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készülünk és városunknak egy kiválóan szimpa-
tikus katona-polgára megszokott agilitásával már 
nagyszabású terveket sző varosunk e történél,ni 
négyévszázados fordulójának olyan ünneppé való 
irányítására, mely felkelts* az ország érdrkiődesét, 
de még a külffcld is észrevegye. A\ár helyi bizott-
ság is létezik, kiegészítve illetekts vármegyei és 
országos nevü férfiakkal, hogy ezek tanácskozá-
sával állapittassék meg a melló ünnepi keret. 

Ez a keretkészi'.és nem is hiszik milyen 
fontos az egész ügyre. Itt kezdődik a nagyszabású 
vállalkozásnak anyagi része. Igaz, nálunk meg 
van az a kiváló nemzeti erény, hogy ünnepelni 
szeretünk, ilyennek a költségevei nem fukarko-
dunk. Talán az ország minden adósságát lehetne 
vele egyszerre kifizetni, ha együít lenne a tiz év 
óta ünnepségekre, fogadtatásokra, külföldi repre-
zentánsra, tanulmányutakra, kiserletekre, túlmé-
retezett vállalkozásokra feleslegesen kiadott pénz. 

A mi városunk mostanában erősen a taka-
rékosságot hirdeti. Kimeletlenül lelestringálja még 
a szerzett jogokat is. Ez igazolja : ha törik szakad, 
rettenetesen komolyan ve.<zi. ilyen körülmények 
között szó sem lehet róla, hogy olyan összeget 
bocsásson az ügy rendelkezésere, mely ily nagyobb-
szabásu ünnepélyrendezésre elegendő lenne. 

Az ünnepet azonban nem lehet elhalasztani. 
Most persze ráeszmélnek az illetékesek, hogy jó 
lett volna e célra néhány éven át tőkét gyűjteni. 
Igaz, úgyis lehet, hogy ezutáni néhány évben 
törlesztjük, ugy mint a szegeny emberek lako-
dalmat csinálnak. Adóssággal kezdik. No, ettől 
ne féljünk, nálunk máskép van. Mi adóssággal 
folytatjuk. 

Ha azonban költekezni kell erre a nevezetes 
ünnepségre, felvetjük a kérdést: nem volna jobb 
olyanra fordítani és olyképen megünnepelni, ami 
egyúttal hasznos beruházás vagy mellőzhetetlen 
alkotás? Ne fogyjon el az a pénz eszem-iszomra, 
látványosságokra, vendégellátásra, tűzijátékra 

Milyen szép dolog volt az a tízéves Horthy* 
jubileumnál, hogy lefújtak minden tékozlást je-
lentő cécót. Nekünk ettől kell példát venni. Ugy 
kell ünnepelni, ha már muszáj, mint egy komoly 
— szegény ember. Ha kell pénzt kiadni, ne tör-
ténjék az muló dolgokra. 

A kialudt gyertyaláng. Irta: 
Kozák Frigyes 

Epy í'Csk h szerb diák pisftolylövéso volt 
a osengetés. Az emberek nagy izgalomban to 
longtnk a nézőterén s n szereplők, A szuronyos 
katonák H rézkürtök ütemes melódiái mellett 
felvonultak a véres színjátékra. 

. . . Tararam . . . tarsram . . . szólt a 
dob a félelmos hangjával felveri az alvó falu 
éji csendjét. Itt egy nő a kendőjében, amott 
mee egy férfi alig felöltözve. Sietnek, futnak, 
kiabálva kérdik egymástól, tüz van ? 

Lassan osend lesz, hallgatjak az éjjeliőr 
szavát. Az ásói : férfiak, a harotérre mind. ö 
aztán tovább megy s mayában mondogatja: 
tös van, éti a világ . . . 

. . . A fiatal István gazda meggyújtja a 
méossst. Felesége mellette, nézik egymást hosz-
szan, szomorúan. Alig pár éve kerültek össze, 
szerették egymást. Boldogan dolgoztak néhány 
hold földjükön és mos' neki mennie kell. 

A feleség sirva ráborult az ura keblére 
és alig hallhatóan mondi i : apja, itt hagysz 
most engem, azt a gyermeket, aki ott alszik, 
itt hagyod azt a másikat is, akit még nem is 
láttál, akit még a szivem alatt hordok . . . 

Nekünk amúgy is van némi olyan restán-
ciánk, amit jó lenne ez alkalommal az ünnep-

, seggel egybekötve elintézni. 
* 

Iti első helyre kívánkozik az óházi ezred-
éves emlék. A turistaegylet buzgó emberei elég 
gyorsan szedtek össze e célra vagy nyolcezer 
pengőt, — mondjuk még sikerül nekik egy-két 
ezeret hozzászerezni, — de a tervbe vett igazán 
örök időkre szóló szilárd alkotáshoz húszezer 
pengőre lesz szükség. Négy-öt évre felosztva a 
költségvetésben találna fedezetet. Legyen ez ezen 
ezredéves emlékműnek 1932-ben leendő felavatása 
az ünnepi programm kiemelkedő része. Az Óhlz 
a várhoz tartozó őrtorony volt. Szerepet játszott 
azon nevezetes időben. Kő-szeg! Hadd álljon ott 
fenn a te;ön újból a város címerét ábrázoló — 
kőszeg ! 

• 
Az annyira kivánt és a város iskolavárosi 

jellegének betetőzésére méltó tanítóképző intézet-
nek 1932 ben történendő felavatása nem volna 
legmeltóbb alkotás ily nevezetes évforduló meg-
ünneplésere? Épült Jurisich és a város polgársága 

hősi városvédelmének 400 éves jubileuma idejénl 

* 

A város forgalmának a fellendítésére, az 
annyit hangoztatott idegenforgalom előmozdítá-
sára hatalmas fejlődést jelentene azon kiváló ter-
vezet, a királyvölgyi nagystílű modern szanatórium 
létesítése, mely a város közönségének általános 
érdeklődését képezi. Nemcsak maga ezen alkotás 
miatt, hanem az, hogy ez oly lendületet adó 
rugója lenne minden további közvetlen a hegy 
alatti városfejlődésnek, meginduló építkezéseknek, 
hogy ez hosszabb időre foglalkoztatását jelentené 
az iparosságnak, a munkásságnak, majd minden-
kinek, amiből csakis előnyös helyzet alakulhat az 
összességre és ha ott, hol egykor visszavonulásra 
megindult a török sereg, megindul az alkotások 
sora és ami vele jár, az élet frissebb lüktetése, 
— akkor ez a város egy nagyszeró perspektíva 
előtt áll és természeti szépségei nagyobb közön-
ség méltatásába kerülvén, a vállalkozás is nagyobb 
méreteket öltene. 

Elgondolásunkhoz tartozik még az elesett 
háborús hősök emléke. Egyszer már nekilendül-

tünk. Modellek közül választhattunk. Elég szép 
műre esett a mi választásunk, — mégsem volt 
olyan művészi alkotás, mely egy régi kulturvá-
roshoz valójában méltó. A minisztériumban, hol 
kivitelét megakasztották, csak a művészi szem-
pont döntött, nem a város óhaja. Azóta az elesett 
evangélikus polgártársaknak márvány-emléktáblát 
helyeztek el templomukban. Most már a katolikus 
hősi halottakon a sor, hogy nekik is méltó em-
léket állítsunk. Városhoz illő, maradandó becsű 
monumentális alkotás nagyon sok pénzbe kerül. 
Itt ismét a takarékosság jegyeben kell gondol-
kodnunk. Az előkészítő bizottság egyik tagja már 
régebben megpendített a Jézus szt. Szive templo-
mában egy művészi domborművű kökeretben el-
helyezendő márványtáblát. Ez két-háromezer 
pengőből kikerül és ugyancsak méltó lenne az 
1932 es évfordulón való leleplezésre. Hősök 400 
éves évfordulóján a világháború hőseinek meg-
örökítése ! 

* 

A'l.irdó vágyunkat képezi egy városi muzeum. 
Istenem, ha ezt néhány évtizeddel előbb csinálják, 
mennyi értékes ereklye lett volna megmenthető 
ennek a számára lb92-ben is jó lett volna a 
regi kisgimnáziumi épületet e célra meghagyni. 
Mikor egyiknek eszébe jutott, elfutottak néhányan 
Pannonhalmára ez érdemben, de már késő volt. 
Az épület még megvolt, de az elhatározáson már 
nem változtattak. Régebben az uriutcai most 
Chernel-utcai külső vármaradékos épület volt ily 
célra kiszemelve. Hatalmas örökzöldteher védi 
az enyészettől. Talán elérkezett az ideje, hogy 
megfelelő átalakítással a város muzeuma legyen. 
Hát nem lenne ez is nagyszerű emléke Kőszeg 
egész történeti jelentős múltjának? Van egy lelkes 
polgártársunk, aki nagy gyűjteményét odaajándé-
kozza e célra. S mindenki örömmel fogja követni 
a szép példát és így nem nagy költséggel ugyan-
csak méltó alkotással áldozhatunk 1932-ben 
1532-nek. 

* 

Íme, így gondolkodunk néhányan az alko-
tásokkal egybekötött 1532-nek megünneplésére. 
Szóljanak hozzá mások is. 

. . . És az up.i reggel elment, d > tobbat 
nem jött vissza már . . . 

Odakünn a h .remerőn a pu«kiszó és ágyú 
tüz világi mellett maidig arra gondolt, mi lesz 
övéivel, ha ő is itt marad. Nem maradt ott: 
elment, elvitték idegen hider, zúzmarás me-
zőkre . . . 

Elvitték oda, hol a mórhetetlen Szibéria 
jnagy hőmérői között kígyózik Hosszan a hatal 
• mus Ob folyó mélységes medre. Partján nincsen 
füzfti, nincsen nádas, csak minden jég, meg 
jég, és medötte egy nagy fogolytábor. 

Itt élt le eveket, mindig csak éh»sve-
fázva. Estónkint, mialatt fiitalabb rab honfitár-
sai együtt énekelték: „Darumadár, ha elszalltz 
délfelé1*, neki mindig peregtek a könnyei. Nem 
szerette ezt, gondolataiban már benn volt a 
balál szelleme. 

Zord téli délután űzte ki őket ólmos os-
torával az őrük, egy vadlelkü .kozák" katona. 
Lelke már úgyis halott volt, igy most a teste 
is hid?g lett. Félig már megfagyva erőtlen esett 
el a hideg hóba ós neki oltalom nem volt 
senkitől. 

Lissan este lett. A dó i országok napvi-
lágából a szibériai hómező* nek csak vérvörös 

Pártol juk a helyi ipart és kereskedelmet! 

— Pénzünkért csak Kőszegen vásárol junk I 

esti fény jutott. Ez in eltűnt, mir« elnémult a 
haldokló utolsó fájó üztoete: dirunadar . . . 
darumadár . . . 

tíirja fölé nem e nalt senki keresztfát, ki 
is tudta volna, mikor halt m >g, mikor volt as 
a hideg, bötót este. Fujt a tzéi, vad rohamban 
száguldott at a végtelen síkon, s a fehér hóval 
mélyen eltemette a távoli in<>g.var föld elveszett 
emberéi . . . 

. . . Évek jönnek . . . meg n•»rn i« Ali-
nak, ossk elmúlnak, mint a fiiéval. Pedig mi ' 
l>en hosszú egy év, « hónap, m^g h rnp is, 
amikor mit dig c«uk várni . . . várni keli . . . 

S a hű felesógf vart. Arniót>» massze ment 
az ura, alig kapott tőle néhány levelet. Tele 
szomorúsággal pár sor voit oiak az is, s 6 nógis 
órákig olvasgatta. Ilyenkor m?gteiett kő ínyei 
a szsme, fakó köténye mohón beit a a fájó 
cseppeket. 

— Miért sirsz? — kérdezte tőle a fia. ő 
már iskolába járt ós az unya nem tudta elta-
karni "íiőle u könnyeit. 

Nemsokara megjön spja —• mondotta fa 
letette neki az apja levelét. Ugy be'üzte el, 
még nem értette meg, mit jelentene* az - iázott 
e*ruza nvornok. 
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h 1532. évi török ostrom 400 éves évforduló 
napjának megűnneplese. (vege.) 

III. Rész. 

Végül felemlítem azon maradandó értékű 
alkotásokat H, melyek az ünnepséggel kapcso-
latban letesittndök volnanak : 

1. Az 1532. évi ostrom emlékére egy szobor 
emlékmű felállítása, Jurisits álló egesz alakú 
szobrával, az alapzaton dombormű a vár ost-
romának szimbolikus kepével. Felállítandó volna 
a várudvarban, esetleg a várkertben s előkészi- j 
tése bekapcsolható volna a m. kir. Munkaügyi 
és Népjóléti minisztérium azon tervébe, mely 
szerint a várat átveszi és hadiárvák menedék-
házává alakítja. A részletes tervre vonatkozólag 
birtokomban van Dr. Thirring Gusztáv kezde-
ményezesere Tóth István vasi származású neves 
szobrászunk terve és költségvetés tervezete. 

Ezek szerint a kb. 2 m. 80 cm. magasalak 
talapzaton áll s költségei kb J6UX)-18uOO 
pengőt tennének ki. 

2. Elsőrendű kötelessége volna a városnak 
az ünnepséggel kapcsolatban dűlőre juttatni a 
hősi emlekszobor ügyét Bekapcsolható volna az 
ünnepség sorrendjébe Költségkímélés végett meg-
fontolandó volna az is, hogy az emlékmű és 
hősi emlekszobor nem volna-e együtt megold-
ható esetleg uj ttrvpályázat alapján. 

3. Építtesse fel a város, esetleg a turista 
menházzal kapcsolatban az Óházi milleniumi 
emlékmüvet. Ennek költségeinek előteremtésére 
keressen kapcsolatot az Országos Turista Egye-
sülettel és rendezzen künn a színhelyen nagy-
szabasu Óház rapot s ennek bevételeit fordítsa 
e célokra és csatolja a már meglévő és a kő-
szegi Turista Egyesület által e célra rendelt ösz-
szeghez. Folytassa társadalmi uton a gyűjtést 
tovább a helyi társadalmi egyesületek és iskolák 
bekapcsolásával. 

4. Végül re deztesse a városi levéltárt s 
annak ritka nagybecsű anyagát helyezze el méltó 
helyiségekben, nehogy a poros és nedves helyen 
sínylődő nagy értékek veszendőbe menjenek. A 
levéltár helyiségeit ugy szabja meg, hogy abban 

.Honismertető", vagyis Kőszeg körn\ékét 
tönénelmi és termeszeti viszonyait ismertető mu-
zeumnak is helyet találjon. Külön kiemelni gon-
dolom, hogy ezen muzeum tisztán csak helyi 
vonatkozású emléktárgyak begyűjtésére volna 
hivatva. A muzeum kiegészítésére a földrajzi ki-
állítás anyaga megfelelő kiegészítésekkel már 
rendelkezésre áll. 

Ezekben foglaltam ö?sze azon történelmi" 
szempontokat és indokokat, melyek az ünnep-
ség megtartása mellett szólnak. A tervezet csak 
alapul szolgálna a Nagybizottság által kidolgo-
zandó tervezethez. A maradandó értékű alkotá-
sok gondolatát pedig már meglévő törekvések 
és célkitűzések alapján választottam. T. 

Figyelmeztetes. Közúti határforgalomban a 
be és kiléptetés f. évi április hó 1 én déli 12 
örától k**dve ism«t a B*rakkokban történik. 
Híilrrjny G i m t á v m. kir. rendörtsnácfos. 

Hirdetmények. 
Ad. 2514—1930. Közhírré teszem, hogy a 

m. kir. honvédség lószükségletének fedezése cél-
jából H katonai kincstár különböző helyeken ka-
ionai lóvásárokat fog a jövőben rendezni. A ló-
vásárok helye és ideje esetről esetre közhírré 
lesz téve. 

Ad 2211-1930. — Felhívom a közönség 
figyelmét a Magyarország területén az 1930. év-
ben a kincstár számára termelt és leszállított 
dohányok bevallási áraira vonatkozó hirdetményre 
amely a polgármesteri hivatalban megtekinthető. 

2073—1930. Értesítem a város közönségét, 
hogy szakközegem a tavaszi haszonállatvizsgá-i 
latot az alábbi időben fogja megtartani. Kőszeg; 
szab. kir. megyei városban f. évi április hó 14 én 
d e. 9 órakor, Kőszegfalvatelepen d, u. 2 óra-
kor. Felhívom a város közönségét, hogy fent ki-
tűzött napon és órára lovait a Városmajorba, 
Kőszegfalvatelep lakóssága pedig a vendéglő előtt 
az összeírás sorrendjében az állatorvosi vizsgá-
lat megejtése végett sorba állítsák, egyéb álla-
taikat pedig otthon istálóban tartsák. Aki állatait 
előbb óhajtja megvizsgáltatni, ez a fél költségére 
előbb is foganatosítható, ennek megtörténte azon-
ban a vizsgálat idejében állatorvosi bizonyít-
vánnyal igazolandó. Aki állataival igazolatlanul 
távol marad, annak állatai egy később kitűzött 
időben a fél költségére hivatalból fognak meg-
vizsgáltatni és egyben tulajdonosai ellen a ki-
hagási eljárás megindittatni. Egyben közhírré 
teszem, hogy a tavaszi haszonállatvizsgálat meg-
ejtésekor az esetleg beteg állatok, melyek a vizs-
galat színhelyére elővezettttnek, ingyenes állat-
orvosi vizsgalatban részesülnek. 

2880—1930. Értesítem az érdekelteket, hogy ; 
a hősi halottak exhumálásával kapcsolatban a> 
köztemetőt megszüntetem. A köztemetőben nyugvó 
polgári halottak maradványait is exhumálni fog-
juk, és tekintettel arra, hogy azoknak sírjait hoz-
zátartozóik nem gondozták, a fejfák elveszelőd-
tek, igy a {-/eme^azonosságuk már meg nem 
állapitható, közös sírba fogjuk helyezni. Mégis, 
ha valaki hozzátartozóját külön sírba akarja te-
mettetni, ugy azonnal, de legkésőbb szerda délig 
jelentkezzék a Városhaza 11. sz. szobájában. Az 
ilyen halottak exhumálásáról, a regi temetőbe 
történt átszállításról és eltemetteteseről a varos 
gondoskodik. 

1748—1930. Közhirré teszem, hogy folyó 
év március hó 81-én hétfőn és április hó 1 és 
2-án a városi erdőhivatalban csalitutalványok 
válthatók. A csalit április hó 12-ig az erdőből; 
elszállítandó. Csalit ára: lófogat 3 P 20 fillér, 
tehénfogat 2 P 40 fillér, taliga 40 fillér. Mivel 
csalit csak az árkokon és nyiladékokon szedhető 
csak azok jelentkezzenek, akik az alomra okvet-! 
len rászorulnak. A gyűjtés helyét a védkerületi 
erdőőr jelöli ki, kinél megelőzőleg a váltott utal-
vány felmutatandó. Akik április hó 12-ig a csa-
litól el nem viszik utalványuk érvényét veszti. 

2667—1930. Felhívom az érdekeltek figyel-
mét a „Borászati Lapok* cimü folyóiratra, amely 
nemcsak a bor és gyümölcs termelők érdekeit 
védi, hanem ismeretterjesztő cikkeket, közérdekű 
hirdetményeket es ismertetéseket is tartalmaz, 
valamint hirdetések elhelyezésére is alkalmas. 

2883-1930. Miután a város területén min-
den évben a melegebb napok beálltával a ser-
tésorbánc nevü betegség járványos alakban szo-
kott fellépni, s miután megállapítást nyert, hogy 
ezen betegség tömeges felléptének főleg a köz-
legelő fertözöttsége az oka, elrendelem, hogy 
ieén is a betegség járványs/erü felléptével kez-
dődőleg csakis az orbánc ellen védőojtott ser-
tések hajthatók ki a közlegelőre. 

Jambr l ts Lajos polgármestei 

Ipartestületi közlemények. 

Ez uton is felhívjuk testületünk tagjainak 
f gyeimét a ma délután 2 órára a városháza köz-
gyűlési termébe egybehívott rendes évi közgyű-
lésre s felkerjük, hogy azon a határozatképtelen-
ség elktrülese végett megjelenni szíveskedjenek. 

Hétfőn, f. hó 31 én este 8 órai kezdettel, 
ezu'tal a Reálgimnáziumban fog az utolsó vetítő-
gépen is kisért ismeretterjesztő előadás megtar-
tatni. Tekiniettel arra. hogy az előadáson az 
„Iparosok joga és kötelességei* ről is szó lesz, 
ezert fontos, hogy azon az összes tagok meg 
jelenjenek. 

Ipartestület i elnökség. 

A kis leány<a m->g o borítékért sirt. Alig 
volt baio.ü évre, apja t ávozn i után született. 
Neai tud a, milyen drága kincs nz, amit a ke-
zében tart: csak játszott v«le. Kivette a selyem 
papírt belöie, azután együtt elt^p'e mind a ket 
tőt et» leste, hogy hulltak egyenkint a földre. 

Az cdbsanja mit tehetett mást, hiszen 
UKJ szerette ezt a gyermekét, cstk lente kisírt 
ttzciDHikil, mikor hagyja ott ft drága papírsze-
leteket. Akkor észrevétlen ez* dfgetta óket ö^/.e 
es belerakta egyenkint az imaböuyvjbe. 

K< $6 6sz volt már, ruikor ná 'u ik is dere 
sedi.efc H f ik . A gyermeke* kivánco örornben 
várták a Jézuskát, az uszony mear a? urát. — 
ii j, milyen boldoz volt a gyermeki vánkozás 
Ck az édesanya «/iva mennyire fáj*. 

D_- VIM»2«erulí'keyett uz fi gyermekkorára, 
mikor még r is igy várta *or>d' I n a kurácsonv 
szent est é«. Milyen boldogok voltak akkor 
együ't a gyermekek, s a .!• zuska csak annyit 
Kert tő uí:, ;ók legyet ek és im. dkozian ik. 

Karáé-oi y este lett. Künn hid'g volt, fujt 
a is it a b . C.fr* hóvirágos disz* lakó 
d »tt it.; ablakszerű• kr.?. B >nnt a sz< bi'iau mé'y-

c-.ti.d és sötétwég hot olt. I t ot: i fi ion 
\»»<ii luiükt eg}-tfe-y viiágitó sáv, mi kiszökött 

a tüzh»ly rozzant ajtsján. 
Csak a gyermekek voltak benn. A i édss 

anya kiment néhány percre lesni, várni a Jé-
zuskát. „Találkozott* vele, de ő nem kapott 
semmit, pedig mennyit imádkozott érte. — Az 
urára gondolt szegény és a könnytől ismAt meg-
csillant a szem*. 

De menni* kellett, várták a gyermekei 
Bevit'e nekik a nzegónyene > feldíszíted ka rá 
csonyfát. Négy gyertyj égett rajta: egy a kis 
sebbix gyermeke, a másik a nagyobhikké, egy 
az fd'sanyáé, egy pedig * fo^olv apáé. S'>p 
volt a fényük, caak az apié volt kissé halvány. 

Irf.v a gyertyafény mellett nézték e/yütt 
a gyermekek, miként hálózta be az aranyfüst 
a z Id agakat, az. almát, u diót meg a bábsmot 
és az óu»mk itonát. 

— E H Z enyém — fc/ólt az íd^sr-bbi*, a 
fiti. A lány, a kisebbik pedig a hajssbabát si 
mogaita. 

. . . De ott állott l>ö lük láthslatatlanul 
egy égi lakó, eg* fáhérarcu angyal. Hagyta őket 
egy rövidke örúrt boldognak lenri, s uiután 
remegő kezével kioltotta e-'y gyertya eletét. Az 
apáé volt . . . 

— Meggyújtsuk — szúl' anyjáhjz u fiu, 

JUBILÁRIS 
NEMZETKÖZI VÁSÁR 

Budap^st^n 
I 9 J O . m á j u s a - 1 3 , 

A magyar ipar demostrativ bemutatója 
számos külföldi állam részvételével 

o 

utazási kedvezmény 
Felvilágosítás és vásárigazolvány 

kapható: 

Budapesten a Vásárirodánál 
V., Alkotmány-u. 8. 

Kőszegen: 
Az Ipartestület 
helyiségeben 

Kiadd lakas. Deák Ferenc ucoa 4. sí. alatt 

egy szoba konyhás U'OM lakát májua 1 re ki-

adó. Bővebb fel világosítást a kőszegi bonvéd 

állemítspara- csnoktág nyújt. 

de az nem bírt neki visszaszólni. Sápadt aro-
c»l, üveges szemével néste, mily szomorúan 
a^tfHril el u gyertya hamuja. Gs a fia nem tudta 
többé meggyújtani; kinek élete élt b^nne, ez 
estétől fogva nincsen . . . 

Az anya nem tudta tovább lesni a kialudt 
gyertyát, karjára vette a kiiebbik gyermekét 
és ott a karácsonyfa előtt tanította imádkozni. 
A nawyob^K gyermek mrg letérdelt melléjül* 
és ugy no . d t á k kettea együtt: wMiatyánk, ki 
vawy .» mei.nyökbtn I* 

Aztán kialudt a tü i , a gyertya mind, néma 
lett a szoba i i , o<ak a gyermekek boldog lihe* 
gase szállt a sötét szobr* mélységes c eodjébeor 

— ne anya? — 

Tudj' Isten, ss»gény u.;y a szivére vette 
azt a kn'U'it láncot: bánatáca'n örökre elaiud:. 
Me lette a gyermekek, az a kát boldog angyal 
n^m tuita, mi.it fásul meg a lek-szeretőbb any.t 
arca. Us<ik éjfélen ébredt mog a kisebbik. K n 
kacsóival megkereste iz anyját . . . csó-Vol 
gatta . . . r irt . . . anya. . . auya . . . anya . . . 
do annak bid^g volt UK arca . . . 

Kür n na^y p lybskbeii hu.lt a bő . . . az 
éjfüíi harang szere,fl H Z J V * nzeliden ráboru.t a 
ctei d»'8 fa'ura: ging-galang . . . gir g ^alarg . . . 

f 
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Lelkigyakorlatok a zárcbben. A rárdwisko-
lák leányifjusága számára ápr. 3—G ig lelki 
gyakorlatok lesznek. A poig. leányiskola lelki-
gyakorlatait Farkas Sándor reszneki lelkész, 
a képzősök lelkigyakorlatát Dr. Várkonyi Fidé 
budapesti cisztercita igazgató tartja. Az iskolá 
bói kimaradt lányok számára ápr. 3 - ü ig este 
7 órakor tartunk lelkigyakorlatot. 

Ltlki gyakorlatok. A helybeli Szóohenyi 
István áll. polgári fiúiskolában a szokásos leiki 
gyakorlatok március hó 28 án és 29 én folytak. 
Kzalkalommal a szent beszédeket Kónczól Auta 
salfai esporesplébános tartotta. 

A Bencés Diákszövetség hétfőn (márc. 31 
d. e. 8 órakor a bencés templomban gyász szt. 
misét mondat megboldogult Höffer Adolf lelke 
üdvéért, melyre a Bsnoés Diákszövetség tegjai 
ezúton hivjo meg az elnökség. 

Szukllcz Géza ellenőrt novezte ki, Vasvár-
megye főispánja, Kőszeg város számvevőjévé 
A kinevezési okirat kedden érkezett le a város 
polgármesteréhez, aki még aznap kivette a hi 
vatali esküt az uj számvevőtől ós azonna-l b6 
is iktatta hivatalába. 

Uj ügyvédi Iroda. Dr. Róka László ügyvéd 
polgártársunk üsyvódi irodáját április elsejóve 
megnjitja Király ut 40. sz. alatt. 

Höffer Adolf nyugalmazott államvaeuti fő 
felügyelő, kinek neje es leánya nemrégiben el 
hunyt, hamar kövotte családtagjait. Gien halál 
esettel járó izgalmai a különben is régon gyon 
gélkedőt teljasen letörte. Magas kora már nem 
birt ellentáilókópwfisóggöl. Pedig ugyancsak mun 
kához edzett ember volt egész életében. -
Mikor szinte gyermeki örömmel jött haza 4Ü 
év-a stolgálata után pihenni, még akkor is 
munkát vállalt. Szeretettel végezte a városi fa-
iskolának gondozását. Családján kivül Au^us-t 
Jánoshoz va!ó benső barutsága adott neki élet 
örömö'. Ezt is eiratta a derék polgártárs. A 77 
évst élt főfelügyelő temetése nagy részvét mel-
lett volt kedden a temető kápolnájából, melyen 
a vasutasság is nagy számban képviselve volt. 
Isten nyugosztalja a sokaknak kedves volt Dolfi 
bácsit. 

Halálozás. Lukács Lajos helybeli vendéglős 
7 éves Pistike fia hunyt el pénteken reggel 6 
órakor. Temetése ma vasárnap délután 4 órakor 
lesz a gyászházból. 

Wftitbecker Antal volt husxárőrnagy, egy 
ideig a szombathelyi katonai iparüzem vezetője, 
a kormányzóság ajánlatára Albániába került 
gazdasági organizátornak. A magyaróvári aka-
démián és apj i birtokán szerzett erre tapaszta 
latokat. Most hat esztendője, hogy ott működik 
és a legkezdetlegesebb állapotokat átalakította 
modern gazdaságokká. Gazdasági oktatás folyik 
minden ágazatban és részlettörlesztésre gazda 
sági eszközöket szeraz be, talajvizes területeket 
tesz termőkópessé. Gazdasági lapot is szerkeszt 
és terjeszt a nép között. Mindebben támogatja 
fejedelme I. Zog és ma már egyik legnépsze-
rübb alakja Albánia parasztságának. Tnljssit 
méjy iről világlapok is megemlékeztek. O maga 
is adott ki egy beszámolót hat évi működosiről 
Mult óvben is megemlékeztünk löldinkról, mi 
kor albán lap jutott kezü-ikbe, ino?t Í9 örömmol 
vesszük, mikor németül is megjelent besiámu 
lóját olvassuk. 

Ktrner Ferenc városi képviselőtestületi tag 
lemondott ezen tiszUógéről. Helyébe a soros 
póttagot, I l immer J*nos kéményseprőmestert 
bivják be. Még sohisem fordult elő ilyen eset. 
Ugy halljuk, hogy az késztette ezen elbutáro 
zásra, mert megzafelatták saját szabad cselek-
vési szabadságát. Ő mint két párt jelöltjeként 
egyhangúlag megválasztott képviselő ugy fogta 
fel mandátumát, hogy annak ne a mások, ha-
nem saját fajé szerint feleljen m^g legjobb lelki-
ismerete szerint, azt pédig, hogy az ipsrostár-
sadalom elhatározásából is jelöltetett, ugy ér 
telmsste, hogy ip»ro«ügyek tárgyalásakor ezekért 
helytálljon. Kár volt lenoidania. A láspoutja 
annyira hely- S, hogy az ilyen gerinc JS euoer-
nek ott a helye, ahova a közbizalom áUitottn. 

F.tlalo/o a KirAlyvölyyben. B.rghoŐ r lat 
vánné, akinek a Királyvölg>ben szép villája 
•an, falatozót nyit. A po lgár nester onr ki is 
»dU az erro vonatkozó iparengedélyt. 

Ezer 
m e £ e i e r m u n k á s 

és luui ikAai ió vártja évről-évre a 
|6 PALMA-fjumisarktOl . 

• iyaJoatAró ember nem nélkitlAr.-
heti a P A L M A-t 

A PALMá-sarnk olcsóbb és tar-
tósabb a lefljobh bőrnél, ruqnlinas-

Jótoaó érzés* kölcsönöz, uieu-
tkatláiyoxza a y>ors kifáradási es 
Kifliéit oipöjét, idéyeit és egészségét. 

U r a sé t ó l oankis PALM A sarkot 
kérjen! 

Jel «n szaluikkal l >j .ri IU e évi e'.sö no 
gyed, miért is kerjüs. tiszu.lt előfizetőinket, hogy 
lapunswt tovubbr« is szires támogatásban ró 
szesiteni ós az előfizetést megújítani sziveskod 
j *n"k. Há'ralékostinkat is nételten kérjük a már 
fs-disessé vált dijak mielőbbi beküldésére. 

Meghívó a kőszegi kath. kör köz.yü'ésére. 
A kőszegi kath. kör április 8 án d. u. 6 óra-
kor tar*ja óvi rendes köz*yúló*.H saját helyi 
sé-eiben, melyr.. a kör tagjait ezúton is meg-
nivja az elnökség. Tárgysorozat: elnöki jelen 
tés, 1029. dvi zt<számadás, pénztárosi jelentéi, 
esutleges iüditvá; yok-

A varoii pénztári ellenőri allasnak válasz-
tás u'ján való betöltésére tett előterjesztést a 
polgármester a varmegye alispánjáuak, E»erint 
a megüresbdett ellenőri állásra a p i lyant i kér-
vények f. óvi április hú 14 ig déli 12 óráig 
adandók be a polgármesteri hivatalhoz. A vá-
lasztás április hó 15 én d. u. 3 órakor lesz. 

Uj berendezést kap a vérosi közgyűlési te-
rem melynek jelenlegi székei igazán nem illa 
nek a ter.mbe. A polgármester házilag készit-
teti el az uj emelvényt és padokat, melyek a 
városmajorban készuiuek. 

Uj Iparosok. A polgármester Franki L fos-
nak camentáru ós icükö gyártásra, valamint 
őzen aruk eladására, Ferenc Mártoanak box 
kenőcs előállitasára és eladására, Vértes Ernő-
nek pediglen a mészáros és heates ipar önálló 
gyakorlására adott iparigazolványt 

Epitésl ügyek. Az épitéai bizottság javaa 
alára özv. Lsmp Józsefne palatető fedósre, özv. 

Schranc Jánosa* kisebo átalakításokra, 0;bún 
í. ár oly tanító kertiház építésre, Püsky Gyula 
portál építősre ós átalakításokra, dr. Dreiszker 
Ferenc garage építésre, a Kőszjgi Sörfőzde te 
őzet jivitására kapott engedélyt a pjlgármes-
ertől. 

VrtiUi s fimato.-d's a / írdiü n. V a r . ) 
•Túró. 80 in i /árd idi • ur n 1 un, b tnu'i u : 
Miodanki bordj* i kwr i.sztj/- ei i va iso-
filmet. A kosö's^g ' r n a »» 
(sra^or, litá I» u ' I ; I ' J L 

..jtus 1 let 

iad d. u G 
o et 40 's 80 
v\ltini ill ",v j 

Fővárosi bankrészvénytársaság áruosztálya 
közszükségleti és háztartási cifckeinsk hosszú 

részletre vaió kihelyezésére 

agi l is helyi képviselőt keres. 
Kizárólag kipróbált ügynöki karral rendelkező, vagy 
ilyet megszervezni képes urak ajánlataikkal fordul-
janak a bank ugyészehez, Dr. Deutsch Ferenc 
ügyvédhez, Budapest V., Nádor u. 13. I. e. 7. 

fillérűrt a z ..dn 
biztosítani. 

A sors utjai k i f ü rkészhe te t l en I 1 j > i 
p?.«rencsét ós vgycsjptsri gnxiag omb jr . j >t 
önből. A XXIV. osstálysortj&ték bu' ^rii áp 
rilis 16 án ke/.dől:iek. Játéktorv\ >» «or;-.ĵ gy A 
ára, nyerési esélye változatlan. M nom bo-
csátható köűnvel'njfeé^et köv^t 1 önmagaval 
szemben, ha «:ier nc«ója »lö| e bújik. 

Flacker Jávar Pista cigány primás teljes 
zenekarával s.'.O'ii attól, március 29-től ' *zdve 
est^nkint hangversenye/ az É ite-kávéuazban. 

Szo rok javitasa A Városház urcibin óh 
Kíjnis uccábin levő szoDrok »K »» litilását 

H i n ^ y Lá^ .'ó srobrászuiiK ad a ki a polgftr-
m^ster, aki ezen ínunk itatok >t mit meg is 
k zdto. 

H D 
E E 

H E L L E R újdonság BáRSAJÍ D E R B Y 
E B 
R Y 
A Szent Imre templom tatarr) - munká 

latait megk?zdettév. A munkálatokat u város 
végezteti snját reesijéb »n, mint %-'g\ur. 

Megszűnt a vérosi tégl szirt mel etti temető, 
abonnnn a h isi halottakb* »xhumálíntt* v ?aros, 
akik a tiacy temetőbe kerülne':, a *ol vülön hősi 
temetőt rondeznot be. Esuton is felhajt pol 
gármostT «zok ho'.zátnr'oróit, akiR as uj te-
metőben roltak eltemetve, hogy amennyiben a 
nagy temetőben óhtjtj^k elhrlyer^i h »lottaikat, 
ugy *zt sürgősen jel*'nt«ék b-* a v r «*uázán. 

— % Magyarurszayi Mun<Hsok Ro :k:nt es 
Nyugdíjeuvesület kós/ngí fiu»ja ápritis ho 6 <• 
v.ti>árn»p « Kovátn f>h d • ;lőb "i d 'u án 2 
órától 4 ig befizetést 'ar . N ,í> óra ut n köz 
gju.es, m-iiyro a t<gok>t tH/.ielsttel methivja 
a vazsiő»ög. 
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Elrontott Byomorf bélravurok, émelygés, Mirconi contr. Schlamadinger. Mtg a m. 

kellemetlen s z á j " homlokfájás, láz, stéits.oru- ,viliim >siuemünk kedves m é r n ö k e t ő j e azon 

lás, hányá- vagy h.nsmer.és esett inéi már egy lóri a fajét, h o g y a n ^ ^ t u j ^ b « á z ; 

pohár tsrmesr.etes Ferenc József K seruriz gyor-
san. biztosan ó« kellemesen hat. A gyakoriali - . , 
orvostudomány i«.zo!js, hogy a Fsrenc J zsef n*gy berubázá. , addig Marcon. W « o * b 
viz használata a sok evó* é. ivás káró* k ö v e t nyomással oszlatja e a fe j toréstésfe j fó jasL^ 

kélményéinél igazi jótéteménynek bizonyul. w . talá ó a drötné küh W J . " , . hé 

lovus erővel és nekiink adrfhe'őknek attól fáj 
a fejünk, hogy ú r iképp ázerezzük mog ezt a 

A Ferenc Jözsef keserűvíz gyógyszertárakba 

drogériákban ós füxxsruk'etekben kaphitu. 

Az V. kath kolturest is lezajlott elmúlt 
vasárnap a gimnázium disrtermébsn. Méltán 
fejezte bs a sorozatot nemcsak terjedelmére 
nésve, hanem az egyes számok tárgyát és elő 
adását tekintve is. Szent Imre nagy esztunde 
jében a kőszeg oblátusok sem feled*«zhettűk 
meg Szent Imréről, már esnk asérf som, mert 
nevelője, S/ent Geiléri révén 6 is Szent Bene 
dek atyánk szellemét biirta m«fcáta. Azért a 
műsor első számaként Dániel Ernő rg. \ I. o. 
t. művészi előadásában élveztük Sic Sándor 
hol megrasó, hol iapy iTiává oivadó Uux E u e 
ricusát, Németh Imre igazgató pedig Unulaá 
gos előadásában a magyar szentek tiszteletét 
tárta a hallgatóság e'é, annak az 50 kir iasz-
tott léleknek tiszteletét, kik iránt a migyar s 
századok folyamán imibsn, költészetben, mű 
vészetben, irodilombin soha s«'n azüni meg 
leróni adóját. Művészit nyújtott Hanel Valéria 
frZtaYalatávhl. Mecs misitikus vers6t, Hohsuás 
a tavaszba, adta tlő mely átérzéssel kivált a 
vegén, midőn misztikus soffőijében döbbenve 
ismor a halálra. A/. i f jU^^i ének és zenekar, 
Turner Ottó benc s tanár és Kováts Fereno 
karnagy vezetésével a megszokott precizitás**! 
lépett fel. Élénk tetszést váltotta* ki a Bank 
operából vitt ének rósz és a szarvasbogár es 
róz«a bájos énekszáma. A tsljíssé váló zen. »ar 
a karnagy alkotásait: Elmúlt idők emléket, 
Vig trombitások, és P í r i Keleti nászát finom 
ért kkel mutattak ba. Nsgy Buíáts igazgató 
zaró szavaiban hely-sen mutatott ra, Uogy az 
idei kulturestek mindé i v á m i kőszegi erőkből 
került ki. íme, mennyi tudás ds művészi érzék 
van tehát kis vároauukbau. Hiszen ötször töl-
tötték meg ^sufo asi^ a gimnázium di«zterm6t 
pedig csakis itthoni dogokk.tl h ir ju* őket 1 É* 
most, mikur e szép esték a múlté lettek, fel-
merül előttem a kérdés, kózeiedtelt e ez esték 
kitűzött céljukhoz? Adta!: e egy kulturális 
útravalót a tavosó közönségnek ? Talán nem 
lesz bi ibs va .issza gocdoinjnk, hogy mik-
ről is hallottujk e szép estéken. Bjrta Orbún 
bencés tau. r a iélek hienkrp-s- törekvéseit 
tárta elénk. P.iuer József dr. ' e uber.só..'uagy 
vámszedőjét a tuberkuio^i^t leplez ? :e. Horváth 
beire bencés tanár uj v eyéb/ek eiHtünk; 
furcsi és t»zoa.*l an szo faail iamfitctte meg, 
még br. Miíke Kálmán áz ö nagy tu iás iva i 
evezredes multakról fedte le a fel dés fátyolát. 
Legutóbb pt-dig azi bslioitus, hogy a un őse-
ink méltó fiai voltak eg> há. unk> ak, u ' y is, 
mint szentek, ugy is mint e s/ei tek buzgó 
tisztelői. Kaptunk teiiat Kuaurat, I iki és testi, j 
vallásos es tudomunyos, et n**ie:i » J (yakorlati 
kulturát, kaptunk cmeliett b5sé«.3» uŰvészi ói 
vesetet, ugy ho^y *i\ histem a tulturesték 
minden résztvevője nevében sz o\, ha meg 
egyszer hálás köszön íju&ei fejezzük ki annak 
ki mindenről gondoskodott, a ku!:uret»iéket ren-
dező Berta Orbán tanarneA és ha arra kérem, 
hogy jövőbeu is evrel a körültekintő t íocddJ , 
lelkes ügyszeretettel karolja fel a /áru-u.u éle * 
te ben kulturális téayezöve váló wath. .uitur j 
estéket. Ca. Sz. j 

Megszűnik a csepregi all polg is«ola. A 
napokban érkezett Cs* pregre a kuitusz minisz* 1 
ter leirata, amely szerint a csepregi átlumi pol | 
gári iskoiát ez iskola v végűvel beszünteti. A 
miniszter ezen reudelkezés* :.agy megdöbbenést 
keltett Csepregrn es máris m.gindult a moz-
galom, hogy a szigorú rendelkezést valami mó-
don megváltoztassa*. I vények a ker. Iparfelügyelőséghez cimtendők 

Tanonc felvétetik Bienoer Már'on (Lsckner Kristóf ucca, Kereskedelmi ós Ipar 
kádarmesternél Gyöngyös u. 1 kamara épülete.) 

ten ejtette csodálatba az kgész világot, midőn 
0»nut»i ir.chtjáról gyuj'otta meg az ausztráliai 
Síd iey ben 20 000 km. távolságban meg-yitott 
elektromos kiállitósnuk három izzólámpáját köz-
b eső rádióállomások közvetítése meüett. Tehát 
már uem kell gép, r.em kel! vezeték, az óházi 
torony c^ucián e'heiyózett villamosstigot gyiij 
tőjéril a uii rádiónk mellett nemcssk bankot 
fogunk, hanem világítást is és a szabóhegy i 
építkezik se ?> rándokolnjk u városházim es-
dekelve: legyen világosság! mert t»k is házi 
kezelésben szerzik be. Most már es'ik jöjjön 
haza a szabadságon levő vezető ós mnjd ő is 
c-gy gombnyomásn — kijózanítja Marconira 
aiiipitott reményeinket. 

Trianoni csárda. A Hőtivölgyben szrp vil-
lája és r.agy kerti belsősége vrn Csánits Si'.dor 
kőszegi polgártársunknak, ftki rnoit vendj^iőt 
akar ott nyitani. A hely ós a sz^p környék 
cs»k e'őnyére van a vendéglőnek, de nevet ke 
ree eg7id-*jüleg a tu!«jdoros vendéglője közelebbi 
megjelölésére. A ma^uak részéről „Trianoni 
Csárda" elnevezhet ajánljuk, hogy legyen em 
leke a városunkat megnyomorító békebztrző 
désnek, amely emlők most fojtógatóan üli mv;g 
a várost, de vau még iuazsag a föld-oly MI is 
es igy reméljük, hogy Trianon sem lesz örök 
életű ós akkor a szoxoru^ág helyett a vigazság 
üti fel majd tanyáját a trianoni csárd ib iu, ahol 
most sirvn vitrad n magyar, ds majd»n örömtől 
vigad és igy emlékként hadd marbdjon m g 
legalább a csárda felirat. Mert milyen jól hang 
zik a nótában: Trianoni csárdában, ecet ég a 
lauipábnn . . . 

Segedvizsgak. A kőszegi ipartestület tanonc-
vizsgálóbizottságai előtt f. évi mároius havában 
a következő tauoucok tditek segéd/izsgát: G Jái 
J.ksef s/obaf~stő mázolónak, Gróf Géza, Klei-
ninger József cukrásznak, Török Vilmos, Brüklcr 
Hez.S áosmeaternek ^lüller József nevű tanoa 
CHÍ kitűnő, FataÜn Imréné női^zubónak, Ecker 
Erzsébet, P'rkovite János vendéglősnek, Scb j 
r »r Jenő n»vu tanoncai jó, Mayer János ven-j 
döglősnek Gö.icz Lajos és Kondics József nagy ' 
genc.-i géplakatosnak Kovács József ne\ü ta j 
noncai elégséges erf-dménnyel. 

m o R R I S C D M M E R C I A l j 
1930-as typusu 

2 TONNÁS ALVÁZ AK 

VtariMttt ka^kalé I Termeli: 

KKxpon i . 

k áMHt U. Bvrtkf fct»W 6m~.l 11* 121, 

Moz i je lentés . A n. é. közönség tudomá-
sára hozom, hogy az április 1. es 2-án, kedden 
és szerdán bemutatásra kerülő hangosfilm elő-
adásra hétfőn, március 31-én d. u. 2—G ig a 
jegyek mindkét napra elővételben válthatók a 
mozi pénztáránál. — Egyúttal tisztelettel meg 
hivom ncmesak a mozilátogató, hanem az eddig 
csak színházat pártoló közönséget is, ezen han 
gosfilm bemutatóra, akiket a néma mozi nem 
erdekeit. Tekintettel arra, hogy törekvésemet, 
mellyel Kőszeg város nagybecsű közönségének 
a főváros után ily rövid idő multán a mai kor-
szak, a modern technika egyik legnagyobb vív 

• mányát óhajtom bemutatni, szíveskedjenek tisz 
telt megjelenésükkel pártolni minthogy ezen 

i hangos filmben valóban éneklő tehetséggel ren-
delkező elsőrangú színészek, tökéletes zenekíséret 
keretében előadott énekszámaikban, tö rletes 
beszéd leadásában élvezhetik tz^n előadásokat. 
Minthogy csakis nagy anyagi áldozatok árán le-
hetséges ily újdonságot a nagyváros után Kő-
szegen is bemutatni ugy én mint törekvő vállal-
kozó a nagy érdemű közönség szives pártfogá-
sát ez uton is felkérem. Kiváló tisztelettel L. B. 

Roth Jenő kölcsönkőnyvtárana* ujdonségai: 

L^ns, A második Hre. Hol á dor, Truak Tamás 

utja. Vicki Baum, H^Ienc Willfiier. 

Egy szoba konyhás lakás kiadó. Hegyalja 

U Í C Í 3 s\ N meth fjle házban. Bővebbet a 

kerti emeletes lakásban. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetról. S z ü 

I ö t ö s e k : Kircbknopf Je 6—Wiedt«maon Mária: 
Miklós f'V . Kov vcs Antal—V«rga Erzsébet: 
Im:e r. k., KováG^ Al k.iár—Kollár M iryif: Ottó 
r. k. — H a l á l o z á s : H< fiF^r Adolf 74 év s, 
góorvi szivbíj , Kuntnor József 80 éves, iüdo-
gyu'lbdas, Lukacs István 6 áve*, azivbártyaU>b. 

Kerékpárnévtáblák mélynyomásu 

betűkkel kaphatók Heidenreichnél. 

raktárunkra erkeztek. 

Strapabírása, üzemi gazdaságosság és 

olcsó ára szenzációs: 

Kérjen ajánlatot: 

John Fowler & Co. 
Morris Autók Képviselete, 

Budapest. VI. Andrássy-ut 28. — cégtől 

Gozyépkeielok es gozkazanfüiok ic«Koze-

lebbi képesítői vizsgái f. évi április hó 4-éu 
fognak megtartatni. A kellően f.ilszenlt kér-

i T l i n D e n 
s z o j n o K 

IZÜK 

sütőporból (készült sütemények 
Kerje minden füszerkereskedésben 

A most megjelent 14« receptet tartalmazó, szines 

képekkel illusztrált 

Ára 30 
fillér. d r . O : F < : f 3 ) f j j ) p t l ( < ) n y i í 0 t , 

Húsvéti takahtáshoz 
Ugyanott ruhafestek, tojásfőstek es szahnakalaplakk kamatú. 

a legprímább padlólénymazak, parkett-paszták, padlóbe-
eresziök kalyha-ezüstözök, keíearuk é3 ee3etipuk. illat-
szerek és haztartási cikkek a legolcsóbban beszerezhetők 

SCHWARZ festékkereskedésben. 
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Feladat: válaszolni kell erre a kérdésre, hogy 

Ml AZ SiERGi -PNEV LEGFŐBB ELŐNYE? 

H A R M I N C D I J A T T Ü Z Ü N K KI 

I. DÍJ 1000 PENGŐ 

Versenyszabályok : Nem az a fontos, hogy valak' leírja, hoijv az. 
EVERGE-pneu a loojoüb, loytr.riosi.lib, íegmeyl, ?ltatóbb, legoi-
lenaitóbb, hanem rövicien azt kell m sírni, hogv k« hol. mikor miivon 
korulmer-vek közütttanasztaIta n? EMERGÉ-pneuvalamtlv.Miklvál, <r,lii\t. 
Holnaptól kezdve minden üzletben egy vásárlási igaz.OiVánjt adunk 
minden Efc*EKGE-pneu-t vásárlónak és ezt az igazolványt a pályázat-
tal ecyütt l>e Kelt küldenf. — A pá!yáraion m'ndenki rátxtvehot, aki 
legalább egy garnitúra EMER5É-pn*u-t vásárolt. A pálvázut határideje 
1930. junius 30. F napig kell a pályamüveket beküldeni az EMERGE Kau-
csuk Rt rfraere. Budapest, V, Sa»-u. 23. - fc ereúmeort e ta«öM lo« ú kfcíioi 

DIJ 

2. dij 500 P 16. dij 50 P 
3. „ 200 „ n. n 50 w 

4. „ K>0 „ 18. m 50 „ 
5. „ 140 w 19. m 50 w 
6. „ 130 „ 20. m 50 „ 
7. „ 120 M 21. m 50 « 
8. „ 110 „ 22. m 50 „ 
9. „ ICO „ 23. fv 50 „ 

„ 50 „ 24. 99 50 w 

»1. » so „ 25. 99 50 w 
12. „ t>0 „ 26. 99 50 „ 
13. 50 „ 27. 99 50 w 
14. „ 50 „ 28. 99 50 „ 
15. „ 50 „ 29. 99 50 w 

30. 99 5 0 „ 

4 pályázatok elbrralaiára a Ma-
gyar Kerékpár SxövttteH einök- ' 

ielöl kt pártatlan : tár it 

A Kőszegi Sportegylet közgyűlésé. Vasárnap 
tartotta a Kőszegi Sport Egyesület évi rendes 
közgyűlését Jambrits Lajos polgármester elnök 
lete alatt. Az elnök megnyitójában elismerő 
szavakban nyilatkozott a K S E nek a kőszegi 
testneveléijügye fellendülése tárgyában kifejtett 
érdemeiért, mely elstsorban vitéz Szabadváry 
Ferenc a K S E ügyvezető elnöke egilis mun-
kásságának tudható be. Vitéz Szabadváry Fe 
reno ügyvezető elnök tartotta meg ezután évi 
beszámolóját. Hosszasan referált az elmúlt év 
sporteseményeiről. Kiemelte, hogy a futball-
sporton kivül széles körben és eredményesen 
ütik a Sportegylet keretén belül a tennisz, vi-
yás és korcsolyázást. Az úszás és birkózás terén 
tekintettel arra, hogy nem volt megfelelő ve-j 
zetője e szakosztályoknak, a KSE nem mutat 
hat fel nagyobb eredményt. Ezután vitéz Sza 
badváry Ferenc az egyesület anyagi viszonyai 
•a l foglalkozott. Az adóssás? nem növekedett 
De viszont at Egylet 4200 P öi takarékpénztári 
kölcsönét törleszteni nem tudta. Ezzel szemben 
azonban a kamatokat az Egylet ebben az évben 
megfizette. A zárszámadásokból látható, hogy 
az Egylet az elmúlt évben k i a d á s i b a n csak a 
legszükségesebbekre szorítkozott. A KSE nek • 
az elmúlt évben minden igyekezete oda irányult, 
hogy a sportpályát tovább fejlessze. A levente 
egyesülettel való együttműködés az simult év 
ben is meghozta a mag* jótékony gyümölcseit. 
Imre Ferenc pénztáros mutatta bs az egvlet 
1929. évi zárszámadását. Az összes bevétel 5500 
P volt. A bevételben nwgyobb tételekben sze-1 
rspel a város 1000 F ös segélye, tagsági dij, 
700 P, jegybevételek 1600 P, korcsolyapályán 
bevételek 200 P, tenniszpályáu bevétel 400 P. 
ünnepélyek atb. bevétele 500 P. Kiadások. Ka 
matokra 600 P. pályaépítésre 1200 P, útikölt-
ségekre 1200 P, idegen csapatok elszállásolásai 
stb. 1100 pengő, összes kindusok 5200 pengő. 
Az 1930. óvi költségvetést az elmúlt év zárszá 
msdáiiának adatai szerint állapították meg, ille 
tőleg hagyta jóvá a közgyűlés. Egyéb tárgya 
nem volt a közgyűlésnek, melyet a polgármester 
szavai zártak b?. 

A Kőszegi Sportegylet visszalépett a bajnok-
ságtól. A Ktszegi Sport Egylet vnliieztmánya 
hétfőn este izgalmas gyűlést tartott, amelyen 
elhatározta, hogy visszalép a bajnokságtól. A 
győri kerület vezeiösége ellen felmerült pana 
ezok most már tetőfokra hágtak és a választ-
mány kemény hangon tárgyalta vitéz Szabad-
váry Ferenc ügyvezető elnök vezetése *l*tt 
azokat a sérelmeket, melyek már évek óta bán i 
tóak a K ^ E re és amely sérelmeket ismételt n i 
szóvátették már az intézőbizottságban, ahol 
csak ügyvezető elnök vigasztaló éa cseudreintő 
szavai akad.»lyo7.lák mtg, hogv már régebben 
nem ha ároztn el magát i KSE arra a lípésre, 
hogy u b i jnokbátban nem v<az részt. 

Treningmerkozest látszott f. hó 25 én ked-
den a KSE tartalékos es-pata a helybeli tanitó 
képző vaioíZ'tott csapa' i ellen. A Tanítóképző 
Coapata lelken játékával és gyorsaságával tnnt 
ki a tartalékosán és H vüsár.iupi erős bajnoki 
mérkőzéstől fársdt KSE cjapaUval szemben, 
amelyet szép ját<H: után 3:1 arányban legyőzött. 

Baleset történt *zsrdan este a Király-uton 
Küttel Dezső gyógyszerész v idászfogatának a 
Tóth Zoltán tulajdonát képező autóval való 
összeütközés folytán. Az autó oly közel súrolta 
a fogatot, hogy az felbillent és az azon ülőket: 
Küttel Dezső gyógyszerészt, Arkauer Mihály 
bankfőnököt és a kocsist az ut szélére vetette. 
Nagy szerencs?, hogy mindegyikük csík könnyű 
sérülést szenvedett. A rendőrség megindította 
az eljárást a világítás nélkül tulgyorsan haladó 
és vigyázatlanul történt autóvezatés miatt. — 
E lap elég gyakrun figyelmeztetett HZ autók és 
motorkerékpárok tulgyors hajtása végett a vá 
roa területÓD. Megjósolta, — hiszen ez n»m 
volt nehéz feladat, — hogy baleset fogja a 
rendet megteremteni. H4la Isten, az eset nem 
súlyos. Da hátha három ember élatébü került 
volna a tanulság? Különösen vasár- és ünnep 
napokon, mikor Szombathely motorvitézei k H 
ve« hátterhükkel ide od i robognak, de hely-
beliek sem tartják be az elrendelt menetsebes-
séget, mindig veszélybe forog az úttestre kerülő 
gyalogos, vagy a kapuból az utcára hirtelen 
kerülő gyerek, fogat. Csak egy-két krtnyö' eien 
teljes szigorral történt büntetés segíthet. A vá 
ros két bejáratánál külf Idi mintára feltűnő 
nagy táblán (a két híd fölé) kell figyelmeztetni 
a 10 kilométeres sebesség betartásira. 

Mozihirek. Ma vasárnap kitűnő filmet ját-
szik a mozgó. Címe Hárem foglja. A d.^r.ib a 
sziporkázó franci* elmésség legpazarabb kiállí-
tású filmje. Az utolsó évek legnagyobb fia'.cia 
filmje, amelynek előállítása 20 millió frankba 
került. E filmet minden mosiláiogatónak meg 
kellene néznie. 

Hangosfilm Kőszegen Sokkal gyorsabban 
jött el, mint ahogy gondoltuk. Kedden és szer-
dán április 1 és 2-án a hmgos filmek egyik 
legjobban sikerült darabját a Mámor kerhgőt 
adja a mozgó. A kőszsgi közönség legnagyobb 
részének még nem volt alkalma megismerni a 
hangos filmet és ezért valószinu, hogy minden 
előadáe zsúfolva lesz. Ép ezért ajánlatos a he-
lyeket előjegyeztetoi. Megjegyezzük, hogy a 
leadó készülék, amelyet e két napra felszerel 
nek a legjobbak közé tartozik és igy mudiában 
lesz a kőstegi közönségnek hifogastilan hun 
gosfilmet hallani. 

SFAC-KSE 3 :1 ( 2 : 0 ) bajnoki, Szemlél-
tető igazolás* volt ez a mérkőzés annak a régi 
ignzsagnak, hogy góllövis nélkül győzni nem 
lebst. A mérkőzés egész tartama alatt a KSE 
volt nyomasztó fölényben. A S F A C csatárok 
legnagyobbrészt lefutásokkal operáltak jó adag 
szerencsével. A KSE állandó fölényét mutatja 
a 10:0 kornerarány, de ez egyúttal a belső csa-
tárok gó lkép te lens^nek is igazolása. A mér-
kőzés első 25 p'Tcébm állandóan Kőszeg uralja 
a mezőnyt, a SFAC a felvonalon jóformán nem 
is jut tul. As első gólnál a soproni belső csa-
tárok kitörtek és elhsgyva a kőszegi védelmet, 
» kifutó kapus mellett gólt érnek el. Ezután 
KSE kissé visszaesik, a SFAC ia többször ve-
zet támadást, aminek eredménye volt az Öngól 
izii misodik gól. A második félidő teljesen KSE 
fölény mellett telik e!, ami H »ni 16 osról adott 
•zép IftvéséDóI eredt gó lbm kifejezésre is jut. 
Állandóan a levngőbíii lóg a kiegyenlítés, de 
ennek ellenére ismét KSE kap súlyos védelmi 
bibiból gólt. A KSE csapatában a védelem 
nagyon bizonytalan volt. A caaUraor szépen 
mozgott, csík gólokban nem tudta kifejezni 
tudását. A csapat legjobb része a halfsor volt. 
A vendégcsapat legjobb résie a közvetlen vé-
dőiem volt. A csatársor gyorasságban éa lövő-
képességben multa f.ílül KSE et. A halfaor 
szürkén mozgott. Szirovet* biró szinte hiba 
nélkül vetette I- a uiérkV/Ast. 

Karinthy Frigyes felfedezte a legnagyobb 
m«gy§r költőt. Ennek a hatnék irodalmi szen-
zációja Karinthy Frigyes cik ke a Színházi Élet-
ben HZ uj P'tCfiről, az egyszerű vidékről Postre 
került földmunkásról, aki zseniália költői tehet-
ség. A Szinházi Élet uj számában érdekes ri-
portot hoz a kérdőjeles nőről, a leghíresebb nő-
imitátorról, aki ma pénztáros nz Artista egye 
sületben. Móricz Zsigmond riportban s ámol 
be a tiszteletére rendezett diákplősdásról, Ssla 
mon Béla drámai szin^sr lett: Shylok, Othello. 
Báuk Bán, Cyrano szerepében mutstja be a 
Szinhái i klet. I ce Sár.d r népszerű hetilápjá-
nak gazdagon illusztrált uj száns háromfelvo-
násos darabmellé* letü! a szezon egyik legna 
gyobb szindarabsikerét adja: Béla aki 26 éves. 
Kőszegen kaphttó K th Jenő könyvkerteke-
déaében. 

a 
* A JELENKOR LEGJOBB TETÖFEOÖ A N Y A G A o 

- ^ ^ ^ ^ 

Elárusítóhely Franki Lajos, Kószeg, 
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Az ál lami tanítóképző hangversenyén történt 
felülfizetések jegyzéke: Róth J^nfi, Scnwarz Izsó 10 P-t. 
dr. Dreiszker Ferenc, dr. H*lik Miksa, Németh Károly, 
(irihács L-ijos, Karner Fri«yes, vitéz Szabadváry Ferenc, 
Kovács János 10 P-t, ifj. Róth Sándor 9 P, Suhajda Lajos 
7-50, Pükovits Mihály. Kőszegi József G P, Náhrer Mátyás 
550 P, Arató István, Jambrits Lajos, Jaross István, dr. 
Pallér J>«sef. Nagy Balázs dr. Tirtsc1! Gergely, Thold 

CONTINENTAL S Z Á L L O D A 
B U D A P E S T 

VII Dohány-utca 42-44. Táviratok Continentalotei. 

A vidéki 
uri közönség igazi 

otthona. 
Tisztaság. Előzékenység. 

Elsőrangú étterem ! Zene ! 

Minden szobában hideg- tmle 
k zponti fűtés. 

Egyágyas *zobák áiai 5, 6, 7, 8, 9, 10 P. 

Két „ „ 8 ,9 ,10,1214,15.16 

Szobák telrtonnal Szobák fürdőszobával. 

Kenyelem. 

Tánc! 

folyóvíz, 

János, Kovács N'., Maitz Andor 5 P, dr Stúr Lajos, ifj. 
Czekc Gusztáv 4 P. Harsányi Gyula. Farkas Károly, 
Kalteneckcr .'ároly 3 P, Kincs István, Nemeth Imre, N. 
N„ Taucher Gusztáv, Hajós István, N. N 250. Eitner 
Gusztáv. Slipkovits István, Szilágyi Károly, Tóth Zoltán, 
dr. Link'Z l/.s k 2 P, Kovács István, Weisz József. N N., 
N N . Vidor Ágoston. Sághy István 1 P, N. N. 70 fillér, 
N. N., N. N., N N.. Róth Sándorné 50 fillér, N. N. 20 f , 
N N , N N. á 10 fillért. A rendezőség ezúton tisztelet-
teljes köszönetét nyilvánítja a nemes adakozóknak. 

Felvételi hirdetés. A kőszegi m. kir. állami filléres okmánybélyeg ragasztandó. Hatósági, új-
tanitóképzö-intézetbe az 1930-31. iskolai évre az keletű szegénységi bizonyítvány eseten a folya-
I. osztályba 36 növendék vehető fel. Felvételért modvány és mellekletei bélyegmentesek.) A folva-
pályázhatnak azok a kifogástalan erkölcsi magavise- roodás eredményerol junms ho 15-.g ^ i t uk 

letű tanulók, akik életük 14. évét betöltötték, de szülőket A f e l v e e n d ő növendékek lehetnek . 15 
a 6 életévet raé* nem lépték túl, s akiknek a pengőt fizető, 25 pengőt fizető, 50 pengőt.fizető 
u o l i r iskola vavrv k ö z é l k o l . IV. osztályáról internátus lakók és segélynélkül. bejárok. A fent, Dezs „ Tho'd Dezsőné, Németh József. K.rchknopf Mihály, 
SSófüM m S B L i l let i*ugyanazon osztály- összegek havonta és előre fizetendők az mtezet Amler Elemér, Dorner Ferenc, f>, . is* János, jf,. Schrem.r 

ról szMó bizonyítványuk általános jeles, vagy pénztárába. Ezenk.vü kjdonbozo dijak címen a 
legalább általános jó tanulmanyi előmenetelt iga- beiratkozás alkalmava! 58 P 64_ f f.zetendo be az 
zolt. Általános jeles bizonyítvány e felvétel szem- intézeti pénztárba. - A tankönyvek es füzetek , 
pontjából az, amelyben a rendes tárgyakból leg- mintegy 56 - pengőbe kerülnek 
feljebb csak egy jó; általános jó a bizonyítvány, 
ha legfeljebb egy elégséges fordul elö. Az 160; 
P-ős okmánybélyeggel ellátott kérvény április hói 
30-ig a tanítóképző-intézetek kir. főigazgatóságá-
hoz címezve, fenti intézet igazgatósagához kül-
dendő be. Más úton (esetleg közvetlen a minisz-
tériumba) beadott folyamodványok iktatás és tár-
gyalás nélkül fognak folyamodónak visszaküldetni, t 
X kérvényhez csatolandó: I. születési anyakönyvi | 
kivonat ; 2. újkeletü hatósági orvosi bizonyítvány i 
arról, hogy folyamodó éptestü, érzékszervei teljesen j 
egészségesek, beszélő szerve és szinérzéke hi-
bátlan s igy tanítói pályára alkalmas; 3. iskolai 
bizonyítvány a polgári iskola, vagy középiskola 
IV. osztályáról; ha a pályázáskor az még nincs 
birtokában, akkor a III. osztálybeli bizonyítvány! 
és a IV. osztálybeli félévi értesítő csatolandó 
(az évvégi bizonyítvány a IV. osztályról június hó i 
végén azonnal beküldendő); 4. újkeletü hiteles 
községi bizonyítvány a családfő polgári állásáról, 
vagyoni állapotáról, jövedelméről és a kérvényező 
esetleges magánvagyonáról, vagy ösztöndíjáról, to-
vábbá a családtagok számáról, életkoráról és a 
családfő közvetlen gondozása alatt álló gyermekek 

_ ..1 I H ff • 1 I • ' I 

Keretek egy 3 szobából álló 
komfort lakást bérbe b.5 1 ére. számáról; 5. akik az előző iskolai évben nem 

jártak iskolába, külön hatósági erkölcsi bizonyít- n-K./i f * ; . i w , ( i 
ványt is tartoznak csatolni. (A mellékletekre 16-16 ^rr. : Trstter Győző főjejytő \ *sv*r. 

A Vasúti útmutató lefiu;abb tavaszi nemzet-
*.öxi é* a rn^.íyrtror-i:'..itfi kitdága m^orjeient. A 
uHmsetközi ki< dia a haz/.i ra'?ni*tr.?odken kivül 
O'SÍZ, néaiet, osztrák, oa^b, jugoszláv, svájci, 
b?lsrii, hoil írd, lengje! é* román menetrende-
ket és dijsztbáfcokat tir'.almaz, valamint tar-
t a 'mazu a spanyol, portugál, tor k és gör^g 
kö*veti3u voua'olt menütnndj'Mt. A V*sul| Ut 
muta vásárlói díjtalanul kapixk HZ O-szátros 
Autóbusz Szövetsége által szerkeszt* tt hivatalos 
«utóbuK7,manMr~,ndsket, valamini a 144 o'd ilns 
külföldi k >z"etlen gyorsvon ».tok m?notr»mdjeit 
és a mene'Arftkut is fi.tÜQtető könwpcskét. A 
cóiszeru kmlöldi szállodai tájékoztatót H magá-
ban fog !aió nemzetközi ki.idás ára P 3'50, a 
haz*i kis kiadásé prdi? P. 160. Mindenütt 
kapható. 

Baleset, valamint. türKŐ* orvosi beavatko-

zás és ej?yrb haion ó •jsot'-kbeu az államren-

dőrség használatában l'-vö távbeszélőt a helyi 

forgalomban a kozör.s^g aitt bármikor igénybe 

vehsti. 

E I ^ E M T I C O 
K K N S t O i " 

Vasárnap, március 30-án 

A hárem foglya 
Rác«os ablakok titka 8 f Ivonás-
ban. A főszerepben Betfc Comp-

SOR, Allan Forrest. 

Pardon, Madams! 
Párisi színmű 8 felvonásban. A 
főszerepben Sandra Milowanoff 

és Rolla Norman. 
. • . î /afc,' w M M M M M M I 

Április l . és 2-án: 
(kedd és szerda) 

Hangosfilm-bemutató í 

Mámorkeringő 
Egy primadonna házasságának 

regénye 6 feiezetben. A fősze-

repben Mády Christians, Hans 

Stilwe, Walter Jankuhn. 

f , a hangos kUérőmúsor. 

HtUárak; I. hely 2 P. »• hely I 20 

< 
4 

4 

Í « 
i 

Í 
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4 
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Az uj XXIV. osztálysorsjáték 
j á tékterve, a sorsjegyek ára , nyerési esélye vá l t oza t l an . 

Tekintettel az óriási keresletre, nagyon ajanlatos, hogy az eddigi részt-

vevők sorsjegyszámaikat továbbra is megtartsák, uj vevők pedig minél 

előbb rendeljenek és biztosítsanak maguknak sorsjegyet. 

Az I oszt. sorsjegyek hivatalos árai : 

Húzás 
április 16-án 

kezdődik! 

Negyed 

6 P 

Nyolcad 

3 P 

Minden 
második sors-

jegy nyer! 

I 
> 

t 
D 

I 

I 

S> 
I 
» 

I 

Köszönetnyilvánítás. 

Drága jó Anyánk elhunyta alkalmával mindazoknak, kik 

nagy fájdalmunkat részvétnyilvánitásukkal, a végtisztességen való 

megjelenésükkel, koszorúk, csokrok es virágoknak a ravatalra 

helyezéssel enyhíteni igyekeztek, hálás köszönetét fejezi ki a 

család nevében is 

nemes Pados Jenő 
ny. ezredes 

1 Köszöne tny i l ván í t ás . 

Mindazoknak, kik szeretett 

édesapám ill. apósom 

Höffer Adolf 
nyug. máv. főfelügyelő 

elhunyta alkalmával fájdalmun-

kat jóleső részvétükkel eny-

híteni igyekeztek, úgyszintén a 

koszorúk és viragokértés a te-

metésen való megjelenésért ez-

úton mondunk hálás köszönetet 

Kőszeg, 1030 március 29. 

Maschl Ferenc 

és 

Höffer Lajos . 

Ültetnivaló és étkezésre válogatott 

nyári rózsaburgonya 
a legolcsóbb napi áron kapható 

Nagy S ándo r 

füszerkereskedőnél, Belváros. 

Földeladás. 
Treiber testvérek tulajdonát ké-

pező szántóföldek a kölbl, soproni 
uti, anger dőlőkben, gyümölcsösök 
a szabóhegyi és gern-dűlőben és 
e r d ő az óh'áznál folyó évi március 
3 ü - á n , ma vasárnap délelőtt 10 óra-
kor a legtöbbet Ígérőnek önkéntes 
á r v e r é s e n Rohonci-ut 2 sz. alatti 
ügyvédi irodában cl lesznek adva. 

Két szobából 
és mellékhelyiségekből álló föld-
szintes utcai lakás Kert-u. 4 sz. a. 
f. évi május hó 1-től k iadó . 

Egy a Szabóhegy-dűlőben levő 

szántó és kaszáló 
1000 j-öl kiterjedésű, bérbeadó . 

Cim a kiadóhivatalban. 

A betegségek legnagyobb része ellen ma már 

a természet által nyújtott gyógytényezőkkel 

küzdünk a legeredményesebben I 

Napfény 
Fürdő D i é t a 

k e s e r ű v í z . 

Az Igmándi keserűvíz kapható mindtn gyógyszertárban, drogueriában 
és jobb fűszerüzletben. 

irrj 

minden este 7 órakor 

érkezik Kőszegre. 

Kívána t ra h á zho z szá l l í t juk . 

Megrendelhető 

R Ó N A I F R I G Y E S 

ujságelárusitó üzletében* 

Ne vigye pénzét idegenbe ! 

Rendelje meg nyomtatványait Rónai könyvnyomdájában. 

Kérjen árajánlatot. Pártoljuk a helyi ipart ! 

fl P E S T I N A P L Ó 
jubileumi száma 

megrendelhető lapnnk 
kiadóhivatalában. 

— Nyomntott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 


	Kőszeg, 1930. március hó 30-án
	50. évfolyam 13. szám
	Felelős szerkesztő és kiadó: Rónai Frigyes
	1532-re készülünk
	A kialudt gyertyaláng
	Írta: Kozák Frigyes
	Az 1532. évi török ostrom 400 éves évforduló napjának megünneplése (Vége) III. Rész
	T.
	Hirdetmények
	Jambrits Lajos polgármester
	Ipartestületi közlemények
	Ipartestületi elnökség
	HÍREK
	Halálozás
	Mozijelentés
	Anyakönyvi kivonat
	Anyakönyvi hírek
	Mozihírek
	Hangosfilm Kőszegen

