nyitott tanitóképzőintézet I.—II. évfolyamának 
növendékeivel az intézet lelkes és ügybuzgó 
igazgatója, Zoltán Oéza, rendkívül sikerült ünne 
pély keretében mutatta be a növendékek testi 
ügyességét, tornatanitásra való felkészültségét 
és a testgyakorlás minden terén való készséget. 
Délután 5 órakor a képzőintézet udvara teljesen 
megtelt az érdeklődőkkel, kik között ott volt a 
város polgármestere, a különböző iskolák igaz 
gatói, a tanártestülek és szépszámú közönség. 
Zoltán Géza vezetése alatt vonultak be a tiszta 
fehérbe öltözött, kemény izrau, barnára sült arcú, 
nyílt tekintetű tanítójelöltek, kiket a közönség 
első megjelenésre a szivébe fogadott és mind 
végig, mint kedvenoeit dédelgetett és a szép 
gyakorlatok után tapsorkánuai jutalmazott. A 
fehérruhás, bronzarcu fiuk gyönyörűen dolgoz-
tak. Tudásuknak színét-javát adták lelkes ügy-
buzgósággal, kitartással, komoly, odaadó mun-
kával. Nehéz lenne eldönteni, hogy a felvonulás, 
hogy a szabadgyakorlatok, a svéd szertorna, 
mintacsapatok gyakorlatai a különféle szereken, 
a szimbolikus kép, az osztályversenyek, tréfás 
egyéni versenyek, gúlák stb. között melyik volt 
szebb, megkapóbb, — de azt mindenki láthatta, 
érezhette, hogy itt alapos, komoly munka ered-
ménye folyik le a siker legteljesebb jegyében. 
Az egyéni versenyekben iskolai viszonylatban 
néhány meglepő és a jövőben sokatigérő ered' 
ményt ia értek el az egyes versenyzők. Két órán 
keresztül dolgoztak a keményizmu magyar fiuk, 
— két órán keresztül lelkesedett a nézőközönség 
és tért vissza a kétkedőkbe, a osüggedőkbe a 
magyar öntudat, a magyar önbizalom, a magyar 
büszkeség; — mert amit látott, az nemcsak az 
egyesek testi erejének és ügyességének volt a 
bizonyítéka, hanem annak ia, hogy ilyen magyar 
tanítóság kezében a legbiztosabb helyen lesz a 
jövendő magyar ifjuaág nevelése, az ilyen taní-
tók kezéből csak erős, egészséges — ugy test-
ben, mint lélekben — uj generáció fejlődik a 
jöveudő nagy Magyarország visszaszerzésére és 
megtartására. Az ünnepélyt Jambrits Lajos pol-
gármester beszéde fejezte be, melyben köszö-
netet mondott és legteljesebb elismerését fejezte 
ki Zoltán Géza igazgatónak a testnevelés terén 
kifejtett munkásságáért, azután buzdította a 
tanítójelölteket további, a mai eredményt meg-
hozó kitartó lelkes munkára. Személyesen tűzte 
fel a győztesek mellére az érmeket és osztotta 
ki a pénzbeli és más jutalmakat az arra érde-
mesek között. A tisztelgő díszmenet alatt még-
egyszer látjuk a jól teljesített munka bü9zke 
Bégétől ragyogó szemű fiukat, mógegyszer kiál-
tunk egy egy lelkes éljent és mégegyazer tölti 
el egész valónkat az a büszke öntudat, hogy 
ilyen ifjúság és ilyen vezetők kezében jó helyen 
van Magyarország sorsa, jövendő nemzedéke. 

Táncmulatságot tart ma a lukácsházai önk. 
tüzoltóegylet az Ostör féle vendéglőben. 
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Megszűnt a mozi is egy bizonytalan időre. 
Most már ott tartunk, hogy a város ezen egye-
düli szórakoztató vállalata sem képes fenntartani 
üzemét a nagy pénztelenség miatt. Már az 
utóbbi időben is állandóan deficittel küzködött 
a vállalkozó, most pedig már aanyi sem volt a 
bevétele, hogy legalább a sokféle és tetemes 
összegre rugó adókat tudta volna fedezni. így 
hát kénytelen volt, további ráfizetések elkerülése 
végett, a mozit bizonytalan időre beszüntetni. 
Itt az ideje, hogy megkezdjék a kinai fal fel-
építését. 

Az „Igazi Passió" Kőszegen. A Nemzeti 
Színház kitűnő együttese lesz f. hó 26 án váró 
sunk vendége. Bizonyára még emlékezetében él 
a közönségnek tavaly nyáron a főgimnáziumban 
előadott gyönyörű színjátéka a Nemzeti Szín-
háznak, amikor a ,Gyermek* o. színdarabot 
adták elő. Most az „Igazi Passió", Krisztus 
tragédiája kerül szinre. A műsoron a Nemzeti 
Színház erőinek legjobbjai szerepelnek : Mihály fi, 
Bakó, Pethes, Aghy, Tasnády, Abonyi stb. Az 
előadást a Mulató nagytermében tartják mint 
emiitettük f. hó 26-án kedden. Diákok részére 
d. u. fél 4 órakor 1 pengős helyárak mellett 
lesz előadás. Az esti előadás fél 9 órakor kez-
dődik. Jegyek 3, 2 és 1 pengős árban Róth J. 
könyvkereskedésében kaphatók. 

Nem adott engedélyt a városi tanács Fürst 
Kamillának a női fodrászipar gyakorlására. Ne-
vezettnek ugyanis Szombathelyen van állandó 
üzlete és Kőszegen akart fióküzletet nyitani, de 
iparát csak vasárnap délelőtt óhajtotta gyako-
rolni. — Ugy halljuk, hogy Budapestről jön 
Kőszegre egy női fodrász és ezzel aztán ez a 
nagy kérdés is meg lesz oldva, a kőszegi höl-
gyek örömére. 

Tekeverteny a Sörkertben 16., 17-én, 23. 
és 24-én. Dijak: egy kerékpár, egy arany zseb 
óra és egy ezüet cigarettatárca. 

Kerti ünnepélyt rendez juliui 1-én a kő-
szegi krttb. jótékony nőegylet a Mulató kertjé-
ben. Mint minden évben, ugy az idei ünnepélyen 
is számos szórakozásról és meglepetésről gon-
doskodik a rendezőség. 

Melyik csapat lesz az alosztilybajnok ? A 
legutolsó vasárnapi mérkőzések dacára sem dőlt 
még el a bajnokság sorss véglegesen. Sőt komplí-
kálódott annyiban, hogy a Kerület elrendelte a 
Sárvár—CESE mérkőzés ujrajátszását, amely-
nek gólaránya, Sárvár jelenlegi formáját tekin-
tetbe véve, nagyon is bizonytalan. Fokozta a 
zűrzavart, hogy a Kerület a Kinizsi feljelenté-
sére elrendelte a vizsgálatot a CESE ellen 6a 
fel is függesztette Krausz CESE játékjogát, aki 
állítólag igazolatlanul szerepelt. Az MTE—VTC 
ügy miatt is nagy a zűrzavar a az sinos kizárva, 
hogy elfogadják a KSE egy korábbi indítvá-
nyát s kettő kettő csapat megy fel már az idén 
a II. osztályból. Egyszóval itt van junius vége, 
de hogy ki lesz a bajnok és ki jut be az I. 
osztályba, ezekre a kérdésekre mégosak majd 
julius hóban kapjuk meg ugylátszik a véglegea 
feleletek Bt 

A KSE Pápán. Ma Pápára utazik a KSE 
utolsó bajnoki mérkőzésére a PFC ellen. A csapat 
a déli 12 órai vonattal indul, mikor is a követ-
kező játékosok jelenjenek meg az állomáson: 
Spindlbauer, Nóvák, Kappel, Riegier, Pojdesz, 
Hribár, Schrödl, Raschke, Háni, Kern, Nemes, 
Maitz. 

KSE—Főiskola 6:0. Unalmas, léleknélkűli 
játékot nyújtott mindkét csatársor. A gólokat 
Nemes (2), Háni (2) és Márkus (2) lőtték. Szabó 
bíró jó volt. 

Megkerült aranyóra. Mult számunkban hir-
detett elvesztett női aranyóra megkerült. Boros 
József államrendőr 4 éves kisleánykája találta 
meg, ki átadta apjának s az kézbesítette a tu-
lajdonosnak. 

» v 
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Köszönetnyi lvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett jó 
férjem, ill. édesatyánk 

HETTUNGER JÓZSEF 
elhunyta alkalmával fájdalmunkat 
barmi módon enyhíteni igyekeztek, 
a koszorú és virágadományokért, 
kiváltképen a Máv helybeli tiszt-
viselőkarának, úgyszintén azoknak, 
kik utolsó utjara elkísérték, ezúton 
mond hálás köszönetet 

Kőszeg, 1928. junius 1*. 

a gyászoló család. 

EGY TANONC 
felvétetik Mohtttzl L a j o s 
lakatosmesternél Árpád-tér 27. 

Műhe ly -megny i t ás . 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

közönséget, hogy Kőszegen, 

Árpád-tér I O . s z . alatt 

c i p é s z m ü h e l y t 
nyitottam, hol mindennemű férfi-, 
női- és gyermekcipőket egyszerű 
és legfinomabb kivitelben ké-
szítek. valamint bárminő javítást 
is elvállalok. 

Szives pártfogást kér 

Wagenhoffer József 
cipészmester. 

Szombathely város belterületén, 19 
szobával, melyből 4 azonnal átad-
ható, 1 fürdőszoba, 6 konyha és 
mellékhelyiségekkel, 15 méteres szá-
raz pince, nagy parkírozott udvar, 
eladó. Cim a kiadóhivatalban. 

Hajvágás, hajmosás, ondolálás 
stb. Minden vasárnap reggel fél 
9-től déli 12 óráig a Belvárosban 
M u s z l i Sándorné kézimunka-

üzletében. 
Számos látogatást kér 

F Ü R S T K A M I L L A 
hölgyfodrásznő. 

A kőszegi kir. járásbíróság inint telek-
könyvi hatosig. 10M>U28 sí. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY-KIVONAT. 
A Kőszegi Takarékpénztár és a csatla-

kozott vegrehajtatóknak Kiss István es 
özv Kiss Jánosné szul. T >rda Rozália 
végrehajtást szenvedők eilen Indított 
végrehajtási ügyében a telekkönvvi ható-
ság a végrehajtási árverest I2»1Q P — f 
tőkekövetelés es járulékai behajtása vé-
geit a kőszegi kir járásbíróság terülttéri 
levó a kószegdoruszlói 1(32. sz. tjkvben 
4- 5 sor, 1474 hrsz alatt foglalt özv. Kus 
Jánosné sz Torda Rozália nevén álló 
ingatlanra £<8 P a 697. tkvben + 3 sor, 
xOŰ hrsz. 8y. hátsr alatt foglalt ugyan-
annak nevén álló ingatlanra 800 P, a'l63. 
tjkvben + I. sor, 1302. hr*z. alatt foglalt 
ingatlanból Kiss István nevén álló < 6 

részre 15 P, az 576 tjkvben -f 1. sor 
628. hrsz alatt foglalt ingatlanból ugyan-
annak nevén álló részre W P a kő-
szegi 4951. tikvke.. 4- 1. sorsz 5101 b 2 
hrsz. a. foglalt ugyanannak ne?én álló 
ingatlanra 400 P, az 1601. tjkvben + 1. 
sorsz 6114. hrsz. alatt foglalt ingatlanból 
ugyanannak nevén álló 1 « részre 3 0 P 
kikiáltási árban elrendelte Az árverést 

1928. junius 29-án d. f . 9 órakor 
h ószegdoroszló községházánál és 

1928. junius 25-én d. a. 9 órakor 
telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé-
ben foRják megtartani. Az árverés alá 
kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két-
harmadánál alacsonyabb áron nem ad-
hatók el 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
banatpenzul a kikiáltási ár 10-'/«lt kész-
pénzben, vagy az 188!. LX. t.-c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes értekpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a banatpenznek előleges 
birói letétbe heiyezéseról kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az 
árverési feltételeket aláírni l88l. LX. t.-c. 
147., 150., 170 § § . ; 1908. XL. t-c 21. §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett. ha többet ígérni 
senki sem akar köteles nyomban a ki-
kiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni 1908. XLI. 25 § 

Kőszeg, 1928. március 14. 

Szerdahely Károly, s. k. kir jb. elnök. 
A kiadmány hiteléül: 

Helm Mátyás telekkönyvvezetó. 

Két szekrény 
és két ágy jutányos áron eladó 

Cim a kiadóhivatalban. 

Okvetlen tekintse meg 

F R E Y L E R J Ó Z S E F 
f t z ö v e t r i f t k t J i r i t t , 

mert árai olcsók, 
áruraktára nagy és a 
minőségért szavatol. 

Raktáron tart: 

double-, couvercots-, kammgarn. sport- es divatkelmek. mosó-, 
belesaruk stb, 

ÖO ARATASHOZ: 
tele Kalász, munkás jókedv, 

nofíco cipő, 

V > A O T T % 

^{ftíiúr, tr\ Wásrfc 
unA 
m 

K á p o s z t á s 
kb. 40 • - ö l , eladó. Bővebbet 
Szalay Józsefnél Netterkertben. 

Egy jókarban lévő és szép 

gyermekkocsi 
(lumag wien-i gyárt- p l o / l / S 
móny) jutányosán t , a u u « 

Cim a kiadóhivatalban. 

Egy dupla ágyterítő 
(szép kézimunka)megbizásból e l -
a d ó Muszli Sandorné. 

i tel 
(reggeli fejés) 

naponta reggel 7 órától kapható 

a HANGYÁBAN. 
1 liter ára 30 fillér. 

Állandó vevőknek házhoz 
szállítjuk. 

MEGHÍVÁS 

a Kőszeg-szombathelyi h. é. vasút R. T. 
a Kőszegi Takarékpénztár tanácstermében 

1928. ju l ius hó 2-án dé lu t án 3 órakor t a r t andó 

1927. évi XLVI. rendes közgyűlésére. 
NAP IREND : 

1. Az igazgatóság jelentése az 1927. évi üzletkezelésről. 
2. Az 19*27. évi zárszámadás és mérleg előterjesztése. 
8. A felügyelőbizottság jelentése. 

4. Határozat a tiszta nyereség felosztásáról és a felmentvény megadása felett. 
Kőszeg, 1928. junius 15. 

Az i g a z g a t ó s á g . 
Mérleg 1957. december 31-én. - V A G Y O N : Vasútépítés es felszerelés 

P 508.640--, Pénztárkészlet P 018, Takarékpénztari betétek P 22.545 - , Postataka-
rékpénztár P 25-09, Igazgatósági tagok óvadéka P 14.400—, Adósok' P 4 123 89 
összesen P 54*.734 l6. - T E H E R : Részvénytőke P 508.640--, Tartalékalap 
P 11142, Felépítmény megerősítési alap P 9.118-01, Óvadékok P 14 400—, Fel nem 
vett osztalék P 7 200- , Jelenléti jegyek szarnia P 920—, Átmeneti számla P 1.072 - , 
Törlesztési számla P 1.120 43, Tiszta nyereség P 7.152 30, összesen P 549.734.16. 

Eredményszámla 1»27. december 31-én - T A R T O Z I K : Üzleti szarnia 
P 218 847 30, Jelenteti jegyekre P 9 2 0 Á t m e n e t i számla P 1072.—, Igazgatósági 
es irodai kiadások P 681-92, Adók és illetékek P 11.51409, Vegyes kiadások P 1 161-82. 
Tiszta nyereség P 7.152 30, összesen P 241.349-43 - K Ö V E T E L - Üzleti jöve-
delem P 241.M49 43, Összesen P 241 349 43. 1 

Megvizsgálta és rendben találta a felügyelőbizottság. 

A zárszámadás és mérleg, ugy az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése 
a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a társaság pénztáránál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. A küzgyulesen az a részvényes bir szavazati joggal, aki részvényeit 
vagy részvényéiről szóló letétjegyét (20 , 28. §) 8 nappal a közgyűlés előtt a társa-
ságnál letette Egy reszvenyes saját letett részvényei után 20-nál több szavazattal 
nem bírhat, egynél több meghatalmazást nem vállalhat s a meghatalmazást meg-
illető szavazatokkal sem birhat 40-nél több szavazattal. 

— Nyomatott Rónai Friaryes könyvnyomdájában Kő s z e i n . — 
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