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Kulturaüldözés. 
A megdöbbentő adatok egész halmazával 

mutatta be Karafiáth Jenő legutóbbi interpellá-
ciójában az utódállamok magatartását a magyar 
sajtótermékekkel kapcsolatban. Valóságos hajtó-
vadászat folyik ezekben az országokban minden 
olyan sajtótermék ellen, amelyik magyar nyelven 
jelenik meg. Ebben az eljárásban az utódállamok 
hatóságai, úgyszólván kivétel nélkül, a legnagyobb 
brutalitásig mennek, hogy céljukat elérjék. Itt 
ugyanis nem arról van szó. hogy a három kis-
antant állam a postai szállítás jogát vonja meg 
a magyar sajtótermékektől, hanem arról, hogy 
rendszeresen megakadályozzák a magyar folyó-
iratok, könyvek és napilapok terjesztését azzal a 
célzattal, hogy ily módon teljesen elzárják az ott 
élő magyarságot azoktól a kulturális eszközöktől, 
amelyek az utódállamokra nézve csak azért ve-
szedelmesek, mert magyar nyelven Íródtak. Ez az 
eljárás annyira szemben áll minden emberi joggal 
s a legelemibb kulturális érdekekkel, hogy cso-
dálkoznunk kell amiatt, hogy mindeddig világ-
botrány nem lett a dologból. Ennek okát csak 
abban találjuk meg, hogy nyilván nem tud a 
kulturvilág közvéleménye arról, hogy csupán 
Erdély területén 1924. évvégén 152 könyvtárunkat 
pusztítottak el a románok. Ez az értékes kultu-
rális gyűjtemény, tudományos, ifjúsági és szak-
irányú könyveket tartalmazóit. Szinte végehossza 
sincs annak a mindén civilizációt megcsúfoló 
láncolatnak, amelyik irtó hadjáratában nem kiméit 
semmiféle magyar könyvet, még a brit Biblia 
Társaság kiadásában megjelenő szent könyveket 
sem. Ezidőszerint az a helyzet, hogy Románia 
területére csak azok a könyvek vihetők be, ame-
lyek keresztülestek a bukaresti román külügymi-
nisztérium sajtóosztályának cenzúráján. Ezzel kap-
csolatban azonban el kell mondani, hogy köny-
nyebb dolog átmenni a tevének a tű fokán, mint 
egy magyar sajtóterméknek kivívni a cenzúra-
bizottság engedélyezését. Hasonlóan vérforraló a 
helyzet a napilapokkal kapcsolatban, amely téren 
szinte rikitóan átlátszó politikával csak azokat a 
magyar lapokat e n g e d i k be az utódállamok terü-
letére, amelyek vagy szociáldemokrata, vagy sza-
badkőmives, vagy radikális beállítás alapján tár-
gyalják a hazai eseményeket. Ilyenek a Népszava, 

A Sopron-Vasmegyei Polgáriskolai Tanárok 
Körének közgyűlése. 

(Vége.) 

Majd Győri Vilmos nyug. felügyelő igazgató 
a 60 esztendős polgári iskoláról twrtott mAlyre-
szántó értékes előadást. A jubiláló iskola 00 éves 
múltjának a küzdelmeiből 3 karakterisztikus 
jelenséget emel k i : 1. a polgári iskolák gyors 
szaporodásának a tényét, 2. a mindenkori kor-
mány megtartását iskolánkkal szemben és 3. a 
tanárság iskolájának fejlesztéséért vivott erős 
küzdelmét és e jeleuségeket bőséges számada-
tokkal, szemléletes oknyomozó fejtegetésekkel 
és fejlődéstörténeti mozzanatokkal támasztja alá. 

Kulturális értékének a felismerése s meg-
becsültetése, nemkülönben a nagyközönségnek 
a magasabb poleári műveltség iránti vágya soha 
nem várt lendületet adott ennek az iskolának, 
dacára a lefokozásának és mostoha bánás-
módjának. Bátran nézhet a világ szemébe, mert 
erejéből telhetőleg feladatát a középfokú művelt-
ség terjesztésével, nemzeti belátás, öntudat s 
kulturérzék fejlesztésével hiven teljesítette. Nagy-
jelentőségű a magyar jövő szempontjából a 
nemzetiségi vidékeken betöltött hivatás* * 

a Magyar Hirlap és az Esti Kurir. A magyar 
nemzet közvéleményéhez legközelebb álló polgári 
lapok üldözése annyira megy, hogy a románok 
például Ferdinánd királyuk életében, aki a Pester 
Lloydnak előfizetője volt, — lappéldányait hosszú 
időn át elsüllyesztették. Ha az államfő sem tudott 
megrendelt lapiához hozzájutni, elképzelhető, hogy 
milyen a helyzet általánosságban. Ezek a barbár 
állapotok, amelyek a kulturvilágban már sehol 
sem találhatók fel, élénk fényt vetnek az utód-
államok magyarüldöző politikájára. Nagy örömmel 
tölt el bennünket a külügyminiszter nyilatkozata, 
aki az interpellációra adott válaszában megígérte, 
hogy mikép a múltban, ugy a jövőben is mindent 
elkövet, hogy illetékes nemzetközi fórumok előtt 
teljes valóságban feltárassék ez a kulturát üldöző 
magatartás, ami nemcsak a legnagyobb megaláz-
tatáson keresztülment magyarságnak a fájdalma, 
hanem sajgó sebe a civilizációnak és kulturának 
is, amelynek szabadságáért sikra kell szállnia az 
egész kulturvilág közvéleményének. 

Reményi Ede hegedűművész centenáriuma. 
F. évi dec. hó 8-án és 9-én fogják meg-

ülni Miskolcon Reményi Edének 100-ik születési 
évfordulóját, minthogy ő ott született, bái* Eger-
ben nevelkedett. Az ünnepet a miskolci Lévay 
József Közművelődési Egyesület rendezi az ottani 
zenepalotában, a Petőfi Társaság, a Zeneakadémia 
és mások közreműködésével. Jelen lesznek az 
ünnepeltnek még élő rokonai. Egyetlen leánya 
Adrienne, ki New-Yorkban él, valószínűleg nem 
lehet tanuja a szép emlékünnepnek. De eljön 
Reményinek egyetlen tanítványa és l '/ j évtizeden 
át hü kísérője, a 85 éves Plotényi Nándor. 
Kőszeg városa, amelynek az ünnepelt művész 
díszpolgára volt, átiratilag vesz részt. Az ünnep 
műsora igen gazdag. 8 án díszelőadás a zene-
palotában. A zeneszámok vagy Reményi Ede 
szerzeményei, vagy az ő számára írattak. Ilyen pl. 
a bevezető orgonaszám: Epithalamium (lakodal-
mas zene), melyet Reményi Ede esküvője alkal-
mára Liszt Ferenc komponált 1872-ben. Egyik 
„Nagy hallgató magyar"-ját Farkas Márta, az 
ünnepeltnek unokahuga, a nálunk is ismert hegedü-
müvésznő adja elő Plotényi kiséretével. Reményi 
Ferenc pedig felolvasást tart nagybátyára vonat-

magyar állameszme, nemzeti összetartozóság 
érzetének a megerősítésével és sok sok nemzoti 
értéknek az elraktározásával, mert hisz a szel-
lemi erők s energiák fennmaradásának a taná-
ban, hisz nz ezen iskolákból kisugárzó energiák 
megváltó hatásában a boldogabb jövőre nézve. 

A polgári iskolai tanárság minden szük-
keblüséggel szemben is mindenkor híven őrkö-
dött iskolájának érdeke felett. Lelke félszázados 
küzdelme alatt összeforrt iskolájával és kultur-
értékeivel ós a nagy alapitó: Csengery szellemé-
hez ós intézményeihez hiven dolgozott egy szebb 
és boldogabb jövő földerítésén, mert hitt és 
bizott iskolájának nagyjelentőségű missziójában, 
és H kölcsönös hit és bizalom, amely a tanárság 
összes rétegeit átjárja, termelő fénysugár a ma-
gyar horizonton, mozgató erők forrasa az uj év 
küszöbén ! 

Frenetikus taps jutalmazta előadónak élve-
zetes fejtegetéseit, tanulságos előadását. 

Utána Klacskó Győző soproni tanár 
Schubert-Liszt: ,Sei mir gegrüsst és As-dur 
impromptu- ciinü zenedarabjainak tökéletes elő 
adásával nyújtott müóivezetet, Tóth Kálmán 
szombathelyi igazgató Petőfi-költeményeket sza-
valt művészi interpretálással s nagy hatással, 

kozó emlékeiből. 9-én leleplezik e művésznek 
a zenepalota feljárójában elhelyezett dombor-
művű bronzképét. 

Az ünnepelt hegedűművész 1863. szeptember 
havában időzött Kőszegen, egy nyugatmagyar-
országi körút folyamán hangversenyt adván az 
akkori rendkívüli szárazság által sújtott alföldiele 
javára. A hangverseny műsora a polgármester 
hivatali szobájában függ. 

Időszerű tehát, hogy néhány életrajzi adattal 
a mai nemzedék számára megérthetővé tegyük, 
miért ünnepelték Reményit Magyarországon külö-
nösen a mult század 60-as éveiben mint művészt, 
hazafit és jótékony embert. 

Reményi Egerben a Cisztercitáknál végezte 
az algimnáziumot. Pyrker János, Eger művészi 
hajlamú érsekének támogatásával az zenei tehet-
ségével korán feltűnt fiút a bécsi conservatoriumba 
küldték fel, ahol Joachimmal és Hellmesbergerrel 
együtt Böhm zenetanárnak volt a tanítványa. 
Azután Párisba ment, ahol gróf Apponyi nagy-
követünk zeneestélyein tünt fel. Majd Londonba 
került. Itt érte 1848. március havában a szabadság-
harc kitörésének hire. Rögtön hazasietett és be-
állt közhonvédnek. Elébb Klapka tábornok tette 
meg tábori hegedűsévé, akitől ilyen minőségben 
Görgey vette át. A világosi fegyverletétel után 
kivándorolt Hamburg és Párison át New-Yorkba. 
De ott csak egy félévet töltött, mert érezte, hogy 
művészi kiképzése nincs befejezve és Amerika 
zenei élete akkor még kezdetleges volt. Vissza-
tért Párisba, ahol Hugó Viktorral lépett szoros 
barátságba. Az 1852-iki Napoleoni államcsíny 
után Hugót Jersey szigetére száműzték, ahova 
Reményi is követte. Majd Hamburg zenekedvelő 
társaságában töltött hosszabb időt, ahol az akkor 
még teljesen ismeretlen Brahms tehetségét ő 
fedezte fel. 1863-ban Weimarba ment Liszthez, 
akinek egy évig tanítványa volt. Liszttel meg-
látogatták Baselben a forradalmi szereplése miatt 
Svájcba menekült Wagnert. 1854—60-ig London-
ban működött Reményi; Victoria királyné ki-
nevezte magánhegedüsévé. 1860 elején amnesztiá-
val hazajött és évekig példátlan közünnepléseknek 
volt a tárgya. Az elnyomás akkori korszakában 
hegedűjének bűvös szavával vigasztalta a nemzetet. 
Többször végigjárta az országot. Mindenütt meg-
tették díszpolgárnak, tisztetetbeli szolgabírónak. 

Báosi Sándor és Vintze József celldömölki taná-
rok szép összhangzatos hegedüjátékukkal gyö-
nyörködtették és szórakoztatták a közönséget. 

Majd Taucher Gusztáv köri titkár jelenté-
sével való kapcsolatban a közgyűlés a következő 
határozati jttvaslatokat terjeszti intézkedés és 
továbbítás végett az országos egyesület elnök-
ségéhez: „Hasson a központ illetékes hnlyen 
oda, hogy 1. az oklevél birtokában eltöltött évek, 
valamint a hadviselt tanárok hadiévei teljes 
egészükben számíttassanak be, 2 a VI . fizetési 
osztályban a százalék méltányosan emeltessék 
és 3. az állami tisztviselők dijazása olymértékű 
legyen, mint a községi ós felekezeti tisztviselőké." 

A titkári jelentés elfogadása után Kotb 
Ödön pénztáros előterjeszti a Kör vagyoni hely-
zetét, amelyet a közgyűlés esrvhangulag elfoga-
dott. Eszerint a bevétel: 220 40 P, kiadás: 
182 93 P, pénzmaradvány: 37 47 P. A Szózat 
eléceklésével véget ért. 

Utána tát sasvacsora volt a Strucc-szállo-
dában, ahol jókedv és emelkedett hangulat 
mellett számos pohárköszöntő hangzott el. A 
jól elvégzett munka tudatában kedves emlékek-
kel oszlott szét az esti órákban az egybegyűlt 
tanárság 

Egyes szám ára 16 fillér 



K&szew és Vidéke 1928. november 25. 

a céhek djsz csizmadiának stb. Kivette részét 
minden hazalias akcióból, sót némelyeket ö indí-
tott meg. Igy ö kezdeményezte a Petőfi-szobor 
felállítását, melynek alapját ő gyűjtötte és hege-
dülte össze. Közben járt hangvtrsenykörutakra 
a külföldön is: Olaszországban, Németországban, 
Bécsben, Törökországban. Egyiptomban. 1872-
ben elvette Fáy Antal bájos és szellemes leányát, 
Gizellát. E házasságból ikergyermekei születtek: 
Tibor és Adrienne. 

1^7(5-ban családostul Párisba vándorolt ki. 
De két évvel reá Londonon át Amerikába ment, 
Parisban hagyván csaladját. Ott 6 évet töltött és 
igen népszerű lett. De nyugtalan bohemtermészete 
itt sem hagyia nyugodni. 18M- ben San Franciscó-
ban hajóra szállt es egy teljes 6 evig tartó föld-
körüli utazásra indult. Ausztrália, Uj Zéland, Jáva, 
Kelet-India. Kina, Japán, Manila, Mauritius szige-
tének meglátogatása utan Delafrikaba érkezett, 
ahol három egesz évet töltött. 1890 végén végre 
visszatért Europaba. London és Paris után meg 
egyszer eljött Magyarországba, ahol az 1^91. 
év folyamán ismét végigjárta régi ünnepel-
tetéséntk helyeit. Azután vegleg Amerikába ván-
dorolt ki. Itt erte váratlanul a halál. San Franciscó-
ban, 181)8. május 15-en játekközben, hegedűjével 
a kezében, szivszélütés érte. Holtestét a new-yotki 
magyarok elhozatták New-Yorkba és nagyszabású 
gyászünneppel temették el az Evergreen temetőben. 
Ott nyugszik ma is. Mert a hazai magyarok tel-
jesen elfeledték azon hét év alatt, hogy utoljára 
járt itten, özvegyéhez egyetlen részvéttavirat sem 
jött hazulról. Ilyen a magyar szalmaláng. De a 
készülő centenárium pótolni fogja a mulasztottakat. 

Reményi úgyszólván univerzális tehetség 
volt. Olasz- és törökországi uti levelei igen ele-
venen vannak irva. Nagyon szellemesek Liszthez 
és másokhoz irt levelei. Amtrikaban hatrahagyott 
iratai filozófiai és művészeti tárgyakkal foglalkoz-
nak. A ktpzőmüvészeteknek nagy barátja és is-
merője volt. Szeretett mindent, ami szép. Gyűjtött 
régiségeket és műkincseket. Humora egészen 
sajátos volt. Nyelvtehetsege vetekedett muzsikáli 
tásával. Illő tehát, hogy a magyar társadalom e 
kiváló tagjának emléket legalább a mostani cen-
tenárium kerettben megünnepelje. Rendkívül for-
dulatos életének törtenetét, mely egyúttal korkép 
is, megírta unokaöccse Rtmenyi Ferenc. A cente-
nárium alkalmából talán kiadják. 

H I R D E T M É N Y - S I I 
Közhírré teszem, ho*y az 11)27. évi 60.000 

«z. P. M. rendelet értelmébeu az 1929 évre 
izólo adóalanyok és adótárgyak összeírása el-
rendezetett és f- é. november hó 5 én kezdetét 
veszi. Felhívom a közöntéget, hogy a megjolenC 
öfcszeiró közegeknek a kívánt felvilágosítást 
megadjak s az általuk átadott ossztirási lapo-
kat pontosan töltsék ki s alairvn ugyancsak az 
Ö6*;teiró közegnek adják át. Figyelmeztetem a 
közönségé!, hogy a valótlan adat szolgáltatás 
szigorúan iesz büntetve. 

Ad. 14.418—1928. Felhívom KCazeg szab. 
kir. r. t. városftnál illetményt elvező hadigon-
dozottakat, hogy novembír h »vi járadékaik át 
•étele végett f. hó 27 én a városi pénztárban 
jelenjenek meg 

iamorits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
A .Magyar Ipar Almanachja" című könyv 

szerkesztősége és kiadóhivatala előfizetők wyüj 
lésére megbízottat küldött városunkba. A? Ipar 
testületek Országos Szövetséga megkeresésére 
a kiküldött részére az ipartestület elnöksége a 
testüiet peenetjevel ellátott oly értelmű igazol-
ványt adott, hogy a városban az iparossá,/ kö-
rében kiadandó Almanachra megrendeléseket 
gyűjthessen. Több oldalról felmerült panasz 
folytán értesítettnek a testület tagjai, hogy a 
kiadandó könyvnek megrendelése kizárólag a 
testület tagjainak saját akaratától s belátásától 
függ, melyre kényszeríteni a kiküldöttnek senkit 
sincs jogobitvu. Ha e tekintetben mégis bármi-
féle s/.abalytaiansag előfordulna, felkéretnek a 
testület tagjai, hogy a testület eluökének hoz 
zák azonnal tudomására. 

Értesítettnek továbbá azok az érdekeltek, 
hogy a tunot.c szegődének és szabaditások dec. 
hó li án, a szokásos idöbei fonnak eszközöltetni. 

Ipartestületi elnökség. 

H Í R E K . 
Nagy Btlazs, a kőszegi reálgimnázium 

igazgatója, már hetek óta a szombathelyi kor-
házban kezelteti magát és egy operációt ie vég 
zett rajta Pető igazgatóffiorvos A népszerű igaz 
gaténak mamár javulóban van állapota és olőre 
láthatólag rövid idftn belül elfoglalhatja hivatalát. 

A missios ház építési és alapozó munká-
latai örvendetesen haludiiak előre. A nagysza 
básu építkezésnek sok nézője akad. Ugy érte-
sülünk, boey az alapkő letétele és fc?«zentelése 
még ez évben történik, mihelyt gróf Mikes János 
megyéspüspök hazaérkezik külföldi útjáról. 

Az első kath. kulturest. Amint már jeleztük, 
az első kath. kultureste e hó 25 én, vagyis ma 
vasárnap délután 5 órakor lesz a gimnázium 
dísztermében a következő programmal: Meg 
nyitó beszéd, mordja Csernák Szaniszló h. igaz-
gató. Dalok, előadja Sólymos Vendel tanár veze 
tésével a gimnáziumi ifjúsági énekkar. A „keresz-
tény vallás az Isten és rz ember szivének közös 
hajtása", irta és felolvassa dr. Berta Orbán 
obiáius-igazgutó. Zeneszámok, előadja Kováts 
Ferenc karnagy vezetésével a gimnáziumi ifjú 
xáci zenekar. Eme zeneszámok között van Ko-
váts Ferenc karnagy kompozíciója is. Az előadás 
kezdete pontosan 5 órakor. 

A postás árvahaz építési munkálatai a jövő 
tavasszal megindulnak. A polgármester azon 
értesülést nyerte a Posta vezérigazgatóságtól,' 
hol személyesen járt el, hogy a tél folyamán 
nagyobb összeg fog rendelkezésére állni a postás' 
társadalomnak, melyből a kőszegi postás árva-
ház építési költségeit fogják fedezni. 

A Kath. Jotékony Nőegylet minden nemes 
jótevt't és tagot felkér, hogy a karácsonyi ün-
nepek alkaimábél a szegények ós árvák felse-
gitébe, megajándékozása körül adományával se 
giiBÉgére legyen. A kurácsony az örömök és 
adakozásnak ünnep?. Ny feledkezzünk mei* tehát 
a szükölkédökroi s ki ki járuljon hozzá tehet 
ségt szerint. Minden adományt szívesen foga-
dunk : élelmiszert, péni.t. ruházatot. Adomáuyo 
kut átvesznek özv. dr. Kovács Istváuné, Pusch 
Károlyné, a Mulatóban és a többi egyleti hölgyek. 

Meghívó. Az áll. polgári fiúiskola Segély-
egyesülete december hó 2 án d. e. 11 órakor 
az igazgatóság irodajában rendes évi közgyü 
lését tartja és erre a tagokat ez uton is tiszte-
lettel meghívja az igazgatóság. 

Ripper József katonai fövivómestert rejtelyes 
m don meggyilkolták. Bécsi lapok tudósításai 
szerint a városunkban köztisztelet és szeretetben 
álló Ripper József nyug. katonai fővivómestert 
egy kis patak medrében, közel az aigeni iskolá-
hoz, me y Salzburg egyik külvárosának neve, 
fejsebbel holtan találták. Pénztárcája és órája 
hiányzott, a tettesnek semmi nyoma. Az ily 
tragikus módon, 53 éves korában elhunyt, 1907-
tói 1918 ig az itteni katonai alreáliskolában mint 
vívómester volt alkalmazásban. A vívásban és 
tornában kiváló mester volt, amiről számos tanít 
ványainak kiváló kiképzettsége, valamint a leg-
nagyobb tornaversenyeken szerzett arany és 
ezüstérmei s díszoklevelei tat.uskodtak. Ezen 
kivül a nevelés terén s mint házgondviseiő s a 
legkülönfélébb szolgálati ágakban is nagy érde 
meket szerzett Ripper, amelyek a koronás arany 
érdemkereszttel vaió kitüntetését eredményezte. 
Mint a hegyvidék szülötte lelkes turista volt s 
hegyvidékünk szépségűt nem bírta eléggé di 
csórni és magasztalni. Szeretetreméltósága, határ-
talan segítőkészsége, becsületes jelleme kor és 
rargkülömbség nélkül összes polgáraink szere-
tetét megnyerték. Felejthetetlen kedves vivó J 
mesterünk emléke örökké élni fo^ városunkban.! 

Rendkívüli városi Közgyűlés lesz j ,vő kedden, | 

melyen folyó ügyek kerülnek elintézésre. 

Vallasos est Jövő vasárnap, mint advent 
első vasárnapján este 6 órakor az evangelikus 
templomban vallásos est lesz, melynek műsorán 
magán- és karének és felolvasás szerepel. A 
részletes műsort a jövő számban hozzuk. 

A hadigondozottak igényeinek megállapitasa. 
A hadigondozottak igénymegállapitó bizottsága 
ma délelőtt működik utoljára. Azok tehát, akik 
eddig m^g nem jelentkeztek és mamikat igény-
jogosultaknak tartják, ma délelőtt 9 órakor fel-
tétlenül jelentkezzenek a városházán. Ezen be-
jelentési kötelezettség azokra is vonatkozik, akik 
végkielégítést kérnek és ezen kérelmüket még 
nem terjesztették elő. 

Teadelutan a Kath. Polgári Körben. Vasár -
nap délután 5 órakor a Kath. Polgári Körben 
teadélután lesz, melyre ezúton is meghívja a 
Kör vezetősége a tagokat és azok hozzátartozóit. 
A zenés teadólután a Kör helyiségeiben lesz, 
belépődíj nincsen. 

Készül a csepregi ut és ha az idő kitart, 
ugy rövid időn balul járhatóvá is lesz. Kőve-
zési munkál «tok már a város belterületére eső 
részen is folynak. 

A szerdai városi tanács ülésén alig akadt 
tárgyalni való. Mindössze özv. Baits Mihályoó 
kerítés felépítésével foglalkozott a tanács, mire 
az engedélyt meg is adta. 

A Magyar Országos Kath. Szanatórium Egye-
sület budapesti kiküldöttei f. h. 18 an d. u. 5 
órakor tartották meg ismertető előadásukat a 
gimnázium dísztermében. Noha a városban két 
névnap is volt (Erzsébet és Jenő), ós az ev. 
nőegylet ugyanakkor tartotta teadélutánját, elég 
szép számú hallgatóság jelent meg az érdekes 
előndáson. A hallgatóság soraiban ott látjuk a 
többek között vitéz Nagy Miklós h. polgár-
mestert, Jaross István pósta fel ügyelőt ós töb-
beket a város vezető köreiből is. Az értekezleten 
jelenvoltak nagy örömmul és lelkesedéssel ha-
tározták el, hogy megalakítják a helybeli fiok-
egyesületet és vették tudomásul, hogy az ügy-
vezető igazgatói tisztséget dr. Freyberger Jenő 
ügyvéd úr vállalta nagy készséggel és megér-
téssel, aki ez ügyben szívesen ad felvilágosítást 
a hozzáfordulóknak. Az eddigiek szerint a buda-
pesti kiküldöttek jövő hó első felében jönnek 
ismét Kőszegre, hogy a helybeli fiókegyesületet 
véglegesen megalapítsák. Az a magasztos cél 
melyet az egyesület maga elé tűzött meg ér-
demli, hogy a katolikus társudalom az egyesület 
törekvéseit tőle telhetőleg támogassa és igy az 
Ur Jézus lélekmentő munkájából részét kivegye. 

Minden este női zenekar hang-
versenyez a Sörkertben. 

A kőszegi állami tanítóképző ügyében járt 
Budapesten polgármesterünk. Felvitte a minisz-
tériumba a hercegi vár tervrajzait, miket ott 
tanulmány tárgyává tesznek ós egyben egy mi-
niszteri bizottsáar fog kiszállani Kőszegre "meg-
felelő átalakítások mellett u tanítóképző céljaira. 
A bizottság előreláthatólag még e hónapban 
megtartja a helyszíni szemlét. 

A kőszegi hadikölcsön segélyt igénylők 
számt ezidőszerint mindössze 50. Mint isme-
retes a hivatalos jelentkezés határideje e hó 
végével jar le, azért felhívjuk az érdekelteket, 
hogy a jelentkezéseket el ne mulasszák. 

— Búcsúzó. A Köztisztviselők Fogyasztási 
Szövetkezete igazgatóságának rendelkezése foly-
tán K locsára történt áthelyezésemmel kapcso-
latban mindazoknak, akiktől szemolyesen el nem 
búcsúzhattam, különösen nagyrabecsült vevőink-
nek, barátaimnak és ismerőseimnek ezúton mon-
dok Istenhozzádot. Lukács István, árudavezető. 

— Budapesti hölgyfodrasz véges szakszerű 
ondolálást Soh 'rmannal a Várkörön. 

Az 51. magy. kir. állami sorsjáték | 
nyereményeinek s z á m á t és összegét felemelték. 

Az összes nyeremények készpénzben fizettetnek ki. 

Főnyeremény: 3 < M M N » pengő. Nyeremény: 15.000 pengő. 
Ezenkívül: 10 000 P, 5000 P, 2500 P, ^000 P, 1000 P, stb. stb. készpénzben. 

iMT Húzás okvetlen december 15-én. 
Egy sorsjegyre K É T nyeremény is eshet! 

Egy sorsjegy á ra 2 pengő , fél sorsjegy 1 pengő . 
Kapható minden bank- és sorsjáteküzletben, dohány tőzsdében, postahivatalban stb. 
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1928. november 25. Kőszeg és Vidéke 3. 

A legnagyobb örömök közó sorozandó a jó 
cselekmény. Minden jótétemény után az ember 
lelke felüdül és megnyugszik. Kösse össze a 
kellemest a hasznossal és vegyen az 51. jóté-
konycélu ál lami sorsjátékra sorsjegyet, mellyel 
nemcsak jótékonyságot gyakorol, hanem a saját 
szerencséjét is megalapozhatja. 

A Kőszegi Magyar Szinpártoló Egyesület lá-
togalott vólnsz'mány i ülést tartott a polgármester 
hivatalos helyiségében, Jambrits Lajos elnöklete 
alatt elmúlt csütörtökön. Az elnöki megnyitó 
után vitéz Szabhdváry Ferenc ügyvezető főtitkár 
tette meg hosszabb jelentétét. Ebből kiemelke 
dett a inglétszóm örvendetes gyarapodása. Jelen 
leg 239 tagja van az Egyesületnek. Sajnos a 
Kamaraszínházat, amelyik leginkább érdemelné 
meg a támogatóst, minden propaganda dacára 
egyelCre még mindig csak 69 tag pártolja. A 
Radó színtársulat ez évben az egyesülettől 
4820 P 80 f tómogatást kapott. A R . d ó szin 
társulat az egyesület ó;tal az elmúlt évben fel 
állított követeléseknek megfelelt. A mostani szini 
évaddal kapcsolatban az egjesület az igazgatót 
a jövő évadra nézve egy hosszabb átiratban 
kereste fel, amelyben előadta kifogásait és jelezte 
a jövő évf.dra a pótolni valókat. A jelentéshez 
KCszegi József és Scmló Bertalan szóltak hosz-
szabbfn hozzá. Jambrits Lajos indítványára az 
elhangzott felszólalások alapján, az epyesűlet 
ezen kifogásokról is értesiti az igazgatót. Az 
elnök magáévá teszi és indítványára a választ-
mány is elfogadja a főtitkár azon előterjesztését, 
hogy a jövő évben a sziniévad 4 héttel később 
kezdődjön el, ami a legbiztosabb garanciája 
annak, hogy a mindenkor szeptember 1-én uijá 
szervezett társulat már jobban összeszokva, az 
eddigieknél is jobb előadásokat hozzon. A vá-
lasztmány egyhangú beljesléssel magáévá tette 
a főtitkár azon indítványát, hogy bdépCdijas 
hangversenyeknél és egyéb igaz kulturát szolgáló 
esteknél, ha erre az egyesületet felkérik, szer 
vezetével belekapcsolódik. Ugyancsak magáévá 
tette a főtitkár azon indítványát, hogy a kCszegi 
mozira is kiterjessze mükedisét s az ezzel kap 
csolatos teendők megtételére a főtitkárnak a fel 
hatalmazóst megadta. Záró szavaiban Jambrits 
Lajos polgármester igen meleg szavakban kö-
szönte meg vitéz Szabadvóry Ferencnek sok 
fáradsággal járó tevékenységét és kérte, hogy 
páratlan agilitását és munkabírását a jövőben 
is állítsa az egyesület szolgálatába. 

A Kőszegi Zenepártoló Egyesület ma este 8 

órai kezdettel Katalin-bált rendez a Mulatóban. 

A zenét a fúvós zenekar szolgáltatja. 

Az Ev. Nőegylet és Ifjúsági Egylet együttes 
teadélutánja a múlt vasárnapon igen jól sikerült. 
A Sörkert összes helyiségei megteltek érdeklődő 
közönséggel. Az uj veranda gyönyörű, tágas 
terme mindenkit kellemesen lepett meg. Az 
ifjúság műsoros előadása elsőrendű volt. Kisebb 
nagyobb szerepekben kitűntek Kovács Henrika, 
Riegler János, Scheer Antal, Benedek Miklós, 
Scheer Ernő, Koczor János, Schwahofer Gusztáv 
és János, Kappel József, Gamauf Károly, Lamp 
József, Esztner János. „A telefonjelenet" et ugy-
látszik az ovodásoktol tanulták. „A mexikói 
lázu zal pedig valósággal lazba ejtették a kö 
zönséget. Az „Erdei idill" volt a leghatásosabb. 
A főrendező Weinberger Gusztávé az érdem, 
mert ő nemcsak rendezte, do be is tanította a 
különböző szerepeket, ami pt d;g fáradságos ós 
sok köru.tekintest igénylő munka. — Kitűnőek 
voltak a sütemények, bár nagyobbak lettek volnál 
így minden jelenvolt kellemes emlékekkel tá-
vozott » teadelutanról. 

Utolso intezóbizottsagi ülését tartotta csü-
törtökön vitéz Szabadváiy Ferenc elnöklete alatt 
ezóvben a Kőbzegi SE, amelyen számos folyó 
ügyet és érdekes javaslatot tárgyalt le. Ezeknek 
letárgyalása után jegyzőkönyvi köszönetet mon-
dott Zsigovits Jánosnak, a KtszegrPl elhelyezett 
voit futballintézőjének, aki oly kifogástalanul 
látta el tisztjét. Ugyancsak jegyzőkönyvi kivo 
natban köszönte mog a Kőszegről végleg eltá 
vozoit Orbán János iut. biz. tag működését is. 
A bizotibág örömmel vette ludomásul ügyvezető 
azon büjeiontésót, hogy az idén a jégpályát a 
* K S E veszi at kezelésbe ós hogy a birkózók 
uj trémnghelyisóge mór elkészül;, amely nagyon 
alkalmas helyiség a futbullisták teli összejöve-
tele™ is. A második csapat intézői teendőinek 
kilátójával ismét Dijcsics Jánost bizta meg a 
bizottság. 

Nyilvános köszönet. Olmód egész lakossága, 
kiválóképpen a tüzkárosultak Kőszeg város ál-
dozatkész közönségének, a mentési és oltási 
munkákban résztvett uraknak, az első segítséget 
nyújtó vadásztársaságnak, a segítségért siető 
két autótulajdonosnak, az adakozók egész soró 
nak, szalmái, fát és téglát adakozó és ingyen 
fuvarozó polgároknak ezúton mond hálás ós 
meleg köszönetet. 

Nagy tüz Rótfalván. Éppen kéthéttel az 
olmódi tűzvész után csütörtökön délfelé Rőt-
falván, eddig még fel nem derített okból kifo-
lyólag, de valószínűleg Í6mét csak gyermekek 
kezébe került gyufa által Draschkovits gazdál-
kedó pajtájában hatalmas tűz ütött ki, mely a 
süéltől jáplálva percek alatt lángba borította a 
szomszédi s pajtákat is, egy félóra múlva pedig 
3 lakóház és 22 szénával, szalmával és gabo-
nával teli pajta állott lángokban. A falu lakos-
sága azonnal hozzálátott a mentési munkála 
tokhoz, azonban a tüz oly rohamosan terjedt, 
hogy okvetlen segítségért kellett sietniök, amit 
a rCti vasúti állomásról táviratilag el is intéztek. 
A tüz délelőtt 11 óra után tört ki és félórára 
rá már robogtak B kőszegi hivatásos tűzoltók 
egy fecskendővel Kirchknopf Jenő parancsnok 
vezetése alatt, ezt követte nyomában az ön-
kéntes tűzoltók második fecskendője Erdődy 
Tamás grt'f parancsnoksága alatt s igy a kő-
szegi tüzoltoság volt az első segítség a vész 
színhelyén. A parancsnokok intézkedésére azon-
nal elrekesztették a Hétforrásnak a falun keresz-
tül folyó vizét, miáltal bőségesen volt viz és a 
három fecskendő szakadatlanul onthatta a vizet 
a tűzre. Ezáltal és időközben megérkezett locs 
márdi , csávái, sopronnyéki és lókai motoros 
fecskendők, továbbá a ketheJyi, borsmonostori, 
rendeki, olmédi, alsó és felsőlászlói, répcesarudi 
tűzoltóság kézi fecskendői szüntelen közremü 
ködése által sikerült a tüz továbbterjedését meg 
akadályozni. Itt nem mulaszthatjuk el megem-
líteni, hogy a község nyugati végén épen ma-
radt három nagy pajta Németh Mihály önk. 
tűzoltó emberfeletti, haláltmegvető munkájának 
eredménye, mindenki, aki látta, csodálkozva 
bámulta alapos és eredményteljes munkáját. A 
lékai és sopronnyéki moioros fecskendők a 
Gyöngyös patak mellett foglaltak állást és onnan 
nyomták a vizet a kertek mögött bőséges suga-
rakban a vész színhelyére, ugy hogy délután 2 
órára teljesen sikerült a tüzet lokalizálni. Az akkor 
odaérke zőhatalmas wienerneustadti tűzoltóautót 
már le sem szerelték. Leégett 3 lakóház és 22 
pajta a benne levő összes takarmánnyal együtt. 
Ember és állatban nem esett kár, de igy is 
elég nágy csapós, mórt az amúgy is szegény 
lakosság leégett részének most semmije sem 
maradt. Biztosítós révén csak nagyon kevés 
térül meg. A „Yasvórmegye" tegnapi szómában, 
nem tudni kinek a szörnyen téves tudósítása 
alapján, 130 darab marhának az elpusztulásáról 
is ír ; eltekintve attól, hogy Rőtfalván az összes 
marhaállomány nem tesz ki 130 darabot, de tud 
juk, hogy még csak egyetlenegy csirke sem 
sült meg a lángokban, mégkevósbé egy sertés 
vagy marha. 

„Mas kárán tanul az okos", azt mondja egy 
bölcs közmondás. A két intő példa: Olmód ós 
Rőtfaiva azt kiáltja felónk, hogy most mór sür-
gősen szerezzük be az autófecskendőt, hogy ne 
kelljen szégyenkeznünk az autófecskendőkkel 
felszerelt kis burgenlandi falvak tűzoltósága 
előtt. A lovak ideje ezen a téren lejárt, kiszori 
tottaa motor, a gép. A Rőtfalvótól 22 kilométer-
nyire fekvő sopronnyéki tűzoltóság majdnem 
megelőzte a kőszegieket, akik a szomszédságb in 
laknak. Vízhiány esetén a kézi fecskendő fa 
batkót sem ér s egy tüzeset alkalmával karbi 
tett kezfkkel nézhetnénk, ha nem jönnének a 
kis burgenlandi falvak autófecsketidöi segítsé-
günkre, hogy hogyan pusztítana nálunk a tüz. 
Felhasználjuk az alkalmat és a város közönsé-
gének jólfelfogott érdekében arra kérjük u városi 
hatóságot, hogy sürgesse ki az autófecskendő 
beszerzésének engedélyét. Ha van jól megszer 
vezett és pompásan bevált hivatásos és önkéntes 
tűzoltóságunk, akkor legyen megfelülő eszköz is 
arra, hogy adott esetben ne tehessünk magunk-
nak keserű szemrehányást és ne kelljen saját 
kórunkon tanulni, mert „más kárán tanul az 
okos". 

Bárányhimlö ütött ki Perenyében. A szűk 

séges orvosi intézkedések megtörténtek. 

így tisztítja 
VIM a tűzhelyét! 

A kőszegi moziról. A helybeli mozi uj, je-
lentős állomásóhoz érkezett el, amikor a Kőszegi 
Szinpártoló Egyesülettel szorosabb érdekközös-
ségbe lépett. A Szinpártoló Egyesület szerződést 
kötött a mozgó tulajdooosával, amelynek alapján 
a moziba járó közönség nagy kedvezményt kap 
az egyesületen keresztül. Minden hóban legalább 
8 mozielőadás van. Ha ünnep van, rendszerint 
még több is. Aki egy hónapban legalább 6 
jegyet kivált, az 1 pengő helyett azokat 80 fil-
lérért kapja meg. Kiválasztott állandó helyét 
délután 5 óráig fenntartják. Aki 4 jewyet kivált, 
az is megkapja a kedvezményes 80 filléres árban 
a jegyeket, s amennyiben állandó helyre reflektál, 
a megfelelő előadásra a napi pénztárnál ilyenre 
beváltandó. Megjegyezzük, hogy ugyanaz a rend-
kívüli kedvezmény lép itt is érvénybe, mint a 
színházjegyeknél,, ho^y t. i. bármilyen és bár-
mennyi szelvény minden előadásra beváltható, 
akár közvetlenül az előadás kezdete előtt is a 
fennálló üres helyek arányában. E kedvezményes 
szelvények minden előadásra 3 hónapra érvé-
nyesek kibocsátástól. Valószinü felismeri a kö-
zönség ezen megállapodás jelentőségét, amellyel 
mindenki jól jár. Jó l jár a közönség, mert ked-
vezményes árban mehet a moziba is. Elsején 
válthatja ki a szelvényeket, tehát oly időpont-
ban, amikor mindenkinek legtöbb pénze van. 
Az egyesület a szelvényeket mindenkinek ház-
hoz állítja. Ezentúl kifogástalan jó műsort kap 
a közönség, mert az egyesület biztosította ma-
gának azt a jogot, hogy a darabokat kiválogat-
hatja és a műsort összeállíthatja. Kibővül a 
műsor, mert az egyesület kikötése alapján kül-
földi híradókat és ismeretterjesztő rövid filmeket 
is be kell állítani a műsorba. Remélhető, hogy 
az egyesület ezen akciója révén uj rétegek is 
bekapcsolódnak a helyesen vezetett és jó műsort 
biztosító mozi látogatásába, tehát a moz.itulaj-
donos is jól jár. S ha mindaz sikerül, akkor 
nagy lépésekkel közelítettük meg — s talán er 
a legfőbb indok, — a szinház mozi megvalósu-
lásának tervét, mert nem lehet kitérni ennek 
felépítése elő), hogyha ugy a szinház, mint a 
mozi állandó törzsközönsége és látogatottsága 
biztosítva van. Természetesen amennyiben a 
helyzet megkívánná, szó lehet arról is, hogy a 
heti eddigi két előadás; esetleg háromra emelhető 
fel. Kedvezményes jegyeket csak a Szinpártoló 
Egyesület adhat ki, viszont az Egyesület ilye-
neket fenti alapon bárkinek, tehát nem tagoknak 
is kiad. Ez ügyet érintő bármely felvilágosítással 
vitéz Szabadvóry Ferenc szolgál. 

Elveszett nov. 17 én, szombaton este 11 óra 
tájban a Balháztól a Király ut 51. számú házig 
egy arany karkötő. A becsületes megtaláló adja 
le jutalom ellenében a kiadóhivatalban. 

A KSE vivőkurzusu. Váratlanul nagyszámban 
jelentkeztek ugy a kezdők, mint a haladók kur-
zusára a ta?ok. Mindkét tanfolyam maximális 
létszama 20—20 tagban lett mega.lapítva; még 
4—5 üres helyre jelentkezni a KSE-nél lehet. 
A tanfolyam ingyenes. Vehetője Gruber László 
alreóliskolai tanár, helyettese ScbafTor tanár. A. 
tanfolyam kezdők részére mi-iden szerdán éa 
pénteki n 6 órakor, haladok réssére ugyanazon 
a napúkon G órakor kezdődi*. Örvendetes tünet, 
hogy a résztvevők egy nagy rósze saját költsé-
géra teljesen uj vivófelszorelést szerez bf>. 
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K E R J E A F U S Z E R K E R E S K E D E S B E N 
• A MOST MFüJELENT, . 

1 4 8 RECEPTET TARTALMAZÓ. , 

.SZÍNES k é p e k k e l i l l u s z t r á l t 

D? O E T K E R - F É L E 
RfCEPTKONYVET 

ARA 3 0 EILLER 

Tihanyi Freyler Máriát 5 avi fejyhi i ra itelte 
a Kúria. Az e?ykor regényes szépségű kai mdoraő 
lefelé futó pályája után tett p i i t o t a kir. Kuri i , 
mely Ítéletet a napokban hirdített ki a szombat-
helyi kir. törvényszék. Tihiayi Fnyler Víirit 
élete Kőszegről indult ki. Víiat ri?vog5 9zéps** 
meghódította nemesik az akkori N**ymlafvir 
országot, hanem úgyszólván egész Európit . Ahol 
csak megfordult mindenütt a hódolók sokasága 
vette körül, alóságos főúri életet élt. AUitóla? 
férjhez is ment egy Stourza Kitsuró Djmster 
román grófhoz és ezt a ne/et haszaálU sokáig. 
Kés5bb azután, mikor vesítettszépiégéből mind-
inkább nagyobb ós nagyobb anyagi gondok közé 
került. A könnyelmű módon és szépségével 
szerzett vagyont pazarló életmódja következtéban 
elherdáltí. Szélhámosságokra vetemedett, egy 
más után gyűlt meg a baj* a hatóságokkal. 
Évekkel ezelőtt ismét Kőszegen telepedatt l« és 
innen folytatta csalásait és szélhim >sság lit. E ő 
kelő bécsi cégeket kerített há ló j ib i , azoktól 
nagyobb arányú megrendelósaket eszközölt ki 
azon a cimen, hogy grófnő és még mindig mesés 
vagyon birtokosa. Tar nészetes nem fizette ki a 
íeadelt árukat, hanem elherdálta, mire a be-

HA A 

TŰSZERESNEC 

NINCS.fORDUUOM 

KÖZVETLEN HOZZÁNK 

D s O E T K E R A 
BUDAPEST VIII..CONTIU 25." 

Egy veszett kutya több. helyen megmart 
egy malomtulajdonos Ifi éves fiát Lakompakon, 
a fiu másnapra szintén megveszett és rettenetes 
kinok között kiszenvedett. A fiu a kutyát a 
mezőn fekve találta, s mivel szép állat volt, 
haza akarta vinni, de a kutya veszett volt és a 
fiút össze vissza harapdálta. A fiu hazafutott, 
otthon elmondta a történteket, de mire orvos jött, 
a fiún már nem leketett segíteni, a veszettség 
kitört rajta, ágyneműjét szétharapdálta, de az 
Gtet ápoló nővérét nem bántotta Harmadnapra 
szörnyű kinok között megnalt. 

Katalin bálok a falun. Nagygencs, Szerda 
hely, Seregélyháza, Fusztacsó és Nagycsömöte 
tűzoltósága ma vasárnap, Katalin-napján tánc 
mulatságot rendez. A bozsoki levente egyesület 
szintén rendez Katalinbált Szanyi vendéglőjében. 

Röth Jenő kölcsönkönyvtarának újdonságai 
Courtbs Mahler: Schwester Marlens Geheimnis, 
Die heimlioh Vermáblten. Stróbl: Zwei Saltzen-
brod. Leichner: Unter russischen Vagabundén. 
Wallace : A halál angyala. 

Ha Budapestre utazik 
keresse fel 

Tötef József főherceg szál ig 
BUDAPEST, VIII., BAROSS-TÉR 2. 

a Keleti pá lyaudvar közvetlen közeiébea. 

Családias szolid otthont talál! 
Garantált tiszta szobák, hideg-melegviz, fürdők a 
házban, központi fűtés, lift, vil lamos megál ló a 

ház előtt. Figyelmes kiszolgálás. 
Teljesen pótolja az o t thont ! 

SZOBÁK MÁR 4 PENGÓTÓL KEZDVE! 
Hosszab tartózkodásnál engedmeny. 

csapott cégek feljelentést tettek ellene. Körül-
belül 3 érvel ezelőtt azután a kőszegi rendőrség 
letartóztatta és a szombathelyi kir. ügyészség 
fogházába szállította A szombathelyi kir. tör 
véuyszék annak idején Tihanyi Máriát 4 évi 
fegyházra ítélte, melyben nem nyugodott meg, 
hanem felebbezett a győri kir. táblához. A kir. 
tábla Tihanyi Mária ítéletét 7 évi fegyházra 
emelte fel, mely ellen semmiségi panaszt jelea-
tett be. Végre a bünügy a kir. Kúriához került, 
ahol is Tihanyi Máriát 6 rendbeli csalás büa 
tette, 2 rendbeli csalás bűntettének kísérlete, 
3 rendbeli csalás vétsége, egy rendbeli csalás 
vétségének kísérlete és egy rendbeli sikkasztás 
büntette miatt 5 évi fegyházra ítélték. Ezt az 
itébtet hirdette ki a szombathelyi kir. törvény-
szék a napokban Tihanyi Freyler Mária előtt, 
mely most már jogerős Tihanyi Mária az Ítéletet 
tudomásul vette s valószínű napok múlva már 
átszállítják a szélhámos nőt a mária-nosztrai 
országos női fegyintézetbe a hátralevő büntetó 
sének kitöltése végett. 

• • 

Öreg ember rt*m t?£n ember , 

Söfyet mos t m á r a december . 

T o g a i m mos t v a cogha t n a k , 

Karapfya lnaJ* és r á g h a t n a ^ . 

S C H W A R Z I Z S Ú , á l l .v izsg.fogász. Várkör 29. 
A KSE futbiltszakosztálya m iv is i-map esti 

8 órai kezdettel a Sírkertben Katalinbált rendaz 
80 filléres belépődíjjal. Délután női hangverseny. 

Befutottak az első fenykepek a húszezer 
dolláros miss Magyarország választására. A miss 
Magyarország választás első fénvképsorozatát 
a Színházi Ellet e heti száma közli. Európában 
a Színházi Élet hívta fel először telefonon Holly-
woodot és a szenzációs beszélgetést a hollywoodi 
magyarokkal e heti számában közli. Zichy Ti-
vadar tizenkét éves korában vezetett először 
autót, kedvenc színésznője Titkos Ilona, akit 
személyesen nem ismer, kedvenc Íróját pedig 
családja indexre tette. Nők, akik egy hónapra 
rendezik be az életüket. Clemenceau teadélutánt 
adott And*y Piroska tiszteletére. „Silvia Neri* 
Erdős Ranée kis regénye a S i inház i Élet e 
heti svimának irodalmi szenzációja. I Q O J S i a d j r 
népszerű hetilapja rengeteg érd ikes cikket, no-
vellákat, gyönyörű mélynyomisu képaket, naujy 
társaság rovatot, rádió rovatot, könyvrovatot, 
mozimellékletet, nyolc old-ilas n»gy a l iku kottát 
és külön tizenhat oldalas regéiyanllékletet ad 
e heti számában. Dirabmelléklet: az öt leg-
mulatságosabb Nóti bohózat. E jyes szám ára 
1. pengő, negvedévi előfizetési díj 10. pan*5. 
Kiadóhivatal, Bud«oast, VI I . E-zsébat körút 29. 

A z a l o s z t á l y h a j u o k s á g f á l l á s a : 

Résztvevő csapatok = 

sorrendje: 2 

Soproni TK 7 
Kőszegi SE 7 
Zalaegerszegi MSE . . . 8 
Pápai Kinizsi 7 
Soproni SFAC 4 
Zalaegerszegi TE . . . . 7 
Pápai FC 6 
Sárvár 7 
Pápai Testvériség . . . . 5 
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Kifőzdémet 
^ • • ^ • • • • • • • W H K ' . 

K i r á l y - u t 1 s z á m alatt 
megnyitottam, előjegyzéseket már 
is elfogadok és kérem a m. tisztelt 
közönség szives pártfogását. 

Tisztelettel Ederits Jánosné. 

Ház- és birtokárverés 
özv . Maitz Lajosné és gyermekei 
tulajdonát képező következő ingat-
lanok és pedig: 
1. Pallisch-utca 17/b. sz. 

félház és kert 125 Q-öl 
2. Szőlő és gyümölcsös 

a Steiger-dülőben 262 „ 
3. Káposztás a vágóhidnál 21 „ 
4. Szőlő és gyümölcsös 

a König-dülőben 463V, „ 
5. Szántó a Kleinfelder 

B.-dülőben 744 w 
területtel 

1928. nov. 25-én d. e. V,1l órakor 
irodámban megtartandó önkéntes 
árverésen eladatnak. 

Dr. SCHNELLER ügyvéd. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazok, kik szeretett férjem, 
ill. drága jó atyánk es sógor 

GARAI JÓZSEF 
nyug. rendőr 

gyászos elhunyta alkalmával hoz-
zánk juttatott részvétért, számos 
koszorú- és virágadományért, külö-
nösen a helybeli rendőrkapitány-
ságnak és bajtársaknak, úgyszintén 
azoknak, kik drága halottunkat 
utolsó útjára elkísértek, ezúton mond 
hálás köszönetet 

Kőszeg, 1928 nov. 21-én. 

a gyászoló család. 

Birtokárverés 
Prisznyák János s neje kőszegi 

lakósok tulajdonát képező 483 Q -

öles szőlő és gyümölcsös a Lange-

Schützengraben-dülőben irodámban 

1928. nov. 25-én d. e. 11 órakor 
megtartandó önkéntes árverésen el-
adatik. 

Dr. SCHNELLER ügyvéd. 

Smeleti bútorozott szoba 
k i a d ó . Cim a kiadóban. 

A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy 

I . o h w A . p o r o s x t t x é i i r e , 

r e n d ű b n k k h a s á b r a 

azonnali vagy későbbi szállításra előjegyezni lehet 

R Ó T H S Á N D O R b ő r k e r e s k e d ó s ó b e n . 

Seybold Kálmán, Király-ut 10. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

ELEKTRO- BIOSKOP 
KŐSZEGEN A „MULATÓBAN' 

Műsor : Vasárnap, nov. 25-én: 

^ Szombaton este '/,9-kor : 

Ofenségeahordár 
A véletlenek vigjátéka 8 vidám fel-
vonásban. Carl Rössler „Die beiden 
Seehunde" cimü nagysikerű vigjátéka 

filmen. — Főszereplők: 
MARY KID és HANS JUNKERMANN 

É s a k i s é r ő m ü s o r . 

Műsor: Szerdán, nov. 28-án : 

A 
(RINALDÓ, A BILINCSTŐRÓ) 

Egy vakmerő artista bravúrjai 10 fel-
vonásban. Főszerepekben : 

Vivlan Gibson és Luciano Albertlnl. 

É s a k i s é r ő m ü s o r . 
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