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Az ipartestület közgyűlése. 
A kötelező nyugdíjbiztosítás mellett 
foglalt állást a kőszegi iparosság. 

A kőszegi ipartestület vasárnap 
délután 2 ónkor tartott* 51. évi ren 
des közeyülését a tagok nagy számú 

r£sztvételéve1. 
Sághy István ipartestületi elnök 

megnyitóbeszédében elismeréssel nyi 
lakozott Jaglts Imre nyugalmazott 
városi főjegyzőnek az iparosság érde-
dében kifejtett eredményes munkás-
sátzáró', majd Gyöngyös Endre dr. 
főiegy7^ iparhatósági biztost üdvö 
zölte. Kérte, ho*y támogassa ai ipa-
rosságot éppen olyan jóakarattal, 
mint azt elődje tette. Ezu:án a tavalyi 
elnökválasztással kapcsolatban kérte a 
tagokat: felejtsék el a választás során 
keletkezett haragot és nyújtsanak 
egymásnak békejobbot, amint ő azt 
ké?zségeel megteszi. 

Gyöngyös Endre dr. főjegyző, 
iparhatóság biztos válaszolt ezután 
Sá^hy elnöknek hozzáintézett szavaira. 
5z?t étéről és jóakaratáról biztosította 
az iparosokat, akik éljenzéssel fogadták 
szavait. Decker Vilmos fodrászt üd-
vözölte abból az alkalommból, hogy 
az Iparosok Országos Szövetségének 
nagy .választmánya 50 éves mü<ödé-
sének elismeréséül elismerő oklevéllel 
tüntette ki. S*ghy htván az ipirtes-
ttilet, Kőszegi József a Kereskedelmi 
Kör nevében köszöntötték ezután az 
ünnepeltet. 

A tárgysorozat következő pontja 
az elöljáróság évi jeientése volt. A 
jelentés szerint az elmúlt év folyamán 
510 ügydarab fordult meg az ipartes-
tület Irodájában. A tagok létszáma a 
mult év végén 839 volt. Az ipartes 
tület belső életét, az iparosokat érdeklő 
problémákat és az elmúlt közgyülé* 
óta történt eseményeket ismertette 
ezután az évi jelentés. 

Dömötör Gyula az ipartestület 
volt elnöke szólt hozzá a jelentéshez 
Szerinte a mult évi választásnál 

Sághy, akit e lnökké válasz-
tottak. csak „stromannként" 
vállalta a jelölést, hogy azután 
később lemondjon és helyét 
másnak engedje át. Erre két 
ur jelenlétében ügyvédi Irodá-
ban készült Írásbeli nyilatko-

zatot is irt alá. 
(Állandó közbekiáltások, zavaros han-
gok akadályozták meg további be-
szédét. Az elnöki csengő erélyes 
hangja csillapította le a felizgatott 
kedélyeket.) 

Ezután több szakosztály megala-
kítását. amit az alapszabályok is kiköt 
nek, sürgette, majd Kuntner József 
kitüntetését javasolta. Szóvátette a 
mult év folyamán lefolyt OTI válasz-
tásokat, nnelynek során Kőszegen a 
legtöbb szavazat a szociáldemokrata 
listára esett. Az elnöknek kellett volna 
ezt megakadályozni. (Zavaros közbe-
kiáltások követték újra szavait.) 

Sághy elnök válaszolt DVmötör 
szavaira. Kijelentette: 

nem felel meg a va lóságnak , 
hogy leköszön az elnökségről 
és erre nézve Írásbeli nyilat-

kozatot is tett vo lna . 

Felszólította a jelenlévőket: áMjon elő 
az, aki hallotta, hogy tavaly ő kije-
entette volna, hogy csak mint „stroh 
nann" vállalja az elnökséget. Senki 
nem jelentkezett, helyette zugó éljen-
zésben törtek ki. 

langl Adolf ipirmű /ész kérte az 
elnököt, hogy szó itsa fel Dömöíört: 
levezze meg azt a két urat, akiknek 
jelenlétében Sághy htván ezt a nyi-
latkozatot aláirta volna. 

Dömötör haladékot kért, hogy 
engedélyt kérjen az illetők megneve-
zésére. 

Tangl ezután kifogásolta, hog/ 
annak idején Dömötör, mint elnök 
kijelentette, hogy a Turullal kötött 
szerződés alapján kapott 120 pengőt 
az ipartes'ületnek ajándékékozza. Ezt 
nem „ajánd ikozhatta" az ipartestület-
nek, mert ezt a szerződést az elöl-
járóság és nem az elnök, Dömötör 
Gyula kötötte, ebből p 'd i* az követ-
kezik, hogy a kérdéses 120 p e n g ő 

nem Dömötört illeti, igy tehát nem is 
ajándékozhatta azt az ipartestületnek, 
mert egyébként is az ipartestületet 
illeti. 

Dömötör válaszában kijelentette, 
hogy az ő érdeme volt a szerződés 
negkötése és ő csak ezt akarta hang 
súlyozni. 

Sághy István elnök berekesztette 
i vitát, amely személyeskedő f o rdu l 
•okat vett és sorban megfelelt Dö 
mötör Gyula megjegyzéseire, amelve 
ket az évi jelentéshez fűzött 

Ezután az 1935. évi zárszamádás 
és vagyonleltárt olvasta fel Farkas 
József pénztáros, mely 'szerint a be-
vétel 4000 ptngő 77 fillér, a kiadás 
3517 P 16 fill., a pénztári maradvány 
483 P 61 fillért tetl£ki, a vagyonleltárt, 
15266 pengő 66 fillér tiszta vagyonnal, 
helyesnek találta. 

Dömötör Gyula szólt ehez is 
hozzá, összehasonlítást végzett a 
tavaly kiadott „kortes-költségvetés* 
és a zárszámadás adatai között. 

Kalcher György építési vállalkozó 
szakította félbe szavait. Kijelentette, 
hogy ez nem tartozik a közgyűlés elé. 
ezek tisztán személyi vonaásutkoz 
ügyek. Szavait helyeslés követte. 

Végül az elnök feltette kérdést: 
eifogadja-e a közgyűlés a zárszáma, 
dást és megad|a-e a felmentvényt. A 
közgyűlés egy tag kivételével elfogadta 
és a fel ment vényt megadta. 

Az 1936. évi költségvetést tár-
nyalták meg ezután. Az elöljáróság a 
cöltségvetést 3400 P szükséglettel, 
J4Q0 P fedezettel állapitolta nej;, 1000 

P t, a nult évi 1387 pengővel szem-
ben —, tagdíjadból remeit bevétel 
*öl lesz fedezendő. Itt ugyancsak 
Dömötör Gyula tett kifogásokat, a ni 
<et azonban a közgyűlés nem foga-
dott el. Uy az elnöki tiszteletdi nak 
(arr .'ly a tavalyihoz képest úgyis le 
lett szállítva) 800 pengőről 100 pen-
gőre való leszállítását kéite. A köz-
gyűlés azonban egyhangúlag a meg-
állapított tiszteletdíj mellett maradt. 
Az évi tagdijak megállapításánál emelt 
ezután óvást. A közgyűlés ugyanis az 
évi tagdijakat nyolc osztályba sorolva 
2—12 pengőig állapította meg. Dö-
mötör indítványí azt célozta: a leg-
nagasabb tagdíja* 48 pintőben álla 
pitsák meg, ho^y ezáltal a felvételi 
tigdijikat is a 6 pengő helyett 24 
pengőben lehessen megállapítani. 

Gyöngyös Endre d*. fője»yz\ 
iparhatóság biztos szólt hozzá ehez 
a kérdéshez és felolvasta a vonatkoró 
rendeletet, amely szerint Dömötör 
nd'tványa nem híjtlntó végre. 

Dömötör Gyu'a ezután is meg 
maridt álláspontja mellett. A közgyűlés 
uonbin egyhangúlag az elnöki jivas-

[lai tr.ellett foglalt állást. 
Majd részleges tisztújításra került 

sor, amelynek során 4 elöljáróság 
•agot: Farkas József, S:hreinerGu?ztáv, 
r.ingl Adolf, Wichnál Antal; 3 elől 
lárósági póttagot: M)lnár Miklós, 
B ritz István, Holécius Sándor; 
számvizsgáló bizottsági tagot: ifj. 
Wüller Ferenc, Rónai Frigyes, Wilfinger 
Miklós; 1 ipartestületi széki elnököt: 
Wiedemann Béla; a munkaügyi bi 
zottság 1 tagját: Varga Imre, 1—1 
évre és a tanoncvizsgáló bizottságok 
elnökeit, alelnökeit és tagjait 3 évre 
választották meg. 

A választásnál Dömötör Gyula 
nem fogadta el a hivatalos listát. Ai 
ilapszabályok értelmében el kellett 
rendelni a választást, amelynek ered-
ményeképpen minden változtatás nélkül 
a hivatalos lista győzött. 

Az iparosnyugdij kérdésével fog-
lalkozott ezután a közgyűlés, haith 
Pál ipartestületi jegyző ismertette 
tagokkal a kérdés fontosságát és az 
eddigi javaslatokat. Elrendelték a név-
szerinti szavazást. 

A megjelent tagok 3 kivételé-
vel a kötelező iparosnyugdij-
biztositás mellett foglaltak 

ál lást. 

Kisebb alapszabálymódositásokat 
fogadott el ezután egyhingulag a 
közgyűlés, és mint hogy indítvány neti 
adatott be az ülés, amely a viharos 
Közbeszólások miatt jó hoszszura 
yult, Sághy István elnök zárószava-

ival fél 7 órakor véget ért. 
• 

Dömötör Gyulának a nyilatkozattal 
kapcsolatos kijelentése az ipartestület 
pénteki elölj irósági ülésén került szóba 
újra. A megjelent tagok el5tt isner-
iették a való tényállást a nyilatkozat 
igyében, a nelyet az ipartestület elnöke 
Sághy István valóban aláirt. 

A nyilatkozat tirtalma azonban 
ne n felel meg a Dönötör Gyula által 

nondottaknak, mert Sághy elnök ezt 
'íen megválasztása után, hanem meg-
választása előti irta alá A nyilatkozat 
tanalma pedig a következő. Kilenc 
pontban összeállított program, amely-
ben Sághy, aki az elnöki tisztségre 
tkkor csak jelölt volt, kötelezi magát 
irra, hogy az iparostársad ilom érdekeit 
szolgaija, vallási, világnézeti kérdésb en 
<eresztény szellemben a felekezeti 
irányszám betartásival határoz az 
elöljárósággal együtt. Ezek után prog-
ramját állítja össze a nyilatkozat, 
ímelyet ediig Sí;hy elnV<i működé-
sében kö/etett. \ n/ihtkozata követ-
kezőképpen végződik: 

„\menn/iben a körülmények ala-
kulása fo'ytái u*y látón, hogy ezen 
irásbin ad^ t szivatiat betartani nem 
iudián , vagy az alelnök, pénztáros 
es jelölőim ezt megálhpitanák egyet-
értően, ugy elnöki tisztenről azonnal 
lemondok". 

Ai elöljáróság egyöntetűen meg-
állapította, hogy 

a nyi latkozatban se n ni diffa-
má ló nincsen. 

Sághy becsületes nyiiUázg-il vállalt 
programit irásbm erősítette csak 
neg ezzel a nyihtkozattal. 

A nyilatkozat tartalma tehát nem 
felel meg a Dömötör Gyula 

által helytelenül beállított 
nyilatkozat tar ta lmának, 

ezért az elöljáróság egyhrn^u határo-
zattal ugy döntött, hogy Ságiy elnök 
a közgyűlés színe előtt elhangzott 
rágalmazó szavak miait tegye meg 
a törvényes lépéseket. 
V V W W W 

Tánctörténeti 
bemutató. 

Tánc . . . A ma robotásának egy 
percnyi pihenő, rövid, könnyű szóra-
Kozás, bál, ötórai tea, édes sinulás 
nuló emléke . . . Elenyésző, könnyed, 
felületes érzéki szikra, amelyet hang-
talanul lep be a srür<e hétköznapok 
szállongó hamuja. A lélek, a művészet 
elszállt a mulandó századokkal, vissza-
vonult az operai színpadokra, c* ik üres 
tétova árnya kisért a termek pirkettjén. 

A tánc, a művészi, lélekhez szóló, 
lélekből fakadó elevenedett meg és 
öltött eszményi testet szeműnk előtt 
az evangelikus leánynevelő tánctör-
'éneti bemutatóján. A mozgás költé-
szete reinkarnálódott tündéri vers-
szakokká. 

Az ízléssel diszitelt teren, a tüne-
ményes fényhatások, a nagyszámú 
előkelő és műértő közönség koszorúja 
keretezték be azt a festői képet, amely 
felejthetetlen marad a jelenvoltak 
lelkében. 

Megjelent a tánc a miga tiszta 
jelentőségében, a korok és népek 
szellemét kifejező történelmi, művészi 
valóságában, hletet hozott, szárnyalva 
vitt a prózai jelenből a poézis kertjébe, 
hogy aztán virá^pompás réten, szines 
délibábok álmain keresztül érkezzünk 
újra vissza a valósághoz. 

Egyes szám ára 12 fiilér. 
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A zenekar nyitánya, Adam : „H a én 
király volnék* c. operából francié 
könnyedségével, jól beleilleszkedett a 
programba. Utána egyiptomi papnők 
tánca a bemutató első száma. Az 
emberiség gyermekkora, amelyben 
minden művészi megnyilatkozás az 
Istenség tiszteletét szolgálja. Tompított 
fényreflexiók mint templomablakor 
betévedt kósza holdsugarak csillannak 
a papnők hajan, leplük selymén, 
imbolygó mozdulataik eltemetett 
népek áhitatát hhelik. A hat papnő 
kezében légiesen suhannak a pálma 
ágak, szellemszerü ütemmel kisétik a 
kibontott, dushaju főpapnő klasszikus 
ritmusu lejtését a szent tűz előtt 
Misztikus zenei aláfestés, holdfény 
viPanása a lila selymen, áh i ta t . . . 

Görög pásztortánc. Egyszerűségé 
ben megkapó, életvidám mozdulatok 
csupa kngeség, könnyed báj, játszi 
enyelgés, fius tartózkodás, szűzi sze 
merem, fehér ruha, fehér fény, kris 
táfyos zenekíséret. Oly üde ktp, mint 
maga Hellasr.ak smaragdos rétje 
makulátlan azúr ég alatt. Homérosi 
tiszta költeszel.. 

Tovább pereg a tárctörténelen 
filmje. A XVI. század romantikája kel 
életre. Korhű, remek öltözetben, ki 
rajynőí termetű hölgy jelenik meg 
hódító lovagja karjan, kinek festői 
jelmeze, művészien egészíti ki a kép 
illúzióját Fojtott szer.vedély izzik a; 
olasz zenekíséret szárnyalásában, mely 
a táncospár mozdulatain idealizmussá 
finomul. O.asz forróságot, játékof a 
szerelemnél, csábítást, vonakodó 
tlltnállás'. odaadást fejez ki finoman 
graciozus; n e tánc, melyet méltán 
aflithaiunk a tancht mutató legsifcerüt 
tebb számanak. Elragadó, kifejező, élő 
valősag és mégis rrulf, romantika 
illúzió. 

Guzsalyas, néptánc. Régies ma 
£yar, pór népviseletü, guzsalyokka 
lejtő, nepts tánccsoport. Ütemes, lassú 
csárdás zenekiséretre andalgó léptű, a 
törökhodoítság idejebői való tánc 
melyet a fonóhazakbjn lejtettek, a 
munka vegeztevrl a fiatalok. A keső 
unokák „bokázója", „andalgó szökke 
oése" wtoborzója", amelyeket külön-
böző guzsalytartások és arcmimika 
élénkítenek, hol a párok, hol a sorok 
változatos figurái közben, elismerést 
váltottak ki mind a szereplők, mind 
a táncos kedvű ősök iránt. 

Rövid szünet trtán a zénekar: 
„Viráfcóí zfcörgásá". Álmatag, lágy 
hangok kelnek se hajszerüen : virág 
szirmok éutfogáss langyos tavaszi 
szellőben. A zene egészen elhalkul., 
virágok zsongása hallatszik: a kis 
„Mágoké", ak K az öltözőben zson 
páriák . . 

Menüett. Kis leánykák, elragadóak 
rédvések. Édes ki< rokokó cukor 
)&oáfc : fehérparókás bájos kis urak, 
hozzájuk illő rizsporos hajú hölgyecs 
kék. A közönség elragadtatott mo 
iól iyi l fógtdja őket. mindenkinek 
Sziie a szemében ragyog. Andalító 
úrié, mélyre a kis Szereplők, angyali, 
Redves elfogultsággal fejlik minden 
iaőít legmaradandóbb emlékű táncai 
a mtnüettef, mely századokig utalta 
az udvari bálokat é* báltermeket. 

Azután hirtelen kicserélődnek a 
kis táncosok. Alig eszmélünk, máris 
ujább kH gárds lejf a térembé, jel 
legzefés biédermajerviseletben és 
tipegfiek, forognak, polkáznak. 

Ujabb Színváltozás. Dekoratív, 
Mitizált öMözetbén, térdnadrágos, fehér 
harisnyás gavallérok kisérnek ragyogó 
tollethl dámáltat, francia grácia minden 
mozdulatuk, köhnyed, üdítő, hangú 
latcs. A iók hatásos figura labirintu 
sában könnyed otthonossággal találják 
tfieg a kecses lovagok, a szőke vag) 
barna hajkorona Ariadné fonalát, meli 
öltét táncosnőikhez visszavezéreli. 
Szép. örökre letűnt idők emiékél 
ébreszti fel bennünk egy rég elfelejtett 

árgy, amelynek egykor oly sokfélt 
sztrep jutott: a legyező. 

Magyar zene, színpompás ma 
gyarruhás, gyöngyös pártás leányok 
csoportja üditi fel szemünket, hu 
száros, piros, sujtásos ruháju, ráncos 
c>izmáju táncosok karján. A XV111. szá 
zadbeli magyar házibálok táncát mu 
tatják be: a párnás táncot. A magyai 
néplélek egész gazdag szinpompájfc 
leltárul benne: utolérhetetlen méltóság 
uri tartózkodás, dévaj és mégis ne 
mesen megnyilatkozó szerelem, í 
táncosnők könnyed gráciája, a tán 
cosok lovagiassága az, ami akaratla-
nul megragad. Szebbnél szebb tős 
gyökeres magyar vállözatot láttunk 
kifogástalan technikával, mely méltár 
aratott szűnni nem akaró tapsot. A 
bokázó, „cifratoppantós", a „boka-
verős" férfiszólókat játékos kacsintós 
párosszólók és „daliás" léptű „orsó 
san forgó", „lejtő térdhajlásu" hdlgy 
szólók teszik festőivé. 

A 111. rész modern tánckompozi-
ciók. Első száma: gyermekek öröme 
Gyermekek ártatlan tánca, virágos 
gallyak hullámzása. Fehér, virágos 
ruha, fehér, virágos lélek, könnyed 
ártatlan mozdulatok. Csoportos, élő 
képszerű befejezés, mely ugy hat min 
egy óriási százszorszép. 

Gyárban. Modern uniformizált 
kosztüm, kimért, élesen határolt moz-
dulatok, a dobszó, mint gigantikus 
gépek monoton moraja kíséretében 

Bécsi tavasz. Andalító valcer, 
habfehér és habkönnyű bárányfelhők 
lebegése. Leheletkönnyű mozdulatok 
tündéri esztétika. 

Magyar nemzeti négyes. Ujia 
magyar ruha, hetyke Iiuszárdolmáhy, 
mely nagyszerűen kidomborítja a „rfn 
gató", a „csalogány", a „kedvderítő", 
a „göncölszeker" stb. jellegzetesen 
magyar variációkat. Méltóságosan 
lassú, majd kecs s, előkelő, végül ro-
pogós, gyors és szilaj. 

Arató igazgató kezdeményezesét. 
intencióit elismeréssel méltáryoljuk 
Értékes es esztétikai tekintetben fontos 
nevelchatást ért el e munkájával mind 
a növendékek, mind a nézők szem 
pontjából. Munkatársai, kik a bemu 
tatót ily sikerre vitték, tudásuk leg 
javát adták. Fabriczy ölga testneve 
lési fanáinŐ, aki a táncokat, részben 
saját Összeállításában, betanította 
fejlett művészi érzékről, átfogó tudás 
ról és alaposságról tett tanúságot, 
míg a pompás, korhű és slilusos jel 
mezék tervezése, melyek szervesen 
kapcsolódtak a táncok benső lénye-
géhez és azoknak ha t j á t teljessé 
tették, Fábián Mária rajz- és kézi 
munka t.nárnő alkotó tehetségének 
szószólói. A műsorból külön ki kell 
emelnünk Baltigh Erzsébet egyiptomi 
fdpapnői táncát, gr. Széchenyi Fride-
rika és Tangelmayer Lidia duettjét, a 
párnás tánc szólistáit: Asbóth Gittát, 
Czeke Lídiát, Dreiszker Máriát és 
Sigora Csiilát, kiknek szeréplése elő 
nyösen emelkedait ki a harmonikus 
együttesből. 

A sikert a husztagu zénekar tette 
teljessé, amely hégéni Gleim Hugó 
ny. huszárezredes vezényletével, mind 
a közbeiktatott opera és operettrész 
letek, mind a táncokat kísérő zene-
számok mesteri frazirozásával a kö-
zönséget visszavezette a táncok miszii 
kus, illetőleg romantikus légkörébe. A 
zeneszámok hangszerelése Kováts 
Ferenc karnagy érdeme. 

Az est műsora gazdag, szinte 
zsúfolt. NivŐját és értékét tekintve 
méltóan illeszkedik bele Kőszeg ha-
gyományos kulturális megnyilatkozá-
sainak miliőjébe. 

Sámson. 

Szászfö ldy Éva festömüvésznó 
képkiállitása ma, vasárnap este zárul 
A kiállítást egész héten át nagy érdek 
lödés kisérte. 

Farsang vege, — MANSz bál. 
Az idei báli szezon túlzsúfolt 

programjának fénvponija és egyulta: 
e^utolsó balja: a MANSz mű-oros 
tancestélye vo't, amelyet szombaton 
'ártották meg a Bálházban 

A fényes sikerrel végződött bálon, 
irr e'y oOO P tiszta jövedelmet ered 
ményezef, a város egesz kulturtársa 
dilma részlvett. Oit voltak ; Németh 
Imre országgyűlési képviselő, Galba 
Vince sáivári főszolgabíró, vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármester, Vasia^b 
Zoltán dr. rendőrkapitány, vite* 
Sza adváry Ferenc felesegükkel együtt, 
M3jdnem teljes számban vonult f.l 
a helyőrség, a reáliskola tiszti és a 
hivatalok tisztviselőkara. Áz elegáns 
frakkok, zsinóros áfillák sorát a meg 
lelent hölgykoszorú diszes estélyi 
ruhái tették szinéssé. 

A közönség nyújtotta szines kép-
nek megfelelően porfipás rrüsor vé-
zette be az estélyt, amelynek keretéber 
a szereplők kapuvári népviseletben 
mutattak be a népszokásokat. Ifj 
szentgyörgyi Czeke Gusztávné volt az 
est első szereplője. Magyar nótákat 
idott elő, amelyek osztatlan sikert 
K e l t e t t e k . Lebbeni a függöny — es 
szines, valtozatos kepekben pergett le 
a kapuvari legeny és leány szerelmt 
a bölcsőtől egészen a házasságig. A 
víg lakodalmas jelenet után kapuvár, 
tancospár mutatta be ragyogó tanc 
tudását, majd az egész lakodalmi menet 
elvegyült a közönség soraiban és 
Balázs Kálmán cigányzenekarának ro 
pogós csárdására a közönséggel együtt 
láncraperdült. A táncot Küttel Dezsóne 
elnöknővel vitéz Nagy Miklós dr 
polgármester nyitotta meg Igen bájos 
látványt nyújtott a leányliceum nö-
vendékeinek elsőbálozó csoportja. 
Tancoltatásukról a tanítóképző es 
teáiiskola kivezényelt táncosgárdája 
gondoskodott igen nagy örömmel. 

Tarka kavargásban suhantak a 
tompa hangulatfényben uszó bálterem 
parkettjén a díszes toilettek, frakkok 
es sujtásos egyenruhák a keső hajnau 
órákban bekövetkezett záróráig. 

A jól sikerült estely megrendezést 
a MANSz tagjainak, közszeietetber 
álló elnöknőjének, Küttel Dezsőnenek 
jobbkezének, Szederkenyi Ilonka vi 
galmi elnöknőnek eredményes tevé-
kenységét dicséri, amellyel hosszú 
heteken át fáradhatatlanul dolgoztak 
az estély sikere érdekében A hangú 
latos müsorösszeállitásában dr. Schmid 
Gizella, Lénárd Ödönné és ifj. Müller 
Ferenc szereztek érdemeket. 

—o— 
Vasárnap este az evangélikus ifjú-

sági egyesület a leányegylettel karöltve 
rendezett az egyesület helyiségében 
családi jellegű tarsasösszejövetelt, 
amelyen gazdag műsor és tánc bizto-
sították a szórakozasi lehetőseget. 

—o — 

Hétfőn a Katolikus Körben ren 
deztek táncestélyt, amelyen az öreg 
bencésdiákok es a kör tagjai igen 
nagy számban vettek részt és jól szó-
rakoztak a hajnali órákig. 

Ket napos turistavonat 
erkezik Kőszegre. 

Nagy eredménye volt a Nemzeti 
Egység kőszegi szervezete és Németh 
Inre országgyűlési képviselő közben-
járásának, amikor az elmúlt ev őszén 
elsőizben sikerült biztosítani Kőszeg-
nek egy két napos filléres gyoisvonatot. 
A/, idén már idejében felvették a 
tárgyalásokat Nemeth Imre ország-
gyűlési kepviselő es a Nemzeti Egység 
kőszegi szervezete es ennek ered-
menyekeppen: 

A Magyar Turista Élet a Magyar 
rurista Szövetség támogatásával es a 
hazai turistaegyesületek bevonásával 
március 7 8-ikan masjélnapos rend-
kívüli kedvezményű P 510 viteldíjjal 
si- illetve turistagyors vonatot indit 
Kőszegre. A vonat Budapest Keleti 
pályaudvarról 7-én, szombaton délután 
16 ora 5 perckor indul, Szombathelyre 
2ü óra 46 és Kőszegre 21 ora 40 
perckor érkezik. A vonat vissza Kő-
szegről március 8-án, vasárnap este 
18 óra 40 perckor, Szombathelyről 
óra 10 perckor indul es Budapest 
Keieti pályaudvarra 0 ora 5 perckor 
érkezik. 

Kőszegen szombaton este a vBál-
ház'-ban tarsasvacsora lesz, részvétéil 
/egy ara P 120. 

A vonat utasainak elszállásolásá-
ról Koszig város vezetősege a vonat-
rendező bizottsággal karöltve gondos-
kodik. 

Kőszeg és Leka között autójara-
tokrol gondoskodás történt. Viieidíj 
Kőszegiül Leltara es vissza szemeiyen-
Kent i 50 pengő. 

Vasárnap delben 12 órakor az 
Írott kő tetejen az osztrák tunsta egye-
sületek ugyancsak ideérkező tagjaival 
taiálkozas es zaszlócsere van téivot-
veve. 

Vasúti részvételi jegy, vacsora és 
hálóje^yek legktsobb február 29-ig a 
Magyar 1 urista Elet kiadohivutalaban 
y.Budapest 17//., Rákoczi-ut 53.) ö 
hivatalos órák alatt d. e. 10 órától í 
óruig es délután 5 órától 8 óráig a 
turistaegyesület titkárságánál Vs a 
csatlakozott budapesti sportkereskedé-
sekben kaphatok. 

V W ^ ^ A A ^ ^ ^ ^ W W W W W W V W 

Gyümölcsfa permetező-anyagot 
ugy 1611, mint nyári permetezésre 
eredeti gyári Arakban (GyOE tagok 
5% kedvezménnyel) u. m.: Neoden 
drin, Dendrin, Shell Dormat Wash , 
Sulfarol , Bolin, Novobol in, Pror.l-
kol; Solbár , Mészkénfözet (Kali 
forniai lé) szállít és rendeléseket ker 

Kőszegi fenjömagpergetű és faiskola 
K ő s z e g , — Telefon: 42. szam. 

t g y I* e m e l e t i u d v a r i 

l a k á s 
l-re k i a d ó , Gyöngyös-n. 25. 

Kopaszodó földek. 
Egyik kiváló gazdaitó i na : „Ha 

a föld ereje kimerül, megkopaszodik, 
mint az ember feje. Ha tan meg a 
termekenysege, de nem gondozzák, 
gyomot terem, mint az elvadult emberi 
szív." 

Ha nyár elején végignézzük kis 
Hazánk ringó kalászosokat termó 
szántóföldjeit, érezzük csak fenti mon-
dás igazsagát. Minél kisebb a par-
cella, annai nagyobb a kopaszodásra 
való hajlama, elgyomosodasa. Külö-
nösen a tavaszi kalászosok, az árpa, 
a zab, a földből alig kikandikáló 
nyomorék térmesé ad jogot fenti 
hasonlatra. 

Fö!d;efnk műit Századbán még 
világhírű zsifoásaga jórészt eltünu 
Meft mindig fcsak arattunk, kitoriiuk 
a talaj erejét, de pótlástól csak ímmel-
ámmal gondoskodtunk. Es a legfeke-
tébb föld sem kimeríthetetlen. 

Hogy földjeink nagyreszé kimerült, 
különösen a zab mutatja. Ugy tartja*, 
a zab élelmes növény, nem keit neki 
trágya és a forgo vegére teszik. Jó 
erőben lévó földeken meg is el vala-
hogy, de sovány talajon rossz raneznt. 
Meg az élelmes zab sem talál táplá-
lékot kimerült, kizsarolt talajokon. 

De ha trágyázzuk, műtrágyázzuk, 
a zab még az arpa is megmuuija, mit 
tud. Nem arasznyi, de embermagassagö 
lesz a szalmaja, dúsan fizetó kaiasszai, 
bugával. Nem mutat kopaszodásra 
hajlamot, a gyom sem veri fel. 



n mai ember Lexikonja, 
jeles diák, aki minden tu 

dományban kitüntette magát, miután 
befejezte tanulmányait, harminckét 
éiszakat virrasztott végig t-.náranak 
hatalmas könyvtárában, a nagytudásu 
nestcr kivételes engedélyével. A lázas 
kutatásban eltöltött harminckét éjsza 
kár, át nem volt más társa csak a 

CS6nd és azok a szellemek, amelyek 
láthatatlan szárnyaikkal ott lebegnek 

alvó könyvek felett. A diák végig-
lv,ózott minden enciklopédiát és 
ói: ..ent megtalált, csak azt az egyetlen 

s-, t nem, amelyet keresett. Ezt a 
szöi — az élet titkát — a harn inc 
harmadik éjszaka rejtegette magában, 
dc a diáknak a harminckettedik napon 
el kellttt hagynia a tudomány csar 
nokát. Az utolsó órákban szörnyű 
látomása támadt: fölizgatott képzeleti 
előtt m-gelevenedtek a könyvek szel 
leméi es egyszerre kiáltották a fülébe 
mindazt, Jmit addig végigolvasott 
Szób.'ségük — mint későbbi feljegy 
zéseiben irja — rettenetes volt. De 
av ê  ikük sem mondta ki, amit tudn 
akart és ami a következő, de soha 
el nem érhető éjszaka ködében bo 
rongott. 

Ez a régi, kissé sejtelmes történe 
bizonvára híjával van a tárgyilagos-
ságnak és az elfogulatlanságnak, 
mégis valahogyan ez bukkan fel az 
emlékezetben, amikor végiglapozzuk 
a Dante Pantheon „Uj lexikon" jának 
első es második kötetét, amelynek 
szerkesztői mintha átérezték volna a 
régi ftancia diáknak a huszadik szá 
zadba helyezett panaszos tanulságát 
Mert ez a panasz sokkal Időszerűbb 
ma, mint volt bármikor. 

A ma embere is mintha zavarban 
volna a hatalmas nagy könyvek sok? 
sa^aval szemben, amelyekből a világ 
ügyeiben való tájékozottságnak leg 
atab kereteit szeretné megszerezni 
Tudja .'s erzi, hogy szüksége van b 
tudásra, melyet á nagy kötetek tanai 
maznak, nem is merészkedik odáig 
hogy valamennyit bőbeszédűnek tartsa 
de ugy érzi, hogy nagy terjedelmük 
es n.agas áruk nincs arányban ha$z 
nalhatosagukkal. 

Nos, az .U j leiikon", ennek a 
la asan élő türelmetlen, elfoglalt, 
idigcs és igazsagtaian, . de tudásra 
szumjjs embernek a kezébe akar teljes 
érteki: lexikont adni, Magá élé fűzött 
fel,,dalát, mini az előttünk fekvő első 
köleib&l látják, az egjétlen helyes 
mtdon igyekszik megoldani: tulajdon-
keppen nem tesz engedményt az ol-
vaso szamara, csak fölösleges tebeftő 
kíméli meg, nem takarékoskodik az 
ismeretterjesztéssel, csak olyan egy-
szerű és világos forpiákat keres, ame-
l><Akti a legkönnyebben és a legrö 
videboen és a legrövidebb id5 alatt 
megér éthéti mdgáf. Az ősi hibát akarja 
kiktfcuöbölni éá süKtétl tartatodban « 
regi bobeszedüséggel szemben majd 
nem szófukar lesz abban a dicséretes 
érte.cmben, hogy minden szava fontos, 
meit egyetlen fölösleges betűt sem 
akar leírni. 

Ezek a tömören, világosan elmon 

é s n é í ) s z e , ü Nyelven tártott Ismer-
é s e k amelyeket jeles irók és szak 
éfnotftít tffák é l ftitfofriátyft* étié-
íuletek vizsgáltat felül, sokszor fel-
veszik a versenyt a legérdekesebb 
oivasmanyokkal. És ami talán a leg 
romosabb : mindez a mai tudományi 
" j a . a tauió, a vitaminok és hormo-
fok kot szakán alt tudományát. 

tgeszben véve: ha a 6 kötetei 
Kxikon, amely a Dante és Pantheoh 
^adók közös kiadásában jelenik meg, 
ttindvégig olyan lesz, mint amilyennek 
« *l»ö ket kötet után Ígérkezik, eddig 

megoldhatatlanoltnak látszó 
teraesekre ad választ. Mindenekelőtt 
« i e a kéidesre: hogyan lehet meg 

rövid legyen és semmi sem hiányozzék 
belőle, tartalomban, kiállításban kitűnő 
és árban mégis hozzáférhetően olcsó 
"egyen ? 

40 év után újból 
bábszirházelőadás lesz Kőszegen. A 
mi gyermekeinknek is alkalma leS; 
nevetni azokon a kedves tréfákon 
jeleneteken amiken közülünk a szülők, 
vagy nagyszülők olyan jól elszóia 
koztak gyermekkorukban. 

A Dunántuli Bábszínház társaság 
mely febiuár elején Szombathelyen 
tartotta nagysikerű előadásait, most 
ehetővé teszi, hogy a kőszegi közön-

ség is megismerje az oly szerencsés 
módon felelevenített ősi magyar báb 
játékot, mely egészen rrodern keret 
ben, a legújabb technikai fegyverzette 
felszerelve mutatkozik be közönsé-
günknek. 

Alkalmunk volt a bábszínház 
kulisszái mögé rövid betekintési 
nyerni, ahol elragadtatással kellett 
megállapítanunk, hogy ugy a bábok 
es díszletek művészi kivitele, mint a 
babák teljesen újszerű mozgatási 
valamint a fővárosi nagyszínpadok 
nívóján álló világítási- és ;szinpad 
technikája lehetővé teszi, hogy i 
színpadon egész csoportjelenitek a 
legvalószerübb hatással elevenedjenek 
meg. 

A művészi mesék, táncok, artista 
mutatványok egyaránt szólnak gyet 
mekhez és felnőtthöz és megállapít 
hatjuk, hogy a kőszefi gyermekek és 
szülők ep ugy együtt fognak dalolni, 
kacagni a műsorral, mint ahogy az 
Szombathelyen történt. Senki sem 
fogja megbánni a csekély kiadást, ha 
látta az előadást, de sajnálni fogják 
azok, akik utólag értesülnek az elő 
adásokról. Ezt biztosra vesszük. 

Az előadásokra, amelyek máiciu 
4 én, szerdán d.u. 6 órakor a nagy 
nyilvánosság részere és d.e. 10, 1 2 és 
d u. 3 órakor a tanuló ifjúság részére 
lesznek a Szt. Domonkos zárda dísz-
termében, — őszinte szívből jó kedvel 
és jó mutatást kívánunk. 

A perenyei verbunkosokról 

erdekes sorokai irt ket héttel ezelőtti 
számunkban Jambrits Lajos nyugal 
mázott polgármester. Cikkeben leírta 
a régi perenyei népviseletet és hiá-
nyolta, hogy a perenyei verbnnkos 
csoport nem asztrachan süveggel és 
nadpálcával járla a verbunkost kőszegi 
szereplése alkaimaval. 

Erre a cikkre valaszolt Heisz 
Alajos perenyei tanitó. Valaszaban 
kiiejti: Budapesten és hazajövet 
Szombathelyen rámás csizmában, fekete 
feszes nadrágban, magyaros mellény-
ben, rozmaringos asztrachán süvegben, 
csípőre vetett magyarosan hímzett és 
kivarrott kötényben szerepeltek. Egye-
dül a nádpálcát hagyták el az öregek 
kívánságára, hogy a nádpálca a 
fiatalok kezébe való nem az öregekébe. 

Kőszegre azért nem tudták fel 
venni ízt az öltözéket, mer» Perenyén 
csak egyetlen ilyen ruha van, a többit 
ugy kellett összekoldulni és a szerep-
les után vissza kellett adni a tulaj 
donosoknak. 

A perenyeiek igen szivesen fel 
ruháznák a 25 tagú verbunkos csa 
patot, de nincs meg hozzá anyagi 
erejük. Nem is mernek gondolni rá, 
mert hiszen egy jól sikerült táncmu 
latsággal legfeljebb 10—15 pengői 
tudnak Összehozni. Szivesen fogad-
nanak azonban olyan jótanácsot, 
amely megmutatná neki az utat arra, 
hogy a 2000 pengőt, amibe a ruházat 
Kerülne, megszerezhessék. 

B o r m é r é l . Fehér és vörös 

,rt - ^ j a , . lc.ici bort mér özv. Kopfer J ánosné Jenő-
n l azf, hogy az uj magyaMex i kon f ö h e r C t ^ u , c a 5- s z á m a l a t K 

H Í R E K 
Németh Imre, a kőszegi kerület 

örsz^geyülési képviselője, feleségével 
szombat este leérkezett kerületééi 
Kőszegre es resztvett a MANSz bálon, 
amelynek fóvédnök-J voltak Mostani 
artózkodása három napra volt tervezv* 
áme'ynek során vasárnap délután 
résztvett volna a nagycsömötei ifjúság 
szinelőadásán, hétfőn este pedig a 
eányiietum lánctörténeti fcenutatóján 
Tekintettel azonban arra, hogy egyik 
fia megbetegedett, vasárnap a délutáni 
gyorssal visszautazott Budapestre. 

A kőszegi szolgabirósági ki 
rendeltség vezetésével Ostffy Lajos 
dr. főispán, a szentgotthárdi főszolga 
biróvá választatott Chernel Ernő utód 
iáként Forgács József dr-t bízta meg, 
akit áthelyezett szolgabírói minőség 
ben a Szombathely —Kőszeg—felsőőri 
járás főszolgabírói hivatalához s egy-
ben Vasvármegye tb. főszolgabirájáva 
nevezte ki. Szüts István dr. főszolga 
btró pénteken vette át a kőszegi ki 
rendeltséget Chernél Ernőtől. A kő 
szegi kirendeltséget marciusban, mig 
a vezetőjévé kinevezétt Forgács Józse 
dr. tb. főszolgabíró a Budapesten 
rendezendő közigazgatási tanfolyamon 
Itsz, Nagy János dr. szolgabíró vezeti 
majd időközönt! kiszállásokkal. 

Chernel Ernó a kőszeg 
szolgabirósági kirendeltség volt veze 
lője tegnap vette át Horváth Kálmán 
dr. alispan közreműködése mellett i 
szentgotthárdi szolgabírói hivatalt. 

Iskola lá togatás a tan i tókép 
zökben Balázs Béla tankerületi fő 
igazgató Kőszegre érkezett és meg 
látogatta a Szent Domonkos rend 
nővérek vezetése alatt álló tanítónő 
képzőt. Ugyancsak látogatást végzett 
az állami tanítóképző-intézetben is 
Balázs Béla főigazgató a hét végén 
utazott el Kőszegről. 

Háromnapos szentségimádás 
tartottak a Szent Domonkos rend 
zárda templomában. A három napon 
át Seress Béla atya az Oltáriszentség 
nevelőhatásának tárgyköréből tartott 
szenibeszédeket. Az a|tatosságokon i 
hivek igen nagy számban vettek reszt 

Mátyásnap. A városi fuvószene-
kar hétfőn este szerenáddal köszöntötte 
3 következő Mátyásokat : Horváth 
Mátyást, Briski Mátyást és Náhrer 
Mátyás nyugalmazott polgáriiskolai 
felügyelőt, hitközségi elnököl, akit 
város társadalmának köréből is sokan 
kerestek fel jókivánataikkal. 

Árbóc Imrét választották meg 

az ellenőri állásra. 
A tragikus hirtelenséggel elhunyt 

Fekete Károly városi pénztári ellenőr 
halálával megüresedett ellenőri állást 
csütörtökön délután 3 órakor tartott 
rendkívüli közgyűlésen töltötték be. 

A jelölő bizottság tagjai: Kincs 
István és Dömötör Gyula valamini a 
kinevezett tagok id. szentgyörgyi Czeke 
Gusztáv és vitéz Szabadváry Ferenc. 
Vidos Árpád vármegyei főjegyző 
elnökíéte alatt fél 3 órakor tartották 
meg a jelölőertekezletet, amelynek 
eredményeképpen az egyedüli pályázót, 
Árbóc Imrét jelölték. 

Vidos Árpád vármegyei főjegyző 
nyitotta meg az ülésf. Bejelentette: 
az ellenőri állásra Árbóc Imre eddigi 
számtiszt adta be pályázatát. A köz 
gyűlés egyhangú lelkesedéssel, köz 
felkiáltással választotta meg Árbóc 
Imrét, aki a közgyűlés szine előtt 
rögtön le is tette hivatalos esküjét. 

A stá jerházi védkerflletben a 
24 és 25-ös tagokban a tavalyi ter-
melésből származó fenyő szőlőkaró 
anyag kerül eladásra. Karófa ára db-kint 
8 filléí. Váltható naponta a hivatalos 
órák alatt a városi erdöhivataffban. 

Itt • / 
I a nagy szenzáció 

A b á b s z í n h á z . 

Március 4 én, szeidm d u. 6 órakor 

nagy díszelőadás. 
Gyermekeknek ugyanaznap három kü-
öti előadás. Jegyek Emericanumban és 
Róth J, nőnél 1 pr n^őtől B0 fillérig még 
válthatók. 

Deák Lőrinc sz íntársu la tának 
kőszegi Színpáiloló Egyesület veze-

tőségéhez írott leveléből ugy értesü-
ünk, hogy a társulat húsvét után 
cezdi meg kősztgi vendégjátékát. 

I f júsági e lőadás . A Nemzeti 
gyseg ifjúsági szervezete holnap, 

hétfőn újra megkezdi előadássorozatát. 
Az előadást Tihamér Gusztáv polg. 
isk. c.-igazgató tartja este fél 9 órakor 

Nemzeti Egység ifjúsági helyiségé-
nen. A vezetőség felhívja az ifjúsági 
szervezet tagjait, hogy az előadáson 
minél nagyobb számban vegyenek 
részt. 

Asszisztensnőt, lehetőleg németül 
íudót, keresek fogorvosi rendelőmbe, 
írásbeli ajánlatot a kiadóba kérek 
asszisztensnő" jeligére 

Nagy sportpályát épitenek a 
katonai reáliskolában. A Hunyadi 
Mátyás reáliskolai nevelőintézet nagy 
kiterjedésű sportpálya építését kezdte 
neg a mult esztendőben az Iskola 
területén. A földmunkálatok már nagy-
részt elkészültek. A többi építkezéseket 
(tribün, öltöző stb ) a mult hét folya-
mán kezdték meg Az építkezéseket 
Sajgó Alfréd budapesti építészmérnök 
kapta meg. Ezen az uj sportpályán 
zajlanak le május végén a három reál-
iskola sportversenye. 

Az uraiujfalusi tan i tóvá lasztás 
során, amely az elmúlt héten folyt le, 
s amelyre kőszegi tanitók is pályázták, 
Rozmann Géza bői tanítót választották 
meg. Az átlás Stelninger Gábornak 
Keszegen történt megválasztásával 
üresedett meg 

Frontharcosok! 4-én, szerdán 
este {él 9 órakor a Bálház kister-
mében frontharcos találkozóttarturik-
Hegjelenés bajtársi kötelesség. 

Több üveg tokaji aszuoort 
lopott el ismeretlen tettes 27-ikére 
virradó éjjel az ELITE-kávéházból 
A leleményes tolvaj, aki ugylátszik 
ilymodon akarta biztosítani borszük-
ségletét, a folyosón elhelyezett ládát 
feltörte és az üvegeket kiemelve meg-
lépett. Közben azonban a nyomok 
szerint a kezét megsértette. Kézreke-
ritésére a nyomozás folyamatban van. 

i f 

Népművelési előadások.. 
A leventék szamára rendezeit elő-

adássorozat keretében a mult vasárnap 
Bognár Gyula tanitóképző-intézeti tanár 
II Rákóczi Ferencről, mint a szabadság 
eszményképéről, Mikes Kelemenről, 
nint a hűség mintaképéről mondott 
beszédet, majd értékes kisérŐmjisor 
egeszitette ki az előadásokat. A követ-
kező előadás ma d.u. 1 órakor lesz. 

Ugyancsak a mult vasárnap ren-
dezték meg az áll. tanitóképzében a 
negyedik mesedélutánt. Szijj Béla gyafc. 
isk. tanitó kitűnő mesemondását színed 
vetitettképek egészítették ki s indítot-
ták meg a kicsinyek képzeletét. 

Az iparosszékházban ma este 9 
órrjcor rendezik meg a következő elő-
adást. Cziráki József tanítóképző inté-
zeti tanár „A kereskedelem jelentősége 
nemzetünk történelmében", Bognár 
Gyula tanitóképző-int. tanár .Kefes-
kedőalakok, érdekes kereskedőtörténe-
tek a magyar irodalomban" cimü 
előadással fo^ szerepelni, majd gazdag 
kisérőműsoiral szeretnék a közönséget 
szórakoztatni. A rendezőség kéri, hogy 
ezt az előadást Is ofyah szép számban 
látogassák, mint az előzőket. 
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DAfiJTE-PANTHEON IClAOAS 

A Kftszegi Sport Egylet futball 
szakosztálya, ma délután 3 órakor 
tréninget tait. FJkeri az összes játe-
ko'o'nt, hogy az öltöző helyiségében 
jelenjenek meg. Evvel kapcsolatosan 
értesülésünk S7e int a spo t egylet 
kebelében erőteljes mozgalom indul' 
mtg futballsport fellendítése é'd^kéb n 
Hogy ez a mozgalom k*Mlő eredmény 
nyel fo^ járni arra garancia az ujon 
nan me^valasz ott intezőnek, Steininge. 
Oáborn ik személye, akit tetterős es 
agilis embernek ismerünk s aki a 
sportnak nemcsak elméleti szakértője, 
hanem annak idején, mint a kőszegi 
futballcsap t aktiv tagja nem egy forró 
mérkőzés küzdelmeiben segi'ette dia 
dalra jutni a város szineit. A futball 
csapat legközelebbi programjában 
eddig a kivetkező merkőzések vann ik 
fel véve Húsvétkor Orácban serleg 
mérkőzés. Március 15 en Kőszegen 
mérkőzés a katonai válogatott csapat-
tal. A város sportkedvelő társadalma 
örömmel üdvözli a KSE ezen egész-
séges irányzatai, amely remélni engedi, 
hogy a kőszegi fu'ball uj fellendüle 
sének rezürk elébe. 

Minden pénteken Szombathe'yre 
utazom. Elvállalok mindenféle meg-
bízásokat (üzleti,zálogházié.) szigorú 
titoktartás mellett, csekély utazási 
hozzájárulás ellenében. — Tremmel 
Károly Chernel utca 12. 

A tyúktojás árusításának sza 
balyozása. A kormány rendeletet 
adott ki, amelynek értelmében május 
1-től a nyilt árusitási üzletekben,piacon, 
vásárcsarnokban tyúktojást darabszám 
szerint meghatározott vételárért csak 
10 darabot meg nem haladó mennyi-
ségben szabad eladni. A tiz darabot 
meghaladó mennyiségnek egy tételben 
való eladása esetén a vételárat suly 
szerint kell meghatározni. Az árusító-
nak a tojás eladási árát nemcsak szám, 
de suly szerint is meg kell jelölni. A 
rendelet a külföldi igényeknek megfe-
lelő nagyobb sulyu tyúktojások term -
lését és ezzel a tyúktojás külföldi 
értékesítésének jobb lehetőségét akarj -
elősegíteni. 

G é p í r á s t jutányosán 
vállalok Cim a kiadóban. 

$ lovat. 
Fe'h.vom az érdeklődők figyelmét 

arra, ho?y a „V*r negyei tisztviselők 
ir jd nmi cs mü .esz« ti Gyöngyösi István 
táis<sa«>a" Budapest IV. Városház-u 
7. sz. alatt a Nemzeti Szinház 100 
vis jubileuma alkal nával „a Nemzco 

Szinhá'. 100 éve" cimü mü/et adDtt 
ki, amelyre vonat KOZÓ előfizetések 
közvetlenül a tártasághoz küldhetők. 

Felhivom a közönség figyelmét a 
gazda-nikotin használatának hasznos 
voltara és íjánlom annak beszerzését; 
a beszerzéshez szükséges nyomtatvá-
nyok és tudnivalók a polgármesteri 
iktató hivatalban vehetők át. 

Az 1936. évre szóló házadó ki 
vetési lajstrom f é. március 1-15-ig a 
városi adoszánviteli ügyosztályban 
közszemlére van kitéve. 

Közlön az érdekeitokkei, ho^y a 
TI. kir. Honvédelmi Miniszter Ur a 
sebesülesi éten es Károly csapat 
<ereszt udaiteiéset célzó kerelmek 
'löterjeszthetésének hataridejét 1930 
lunius hó 30-ig meghosszabitotta. 

A Máv. március hó 7 én a Ma-
;yar Turista Elet folyóirat szerkesztő-
ségének rendezésében turista vonatot 
indít Kőszegre. E vonattal érkező ven 
dégek mégcsak másnap térnek vissza 
i filléres gyorsvonattal Budapestre. 
Tekintettel arra, hogy a vonattal érkező 
vendégeink elszállásolása városunk 
idegenforgalmának emelése érdekében 
nagy fontossággal bir, felkérem mind-
azokat, akik hajlandók egy egy ven 
déget elszállásolásra elvállalni, ezt 
legkésőbb folyó év március hó 6 ig 
j lentsék be a városháza 21. sz. szo-
bájában. Arra is kérem a város kö-
zönségét, hogy az elszállásolás kér 
désében megjelenő megbizottaimat 
>zivesen fogadni és kérelmüknek lehe 
tőleg eleget tenni szíveskedjék. A 
szállásért a vendégek személyenkint 
120 pengőt fizetnek. 

Közlöm az érdekeltekkel, hogy a 
m. kir. Iparügyi Miniszter Ur a Soproni 

K-.reskedelmi és Iparkanara területért 
kiterjedő hatállyal az asztalosiparban 
i legkisebb munkabérek megállapítását 
rendelte el, és a bizottság tagjait ki 
nevezte. 

vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármester 

3493—1936. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
A K ő s z e g szab. kir. m 

városnál üresedésben levő és az 1J2 * 
XXX t. c. értelmében Vasvármegy 
főispánja által életfogytiglani haiíllya' 
történő kinevezés utján betöltendő 

a XI. fiz. osztályban szervezett 
egy s z á m t i s z t i állásra ezennel 

pályázatot hirdetek. 

A betöltendő állással az 1927 
V. t c. 49. § a és az 1929. XXX t.c 
75. §-a által, valamint a kormányhi 
rósa^i rendeletekben és az önVor 
nányzati szabályrendeletben vagy a 
<ormányhatóságilag jóváhagyott köz 
gyűlési határozatokban megállapított 
illetmények és járandóságok egybe 
kötve. 

A betöltendő állás minősítési 
kellékeit az 1883. XXII. t. c. és az 
1912. LVIII t. c., valamint az 1929. 
XXX t. c. végül a város érvényben 
levő önkormányzati és szervezeti 
szabályrendelete írják elő, amely 
szerint ezen állás betöltéséhez közép-
iskolai végzettség és államszámviteli 
vizsga kívántatik meg. 

A pályázók magyar állampolgár-
ságukat, életkorukat, elméleti képesi 
ésüket, egészségi állapotukat, erkölcsi 
és a forradalmak ideje alatt tanúsított 
magatartásukat hatósági bizonyítvá-
nyokkal tartoznak igazolni; akik a 
városnál tisztviselői állást töltenek be. 
izok a fent inegieiölt o*mányo<at 
nem tartoznak csatolni. 

A kellőképen felszerelt és felbé-
lyegzett kérvények Vasvármegye főis-
pánjához címezve 1936 évi márciu* 
hó 15. napjának d. e. 12 órájáig 
Kőszeg szab. kir. menyei város polijár-
mesterené' nvujtandók be. 

A hiányosan felszerelt, valamint 
a fent megjelölt határidőn tul beadott 
pályázati kérvények figyelembe nen 
vétetnek. 

Szombathely, 1936. évi február 26-án. 

Dr. Horváth Ká lmán s. k. 
alispán. 

Tudomásul vétel végett értesi'iük 
testületünkn k tagjait, általuk at eide-
k -íreket, hogy az ip :riestület hivatalos 
órai március 3 tói kezdve, s.'okoti 
lapokon d.u. 5—8 ig fognak tartatni. 

Ipartestületi elnökség. 

Ipartestületi közlemények. 

Értesítjük testületünknek tagjait, 
hogy a február 23 án tartott évi köz 
gyűlésen hozott határozatok ellen 15 
napon beiül, vagyis má'C'us 9 eig. a 
fe ügyelőhatósághoz címzett felebbezés 
adható be az ipartestületnél. 

Az iskolánkivüli népmüvelésügyi 
bizottság ma, március 1-én vasárnap 
d u. 6 órakor az ipartestület közgyűlési 
termében tartja ez évi utolsó ingyenes 
ismeretterjesztő előadását, melyre 
testületünk összes tagjait, családtagjait, 
jóbarátait, segéd- és tanoncaikat 
szeretettel meghívjuk. — Vendégeket 
is szivesen látuak. 

Az .Ipartestületek Lapja" az egye-
düli o-szágos központi iparos sajtó 
orgánum, melyben a kézmüiparosságot 
érdeklő rendeletek, közgazdasági 
vonatkozású cikkek, adó, OT1 ra vo-
natkozó közlemények, figyelmeztetés ^k, 
szabályok, Ipok körlevelek s,tb. látnak 
napvilágot, tehát minden iparosnak 
nélkülözhetetlen. A hetenkint egyszer 
megjelenő lap előfizetési dija az ipa-
rosok részére csak évi 10 P. Ajánljuk 
tagjaink figyelmébe azzal, hogy ameny-
nyiben a lapot megrendelni óhajtják, 
jelentsek be az ipartestületnél, hogy 
mutatvány szám és befizetési lap kül-
dése iránt intézkedhessünk. 

A kőszegi kir járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 3771/1935. tk 

Árverési hirdetmény-kivonat 
A KSszegi Hitelszövetkezet cég végre-

hajtatónak végrehajtást szenvedő ellen indí-
tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 2400 P tőke-
követelés és járulékai behajtása végett a 
kAszegi kir. járásbíróság területén " levő, 
Nagygencs községben fekvő, s a nagvgencs' 
9ő2. és 1042. sz betétekben felveti és végre-
hajtást szenvedő tulajdonát képező alábbi 
ingatlanokra és pedig a 2110. hrsz ingat-
lanra 5y3 P, es a 2108, 2109 hrsz alatt fel-
vett jós/ágtestre 1169 P kikiáltási árban 
elrendelte. 

Az árverést 1936 évi március hó 24 
napján d e. 9 órakor Nagygencs község-
házánál fogják megtartani 

Az árverés alá kerülő ingatlanokat 
alacsonyabb áron eladni nem lehet éspedig 
a 2110 hrsz. ingatlant a végrehajtató árve-
rési kérelme esetén a kikiáltási ár kétharmad 
részénél; Hirschler és Havas cég kérelme 
esetén 4500 P-nél. VVeisz Sámuel cég ké-
relme esetén 5110 P-nel. a Magyar általános 
kőszénybánya r. t. cég kérelme esetén 5550 
P-nél, az Elsfl szombathelyi Qőztéglagyár 
rt. kérelme esetén 5800 P-nél, az Országos 
falusi kislakáséoitó Szöv kérelme eseten 
6700 P-nél, a 2108 és 2:09 hrsz ingatla-
nokat pedig a Kőszegi Hitelszövetkezet 
árverési kérelme eseten a kikiáltási ár 2/3 
részénél, a Hirschler és Híva* cég kérelme 
esetén 86'X> P-nél, Weisz Sámuel cég ké-
relme esetén 9450 P-nél. a Magvar Kőszén-
bánya rt. cég kérelme esetén 10 100 P-nél, 
az Első Szombathelyi Gőztéglagyár rt. ké-
relme esetén 10.500 P-nél és az országos 
kislakásépitő szövetkezet kérelme esetén 
11.850 P-nél. 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10° „-át kési-
pénzben, vagy az 1881: LX t-c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számitott óva-
dékképes értékpapirosbin a kiküldöttnél le-
tenni, vagv a bánatpénznek előleges birói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer-
vényt a kiküldöttnek átadni é* az árverési 
feltéteteket aláírni (18S1: LX t.-c. 147., 150., 
170. § § ; 1908: LX. t -c 21 §.i 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár-
nál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar, köteles nyotiban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bánat-
pénzt az általa ígért ár uevanannyi száza-
lékáig kiegészíteni (1908: XLI t-c. 25 § ) 

Kőszeg, 1935 november 16 

Dr RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül : 

BENCZE JÓZSEF sk. tkvvezető 

Értes í t jük SíJSSStS 

gyümölcsfa - lerakatunkat 
Reisz Józsefnél K.lrály~u« 
7 8 / 1 > alá (régi honvédlaktanya 
mellett helyeztük, és a szállít .sokat 
meck.»zdtük. 

Herceg Eszterházy-lerakat. 

S Z Ö L L Ö O L T Y Á N Y O K 
Rip. Port. és Berl. Rip. I. alanyon, 
hazai sima és gyö<eres vesszők jutá 
nyosáron beszerezhetők teljes garancia 
nellett. Árjegyzéket és árajánlatot 
kötelezettseg nélkül küld 

Tunyoghy Zsigmond 
oki. szöllöoltvány termelő Gyöngyös 

Köszönetnyi lvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett 
feleségem i!l. édes anya, nagy-
anya és rokon 

Scheck Ignácné 
váratlan elhunyta alkalmával fáj-

dalmunkat enyhítették, koszorúk 

és virágokéit, és a jóleső rész-

vetekért ezúton mond hálás 

köszönetet. 

• A gyászoló család. 

—- Nyomatott Rónai Frigyeskönyvnyomdájában Kőszegen — 
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