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Felelős szerkesztő: 

vitéz Szabadváry Ferenc 

Vdsdrtár 13. Telefonszám 4. 

Kiadótulajdonos: 

Róna i Frigyes 

Udrkör 39. sz. Telefonszám 23 

Hirdetések mlHméterooronkfnf 6 fillér. 

Hirdetések d i j a előre f i ze tendő 

n^iltér sora 40 fillér 

SzOvigkOzOtti rekldmhlr sora 20 fillér. 

Nem vette tudomásul a zárszámadá-
sokat a várcs rendkívüli közgyűlése 

Bank roham a város ellen. 

Oly tárgysoiozatn volt a pc-nttki 
rendkívüli közgyűlésnek, hogy iz-
galmas kirobbanásoktól félni kelleti. 
Hisz még nem vo'.t példa a város 
történetében, hogy a zárszámadásokai 
a képviselőtestület ne vegye tudomásul 
De nem volt semmi izgalom. Örömmel 
kell megállapítani, a közgyűlés mind-
végig nyugodtan és méltóságteljesen 
folyt le. Ha voltak is éles kritikák s 
hangzottak is el közbeszólások, min 
denki tárgyilagos maradt. A közgyü 
lésnek ilyen nyugodt lefolyásához 
nauyban hozzájárult vitéz dr. Nagy 
Miklós polgármesterhelyettes elnöki 
magatartasa, mert bár talán ép ő volt 
a legnehezebb és nagyon kellemetlen 
helyzetben, mindvégig eltalálta a jelen 
helyzetben legmegfelelőbb hangot. 
Természetesen telt ház volt. 

Az e'nöki bejelentések során h 
polgármesteihelyettes kegyeletes szí 
vakkal elparentálta Prenn-rr Ferenc 
városi képviselőt, mint a képviselótes 
tületnek egy szerény, becsületes es 
munkás taejít. Helyébe Baucr Antal 
Kiiáiy uti gazdálkodót hiv;a me». 

Jambrits Lajos polgármesternek * 
kért 6 htu szabadság megadatott. 

Bankok és a város. 

Ezután a képviselőtestület a vá 
fosnak a helybeli pénzintézeteknél éf 
a Magyar Aszfalt R. T-nál fennálló 
kölcsöneivel foglalkozott. A városnak 
ugyanis a Szombathelyi Takarékpénz 
tár' kőszegi fiókjánál is van tartozása, 
amely pénzintézet most érdekeinek biz 
tositasára a kölcsönt a város ingatla-
naira bekebeleztette. Tekintettel arra, 
hogy a másik két kőszegi pénzintézet 
és a Magyar Aszfalt R.-T. is hitelezője 
a városnak, javasolta az elnök, hogy 
adja meg fentnevezetteknek is 
a képviselőtestület az engedélyt a te 
lekkönyvi biztosításra. 

Szova Ferenc felvilágosítást kért 
•z ügyben a főügyésztől, aki azonnal 
válaszolt. 

Vitéz Szabadváry Ferenc felszó 
lalásában, akkor {mikor elfogadja i * 
javaslatot rámutat arra is, hogy a 
Szombathelyi Takarékpénztárnak a 
fellépése miatt kényszerült a másik 
két kőszegi pénzintézet is biztositaai 
érdekeit. A helyi két pénzintézet olyan 
méltányos tflralmas és belátó maga 
tartást tanúsított állandóan a város-
sal szemben, hogy ez párját ritkitja s 
most sem került volna a tett lépésekre 
a sor, ha a többi intézet magatartása 
*rre nem kényszerűt a helyi intéze-
teket. Egyúttal felhívja a figyelmét a 
város közönségének arra a nagy meg-
értésre, amit a főispán ezen kérdés 
ben a várossal szemben tanúsított, 
•ert a főispáni erélyes és megértő fel 
ttpés eredményeképen a város 30 35 
«zer P kiadástól menekült meg. — A 
közgyűlésben is arra kéri a főispánt, 
hogy a várostól ióindulatü támogatá 
sát, amelyre még sohasem volt job-

ban rászcuulva, a jövőben se vonj* 
meg. — A képviselőtestület végül is 
.'gynangulag elfogadta az előadói ja 
vasiatot. 

Az elmúlt évi zárszámadások . 

Vitéz Nagy Miklós dr. ezután a 
városnak 1929-30-31. és zárszám-
adásait mutatta be. Arra kérte a kép-
viselőtestületet, hogy a zárszámadá 
sokat fogadja el. Egyúttal ismertette 
a számviszgáló bizottság jelentését 
és a polgármesteri javaslattal szem-
beni javaslatát, mely megállapítja, hogy 
a hiteltullépések és hitelátruházások 
niatt, valamint mert nem tudta az el 
nult évek számadásait oly mólon 
felülvizsgálni mint kívánatos lett volna, 
.» felelős számadóknak a felmentvényi 
nem adja meg. a zaiszámadásokat 
nem fogadja el és arra kéri a felettes 
hatóságot, hogy azt vegye tüzetes 
vizsgálat alá és amennyiben a zár-
számadásokkal kapcsolatban oly ki 
fogások merülnenek fel, mely a lefoly-
atott fegyelmi vizsgálat alkalmával 
nég nem jöttek figyelembe, ugy ezen 
ügyekben is a felelős számadók fe 
gyeimi uton is felelősségre vonás 
sanak. 

A bizottsági javaslat ismertetése 
után az elnök rámutatott azon okokra, 
nelyek a várost súlyos viszonyok közé 
hozták. -- Ezek után kért* a polgár-
mesteri javaslat elfogadását. 

Kincs István apát az első felszó 
laló. Sajnaldttal állapítja meg, hogy a 
város elérkezett a csőd első stádiumába, 
ami annál keservesebb, mert az adó-
fizető közönség teherbíró képessége 
nagyon lecsökkent. A helyzetért, ami 
bekövetkezett, elsősorban a polgár-
mestert okolja, aki egyáltalán n„>m 
számolt a város teherbíró képességé 
vei és gondolatok valamint telje; 
finánciális elképzelés nélkül vezette a 
várost. Tetemre kellene hívni a kép 
viselőtestületet, mi az oka annak, hogy 
itt állunk. Három évvel ezelőtt nekiin-
dult ő és páitja komoly akarással, 
hogy megvalósítja a takarékosságot, 
de ebben mindig megakadályozták 
Vétettek azok is, akik mindent meg-
fellebeztek s akik állandóan azt hir-
dették, ne féljünk adósságot csinálni. 
Magam is oka vagyok — folytatta 
Kincs István mert megszavaztam a 
tűzoltólaktanyához 70.000 pengő 
a tiszti üdülőhöz 100.000, de megálla-
pítom hogy csak 170.000 pengőt. Azon-
ban nem ez a 170.000 pengő kergette 
a várost a csődbe, amelynek már 
közel másfél millió pengő az adóssága. 
Kéri a felelősségre vonási indítványá-
nak, amelyet a számvizsgáló bizottság 
is magáévá tett, elfogadását. 

Kőszegi József több mint félórás 
beszédben szólt hozzá a tárgyhoz 
Egyrészt védte a város vezetőségét és 
reámutatott, hogy milyen, a vezetősé-
gen kivül álló okok idézték a mai 
helyzetet, de másrészt ostorozta is az 
elöljáróságot és végeredményben el-
fogadta Kincs István indítványát. Be 
szédében többek között a következőket 
mondotta : Annyi port vert már fel a 
zárszámadások ügye, hogy részletesen 

kiván ezekkel foglalkozni. Mindenesetre 
nagy baj volt, hogy a várossal szem 
ben állandóan Ígéretek hingzottak el, 
mvlyeket azonban nem tartottak be. 
Az e<ész országra reánehezedett rend-
kívüli suiyos viszonyok szintén hoz/á 
járultak a város szomorú helyzetéhez. 
Az állam maga jár elő rossz példával. 
nmiKor csak most mutatja be az 1923 
—24. évi zárszámadásokat. Hibáztatja, 
hogy a város felettes hatósátra, a vár-
megye hosszú éveken keresztül nem 
törőd M azzal, hogy a város nem tartja 
be a törvényt és igy a vármegye is 
nulasztást követett el, amikor nem 
kényszeritette a város vezetőségét a 
zárszámadások bemutatására. Az is ha: 
volt, hogy a város nem vett hosszú 
lejáratú kölcsönt igénybe. Kétségtelen, 
hogy a legtöbb beruházássá! enyhí-
tette a munkanélküliséget is, amit fel-
tétlenül figyelembe keil venni. H i az 
idők megváltoznak, a történelem a 
város mai vezetőségét talán igazolja 
\ jelen helyzetben, mert a mulasztások 
tényleg történtek és mert nem volt 
módjában a bizottságnak a nagy anyag-
u l megbirkózni, bár heteken keresztül 
nindennap a zárszámadásokat \izs 
;álla, Kincs apát indítványát elfogadja. 

Szelinger Dezső felszólalásában 
arra mutat rá, hogy a hosszúlejáratú 
kö'csön olyan kis összegre vonatko-
zott, hogy az a város helyzetén nem 
iegilett volna. Számszerű adatokat ter-
jeszt ezután a felszólaló a közgyűlés 
elé, melyek a helyzetet feltárják. 252.000 
pengős olyan tartozása van a városnak, 
amit a közgyűlés egyáltalán nem sza-
vazott meg és amelyekről még utólag 
sem volt tudomása, amely összegben 
a kamatok és egyéb költségek nem 
foglaltatnak benn. Kincs István indít 
ványát fogadja el. 

Vitéz Szabadváry Ferenc megál-
lapítja, hogy a legtöbb építkezést a 
közgyü^s is megszavazott. Ha azon-
ban valaki csak azt tudta volna, hogy 
a tűzoltólaktanya nem az engedélye-
zett 70 ezer, hanem 170 ezer pengőbe 
kerül, a tisztiüdülő 100 ezer helyett 
170 ezer pengőbe kerül, akkor nem 
szavazta volna meg egyiket sem a 
képviselőtestület. Ugyanez a helyzet a 
tanítóképzővel is, mely már 600 ezer 
pengőjébe van a városnak, még sin-
csen tanítóképzője. — Bengáli tűzben 
voltak beállítva a város polgármestere 
részéről az egyes alkotások és senki 
sem tudta, hogy tulajdonképpen hogy 
áll a város 

Mindig minden ugy lett beállítva, 
hogy minden tellik az 50%-os pótadó 
ból s a képviselőtestületnek tulajdon 
kép sohasem volt tiszta képe az ügyek 
állásáról és a város tényleges helyze 
téről. Ez, valamint az, hogy a zárszá 
madásokat állandó sürgetésre soha 
sem terjesztették be, ez volt a legna 
gyobb baj s nem is tudja megérteni, 
mert valóságos rejtély, hogy miért húz-
ták állandóan a zárszámadások beter-
jesztését. Ha ezeket csak egy évről is 
látta volna a képviselőtestület s igy 
tudomást szerez a súlyos bajokról tud 
ellene védekezni és talán meg is tudja 
akadályozni a további romlást. A vár 

megye is már állást foglalhatott volna 
1920 ben, mert hisz ez módjában volt 
«s idejében figyelmeztethette volna a 
keviselőtestületet a bajokra. Elismeri, 
nogy az alkotások jóhiszeműek voltak 
de mert a zárszámadások elmaradását 
mivel sem tudja indokolni a polgár-
mester, elfogadja Kincs István indít-
ványát. 

Dömötör Oyula is elfogadja Kincs 
István indítványát, csak azt kéri, hogy 
a vezetőség most már vonja le a kon-
zekvenciáit a jövőre nézve és ne es-
sen mulasztásba. 

Az elnök a vita után röviden ki-
téri a felszólalásokra, majd szavazásra 
tette fel a kérdést, melyen Kincs apát 
indítványát fogadta el egyhangúlag a 
képviselőtestület, a polgármesteri ja-
vaslat mellett csak a tisztviselők sza-
vaztak. 

Ezután gvorsan perget le a mpi-
rend. Az apaállat tartási költségek be-
hajtására vonatkozólag a egyhangúlag 
a polgármesteri javaslatot fogadta el. 
iUj kivetés lesz). 

Szova Ferenc arrra kéri a pol-
gármestert, hogy az apaállat tartás-
dijakat ne ugy kezeljék, mint az adó-
kat, és azt ne is hajtsák be. 

1928-29 30-ban ha kivetik rende-
sen a bikatartási járulékokat, egy borjú 
árából kifizethették volna. Ma az egész 
állatállományt el kellene adni s mind-
ezért a felelősséget vállalni kell vala-
kinek. Ahhoz hozzájárul, hogy ez a 
felelősségrevonás a dolog végleges 
rendezése után következzen be. 

A csendőrlaktanya bérleti ügye és 
két illetőségi ügy letárgyalása után az 
év utolsó közgyűlése véget ért. 

A jubileumi év 
alkonyán. 

Bár az általánosan kevezőtlen 
gazdasági viszonyok és Kőszegnek 
speciális helyzete rányomta a mapa 
bélyegét Kőszeg jubileumi évére, mely 
a körülményekhez képest szerény ke-
retek között folyt le, az év utolsó 
napjaiban mégis elmondhatjuk, hogy 
a jubileumi évhez alkotások fűződnek 
és a város közönsége jelentéktelen 
áldozatokkal szemben figyelemre mél-
tó előnyeit élvezhette a jubileumi 
évnek. 

A tárgyilagos szemlélő kiszámít-
hatja, hogy a jubileumi év megrende-
zésével kapcsolatban Kőszegre rende-
zett kirándulások, kongresszusok 
mennyi pénzt hagytak Kőszegen, arról 
nem is beszélve, hogy kizárólag a 
jubileummal kifejtett propaganda 
mennyi nyaralót hozott városunknak. 

De cikkeknek nem az a célja, 
hogy most fillémyi pontossággal ki-
számítsam, mit hozott városunknak 
a jubileum (bár ez is nagyon érdekes 
volna) soraimban az év leáldozó 
Napjának utolsó sugaraival akarom 
bearanyozni és visszaidézni azon 
szép emlékeket, melyek kedvessé 
tették az 1932. évet. 
Május 28 szombat délután. Mosolygós 

Egyes szám ára 16 fillér. 
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Kőszeg és Vidéke 
1933. január 1. 

szép májusi nap . . . Uj ruhába öl 
tözöu a varos. A tavalyi jegvert házak 
szomorú frontjai eltűntek es a pompá 
san kicsinositott házak tatarozva, 
zaszlo diszben, az ablakban viraggal 
ékeskedve kacérkodtak szinte egy-
mással. Idegenek szazai a Hősök 
Kapujába ^yönyöiküűfiL-k A városhá 
zán hatalmas kék-sárga zászlót lenge 
a nyári szél Magasiangu tisztek 
egyenruhás tűzoltók, liiaöves papok, 
magyarruhas lányok tarka csoportjai 
btnvpesitÍK a máskor oly kihalt varost, 
a Jézus Szive templom előtt mar ke 
szink az oltáit a holnapi misére, a 
Hitelszövetkezet előtt nagy tolongás, 
jegyeket osztogatnak. A vaiban ünnepi 
hangverseny . A polgármester ód -jat 
szavalja egy sápadt diak : 

Szellemet idézek 
a kósztgi varban . . . 

Majd megszólal a ztnekar, löbb mint 
száz tagu, Kovats karmesttr szinío 
niajat jaisza ; Kőszeg ostroma . . . 
Valóban ünnepi hangulat . . . A gyö-
nyörű májust csillagos este sokaih 

eoren találja az unnepő varos lakóit 

Május 29. Vasarnap. reggel 5 
orakor taipon van mindenki. Utolso 
simításokat végzik a rendezők. G rian-
dok díszítik a hazakat. Ünntpi i/galom 
ío^ el i: inűtnkit. A Nap is kisüt egy 
percre es Ltiagyo^ja a paiinas város' 
.izutan eiiunik. i uzolto csapa ok 
étkeznék, vonattal, gyalog, zene s/ól 
Leventék cseikeszek, diákok, magyai-
luhaslanyok asszonyok, cilindues 
zsakttios urak, dalárdák, zászloh 
laika eidói, kocsik, autók, cifraruhas 
hajdúk, karszaliagos kek sapkás u n 
deztk, i tnd i rök , koszorúkkal siető 
szolgák a pompás rendezés mtlltti 
mir.d mir.tí mtgtalaljak a helyüket. A 
vasúti auomastoi a városházáig soifa 
lat állnak, varjak az áitau tót. 

A kutónvonai mtilósagttljestn 
begötuui a kicsinosított pályaudvarié 
Megjelenik a Koimanyzo es a kövei 
kezo piliatiatoan felhangzik a Himnusz 
Utána a Kormányzó uiszes kísérete 
ü ömbös üyuia labotnoki uniformiv 
ban. AUut, üdvözíts köszönti a 
Koimany i.oi a hosszú útvonalon, 
hiszen nagy kiiünietesben resztéül 
varosunk, amikor a i alian.fő tljöi 
Kőszegre akkor, amikot ezen évben 
lakaiekttsagiszen ponttól masünntp 
sebeken u ü e k e i i sehol meg nem je 

jeni. Sokan mej, a beavatottak is ugy 
tudlak, hogy az utoitó pillanatban 
lemondjak a Koimanyzó erkezcset, 
meii meg az „lilettkestk" stni akartak 
elhinni, tio^y vaiosunk ktilócn fel tud 
ktszuini n a az aiiamló togada^aia. A 
nagy laiaosiggul eb utolso tesi.lttei-
bi i i is itijesen kidolgozott piogramm 
azonban szcp \oii, a piogiainm 
könnyeden guidult ie es an.nytn sz.j. 
voit a lo^udtatas, a bevonulás az 
ünnepi Knaly uion. a laton mise, 
melyei a mtgy espuspök mondott 
au.e>j diuii hatomszaztagu enekkai 
eoer.ei., eppo.yan lelekemeio volt maga 
n i uuiiepkij Hősök Kapuja elóit. Az 
isten uiui.su utuna jón inegcsak. ti 
tieles si.aiui.sag uian alig hogy udeje. 
í-Oue/ii ol ui i.epeiy es u sokeZet dtrtk 
es luzo.io ei sem masiiozoti a Kor 
inaii)£o es u hosoK Kaf uju elüti mai 
ine^nyuaiv ml Lg csatoinai . . , Az 
esit icicjihwiciicnut büiZöiinas latva 
nyossu^oi nyujioti Juuaich egó vaia. 
A huiuiiuas Imí. kísértetiesen vil gitoita 
uicfe u bei\uios tornyait. 

A lobi.n.pseg elmultával azonban 
ueu. lejezcuo.i be a Juiisich tv. SŐ. 
uen. is ezen ünnepéllyel kezdődölt. 
Men u vaios közönségé Isten neve 
utn u lemp.uiufan gyúlt össze imara 
jaiiuui első vasai napjan amikot is 
Mikes Jaiios giot megyéspüspök nagy 
iiiisci potwiiuah e3 s^ent beszedet 
tanon a Szive u n plomban. 

Maruus lő-en ugyoiiCca* nem a 
azokon Keieiek kozO>t ünnepelt 
vaios, műt nem kisebb vendege voil," 

mint József Ferenc dr. kir. heiceg.kia 
á TLSz országos vezerkaraval jött vá-
msunkba és iit nagyhatasu beszéde 
mondott. 

Finta Sándor vezetésével május 
ban több mint 41U tanító jött varo 
sunkba, hogy itt a vasi tanítók gy üle 
süket megtaitva aldozzanak egyúttal a 
4UU eves hősÖK emiékenek. 

A tűzoltóság országos elnöki gyű 
lest, a ine^ye itüoltosaga pedig ünnep 
Közgyűlést rendezett Kőszegen a juhi 
leum napján. M;ly hatalmas tömegben 
es fegyelmezetten vonult fel ez a de 
tek tűzoltóság, melynek elen Szécheny 

b ;oí elnök, M<irino\ ích Imre aílamtitkai 

t s dr. Kiss Eni l állottak. 

A foünnepsegen a már emlitette 
Ken kivul egy töiók követ, meghálál 
nazott miniszter is reszt vett, azon 
r.ivüi más országok elokelősegei, fö 
i-pan, alispan, ve^yesdundaiparancs-
noK, polgármesterek sio. 

Nehany nap n.uiva a fc ünnepsé-
gek után Nihrer Mátyás felu*,yclö-
i^azgato vezeiesevel a Vas- es Sopror. 
megyei polgáti iskolai tanáiok tan 
duliak varosunkba. 

Biczy Eietner és Bilik János i\ 
v\tsi keitesztket hozta el Kőszegre 
d ?zbyulesre jun. 5 en 

Nehany nap múlva a győri tan 
keiuiethez tartozó középiskolák igaz 
gatui gyűltek össze Kószegtn Dsida 
Ottó főigazgató vezetese mellett. 

Hatalmasságban kiemelkedő j ontj 
volt a jubileumi évnek a Voge nap 
junius 19 en, mely vasutas iKipot 
ürenczer Mihaiy es Bieiriet Lajos ren 
d«.zett. Az orízag minden reszeböi 
stieglettek ide vasutasok, akik két 
napot is iit tönötikk. 

Közben egymás után jötttk a fii 
letes gyotsvonatok. Összesen ó filiérts 
lutott l e vátosunkbu. melyeket a ha 
tösag es jubiltumt rendező bizottság 
tógádon es kalauzolt. A gyorsvonatok 
utasat a legnagyobb eliag<tdiaia*sai 
nyilatkoztak a v<>ios szépségéiről. 

A nagy propaganda, meiyet a ju 
biltumi itnoezo bizottság kifejtett, mai 
jUiiUS hónapban hi-tannatan ereztettt 
tiatasat. A vaios tele volt nyarulóv^l. 
Az un közönstg is megerteue a len-
üezcseg kttőszavat: majdnem minden 
un haznak volt nyaraló vendége. A, 
újságok nap nap uian toblaikoz;ak 
valósunkkal. A fóvaiosi napnapok 
hasabokoB keiesztul számolták be egy 
e^y kongiesszusról, vagy filleresekiol, 
Ktpekel hoztak le kepes melieklettk-
ben, színes npoitokban ajanloitak a 
napilapok Kőszeget a nyauio varost, 
soi t^yik napiiap szeizodest is kötött, 
anieiy napuup azu.an sok vendeget 
szalinott vaiosunkoa. Lgy hónapon 
keresztül a posta is kuiou belytgzöl 
hasznait e teliiassal: Kőszeg ostioina 
40t» eves evtoiduloja aikalmaüol. A tó-
unnepseg utan egy hettel mar meg 
induit a hangostiirn országos utja is, 
unieiy a loűnr.epsegtktöl kedves jele-
neteket örökít meg. De nemcsak a 
napi sajtó, hanem a u ű i o is majdnem 
iKiiol-hetie to^ialkozoll varosunkkal, 
a pogaimesiei i^en kedves beszédben 
invitálta n c s az oiszag lakosságát a 
uoiidló ket szürke torny ú varnak ár-

nyeKaba. A fjunrupseg alkalmaval 
fjedig a laülO is közvetítene ŰZ egeSZ 
ünnepség lefoiyasat. Becs es azon tíz 
nemet varos, mt lyeK annak idejen 
segttsegeie jöttek a sok ostromban 
cszegeiiy edeit vátosnaK, u^yuiicsak 
inele^ üdvöz le te t küldtek, e^yes ne-
met v..rosok lapjaikban tiasabokon ke-
e-z ül foglalkoztak a löiök osiro nmal, 
sinet inas varosok kepekkel es mas 
.mlekekkel kedveskedtek jubiláló va-
ionunknak. 

A ny «ralás olyan meieteket öltön, 
hogy intézményesen kellett egyes ügyek-
ről gondoskodni. A rendező bizoltia^ 
nynialó napokat rendezett heteken ke 
resztül es a liet minden napjáia pom-

pás prognmmot állított be a nyara 

lónak 

Nagy előkészületek előztek meg 
július 2. és 3. át A Hungaii autók.ub 
ie-ndtzett Kőszegre kirándulást, nu-ly 
azonban sajnos elmaradt. A kirándu 
lást közösen szervezte meg az auló 

uh a városok polgáimestereivtl, akik 
nagy szamba n jötitk el Kőtzegie, hogy 
itt koogreszust tartsanak. 

' Ötökké felejthetetlen Thur-
ner sopioni polgármester beszede 
jki hűség városa lal óinak üdvözletei 
tolmácsolta a hősök varosa lakóinak. 
N ívós hangverseny es pompás rrnde 
zes ig* n megnyerte a polgármesterek 
rokonszenvet M?ga Sipőcz Jenő huda 
pesti polgármestei is ket éjszakát töl 
tött Kőszegen. 

Az országos vendéglős egyesület 
tf napos kirándulást rendez tt Kőszegre. 
S/iics Mihály, Posch üyula, Fatz 
Antal voltak a bud pesti vezetőség 
e en. A Loreley opera ismételten eiő 
ad.isra került a vendeglősök részére, 
akik kellemes szórakozások, és kiran 
dulas utan hagytak csak el városunkat. 

A Magyar Országos Gyógyszerész 
szövetseg soproni kongresszusa utan 
ugyancsak Kőszegre lándultak, eljöttek 
ide a Sopron Lbenfurti vasút tisztvi 
seloi, budapesti szabad lyceum egy 
nagyobb csapata két napot töltött 
városunkban. Magyaróvár városa is 
rendezett kirándulást Kőszegre. Diákok, 
cserkeszek nap- nap u,án látogatlak 
varosunkba. 

S aki csak itt megfordult kegye-
letes módon áldozott hőseink emieke 
nek. Híny és hány beszed hangzót 
el a hősök kapuja alatt, mennyi koszotut 
es virágot raktak a hősök emiéktáb 
laja alá. 

Augusztus 15-én városunk felé 
fordult az otszag figyelme : az Ipartes 
tűit tek Országos Szövttsege tartotta 
itt kétnapos kongresszusát. Az iparos 
sag vtzeiei közül nugjeltnlek Papp 
Jozstf tlnök ts dr. Dobsa László 
igazgató vezetésevei az ország ipaios 
.aisadalmának vezetői. Izgalmas es 
fontos largyalások színhelye volt vám-
sunk. Ugyanekkor a vasi iparoskong 
resszusnak Apponyi Albert személyé 
btn, aki beszedet intézett az ország 
iparosságához. Ugyancsak beszedet 
intézett az iparosokhoz Hász István 
tábori püspök is. 

Augusztus uiol íó napjaiban ismét 
tanítók ntpesiteitek be a várost. Négy 
napon iskolánkivül népművelési ok-
aló tanfolyamon vettek reszt a megye 
anitói. 

Augusztus 28-án a törökök elvo 
nulásanak évforduló napján országos 
katolikus napot tendezett az Országos 
KatOiikus Nepszövetseg városunkban. 

megyéspüspök sztntmiseje után 
ünntpeiy volt a Hősök Kapujánál, 
ahol Apponyi Albert gróf mondott 
nagyhatasu bes/edet. Odeícalchy her-
cegnő, Ernszt Sándor, Tuti Béla, 
Tobler János, Ötvös Lajos báró Zichy 
Chikán es más előkelőségek vettek 
eszt. Ugyanezen alkalommal az Eme 

rikana (Dsida Oltó) a bencesdiákszo-
vetseg, a keresztény nők szövetsége, 
a kereszteny munkasok és a jubiláló 
kőszegi kai. Legenyegyltt gyülesevej 
kapcsolatban az O.szagos Legényegy-
et rendezett küiön gyűlést (A legeny-
ehyteti gyűlésen resztvett a Legény 
egyletek világszövetségének főtitkára, 
aki Frankfurtból jö»t ei Kőszegre ) A 
napot körmi net zárta be, mely ugyan 
azon útvonalon vonult ve^ig, amerre 
valamikor a virfalak vezetlek. 

Kiemelkedő ponja volt a jubiUu ni 
évtuk a Magyar Töriéneltri Tnrsulíti 
vándorgyűlésé, melyet Thirring Gusztáv 
endezett és amely n<m dr. Doma-

novszky Sándor «t rörténelmi Tarsulat 
másodelnöke elnökölt. 

A jubileumi évfolyamán rendezett 
íazafias ünnepelyek csak fokoztak az 
egyéokénti s eros nemzeti érzést. Ennek 

eredményeképpen megalakult varo-
sunkban a Reviziós Liga, mdy alaku-
láskor Nagy Emil és Lukács Ödön 
tüntettek ki a várost es ugyancsak 
ezen évben alakult meg a Mansz 
be.yi csoprtja dr. Csiky Jánosne es 
Sarlay Ge-zané szervező munkaja 
mellett. 

A beszámoló nem teljes, sok sok 
feljegyzésre melto jeienseg maradt ki 
ezen a cikkből. De hisz a cikk nem 
is beszámoló akar lenni, csak emlé-
keztető a szép jubiláris napokra. 

Hazajöttek a kőszegiek is, akik 
szerte az országban elszórva élnek. S 
milyen büszkék voltak arra, hogy ők 
kőszegiek. Mert amit láttak, az szép 
volt s tetszett neki a hősök emlékere 
emelt monumentális torony. 

Nézegetem az emlékalbumot, mely-
nek első oldalára a Koimanyzö irta 
be névéi és olvasom a következő ala-
itast : dr. Schneller István, Kőszeg 
halas szülötte, majd egy másik helyen 
G ibriel Ilona Kőszegen s^metett olvas-
ható. Ezekei olvasvan kezdtem büszke 
ienni arra, hogy Kőszegen születtem 
es hogy az egykori hősök emlékére 
lendezett űnnipélyek rendezésében 
résztvehettem. 

De ugyancsak ezzel a büszkeség-
gel es Öntrzettel tndom magyarázni 
azt a nagy szolgalatot is, melyet olya-
nok is végeztek, akiknek nincsen meg 
a biztos mindennapi kenyerük sem. A 
hatalmas rendezőgárda, a Katolikus 
Legényegylet tagjai a magyarruhás 
lányok, cserkészek, leventék,'a Con-
cordn dalárda, az egyházi enekkar, a 
Zenepártoló Egylet zene és énekkara, 
a városi fúvós zeni kar tagjai, de leg-
eisi sorban a varos teljeo tisztikara, 
mind mind nagyszerű munkát végez-
tek. A kitűzött cdt ezen szempontból 
a rendező bizo.lság teljes mértékben 
elette. Mert mikor a szűkebb rendező 
bizottság egy evvel az ünnepseg előtt 
a pro framinot össztállilott i nvm szá-
míthatott a lakosság részerői nagyobb 
ieljesitö kept-sségte, a rendezés mun-
kálatai körű*. 

Annál nagyobb nehézségekkel kel-
leti a rendezóbi/.ottságnak megküzdenie 
azeitt aikotasok letesnese körül, melye-
ket maga elé kitűzött: Juiisich hősei-
nek, a vtlágháboiu hőseinek méltó em-
.eket emelni, muzeumot létesíteni és 
felépíteni a rombadólt millcniumi em-
.eke', az óházat. A nthez gazdasági 
viszonyoknak tudható csak be, hogy 
sem a varos, sem a közönbég meg-
f lelően az emlékek letesitésere ál-
dozni nem tudott. Kincs István apát-
plébános gavalléros gesztussal tette 
1 'ieiőve, hogy a hósök emiekére nem 
mindennapi emL-k le'.esült. Örök időkre 
liudeti a Hösök K..puja, ho^y a hősök 
unleke trant kcgyeieitel viseltettünk. 
A muzeun báró Misx«. Káh án es dr. 
Visnya Aladar nevet fo^ja ald ini. Csak 
az óhaz t em tp a t meu. Kár. kúlön-
iun a prograf:iinot szaz szazalekban 

mi'gvalósi haltuk volna. 
* 

A detüs napoK A borongós sí.o-
noru őszi es nde^ léii napok váltot-
:á« fel. Tri« non atka aiait szenvedő 
vaios lakossaga a jubileum alkonyán 
atra keri áhi'atos htvo szivvel es i.a 
^y^ros hűséggel a Mindenha ót, hoz 
zon erre a szegény városra mely 
nár valóban n,e;t ünhődte a multat 

és jövendőt — sze^rj iovői ! 

Milliók kedvelik és fogyasztják 
a kitűnő izű Blokma 

Megkíméli maaét 
»« utániatoktól, ha valódi BtokmtHot 
kér és csak aradail csomagban fogadja al 

»»» 
• m -
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Kőszegen helyeztek örök nyugalomra 
Szájbely Gyulát. 

A kőszegi kerületnek volt majd-

j ö éven át kepviselője Szajbelv 
éves korában Buda-

n e m , OO 

Ovula, aki b8 

pesten elhunyt. Holttestét hétfőn dél-

előtt 11 ótakor szentelték bc a Ke 

repesi-uti temetőben, ahonnan váro-

s u n k b a szállítottak és szerdán délelőtt 

he lyeztek itt örök nyugalomra a csa 

ládi sitboliban. Ugyancsak varosunk-

ban lett bemutatva a szentmise aldo 

zat is. 

Vasvármegye régi politikai éle-

tének egyik jelentós tényezője volt 

a H ü n t m e g y e b ő l idtszakadt Szájbely 

Gyula. Budapesten egyike volt a leg 

szívesebb es legjobban kereső ügy 

védcknek. 
Szájbely Gyula 1^78 ban kezd e 

meg po.iiikai palyalutásat a kőszegi 
kerületben s l(JOö-ig minden ciklusra 
felküldte Vasmegye a képviselőházba. 
E l ő b b a kőszegi, majd a felsőőri ke 
rültt. Kepviselósege alatt sokat do!go 
zott a Varmegye éide keiért. Életre 
hivta a szombathely-kőszegi es a 
szombathely pinkafői helyiérdekű va 
sutakat s az ország közgazdasági es 
ipaii életeben nagy szerepet játszó 
pozsonyi es vaskapui villamos müvek 
alapitasa is az ó nevéhez fűzőink. 

Nagy vagyont szerzett. M<gvásá 
rolta a rohonci birtOKOt a vai kastéllyal 
l9C9 ben s 1(J14 ben adta el. Ubyan 
akkor Kanizsa mellett vett egy 4C0< 
holdas birtokot. A nagy vagyon azon-
ban legnagyobbrészt megsemmisült a 
haboru utáni időkben. 

Halálai özvegye és ^ gyermeke gyá-
szolja, akik közül egyik gyermeke mar 
évek óla varosunkban tanul, itt jai 
iskolába 

I I I R L K 
Boldog újévet kíván a „Kőszeg 

és Videke" minden előfizetőjének, 
olvasóinak és munkatársainak. 

A szerkesztőség és a kiadóhivatal. 

Igazgatói k inevezés . Mikes János 
^ru szombathelyi megyespuspók Na^y 
jyuía kőszegi tanitól ker. iskolaiato 

gaiói a nepoktatas és a tanügy tereli 
szüzet eiüemei tlismereseül c. igaz-
gatova nevezte ki. 

El jegyzés . Kováts József vendég-
lős Itanyat Heniiettat eljegyezte Sepet 
Fertnc epitest valialkozo. 

Ha la lozas . Szerdán hajnalban 
hunyi ei hosszú szenvedés után 57 
eves koiaban Pitr .nt i Ferenc kotcs 
maios es boiKeiesKtdo. Halaianak 
hite vai osszei le anaiaiíbs ieszveft 
kellett, s ez a penieken vegbtmeni 
tenietesen is megnyilvánult. Ozvegyer 
es kis leányán kivui meg a Perkovits 
es Wö.tei csalauok gyászolják. 

buiyos gyászese t ette a Flamisch 
csaicuoi. Lujza novetuk, ki nemreg 
leitptdeii ie varosunkban, alig kelheti 
betetseg utan csutöttökön deiutan ti 
evts Koiaban vaiatlanul elhunyt. Az 
elhunyt öV even at voit tisztviselőnője 
a buuapesu LK1CSON r. t. cégnek es 
"ev nyaian vonult vissza nyugállo-
mányba Kőszegié. Sajnos, a sois neu 
*JVüte mefc, hogy hosszabb ídeik 

tUezt.esse szorgalmas és áldásos éle-
tentK gyunöcset. Akik ismertek jó 
itlkuietei es ktdvts modorát, csak 
Jit it ini ts tisztel i ludiLk. Varatlar 

ti.tly itszvetei kellelt a s.'i,yos 
Jtsztettgti tt i csfclad iiánt. Temetést 
tgiicp ueiuian voll nagyszámú gya 

: i 0 ü közönség jelenlé tben Az el-
" u ' ' > ' ü a n Kaipuii Sar.dor, Flamisch 

es Pau.a növtrukti gyászolják 

* Ma cs miiit len este keszthelyi 

Schwarcz Izsó 
vizsg. Jogászmester 

B.V.É.K. Kőszeg 
Kossuth Lajos-u. 21. 

A Katol ikus Nőegylet nagysza-
bású karácsonyi ünnepségéről röviden 
már legutolsó számunkban megemlé 
keztünk. Igazán meglopó volt a mai 
szomorú időkben ez a szép jótékony 
sági ünnepély, amely a balház nagy 
termében „Az angy.il" játékkal kezdő-
dött. A nagyszámú néző közönség 
nem tudott betelni a kis cs< ppségek 
játékával. A ki. törpék bajos játékát 
külön is ki kell emeinünk. Freiszmuth 
Katinka volt az aranyos kis Jézuska 

körülötte a hóangyalkák és kisérő 
angyalok helyes kis csoporijai tették 
meg bájosúbbá kepét. Schrő'er Erika 
csodás szép angyal ruhájában remekü 
adta elő az üdvözlő beszédet. Nagyot 
szépen szavaltak S/abó Mária, Fieisz-
rnu'h Katinka es Noszek Medi Az 
ünnepi beszédet Kincs István apát 
plébános lartotia. — A Kat. Nőegyle: 
ezúton is megköszöni minden jótevő 
jmek és támogatójának a segítséget 
amely lehetővé tette 200 gyermeknek 
gazdag karácsonyi ajándékkal és 186 
felnőtt szegénynek élelmiszerekkel való 
megajándékozását. A gyeimekek jíté 
kat Bőszné Szabó Irma ttanitotta bt 
és ezzel saját magát is felül muita, 
oly szép dolgot produkált a kicsinyek-
kel, akiknek neveit is megörökítjük 
Hóangyalkák voltak: Freiszmuth Pi 
roska, Dolmányossy Ilonka, Bauer 
Margit, Vince Ilonka, Baldauf Ilonka 
Sóvárady Irtn, Tóth Manci es Nóvák 
Katus. Kiserő angyalok voltak: Szabó 
Mária, Kalienecktr Mária, Schedl Bel 
ius, Becker Emiiia. Szava!ók: Szabó 
Marianka, Freiszmuth Katinka, Sclvd 
Bellus. 

» A Trianoni csá rdában téler 
es nyáton mindenféle ital és etel kap 

Csáni ts 

Értekezletet tartottak, m ni 
minden városi közgyűlés előtt a városi 
jártnak azon tagjai, akik együtt ma 

radtak Kincs István elnöklete alatt 
ízen értekezleten nemcsak a közgyü 
és tárgysorozatát tárgyalták le, hanem 
vitéz Szabadváry Ferenc referádáj 
alapján egyéb nagyon fontos közérdekű 
ügyekben is állast foglaltak. — Itt adjuk 
uidomására az éidekelteknek, hogy 
ezen értekezletet minden külön meg 
íivó nélkül minden városi közgyűlés 
előtt megtartják 2 órai kezdettel a 
„akner etteremben. 

Jó tékonyság , A szegény anyák 
számára ebedeket adók névsorát mai 
számunkban folytaljuk. Arkauer Mi 
hályné, Adler Simonne, Borhy Jánosne 
dr. Beyer Jánosné, Czeke Gusztávné, 
Dorner Ferencné, Ederits Lajosné, 
hitner Gusztávné, Erhardt Józsefné, 
özv. Freyberger Sáttdoiné, Gaál Ist 
vánné, Hausmanninger Károlyné, Her 
telendy N.-né, Jagits Imréné, özv. dr. 
Lruringer Janosné, vitéz dr. Nagy 
Miklósné, Pusky Gyuláné, Tausctier 
Be áné, dr. Tirtsch Grrgelyné, Tompek 
Antalne, Unger Károlyné, Varga Fe 
rencne. Kérjük a jótevőket részesítsék 
a jövőben is a szegény beteg anyákat 
n^yt-n ebédekben 

trti szombathelyi megytspuspök Nagy ható. Szives pártfogást ker 

üyu.a koszeui lanuoi ker. iskolaiato Sándor tul ijdonos. 

Az Ev. Ifj. Egylet ma vasárnap 
d. u. 4 és este 8 órai kezdettel m 
uj ev. elemi iskolában vidám előadá 
sok.it rtndez, melyre a n. é. közönséget 
ezúton is meghívja. Belépődíj nincs 
Adományokat köszönettel fogadunk 
Műsor: 1. Az esernyő 1 felv. \igjáték 

2 A szépségverseny. 1 felv. vígjáték 
3 A periu 1 felv. tohózat 4. A po 
fon. 1 felv. vígjáték. Szünetekben 
Stebnev Mikló1 eramafónitnevei szó-
rakoztatja a közönséget. 

A város par lament jének további 
mükedtsére nézve megoszlanak a vé 
lemtnytk ts ellentétesek a felfogások 
a zűrzavaros sorsolási história és a 
meg nem tartolt vaiasztások kővetkez 
tébtn. Informálódtunk ez üggyel kap-
csolatban, s azon információt kr.ptuk, 
hogy a képviselőtestület ugyanolyar 
összetételben folytatja munkáját mind 
addig, amíg az ügyek jogervényeser 
befejezest nem nyertek, s mig az uj 
választásokat meg nem tartják. 

A tan í tóképző és a város ügyé 

ről uiunk ltgutclsó szánunkban. Ez-

zel kapcsolatban jelenthetjük, hogy az 

első bírósági tárgyaláson, amely a kö-

sze^i jái 'st íróságon tln ult hét. n folyt 

le, a pttiőkti ugy a btif zttés, mini 

pidig a kilakoltatás ügyében tluttsi 

toita a bitósag 

* F í ó k i i z l e l m e g -

n y i l ^ s . TisztiItItt! eiiesi'tm n. é. 

közönségei, hogy Kitá'y ut 7n. számú 

házban iBirilz vendéglőve! szemben) 

j t s k a közkedve l t zené torbé íi 1< liftet ny itotta. A k M n -

í i í e i í , a . n * v e " « | | y « l a z E L 1 T E I L é f . s ? i v t s p á r , f °K a 

I S z i l v e s z t e r e s t 

az E L I T E 

•azban. Kern János bortély cs fodiász 

keszthelyi Baranyai Jóska 
zenekara közreműködésével 

Újévi Bableves különlegesség 

Regge l i g nyitva. 
Boldog Újévet kíván tisztelt 

vendégeinek, és ismerőseinek 

| Wledemann Béla. 
Hirek a S te fán ia szövetségtő l 

A megalakulás alatt levő Stefáni* 
szövetség helyi csoportjának vezető 
sége hálás köv^netéi fejezi ki a sz* 
Domonkos rend róvereinek, amiért 
magas színvonalú Arany ünnepélyüke 
a s;övetseg céljaira heltpli dij mellett 
megismételni szívesek voltak. Az ün 
mpély töhb mint 50 P t jövedelme 
zett, melyen cukrot é* meleg ruhács-
kákat srere7 beavez tóségasztgény 
sorsú kicsinyeknek. Kívánatos, hogy 
inas intezmrnyek is tamogassák 
helyi St-finiát. — \ Mansz, a meg 
alakulásban levő Stefinia szövetség 
TÜködö tagiait, lováhbá azon lelkes 
hölgyeket, akik szivükön viselik a nél 
küh ző, beieges csecsemők és anyák 
s«T«át, kéri a veztlőseg, liocy januá 
10-én, kedden d. u 5 órakor a város 
háza tanácstermében megjelenni szí 
Vfsktdjentk. A!<i anyagi támogatásban 
a szövetséget nem részesítheti, önz et. 
un támogatásával jöjjön e fontos ak 
ció segilségere. 

K-.t k í v ánsága van az U.év 
alkalmával a Szikvizgyat Igazgatósá-
gának. Az első az, hogy minden fo 
uyasztónak boldog uj evet kiv. n. A 
második az, ho^y leltározás céljából 
minden fogyasztó szíveskedjek az ott 
hon keverd üres szikvizüvegtket a het 
folyamán oda visszavinni, ahonnan 
it!e elhozta. 

ALFA SEPARATOR R. T. 
BUDAPEST l. CSUKGÖI-U. 15 A 

TELEFON : 58-8-23, 58-8-24 

VÁROSI IRODA: IX., RÁÜAY-U 14. 

T E L E F O N : 86-1-21 

F Ö L Ö Z Ű G É P E K 
Takarmányfüliesztök 
VAJ. ÉS SAJTGYARTÁSI 

GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK 

Teljes berendezések: 
KANNÁK, MINDEN-

NEMŰ BÁDOGÁRU 

Igen kedvező fizetési feltételek 

KÉKJÉN DÍJTALAN PROSPEKTUST 

S p s s ' m 
t a b l e t t á k 

ciak aa eredéit cso« 

m« (o t j i b i t o a Baver* 

kercirllcl t-lódlak. 
Mindenféle pót. ..erl uta-

iltton víuza yr v 

. . . . A 

Előfizetőink szíves 
f l g y e l m é b e l Jelen -zámunk-
kal megkezdtük l?punk 19'.1S. évfolya-
mát. Ezzel kapcsolatban tisztelettel 
megkerjük összes n b. előfizetőinket, 
hogy lapunkat az uj esztendőben is 
támogatni szíveskedjenek azzal hogy 
az előfizetést megújítsak. Különösen 
kérjük vidéki előfizetőinket, ho^y az 
előfizetési dijat mielőbb jutassák a 
kiadóhivatalba, hogy az ujjonnan 
nyomatás alá kerülő címkék közé 
besorozhassuk. Hátralékosainkat pedig 
arra figyelmeztetjük, hogy amennyiben 
a hátralékos összeg január 15-ig bc 
nem folyna, a lap továbbküldését be-
szüntetjük. 

OT1 értesítés. Értesíttetnek a 
Társadalombiztosító összes tagjai, 
hogy 1933 január 1-től kezdve a ren-
delő órák naponta délután 'J 3 óráig 
tartatnak. A reggeli rendelés megszűnik. 

Veszélyben forog a kő szeg i 
bortermelők 600 éve* kirá lyi pr i -
v i lég iuma, a Buschenschank. A 
készülő uj bortötvény teivtzetéből 
szomoiuan állapították meg Kőszegen, 
hogy meg akarják szüntetni a város 
polgárainak utolsó privilégiumát: a 
szabad borkimérést. Róbert Károly 
1317-ben kelt szabads iglevtle adta 
nega kőszegi polgároknak a Buschen-
sch.mk jogát, amely több mint 600 
.•ven át csorbítatlanul fennállott. A 
királyi privilégium t iitokosai persze 
tiltakozásra készülnek utolsó külön-
leges joguk megvédésére. Ha akciójuk 
nem jár eiedménnytl. akkor jfivíre 
n ár Kőszegen is megmarad a bor a 
,a/d.i pincéjében, mint az ország 
innyi más vidékén. 

Gergely Ba lázs (Bé la ) 

az El t í kávéház főpincére 
valamint 

Baranya i Jóska 

zenekara 

Boldog Újévet kiván 

kedves vendégeinek 

s minden ismerősnek. 

Mozih irek. Újév napján Magyar 
és Ufa hatigos hiradó, vala r.int „Örök 
nyár országa' kulturfilm után Ufa víg-
játékot n utat be a mozi Nagy Katóval 
a főszerepben. Az Ufa mást, mint va 
lóban ki iinő és jó filmet, nem is hoz. 
A darab pedig egyike a legszelleme-
sebb és legíordulatosabb vígjátékok-
nak, amelyet majd végig nevet a kö-
zön«ég. Per.hken ugyancsak Hangos 
híradó és iaj/f lm után Kálmán híre ek 
e^yik legjobb opeieltjet „A hrsang 
tündér*"-t láthatjuk a legpazarabb ki-
állításban es előadásban S.őke S i a . 



Kőszeg es Vidéke 
10..3. január l 

kallal, Verebes Ernővel, Annié Ahlerse 
a főszerepben. A darab filmelőad isz-
nak talán még nagyobb sikere volt. 
mint magának az operettnek. 

Szegény gyermekek karácso-
nyi fe l ruházása . Karácsony estéjei 
a helybeli honvéd tisztikar négy fiu 
és két leánygyermeket, az altisztikar 
négy fiúgyermeket ruházott fel. A tisz-
tikar adományait Képes Winckler 
ezred?s. az altisztekéit Riposa főmester 
adta at rövid kis beszéddel, utalván 
arra, hogy a mai nehéz időben a 
honvédség tagjai minden tehetségükkel 
azon vannak, hogy a közjóté/<onyság-
ból részüket kivéve segi sínek arra 
rászoruló kis, magyar testvéreiken. A 
feldíszített karácsonyfa alatt megtartón 
ki? ünnepséget a honvedek karacsonyi 
éneke vezette, majd a magyar „Hi 
szekegy" zirta be 

* Pén 'eken jelenik meg az ui 
Sz ínház i Élet. A Színházi Élet 196 
oldala egvik hétről a másikra :>5Q ol 
dilr.a bó . u t . K tdió világhiradó cimen 
ugyanis egy pompásan, ötletesen szer-
kesztett rádió ujsa^ot is ad lnc?e 
Sándor hetilapja, a legíz letesebb 
mfi-orral. Európa legnagyobb ad5 
állomásainak legrészletesebb progra i 
ját közli ez a R tdió világhiradó, mely 
nvnden héten tiz olvasónak kifizeti 
egész évre rádióelőfizetését. Az uj 
szám folytatja az l»ló ; diák cimü ön-
életrajzot, rengeteg cikk, ripott kép 
van az uj Színházi Életben, mely da 
rabmaliéklttiil a Forgószelst adja 
Azonkívül kotta, kézimunka.v es teIj^> 
gyermekujsig melléklet is van m< >z 
uj számban, mely 60 fi Úrért Róth 
könyvkeieskedésberr kapható. 

A táviratok vasarnap i pótd i ja t 

a kereskedelmi miniszter 1933 januai 

1 vei megszüntette. 

Hamis ö tpengösök vannak for 
ga lomban ! Felhívjuk a közönség 
figyelmet, hogy hamis Otpengősök van 
nak forgalomban. A hamisítványok 
eléggé sikerültek, de annyira mégsem, 
hogy felismerhetők ne legyenek Mivel 
már" többet felismertek, a közönség 
saját erdekeben cselekszik, ha azokat 
jól megnézi, megpengeti, és megjegyzi, 
kitől kapta Aki hamisítványt fedez fel 
vigye be a rendőrségre. 

Sz igorú ebzár latot rendeltek e 
városunkban, ahol egymásután több 
veszettségi eset is fordult elő. A ba 
eredete még november 7-ére nyúlik 
vissza, amikor egy kóbor veszett 
kutya megmart egy kis gyermeket, aki 
fel kellett szállítani a Past eur-intézetbe 
A kóbor eb innak idején—ugy látszik 
—több ebet is megmart s ezek közöt 
most tört ki a veszettség. Négy kiirtott 
állatról állapították meg Budapesten 
hogy fertőzve voltak. Ezért most 
hatóság a legszigorúbb intézkedeseKe 
tette folyamatba. Kőszegfalván és a 
batskokban minden kutyát és macskát 
kiirtottak, városunkban is mintegy 30 
kutyát pusztítottak el, a megmaradtak 
nál pedig a legszigorúbb zárlato 
foganatosították. 

22 éven feliili nők! 
36 éven felüli férfiak! 
Akarnak-e mindig fiatalok, 
egészségesek maradn i? 

Igyanak minden reggel a csodálatos 

natásu, világszerte ismert természetes 

M !RA" tflauberiós gyógyvízből, ét-

cezés elótt fél vizespohárral. A vér-

keringést szabályozza, frissit iidit, az 

emésztést rendben tartja. Biztos és ter-

mészetes fogyasztószer. Kérdezze meg 

orvosát, igaz-e, hogy e vizzel sokféle 

aetegségnek elejét veszik. Mindenhol 

árusítják literes üvegekben. A „M IRA" 

teserüvizet, mely 7 docis üvegekben 

kerül forgalomba, csak egyszer próbál-

ák ki azok, akiknek hashajtóra van 

szükségük. Alijf egy óra alatt görcs-

mentesen hajt, kellemes izü. Az o r v o s 

udományi megállapítás szerint a l e * 

öbb természetes g laubersó e v izben 
van, miért is nemcsak hajt, hanem 

gyógyít is. Kapható mindenütt I 

a városháza 21. sz. szobájában nyer 

h e ő. 

11.76<J Közlöm az erdekeitekkel. 
iO£y a m. kir. miniszterelnök rende 
stéie 1933. évi február hó 1 tői 
<azdőd'"leg az állami, vármegyei, vi-
os tisztviselők és egyeb aUalmazot-
tk. nemkülö nben a honvédség, csen 

dőrség es ái lvm rendőrség tagjai 
iletőle* ezen csoportokhoz tartóz 
nyugdíjas ,k és özvegyek az eddig 
negyedévenként esedekes lakáspénzü 
<ct havi rész etekben fogják megkapni. 
\z ezen lendelkezés hatalya alá tartó 
zók lakbérüket 1933 február hó 1-től 
<ezdődőleg egyenlő havi részletekben 
f izethetik akkor is, ha ezen rendrlet 
hatályba lépése előtt létesült jogügy-
i t máskent rendelkezik. 

A K a m p i t s-féle vendéglő 
a mai nappal régi helyén megszűnik é> 

19.13. j anuár l é i uj he l y i s ág i ben 

a Királyuton megnyílik. 
(volt Angyal korcsma) 

VVnél számosabb látogatást kér és egy 

bo ldogabb újévet k iván 

özv. Kampits Gyuláné 
vendéglős. 

f i 

11.10.J. Vasvárme^ye alispánjának 
4823 29-1932 számú rendeletéle köz 
lirré teszem, hogy a pajzstetü teije 
desenek meggátlása e.dekében már 
ismételten közhírré te't m. kir. föld 
nüvelesügyi miniszter i rendeletek sze 
int a forgalomba hozandó gyümölcsfa 

csemeték és oltványok ciánozas* kö-
telezővé tétetett. Figyelmeztetem a ÍJ 
kősságot, hogy a legközelebbi cianozó 
állomás Szombathelyen Zanati uton 
van, ahová a kőszegi polgármesteri 
hivatalban kapható ideiglenes szállítá-
si engedelylyel vihetők be a csemeték 
Attól, aki ily ideiglenes szállítási 
engedély nélkül visz Szombathelyre 
csemetét, attól azok el lesznek koboz-
va s még külön büntetésben is lesz 
resze. 

Hivatalos rovat. 
11761. Közlöm a város közönsé 

gével, hogy az 1925 XXVI t. c.-ben 
foglaltakkal szemben az 1932 III t. c 
4. jj.-ban kapott felhatalmazás alapján 
a m. kir. belügyminiszter az ország 
gyűlési képviselőválasztók névjegyzé-
kének 1933 évben történő kiigazítási 
eljárását akként szabályozta, hogy a 
névjegyzékbe való felvétel iránt a ké-
relmet nem január 1-től 10-ig. hanem 
március hó 1-től 15-ig terjedő időben 
kell a polgármesteri hivatalban előter-
jeszteni. A kérelem benyújtásának 
egyéb körülményeiről a központi vá-
lasztmány által kibocsajtandó hirdet-
mény fogja a lakosságot ájékoztatni. 
A kérdéssel kapcsolatos felvilágosítás 

E r d ő s J ó z s e f 

hirdetési irodája 

Budapest, IV., 

Tcréz-Körut 3 5 . 
Üzletfeleinek 

boldog újévet Kiván. 

Köszönetny i lván í tás . 

Azon számos és jóleső rész-

vétnyilvánitásért, melyet felejthe-

tetlen jó férj, apa, testvér, sógor 

és rokon 

Prenner Ferenc 
vendéglős 

elhunyta alkalmával részesítettek 
bennünket, valamint a koszorú-
és virágadományokért, nemkülön-
ben azoknak, kik s temetésen 
megjelentek, ezúton mondok 
hálás köszönetet. 

özv. Prenner Ferencné. 

Köszönetny i lván í tás . 

Mindazoknak, kik felejthetet-

len nővérünk, ill. sógornőnk és 

rokonunk 

Flamisch Lujza 

elhunyta alkalmából fájdalmunkat 
bármi módon enyhíteni igyekeztek, 
teme'ésen résztvettek, különösen 
az ERICSON r.-t. igazgatóságé 
nak a vegtisztességen való kép 
viseltetésétt, a koszoiuk és csok-
rok adásáért ezúton mondunk 
hálás köszönetet. 

A gyászo ló csa lád . 

É r t e s í t e m 

a n. é. közönséget és m.t. ven-
degeimet, hozy férjem gyászos 
elhunyta utan a Király uton levő 

vendéglőmet 
saját n vem alatt tovább foly-
tatom és kérem a n. é. közönség 
továobi jóindiihtu támogatását. 

Özv, Prenner Ferencne. 

U J E V E T 

K I V Á N ! 

ELEKTRO 
Hangos f? f / l C / / / S t> Hangos 
mozi Z J i L / O A l / r mozi 

Műsor : Vasárnap , jari 1 é n : 

Feleségem a szélhámos 
Sláger vígjáték 9 f.lvonásban. 

Főszetcpbet. Nagv Kató, 

Heinz R ü h m a n n . 

Magyar hangos hiradó. 

Ufa hangos hiradó. 

Örök nyár országa . 

Kulturfilm. 

it 

M ű s o r : Péntek, jan 6 án : 

Kálmán Imre világhírű 

| magyar komponista operettje. 

fl farsang tündére 
(Fa»chlngsf«e.) 

Pajzán játék a vidám bohém-
életből, főszerepben Szőke 
Szaká l l , Verebes Ernő es 

Ann ié Ahlers. 

Ufa h a n g o s H í r a d ó . 
Ra j z f i lm . 

I 

Boldog Újévet 
kívánok 

m. t. rendelőimnek 
és jóbarálaimnak 

Schumeth István 

szabómester. 

oooooooooooooooooo 

T. vendégeinek és barátainak 

Biritz István vendéglős. 

T. vendégeinek és barátainak 

Ba ldau f Károly vendéglős. 

T- vevőinek, ismerőseinek, barátainak 

Brader Samu pékmester. 

T. vevőinek, ismerőseinek, barátainak 

Borhy Károly mészáros és hentes. 

T. vendégeinek és barátainak 

Csáni ts S ándo r „Trianoni csárda". 

T. vendégeinek és barátainak 

Dorner Ferenc vendéglős. 

T. vendé?finfk barátainak 

Fcker Ferenc borbély. 

T. vendégeinek és barátainak 

Erbardt Józse f 

Jurisich szálló tulajdonos. 

T vevőinek és barátainak 

Hán i La jos mészáros. 

T. vendégeinek, bvátainak 

Horváth Má tyás vendéglős. 

T. vevőinek, barátainak 

Kle ln lnger Józse f cukrász. 

T. vevőinek, barátainak 

id. Kiss Gvu l a mészáros. 

T vevőinek és barátainak 

Ifj. Kiss Gvu l a mészáros. 

T. vendégeinek és barátainak 

Lakner J ános vendéglős. 

A m. t. mozilátogató közönségnek 

Ludw ig Béla mozitulajdonos. 

T. vendégeinek és barátainak 

Mayer J á nos vendéglős. 

T. vendégeinek, barátainak 

Perkovl ts J ános vendéglős. 

T. vendégeinek és barátainak 

PlechI Józse f bérautófuvarozó. 

T. rendelőinek, ismerőseinek 

PDsky La jos cipész. 

T. vendégeinek és barátainak 

R a n d w e g J á nos borbély. 

T. vendégeinek és barátainak 

Rod ler Anta l borbély. 

T. vendégeinek és barátainak 

Skriba Lajos vendéglős. 

T. vevőinek, barátainak 

Szekér József cukrász. 

T. rendelőinek és barátainak 

Takács Sándo r szabómester. 

T. vevőinek és barátainak 

Vértes Ernő hentes. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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