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Nyilttér sora 40 fillér. 
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M U 

Uj karácsonyi ének 
régi dallamra. 

A mai örökös elvi és személyi 

h a r c o k b a n élő és a gazdasági 

v a l s á g b a n kifáradt ember nem is 

sejti, hogy milyen mély ember-

ismeret nyi lvánul meg a magyar 

nép ősi " karácsonyi énekében : 

M e n n y b ő l az angyal lejött hoz-

zátok pásztorok. 

Az epedve várt Messiás szü-

letését az angyali setegek nem 

Augusztus császár római avagy 

Heródes jeruzsálemi palotája fö-

lött, nem is a vi lágbirodalom par-

lamentje, a római szenátus előtl 

(hirdették, hanem a betlehemi 

puszta kérgeskezü, de jósz ivü , 

tanulatlan de jóakaratú pászto-

rainak vitték meg az örömhírt , 

hogy megszületett a Jézus. 

Áz angyali seregek énekét sem 

|Róma, sem Jeruzsálem, sem a 

ilág egyetlen hatalma nem ér-

ette volna meg. A Krisztus szü-

letésétől számított 1934. év em-

ere telitve van lelki feszültséggel 

Az áldemokrácia kis és nagy 

arlamentjei világszerte csattog-

ak az irigység és féltékenység 

zenvedélyes szócsatáinak kisü-

ésétől. A mi korunk jváltozatos-

ághoz szokott embere a lelki 

ékét hirdető karácsonyi éneket 

gy évben csak egyszer kedveli 

z emberi sziv természetében 

ejlő elérzékenyülést is csak egy-

zer a szent estén karácsonyfa-

yujtáskor engedi meg magának, 

láskor az élete tele van mara 

odással, küzdelemmel, koncért 

fs egy falat kenyérért. 

De irigységre méltók azok az 

gyszerü betlehemi pásztorok, 

ik az angyal szavara nem fon-

oskodtak. hanem nagy örömmel 

ndulának a kis Jézus felkeresé-

se. Ma nem a szivükre hal lgató 

betlehemi pásztorok utódai inté-

'k az emberek es országok sor-

át* hanem az okoskodó, szavakat 

fyartó és paktumokat csináló 

államférfiak. 

^ lelcdjük el, a vi lág bár-

ennyire is büszke j ózan eszére, 
17 embereket puszta érvekkel meg 

E h e t j ü k . Ide az egyszerű 

^sztorok s/.ive, jóakarata és 

Kzmtesege is kell. A régi bet-

' iát rádión és recsegő 

pofonon hallgató embernek 

gMtszik nincs szive, vagy ha 

van, eltemette azt az okoskodás 

mázsás köve. 

Milyen szépen hangzanék 

régi békét és örömet hirdető ka-

rácsonyi ének uj kiadásban, ha a 

a mi vergődő városunk vezetői, 

annak keserves sorsát intéző uj 

városi parlament k i józanodnának 

régi hibáikból és nem folytatnák 

az eredménytelen béka-egérharcot 

Az uj ének régi dallamra ugy 

hangzanék, hogy minden felelős 

tényező a józan esze mellett elő-

venné a szivét is, mert városunk 

szociális nyomora egyenesen égbe-

kiáltó. Ha még soká tart a mai 

nehez anyagi helyzet, akkor el-

ju tunk oda, hogy az egykor gaz 

dag és pótadómentes város pol-

gárai mindannyian Ínségesek lesz 

nek. Régi politikai és elhibázott 

gazdasagi elveinket, amelyek annyi 

erőt emésztettek föl, oly sok sebet 

vágtak és a jóbarátból ellenséget 

csináltak, akasszuk a szegie és 

vegyük elő a szivünket. A város 

minden fetelős tényezője fordítsa 

figyelmét és szentelje tehetségét 

városunk égető szociális kérdései 

megoldására. 

A kis gyermekek otthon és az 

iskolában éheznek, reggeli nélkül 

járnak iskolába, tüdővészrehajlók, 

rongyosak. A rongy és a testi 

piszok e lelki romlás melegágya 

szokott lenni. Középiskolákat és 

egyetemet végzett gyermekeink 

állás és remény nélkül ténfereg 

nek. Pedig ez a semmittevés a 

lelki és elvi meghasonlás bacilus-

telepe, amelyen csak a felforgatók 

aratnak. A szép patinás belvárosi 

házak és művészi kapuk dísztelen 

kerete a város szélén meghúzódó 

erkölcsöt és egészséget kicsúfoló 

tüzlészek, a barakki szükségla-

kások több mint 150 családdal 

Akiknek a választás kezükbe 

adta a kezdeményezést és intéz-

kedést, zendítsenek rá az u j ka-

rácsonyi énekre és vágjanak neki 

a szociális reformoknak. Ne vár-

junk addig, amig a jövő nemze-

deket a megszállók gyűlölete ki-

irtja, itthon pedig a mi részvét-

lenségünk lesz a megölője. A 

lelki és testi nyomort és remény-

telenséget igyekezzünk addig sza-

bályozni , amig medréből ki nem 

önt. Milyen szép karácsonyi vá-

rospolitika volna e z ! 

Az első közgyűlésen hivatalos 

helyről nyomatékosan bejelentet-

ték, hogy városunkban a merész 

tervezések és alkotások kora 

egyelőre lejárt. Sok mindenféle 

célra alkottunk eddig, most tehá 

fogjunk hozzá saját gyermekeink 

testének és lelkének megmenté-

séhez, a reménytelen magyar 

j övő biztosításához. Ez a nemzet-

mentő feladat sose járhat le. 

Ez legyen az u j képviselőtes 

tület uj programmja, u j éneke a 

régi szívhez szóló karácsonyi 

dallam melódiájára, akkor majd 

a sok jóakaratú ember rátalál 

kis Jézusra és — egymásra. 

N. I. 

í városi közigazgatásban 
bő tapasztalatokkal rendelkező egyik 
uj képviselőtestületi tag hosszabb 
cikkben teszi meg észrevételeit az 
autonómia helyreállítása alkalmából 
melyekből a kővetkezőket közöljük 
Sok tapasztalatot és tanulságot kell 
leszűrni a múltból. Okulni és tanulni 
kelt belőle, de mindig ugy, hogy 
város és közönsége lássa a hasznát. 
Két év alatt ötszázezer pengőt fizettünk. 
Csak egy egészséges szervezetű kö 
zület képes erre. Igaz, ebből száz-
hetvenezer pengő az államsegély, 
mely a felsőbbségek jóakaratú táno-
jntásából született meg. A pénzügy 
i misztérium forgalmiadó s<ígitőalap 
oól, melyhez, mint városi alaphoz, a 
<őszegi adófizető polgár is hozzá 
járul. Ez évben a megyei városok 
jsszesen 1850.000 pengőt kaptak 
ii i;clyként az alapból. 

A terjedelmes és gondosan meg-
szerkesztett mindenre kiterjedő megye-
bizlosi beszámolóra ezúttal nem té-
rünk ki. Egyik pontjával azonban 
nódjában lesz foglalkozni a város 
közgyűlésének. Ez a pont a még hát-
ralékos kölcsönök mikénti visszafize-
tése. A megyebiztos tiz év alatt ter 
vezi a közel egymillió pengős várooi 
adósság visszafizetését és már az 
1085. évi városi költségvetésbe kamat 
éi tőketörlesztés fejében 130.000 P 
köt ül állit be, vagyis a hitelügyre for 
ditott összeg a kiadások 38°/o-át 
teszi ki. Ekkora százalékot egyetlen 
magyar város sem fizet, pedig az 64 
magyar város mindegyikének van 
ócskán adóssága. Vannak városok, 

amelyeknek, aránylag sokkal több az 
adóssága, mint Kőszegnek. E városok 
egtöbbje ezideig még talán meg sem 
Kísérelték adósságaik mikénti rende 
zését. Tudjuk, hogy a külföldi u. n. 
Speier kölcsönök tőketörlesztése a 
cormatiy beavatkozása folytán .eljesen 
szünetel, sót a legtöbb város még a 
kamatokat sem tudja fizetni. Vannak 
városaink, amelyek csak 2—3% ot 
izetnek évenként tőketörlesztés cimén. 

Érdekes, hogy Kőszegen a városi 
•cözterhek fejkvótája 28 pengő, Szom-
bathelyen 29, Uipesten 37. Vannak 
városaink, ahol ez 12—18 P, pedig 
ezen városokban is elég nagy a pót-
>dó. Átlagosan a kiadások 1 6 — 1 8 7 , 

között mozog a tőketörlesztések visz-
szatéritése. Szombathelynek több mim 
6 millió pengő adóssága van és a 
jövő évi költségvetésében kiadásainak 
26%-a a tőke és kamattérítés. Kis-
kunfélegyháza, melynek 150'/o a pót-
adója, s melynek pénzügyeit ko r -
mánybiztos ellenőrzi és összadóssága 
négy mill ión felül van, kiadásainak 
18% át fordítja tőke és ka-nat meg-
térítésre. Makó, melynek élén ugyan-
csak pénzügyi ellenőr áll és 1289/» o t 
pótadóval dolgozik, két millió pengő 
adósságára kiadásainak 20%-át for -
dítja. A mai nehéz gazdasági helyzet 
nem teszi lehetővé, hogy az adózó 
polgár áldozatkészségét teljesen ki -
merítsük. Egyszerűen nem birja. Azok 
az értékes intézmények, melyek K ő -
szegen az utóbbi időben létesültek, 
ntm csupán a jelennek szólna!:, ha-
nem a messze jövő nemzedéke is 
élvezni fogja. Fizessen hozzá tehát az 
is, mert talán éppen a jövő generáció 
fogja ennek nagyobb anyagi előnyeit 
élvezni. Legalább 20—25 évre kei-ene 
elosztani a függő adósságok vissza-
fizetését. Kőszeg város villamosűzerne 
95.010 pengó segítséggel járul hozzá 
a jövő évben a városi háztartáshoz. 
Ebből az összegből kellene kihasítani 
egy jelentékeny részt az adósságok 
törlesztésére és lehetővé kellciie tenni 

pótadónak 757e-ról 55—80V« ra 
való leszállítását. Természetesen, egy 
hosszúlejáratú kölcsön megszerzése 
esetén még kedvezőbb?n a'aVulhatni 
a helyzet. 

Van Kőszegnek még egy elinté-
zetlen nagy ügye. Ez a tanítóképző. 

kultuszkormány néhai nagynevű 
minisztere gróf Klebelsberg Kunó, 
annak idején 250.000 pengőt i ' é r t 
írásban a városnak, a tanítóképző 
étesitéséhez. A város ezideig ebből 

a pénzből semmit sem kapott, pedig 
a tanítóképző áll és hála Isten virul is. 
Ki kell szorgalmazni mindenáron ezt a 
beigért támogatást, mellyel a város 
adóssága jelentékenyen lecsökkenne. 
Ezt a kérdést napirenden kell tatiani 
a megoldásig. 
W V ^ A ^ A A ^ W ^ W V ^ W . S í s -

HÍREK 
A karácsonyi ünnepekre tisztelt 

olvasóközönségünknek és munkatár-
sainknak legjobb kívánta inkat I Sok 
boldogságban legyen részük. A mr 
boldogságunk az lesz, ha megelége-
désüket kiérdemelve lapunkat azzal a 
szeretettel támogatják, amellyel mi azt 
hétrőlhétre hozzájuk eljuttatjuk. 

Lapunk munkatársait és ai 
összes intézmények és intézetek veze-
tőit arra kérjük, hogy közerdekü köz-
eményeiket hozzánk legkésőbb pes-

teken délelőtt eljuttatni szíveskedjenek 
az anyag beosztása végett. Későbben 
csak kivonatosan tehetjük, vagy ha 
ugyanarról a magunk írását a nyomda 
már kiszedette, akkor egyáltalában n e r 

Wal lner József kanonok vol í 
pösel esperes testvére, özv. Sztanó Fe-
rencné halt meg, kiben háztartásának 
régi gondozóját veszitelte el. 

Egyes szám ára 10 fillér. 
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Ber ta lan Böske tanárnő volt az 
első női városi képviselőtestületi tat 
A'.ugyaiországon. A képviselőiestül 
felfüggesztésével mandátuma megszűnt 
A most Itíolyt választásokon nem volt 
jelölve, mé is sok de nem elegend<r 

szavazat estit reá. Megvallva az igazai 
a város közönsége nem hive o női 
politikai szert plést nek és aki olyan 
gílamblelkü mint ő, bizonyára r,en 
jól érezhette .ragát a rákényszerilet 
szerepben. Az ő eltme a jótékonyság 
Jobb neki is, a szegényügynek is, ha 
kizárólag ennek szenteli jóságos lel 
két. Dr. Kovácsnéval, Puschnéval, dr. 
Laurlngernéval, Küttel Dezsőnéve 
egyetemben sokkal érdemesebb szol 
galatot végezhet, sokkal rokonszen 
vcsebb téren érvényesítheti e m b e r 
szerető nemes gondolkodását. Ez az 
ő igazi parlamentje. 

Egy íö ld ink kitüntetése. Horthy 
Miklós kormányzónak Budapestre 
történt 15 éves évfordulójára Ágoston 
István klsapostagi áll. tanitó „Horthy" 
cimü alkaln.i költeményet ajánlotta 
fe . E felajánlást a kormányzó elfő 
gadta és leiratában köszönetének adoti 
kifeiezést. — Ágoston istván tanitó 
városunk szülöttje és oklevelét a2 
itteni állami tanítóképző intézetben 
szerezte. 

Hivata lv izsgálatot tartott kedden 
dr. Horváth Kálmán alispán a városi 
hivatalokban. Vele voltak dr. Maitor 
László és dr. Velícs János a várme 
gvéhez beosztott szolgabirák és Nászt 
ier János számvevőségi tanácsos. A 
viszgálat késő estig tartott. 

El jegyzés. TöpferGjula polgár-
társunk fia, Töpfer Ferenc, az Erzsébet 
szálló fópincéte, eljegyezte Krompek 
Teréz urieányt Budapesten. Minden 
külön értesítés helyett. 

Uj ügyvéd. Dr. Fojtényi Ferenc 
oki. közgazda, a Budapest Szekesfö 
városi Vasaipénztar r. t. tisztviselője, 
az egységes bitói és ügyvédi vizsgát 
Budapesten jó eredménnyel letette. 

A nagybeteg megyéspüspök, 
Mikes János gróf budapesti gyógy 
kezelése után autón Repceszentgyörgy 
re érkezett és ott marad tavaszig, mig 
délvidékre mehet teljes gyógyulására. 

A kőszegi róm. kat. hitközség 
képviselőtestületének mandátuma 
f. évi dtcember hó 31 én lejár. Azért 
a hitközség tanacsa uj képviselőtes-
tületi-tag választást rendelt el. A vá-
lasztás 1934. évi december hó 30 án 
ieggt-1 8 órától délután 4-óráig lesz a 
lóm. kat. elemi fiúiskola 1. osztályú 
tantermében. Bővebb tájékoztatást a 
több helyen kifüggesztett „Hirdet-
mény iek nyújtanak a hitközség 
tagjainak. 

Karácsonra vendégeket kapunk. 
Husz budapesti újságírót. A Magyar 
Turista Egylet ujságiróosztalyán ik egy 
csoportját. Kitűzött céljuk az Irottkő. 
Első ünnepnap Szombathelyt nézik 
meg és ebedre a város vendégei lesz-
nek. Délután Kőszegre érkeznek és a 
város megtekintése után pihenőre tér-
nek, hogy korán útra kelhessenek 
Délre visszafelé a Siájerházaknál egy 
szerű turistaebédre vendegei lesznek 
a városnak. Este visszautaznak. A 
vendégek névsora : dr. Berecz Sándor 
elnök, Szegi Pál (Testi Hírlap), Polányl 
Oyörgy VM. Hirlfcp), S/abó B^la és 
neje (P. Hirlap), dr. Baecz Lajos (U,-
ság), Sz. Markos Erzsébet (Uj Nem 
zedék), P. Vá^ó Zsófia (Mvyarság) 
dr. Kosregi Imre (P. Napló, Áz Est), 
dr. Ormos Ede és László (Friss Újság) 
Ujváry László (Társadalmunk), Hanák 
József, (P. Hirlap), Weüner Jakab 
(Népszava), Dreyler Ottó és neje 
(P. Lloyd), Sós László (Vállalkozók 
Lapja) üarami Andor és neje (M i 
gyarország), Vándor Ervin és neje 
(Információ), Gál Imre és neje (Esti 
Kurir). 

Kul turelőadás Kőszegen. Mult 
kedden este 6 órakor tartotta meg a 
Catholica Actio ezévi első téli kultur 
estjet a gimnáziumban. Solymos? 
Vendfl igazgató azzal a gondolattá 
üdvözölte a megjelenteket hogy a 
világnézetünket érintő minden mo 
dern vallasi, társadalmi, irodalmi, tu-
dományos és rrüvésze'i problémák 
tárg>alásában részt kell vennünk, meri 
aki nem halad elmarad. Szeretettel 
köszöntötte a megjelent szombathelyi 
előcdókat. P. Takács Ince prefektus 
előadása a Casíi Connubii papai en 
ciklika hatterét vázolta. Reámutatott 
a nagy reformpápának, XI Piusnak 
hatalrras tudásu egyéniségére, döbbe 
netes színekkel vázolta a daivinista 
miazmákkal telitett házassági Mfogá 
sokat és ennek népeket pusztító rom 
boiásait. Nagy olvasottság, mély meg 
látások, a reális élet betegségeinek 
diagnózisa jellemeztek a gondolatok 
ftlépiiéseit. A kiváló moralista szónok 
boncoló munkát végzett a mai társa 
dalom kóros testén. Nem korholt, 
nem tanított; csak rámutatott arra a 
pápára, aki enciklikáiban Isten előtti 
elelőssége tudatában mint az isteni 

orvos itteni helytartója az egyetemo 
emberiség iránt teljesiti kötelessegét, 
megállapítja a zuhanások lázfokát és 
megálljt kiált a romlásnak. Bárd >si-
Németh János iró „A legújabb magyai 
irodalom szelleme" címmel elts 
natárt vont meg a háború elfitt és 
utan élő költészet között. Utóbbit 
ellemzi a földhöz való visszatérés. 

A faji géniuszt a föld népe képviseli 
egigazabb alakjában. Szabó Duzsővel 
ndul meg a i uj era. Tehetségének 

szülöttjei között ha találunk is szo 
katlan, uj beállítású müveket forrná 
ban, stílusban, felfogásban, de mégis 
uj költők sora indul meg vele. Aho 
g>an a zenében Bartók es Kodály rá 
mutatnak a zenei folyamat ősi torra 
sara. éppen ugy a költészet is vissza 
tér a bőven es romlatlanul teimc 
néplélekhez. Majd saját szerzeményei 
ból adott elő az illusztris vasi köitő 
Sok tapsot és lelkesedést nyújtott a 
szép előadásért cserébe a műértő kő-
szegi hallgatóság. Soiymoss Vendel 
igazgató mindkét előadónak megkó 
szönte hatalmas munkáját; kivánta 
máshol is értékesítsék embertmenté 
es embertnemesitő szép apostolkodá 
sukat és hogy továbbra is üden, zen 
góen szóljon a vasi poézis lantja. A 
legközelebbi kulturelőadás január hó 
ban lesz. 

Meghivó. A kőszegi Polgári köt 
rendes évi közgyűlését e hó 26 án 
d. e. fél 11 órai kezdettel a kör he 
lyiségében tartja meg. Tárgy. 1. Al 
elnöki beszámoló. 2. Elnökválasztás. 
3 Pénztári jelentés a felmentvény 
megadása. 4 Esetleg indítványok. A 
tisztelt tagok felkéretnek lehetőleg 
teljes számban megjelenni. Elnökség 

Pásztor já ték a zárdában. A 
kat. Legényegylet ma vasárnap d. u. 
2 órakor és este 7 , 6 órakor a zárds 
dísztermében Pásztorjáték cimü elő 
adást tait. 

Szilveszteresti bál t rendez az 
Ágyteritőgyár sportegyesülete műsor-
ral egybekötve a Balház összes ter 
termeiben. Előkészületek már serényen 
folynak, hogy a közönség kitűnően 
érezhesse magát. A meghívók szét 
küldése folyamatban van, aki tévedés-
ből nem kapott volna, de meghívóra 
igényt tart, ezt jelentse be a SchröLr 
vendéglőben. 

Az országos vásárok kérdésével 
legközelebb már az egész vármegye 
területen foglalkoznak a hatóságok. A 
kereskedőtársulatok vármegyei tanács-
kozásánál szóba keiült az erről a 
keidésiöl itt tartott előadás és vala-
mennyi jelenvolt elhatározta az orszá-
gos kirakodó vásárok megszünteté-
sére irányuló mozgalom megindítását. 

TUNGS 
t R Á D I Ó C S Ő 

X & f o L c & o r u f t c c e w - v t Axé&x 4>r 

Az iparostanonc- isko la fel-
ügyelőbizot tsága folyó hó 16-án 
délelőtt tartotta gyűlését a katolikus 
elemi iskola tannestermeben Zoltán 
Géza igazgató elnöklésével. A köz 
gyűlésen a bizottsági tago< igen szép 
számban voltak képviselve.— Atár^v 
sorozat szerint a gyűlésen foglalkoztak 
a folyó évi beiratási dijak elszarrolá 
aával, a bírságpénzek felhasználásává! 
az iskola céljaira, s az iskoia tanul 
mányi ellenőrzésire kiküldendŐ tagok 
kijelölésével. — Zoltán Géza igazgató, 
elnök a tél folyaméi rendező nép 
művelési előadásokról Indít eszme-
cstrét, amelyek a kőszegi iparosság 
szakképzettségének és szellemi nívó 
jának emelesére szolgálnak. Rövid 
előadás keretében rámutat atra, hogy 
a kőszegi iparosság több srazado 
múltra tekint vissza, a város életéber 
es törteneteb^n mindig nagy szerepet 
játszott s a hagyományos értekek 
megőrzését és továbbfejlesztését a 
jelenben sem szábad tImulasztani. — 
Vitéz Nagy Miklós dr. polgármister 
helyettes, Jagits I nre főjegyző e 
Dömötör Gyula ipartestületi el«ök 
elénk hozzászólások keretében foglal-
koztak Zoltán G;za igazgató inditvá 
nyr.val es azt teljes egésziöen ello 
gadták. A bizottság Dömötör Gyula 
ipartestületi elnököt és Kutasy János 
tanitót kérte fel eziranyu javaslat kidol-
gozására Zoltán Géza igazgató biza-
kodó örömét fejezte ki a munka meg-
ndulásához, m»j l megköszön ea tagok 

megjelenését s a gyűlési befejezte. 

A karácsonyi iskola i szűnel 
december 28 tói január 9 ig tait 

Karácsonyfa a leánygimnt 
z iumban. A Gyurátz Ferenc leányit 
c um tanári testülete és tanulóvrt^ 
.zidén is csütörtökön 12 szegénysort! 
elemi iskolás leányt ruházott tel él 
ajándékozott meg élelmiszerekkel 
Mindezt gyönyörű ünnepség kereiébti 
eszközöltek, amelynek során Kid 
l tván vallástanár a szivek m é l y é | 
nató elmélkedést tartott, a tanú! 
pedig énekekkel, zongora játékkal 
szavalattal emelték az ünnepely m»f-
hittségét. 

Az evang. nőegylet karácson 
fá ja Szombaton az ev. Nőegylet 10] 
munkaképtelen öregnek osztott ki clt 
niszert és 60 szegény gyermeket látofl 
ei ruhával, cipővel, élelemmel. A bo d 
gyerrni»karcok örömét fokozta a gykj 
nyörü karacsonvfa, melyat áldott lelki 
hölgyek díszítették fel. Az ünnepsq 
melegét fokozták a kedves szavalat 
és énekek, amiket a felruházott 
m kek számára társaik mond k t | 
hogy a gyermekekhez mint a jelenlev 
nagy számú közönséghez a karácson; 
hangulattól áthatott beszédben szól 
Weisz Vilmos lelkész. 

Kőszegfalván az elemi iskolás 
karácsonyi tárgyú színjátékot adt 
sió az iskolában Szövényi Gyu 
tanitó kitűnő rendezésében. Kőszegn 
számos vendég volt jelen a poigár 
mesterhelyettesei az élén, kiknek tis; 
teletere a fúvószenekar szerenádd 
adott. 

Tudja már mit vegyen karácsonyi ajándéknak? 
A feleségének 1 pár .Viktória" házicipőt és 1 pár hócipét Fried-nél! 
A férjének 1 par meleg papucsot ts 1 pár sárcipőt Fr ied nél! 
A fiának 1 pár vízmentes sportcipőt Fr ied nél! 
A leányának 1 pár korcsolya- és 1 pár divatos hócipőt Fr ied nél! 
A mamájának egy pár meleg cipőt Fr ied nél! 
A papájának egy pár meleg hócipőt Fr ied nél! 

Mélyen leszállított áron vásárolhat! 
F R I E D - n é l . 

5COC 

Waldbauer— Kerpely vonós-
négyes kőszegi hangversenye januát 
20 an Wsz a Domokos záida díszter-
mében délután 5 órakor. A világhírű 
magyar quartett hangvfrsinye Kőszeg 
város zenecletének egyik legnagyobb 
cserrénye. Jegyek «iég előjegyezhető^ 
az Emericanum ts Roth Jenő könyv 
kereskedésében. 

Az országos vásárnak ne\<^t 
helyi és környékbeli kirakodást es<̂  
időjárás hátrányosan befolyásolta, 
kínálat elég nagy volt, de csak 
ruhás sátrak és a karácsonyfa el ir 
sitók értek el valamelyes forgalmi 
Az állatvasárra a felhajtás nagyö 
csekéiy volt. Feltűnően olcsón kinál 
ták a növendeksertést. 

Legszebb karácsonyi ajándék a bőrkeszíy 
P r í m a bélelt bőrkesztyű 5'90 P-tŐI. HÖFLE-kesztyiis szombathely Király-utca 19. 

'Kováts-szálló mellett. 

-(•rí 
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« ' V t á s s a l szolgál a rádiókészülék«K meg-
választására, kezelésére és a hibák gyors 
kijavítására. Érdklődj tk szakkereskedőnél. 

Az evangél ikus leányl iceum 
növendékeit érdekes kirrel bocsátotta 
szét a karácsonyi szünidő előtt. Az 
uto.só tanítási órában tájékoztatták a 
tanárok a tanulókat a tanítás beosz 
tásának újév utánra tervezett uj rend 
jeről, amely szerint a tanítás osztály 
termek helyett szaktárgyak szerint be-
rendezett termekben fog töiténni. 
Amint eddig külön a szakszerűség 
kívánalmai szerint berendezett termek 
ben folyt pl. a fizika, a természetrajz, 
a torna és a rajz tanítása, ugy a jö-
vőben ez a rend általánossá fog válni 
s külön meg lesz valamennyi tárgynak 
a tárgy sajaisagának megfelelően be 
rtndezett és felszerelt tanítási terire. 
Érdeklődtünk ezen uj rendnek rész 
letei iiant Arató István leányliceumi 
igazgatónál, aki készséggel kilátásba 
helyezte, hogy lapunk utján részieta 
sebb tájékoztatást fog adni a nagy 
közönség számára. Már most is je 
lezhetünk azonban annyit, hogy a 
leányliceumba bevezetésre kerülő ez 
ai uj rendszer külföldön már sok 
helyen ismeretes és értékes előnyök*! 
termelt olyan intézetekben, amelyek, 
miként a kőszegi leányliceum is, egy 
részt osztályonként kevés tanulóval 
másrészt nagy internátussal rendel-
keznek. Magyarországon az első lesz 
a kőszegi leányliceum, ahol ennek az 
uj ti-nitasi rendnek bevezetését meg 
kísérlik. Így tehát mi kőszegiek káttö 
zött érdeklődéssel kisérjök városunk 
ban meginduló ezen úttörő pedagógiai 
munkásságot. 

Nagy spor t tere t épitenek s 
Hunyadi Mátyás reáliskola mögötti 
területen gazdasági épületeinek szom 
szeüsagaban. A földmunkát 40 csöng 
rádi munkás már megkezdte. Tavasz 
szal a befejezett alapra épületet és 
600 személy befogadására tribünt épi 
tenek. Berendezése a sport mindon 
ágára kiterjedő lesz. 

Meleg esős idő járás volt egész 
heten. Ugyanilyet jelentenek égési 
Európából. A meieorologiai intézet 
azt adja hírül, hogy lassan hidegre 
fotdul az idő, még havazás is lehet. 
Igaza van. Ezt jelentések és műszerek 
néíkíil és meg lehet állapítani. Igenis 
lassan hideg Itsz, meg hó is lesz 
Söt, még tulteszünk ezen a jósláson. 
Tartósabb hideg után fagy is lesz, hó 
vihar is lesz. — Nagyobb baj az, 
hogy a tulenyha december miatt már 
must kezdenek panaszkodni a földet 
művelő gazdák. Eddig csak tavaszkor 
kezdődött az elégedetlenkedés. 

Kószegfalva k r i sz tk ind l i j e a 
vasúti megállóhely. Kőszegfalva telep 
lesz a hivatalos alnevazésa. fA föld 
munkálatot már megkezdték és nem 
sokára jelzője is a fel illetve leszal 
Ián helynek. Lassanként csak mindent 
eler ez a derék telep. Megérjük meg 
a*t is, hogy villamos vezetéke lesz 

egy szép napon arra ébredünk, 
"°By megelőznek a vízvezetékben. 
Félreértés ebből a vizből (vagyviccből?) 
n« legyen. 

Si szakosztály létesítését ter 
vezi a helybeli Sportegyesület. Az or 
wágos Szövetség kéri ezt támogatni, 
ha legalább 20 taggal megalakul. Igy 
élvezhetik az összes kedvezményeket 

Szeretet ünnepe az ovodában 
Bensőséges, meleg ünnepély kereté 
ben köszöntötték óvódásaink is a kis 
Jézuskát pénteken délután zsúfolásig 
megtöltötte az ovoda nagytermét a 
szülőknek nagy serege és az ovoda 
vezetősége. A pompásan feldíszített 
tarem karácsonyi hangulatot kölcsön-
zött, melybe kedvesen pislogtak bele 
a terem két sarkában édességekkel 
megrakott karácsonyfa gyertyafényei. 
A kek-sátga függöny mögül bájos ki i 
angyalkák röpködlek elő, kiknek vidám 
sorát kipirult arcú fiuk tarkították 
Énekek, szavblatok, perbeszédek sze 
retetről, vallásosságról, hazaszeretetről 
szóllak és csalták ki az örömkönyeket 
a boldog szülők szemébe. A nagysi 
kerü karácsonyi ünnepély után Schnel-
ler Aurél dr. elnök oszlottá ki a sze 
gény sorsú gyermekek között a kari 
tasz jegyében összegyűlt meleg iuha 
nemüeket sálokat, hogy ne dideregje-
nek ovodába menet a kis szegenysorsu 
aprófágok. — A vezetőség ehelyütt 
köszöni meg a szülőknek karácsonyi 
adományaikat. Külön is köszönettel 
emlékezik meg az ovoda vezetősége 
Bartos Nővérekről, akik a salokhoz 
szükséges pamutot adtak, azonkivü 
juhász Gabriella,- Szovják Béláné, özv 
Peitzker Ferencné, Pálmy Idus és 
Matildról, akik a sálokat kötötték. — 
De beszámolónk nem volna teljes, ha 
első sorban nem Tóthne Takó Itma, 
Róka Irén és Wledemarn Lillr.ró 
emlékeznénk meg, akik kötelességüket 
messze felülhaladó meleg szeretettel 
és szivvel kiszitették elő az ovodisták 
szép karácsonyát. 

A törvényhatóság i érdekkép 
viselet i tagok választása volt az 
egész megye területén mult vasárnap 
Kőszegen ugy a kereskedők mind az 
iparosok a megyei közös értekezleten 
jelöltekre szavaztak. A kereskedők ré 
széről 37 en adták le szavazatukat 95 
jogosult közöl A helyi jelölt, Hacker 
Samu füszerkereskedő ebből 3o sza-
vazatot kapott. Az ipartestület 337 
tagja közül 121 szavazott. A helyi 
jelölt, Dömötör Gyula, ebből 104 sza 
vazatot kapóit, annak dacára, hogy 
megelőző este ellene szervezkedett 
néhány iparos. Vasárnap reggel ennek 
folytán az ő hivei is megmozdultak 
és amint a szavazatok szárra igazolja, 
kitűnő eredménnyel, ami neki elegte 
télül szolgálhat. Bizonyítéka ez annak, 
hogy az iparosság nem befolyásolt 
resze elismeri elnökének az iparos 
ságért kifejtő buzgóságát és eredné-
nyes működését. — Az egész varme 
gye területéről befolyt szavazatok 
szerint az ipari érdekképviselet egyik 
megyebízottsági tagja Dömötör Gyula 
lett, aki bizonyosan az iparérdekek 
mellett Kőszeg város érdekeit is figye-
lemmel fogja szolgálni. — Hacker 
Samu a megyei kereskedőcsoport so-
rában mint helyi és központi lelölt 
póttagul nagy többséggel választatott. 

Szorgalmas egyenek ügynöki munkaval 
szép keresethez 
juthatnak komoly cikk eladásával 
helyben és vidéken. — Ajánlkozók 
Qimüket adják le a kiadóhivatalban. 
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Sajtóestély volt a Szent Domon 
kos iskolák dijztermeben mult vasár-
nap. Dr. Gyöngyös Endre az Actio 
Catholica elnöke üdvözölte a közpon:i 
titkárt, di. Keleti József ügyvédet, aki 
a katolikus rajtó feladatáról beszélt 
igen érdekesen. Az ebt fénypontja 
volt Kincs István prelátus „Rabbilincs-

cimü ötletes vígjátéka, melyet a mű 
kedvelők kitűnő elősd^sban mutattak 
be. Az illusztris szerzői lelkesen ün 
nepelte a nagyszámú közönség. Végűi 
Németh Imre igazgató záróbeszedet 
mondott ugyancsak a katolikus sajtó 
támogatásának szükségességéről. 

F igyelmet érdemlő hargver 
seny lesz városunkban január 12 én 
szombaton este 8 órakor a bencés 
gimnázium dísztermében. A kat. egy-
kazi énekkar vegyeskara ad nagysza 
básu hangversenyt kitűnő programmal 
A műsor három részből áll: először 
az egyházi énekkar karácsonyi énekei 
ad elő modern zeneszerzők feldolgo-
zásában. Ezután Soly-noss Vendel 
bencés igazgató a zene fejlődésével 
kapcsolatos tanul-nanyát adja elő. A 
műdalok közt szerep?! Kárpáti: Az 
alkony című daia is. A kart Szabó 
János karnagy vezényli. 

A zárórát miniszteri rendelet ál 
lapítja meg a dec. 23-iki vasárn ^pra. E 
szerint nálunk a túlnyomóan élelmi 
szereket elárusító és más üzletek is 
reggel 7 tői este 6 óráig tarthatnak 
nyitva. Ezzel szemben elvárja a mi-
niszter, hogy karácsony mindkét nap-
ján zárva tartják. E rendeletben is 
szerepel a .túlnyomóan élelmicikk" 
*ifej»zés. Ez vonatkozik a helybeli 
szatócsokra és vegyeiüzletekre is 
Egyik sem ilyen, tehát ez ertelemben 
kell elbírálni a záróra általános ren 
delkezésénél. 

Anyakönyv i h i rek. Születések: 
Dabóczi István—Róka Anna : litván 
r.k., Lendvai Feranc—Horváth Anna: 
László r.k., Randweg Nándor—Kogler 
Anna: Anna r k., Ecker János —M itz 
Mária : Marianna r.k., Zacsik József-
Kern Mária: Gertrúd r.k., dr. Gyön 
gyös Endre-Kampel Ilona : Klára r.k 
Házasság : Bruckner Lipót—Rosenber-
ger Qizella, Glóbits Vilmos—Ecker 
Irén. Halálozás: Szalay Mária 20 éves 
tüdővész, Bősz Rezső 75 éves tüdő 
gyulladás, Wölfel Szidónia 53 éves 
• zivizomelfajulás, Hochecktr Károly 
24 év szivbenulás. 

Betörés. Ismeretlen tettes pénte 
ken éjjel a kapuszinböl álkulcscsai 
behatolt Schermann vendéglőjébe es 
onnét egy villamos zseplámpát és 
szivart, cigarettát vitt el egy jókora 
spriccer elfogyasztása után. Mikor a 
tulajdonos gyanús zajra felébredt, a 
tettes a kerten át illant el. A rendőr-
ség nyomozza. 

Bormérés. Elsőrendű idei 
vörösbort mer Sulyok Ferenc Ro 
honczi utca 13. tz. alatt. 

Káros a gyümölcsfa bemesze-
lése. Sok kelyen még máig is töme-
gével láthatók a már messziről fehérlő, 
bemeszelt törzsű gyümölcsfák. Hosszú 
id«ig vitatkoztak azon, hogy előnyös 
e a fák törzsének bemeszelese, avagy 
adirányos. Az uj*bb megfigyelések 
utóbbi mellett döntöttek. Hideg ellen 
nem vedhetjük a fát meszeléssel, mert 
\ növényeknek a faggyal szemben 
való ellenállása nem a külsé, hanem 
belső élettani tulajdonság, amit külső 
beavatkozással oly kis mértékben 
leket fokozni, hogy ennek erősebb 
fagyok eseten semmi jelentősége sincs, 
mint ahogy semmi előnye nincs, ha a 
fát abból a célból meszelik be, hogy 
a nyulrágás ellen megvedjék. A nyul 
télvíz idején megrágja a bemeszelt 
csemetét is. Megállapíthatjuk, hogy a 
meszeléssel semmit nem használunk. 
Ha tüzetesebben vizsgálódunk, látni 
fogjuk, hogy ártunk veíe ugy a fának 
mint saját magunknak. Először is a 
fának ártunk vele azáltal, kogy a tör-
zsét bekenve egy hig mészoldattal el-
zárjuk az összes légzőnyilásait, ami a 
fát fejlődésében erősen hátráltatja. 
Magunknak pedig azzal okozunk kart 
es bosszúságot, hogy a tél hidege 
elől a fa kérge alá húzódott állati 
kártevők (részben mint álcák, peték, 
részben p.dig fejlett rovarok) biztos 
áttelelését elősegítjük azzal, hogy még 
jobban megvédjük a káros külső be-
hatásoktól. 

Bozsok nagyközség újra kis-
község lett. A szerdahelyi jegyzőség-
hez osztották be, ahova régebben is 
tartozott. Jegyzőjét és Írnokát egyelőre 
rendelkezési állományba helyezték. 
Szerdahelyen meg majd szaporítani 
kell a munkaerőt. A megtakaiitás 
alighanem egyenlő lesz a nullával. 
Csak több csizmatalpat fog koptatni 
a népes Bozsok község. Hogy miért 
• ellett ennek igy történie, nem ertjük. 
Talán megmagyarázzák a Piros— 
Rigler—Grünnwald - Pek vagy más 
bozsoki vezetőemberek, akik annak 
fejlesztésével annyi buzgósággal fog-
lalkoztak. 

Rablótámadás Szombathelyen. 
A Szily János utcában, ott hol a Szé-
kesegyház, a kanonoki házak, a tör-
vényszék és sok más palota van, de 
az esti órákban mégis néptelen utcá-
ban egy szombathelyi kereskedő fele-
segével látogatóba ment. Egy hirtelen 
előugró fétfi kitépte a nö kezéből a 
retikűlt, kivette a pénztárcát es a 
retikült eldobva futásnak eredt. Eddig 
nem sikerüli kinyomozni. 

Iskolaruhdk Lódén-
t»ól ő pengőtől, férfi öltönyök 20 
pengőtől nagy választékban kaphatók 
Z e r t h o f t r R e z a ő rukaáruházá-
ban. Hosszú és rövid télikabátok, 
hubertus, bőr és boy kabátok nagy 
raktára Olcsó árak. Gal lér t iszt i tás, 
kelmefestéa, vegyt iszt i taa. 
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A posta i kü ldemények nagy 
sága és bélyegfelragasztásira vonat 
kozó uj rendelkezések lépnek életbe 
január elsején. Annyi benne az eddi 
giektől eltérő, hogy külön cikke 
igényelne. Jó lesz megszerezni az 
újévi postakönyvet a levélhordóktó 
Abban talán benne lesz, ha ugyan 
elfér. Ajánljuk az uj rrndelet gondos 
tanulmányozását. Ha csak egy n ili 
méter eltérés lesz egy borítékon vagy 
bélyegfelragasztáson menten felboru 
az egész intézmény. Az egyetemes 
postakongresszus, mely évenkint tartja 
üléseit, eszeli ki, mire van szüksége 
a világ népeinek, hogy az amúgy i* 
agyonterhel* postára még a fünövés 
hallgatását is raokt? oálja, a ráérő 
nepekre pi d g a b szankodást ott 
hol a bürokratizmusnak nmugy is 
sok megrögzött hive van 

Könyv ismer te tés . Madelon Lu 
lofs : Gumi. A „Jó Könyvek" leguja'ib 
kötete. Regény Fordította Kovács 
György. Fanihéon kiadás. A nemzet 
közi könyvpiac egyik legnagyobb 
sikere ez a trópusi regény, melynek 
hollandus irónöje ma itt él közöuünk 
Budapesten. Ket gyarmati fehér er.be 
házasságának törtenete a regény cse 
lekmenyének a váza Az egyik mely 
csupán hirtelen támadt vonzalomra 
épült, összeroppan a barbár földön 
A másik, amelyet a hősiesen megte 
remtett otthon és a családi szeretet 
gátja véd, megtépázva, de tisztultar 
cs keményre kovácsoltan kerül ki a 
Vadon viharaiból. 

A postás csenget és a család 
ámulva veszi át az ajándékot. Egyik 
csomagban ott van egy gyönyörű 
kézimunka újság, a Tündérujjak fris* 
száma Csupa szép kép, hasznos szö 
veg. Egy másik csomagban gyönyörű 
tüllfüggöny, 150x250 cm. levegős, 
rácsos, finom holmi. Kockák, virágok 
raj.a (részben már el is van kezdve a 
kézimunka) Ebbei a csomagban van 
azonkivü! egy csoma® MEZ gyöngy 
fonal a függöny motívumainak kihim 
zéjehez. S mindez ajándék. A család 
kémlelfidvc néz a meglepetés szerző 
jérs: a kedves családfőre. Egyszerre 
hányféle ö iöm l Olvasnivalók, kézi-
munka, szórakozás karácsonyig és 
végül egy gyönyörű függiny a leg-
szebb szoba ablakán. Mindezt pedig 
egyetlen mozdulattal szerezte meg: 
előfizetett a Tündérujjak egész évfo 
lyamára P 14 40 nel. Ehhez jár a 
nagyszerű ajándékcsomag. Kérjen in 
gyenes mutatványszámot! iBudapest. 
Szervita-ter 3.) 

H i rde tmény . Az a földművesek 
földbirtokosok, bérlők, kiknek osztrák 
hatarkerúletban maguk által müveit 
mező, kert vagy erdő gazdaságuk van 
s azok családtagjai határszéli utiiga 
zolváayt igényelhetnek. Az igazolványt 
a Készegen lakók részére a kőszegi m 
kir. rendőrkapitányság 1935 január 1. 
és február lő. között állítja ki. E 
határidőn tul előterjesztett kérelmek 
nem teljesíthetők Az igénylésnél hitelt-
érdemlően igazolni kell az igényjogo-
sultság fennállását és a birtok fekvese 
szerint Illetékes kataszteri község elöl 
járósága altal kiállított hatósági bi-
zonylattal a megye vagy határbirto 
kosi (bérlői) mivoltot. 

Dr. Vastagh Zoltán s.k. 
m. kir. rendőrkapitány 

Karácsonyra 

ne okozzon gondot, ba 
kevés a pénze, mert elég lesz 
Ugyanis a forgalom emelése céljá 
ból áraimat mélyen leszállítottam 
Borsalino, Gyukjts, Halban és 
bamask, Kalapok, 

óriási választékban 
Oroszlán védjegyű ingek és gallérok 
*gy*dárusitása. Férfi és női harisnyák 
zokn ik ; férfi, nöi é* gyermek kötöt l 
arukban, si- és korcsolya pullove-
rekben, valamint az összes divai 
és sport cikkeKben nagy választék 

mélyen leszállított árak-
rTakarékosság„ utalványait 

készp^nzértekben fogadom el. 

Weltner Mór 
divatháza 

Szombathely, 
Erzsébet királyné-u. 22. 

Szinház. 

O l c s ó n e l a d ó különböző 
tárgyak: egy szekrény, egy ágy, egy 
3 fiókos szekrény, egy nagyobb fehér 
babaágy és baba szekrény, egy kitűnő 
hangszóró és fejhallgató, egy masszí-
rozó gumihenger (punkt roller), egy 
fekete kabát, egy pár fekete hócipő 
és ket téli gyapjuszvetter. Cim a 
kiadóhivatalban. 

egy kcivér-
s e r t é s 

Ki rá l y ut 33. sz. a lat t . 

Csak hat napra gyulladtak a ri 
valdak lámpái Kősztgen, de eléc 
ideig, hogy 'niegitelhessük : a videkhrz 
újra visszatért A'api Nándor társulata 
kitűnő együltes ; a rendezés, az elő 
*dás, a szereplők játéktudásának össz 
hangja komoly szinészmunka eted-
ményeit fényjelezték. 

A darabok kiválasztása — le 
intve a rendílkezesre álló újdonság 

anyagot — szinttn hozzáértő kézre 
vallott Legfeljebb az egyik vígjáték 
nem volt egészen méretezhető a kő-
szegi közönség különleges Ízléséhez 

Beszámolónk a következő: 
Szombat: Helyet az ifjúságnak. 

Vigjáték. Az áHekinthető és a jelene 
tek komikumának kidomboritására 
örekvő rendezést Her.ci Sándor vé 
ezte. A szereplők élén Alapi Nándor 

ál lot t : kivételes tehetségű színész, 
könnyen varázsolt életet Boronkay 
Uyörgy furcsán érdekes figurájába. 
Hortobágyi Artúr jó ismerősünk, az 
inök szerepében csak kőszegi sikereit 

öregbítette. Horváth Lucy kedvesen 
oldotta meg feladatát. Komoly mun 
(át végezték még: P«tö Endre, Henci 
Sándor, Poór Irén es Zách János. 

Vasárnap : „Szuhiy". Szalay Lászó 
vígjátéka. A rendezes érdeme, hogy e 
karakter-f gurákkal teletűzdelt, de so 
váuy mtsejü darab mir.dvégig élén, 
volt. (Alapi Nándor.) A szereplő* 
közül Hortobágyi Attur számára nyi 
lou alk. lor.., hogy megmutassa mélyre 
alapozott tehetségét. Majdnem egy 
vonalban haladt vele Henci Sándor: 
vérbeli színész, de nem egeszen ki 
forrott. Rajtuk k ivü l : Horváth Lucy, 
Somogyi Rózsi, Pető Endre, Fellegi 
István és Poór íren kérnek részt a 
< ikerből. 

Hétfő: Fizető vendég. Vigjáték 
Az aprólékos gondu rendezés Alapi 
Nándor munkája. Horváth Lucy, So 
mogyi Rózsi, Fellegi István, Henci 
Sándor, Poór Irén és Pető Endre 
színészi munkáját jutalmazta tapssal 
a közönség. 

Kedd: Az abbé. Paul Anthalme 
színműve. Az Alapi társu'.at kőszegi 
szereplésének legnagyobb sikere. A 
mindent kihangsúlyozó rendezést Alapi 
Nándor végezte. A darab főszerepét 
is ő alakította — tökéletesen. De: 
„Az abbé" egész együttese is tudá-
sának legjavát adta: ez a nagy siker 
magyarázta. 

Szerda: A sziget. Színmű. A ren-
dezés munkáját Hcnci Sándor látta el: 
a drámai erő nagyszerűen érvényesült 
Az éler. Alapi Nándor (követ), Zách 

János, Horváth Lucy és Peiő Endre 
haladtak. 

Csütörtök: Mindig lesznek Júliák 
Komédia. Rendező: Henci Sándor: 
négy szereplős darab irányításává 
nehéz, de sikeres feladatot oldott meg 
Erős Ica (Leonora) volt a darab lelke 
bájos és sokoldalú. Partnere: Zách 
jános elsőrendű színész De a másik 
kettő: Henci Sándor és Somogyi Rózsi 
is rászolgáltak a közönség lelkes 
tapsaira. 

Végeredmény: Alapiékat örömmé 
várjuk jövőre vissza. 

Hivatalos rovat. 
Közhirré teszen, hogy mindazon 

adózók, akik adótartozásuk befizeté-
sére kedvezményes részletfizetési en-
gedélyt nyertek, — a kedvezmény 
élvezetében marad -ak, ha az 1934. 
évre esedékes részleteket f. évi dec. 
hó 31-ig befizetik, 

Felhivom a város lótartó közön 
ségét, hogy akii' 1934. év folyamán 
<örmenden a Korona v ndéglőben 
Rumban a nagyvendéglőben, Szom 
r>athe!yen pedig a Sabáriában lovait 
ott az istállóban bekötve tartották, 
azonnal jelentkezzenek a városháza 

em. 2G sz. szobájában. 

Krausz József csepregi 'akós. 
mint röföskerskedő egy drb. 1929. 
évi vasderes, hereit és egy drb. pej 
iovával az év folyamán a kőszegi or 
szágos vásárok is megjelent. Felhivom 
mindazon tulajdonosokat, akik istálló 
kban nevezet, lovait vásárok alkal-

mával bekötni engedték, vagy akiknek 
ovai nevezett lovaival egyébként 

érintkeztek, egy vederből ita.iak, egy 
vályúból etették stb. haL Oktalanul 
elentkezzenek a városháza I. em. 26 

sz. szobájában. 
dr . v i téz Nagy M i k l ó s 

polgármester h. 

Ipartestületi köziemé lyek. 
Az üzleti hirdetések korlátozásáról 

szóló 1933. XVII. t. c. 9. §-a alapján 
Kereskedelmi- és Iparkamara, az 

dényét vagy divatját mult, raktáron 
maradt, kiselejtezett stb. áruknak, 
alkalmi kiárusítás hirdetésével a kiá 
rusitás idejét 1935. január 14—28. 
napjaiban állapította meg. — Miről 
érdekeit tagjainkat azzal értesítjük. 
iohy az alkalmi kiárusítás csak a 
enti és azon cikkekre van korlátozva, 
nelyek a kiárusitási időszak kezdetét 
megelőzően vannak raktáron. Tehát 
általános kiárusítás nem rendezhető 
és abba friss b«szerzési áru be nem 
vonha ó. — Az alkalmi kiárusítás 
ideje utolsó napjának elteltével az 
ezekre vonatkozó hirdetéseket el keil 
távolítani, illetve azok közzétételét 
meg kell szűntetni. 

Ipa r tes tü le t i e lnökség 

Biztosító társaság 
felvesz 

helyi megbízottat. 
Ajánlatok „Kereset" jeligére 
a kiadóhivatalba cimzendők. 

Köszöne tny i l ván í tás . 
Azon számos és jóleső részvét-

nyilváni'ásért, amelvben szeretett 
férjem,fiam, testvérünk, rokonunk 

Hochecker Károly 
elhunyta alkalmából részesültünk, 
különösen az Ágyteritőgyár, Ne-
mezgyár alkalmazottaink, v i ta-
mint a Kőszegi Sport Egylet ko-
szorú és virágadományaiért, ez-
úton mondunk hálás köszönetet. 

A gyászo ló csa lád. 

Meghívó. 
Az 

gyümölcsfák t i l i 
permetezéséhez 

csak 
neodendrlnt, 

endái, 
vagy so lbárt 

haszná l junk . 
Leg jobb he rnyóenyvek : 
hlberna, sotor. 

Vér te tves sebek bevonásához : 
a l m o l a vagy pomr l n . 

Eredeti gyári árakon beszerezheti): 
Poll&ftt Sándor cégnél 

Kőszeg. 

ENERGIA R.T. 
934. évi december hó 31 én d . e. 
11 ó rako r Kőszegen a Kőszegi Hitel-
szövetkezet helyiségében megtartandó 

rendkívüli közgyűlésére, 
amelyre a részvényeseket és köívény-
ulajdonosokat tisztelettel meghívja 

az Igazga tóság . 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Az igazgatóság jelentése az 
időközi mérlegről. 

2. Az igazgatóság javaslata az 
alapszabályoknak az a'apfőkéről intéz-
kedő 6., 6. § ainak módosítási, i l le-
őleg az alaptőke leszállítása iránt. 

3. Esetleges indítványok. 
A közgyűlésen csak azok a rész-

vényesek és kötvénytulajdonosok bír-
nak szavazati joggal, akik részvényei-
ket, kötvényeiket, illetőleg ezekről 
kiállított elismervényt a közgyűlés 
megtartása előtt 3 nappal a Kőszegi 
Hitelszövetkezet pénztáránál letétbe 
helyezik. 

Névjegy 
megrende lhe tő 

flosszu zongorát veszek 
jármllyen állapotban. Ku lha i Szom-
bathely Széli Kilmányutca 23. szám. 

nyomdában 
Hétfőn törtand rendelesek azonnal 
elkiszittetnek. Tehát meg nem kesö. 

E L E K T R O i 
B I Q 3 K O P Hro°zf 

Vasárnap, december 23 án ; 

Nevess szeress 
Vigjáték R felvonásban. 

Hangos kisérőműsor. 

Karácsonyi műsor: 
Kedd, december 25 én : 

Dalol a vágy 
Egy világhírű énekes karr ier je. 

Főszerepben : JOSEF SCHMIDT. 
L ILIANE DIETZ, SZŐKE S Z A K Á L L 

Hangos kisérőműsor. 
Szerda, december 26 án : 

Egy leány, aki mindent tud 
Vidám filmregény. Főszerep lők: 

Dolly Haae, Harry Lfedtke. 

Hangos kisérőműsor. 
— Nyomatott Rónay Frigyes kön/vnyomdájában Kőszegen — 
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