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Németh Imre képviselő előadása Szegeden 
Kossuth liberalizmusáról és a nemzeti öocéluságról. 

Németh I n r e országgyűlési ktp 
viselő penteken es te tartotia Szegeden 
a Hungária szálló dísztermében 

Honszere te t" rendezésében előadását 
"Szeged Kossuthja" címmel. Az J ő 
adáson Szeged város szellemi életének 
vezetői élén megjelentek többek között 
viléz Imecs György főispán. Buócz 
Béla főkapilányhelyettes, Toporczy 
Károly tábornok, Berecz János dr., 
Kogutowicz Károly dr., Náray Szabó 
István dr., Göllner Lajos dt.. Komis 
Ferenc dr., Rejtő Kálmán dr. egye-
temi tanárok, Csernák ErnóésSzöghy 
Qéza törvényhatósági bizottsági t agok , 
de különösen nagyszámban volt kép 
viselve az egyetemi i f j ú ság is. 

Németh Imre előadásában min 
denekelőtt a .Honszeretet" Egyesület 
célját jelölte meg abban, hogy ez az 
egyesület összefogja a magyar nemze-
tiségi öntudatukban megpróbált, de 
egyben szellemi minőségükben és 
felkészültségükben is kiemelkedőbb 
magyarokat és ezektől várja, hogy 
testvéri szeretetben együttműködve, 
ne klikkszerü érvényesülési politikái 
csináljanak, hanem koToly munkával 
segítsék a tisztultabb magyar nemze 
tiségi ludat és a gyökereiben magyar, 
de egyben európai emelkedettségü 
szellemiség kialakulását. Ez az egye 
sülel — hangsúlyozta Németh Imre 
— a nemzetiségi öntudat egységének 
autonóm módon való kialakítására 
törekszik, aminek kétségkívül első 
lépcsője a tiszta és világos történelmi 
tudat kifejlesztése. Ehez bizony az 
kell, hogy újra tanuljuk egész törté-
nelmünket és pedig nem külsőségek 
ben, hanem lényegi elemeiben. Át kell 
értékelnünk azokat az Ítéleteket, ami 
ket történelmünk nagy alakjairól, kor-
szakairól egy mögöttünk lévő kot 
beteges illuzlonizmusa, vagy elfogult 
sága rögzített nemzedékünkbe, ez az 
átértékelés azonban semmiesetre sem 
jelentheti azt, amit az utóbbi időkben 

sának igazi magaslata a nemzeii ön-
céluságnak az a magasabbrendü fo-
galmazása, amit már a költő Zrínyi 
de utána Széchenyi és annyi más 
nagy eszme termelője adott a magyar 
eleinek. Anemzeti öncéluságnak ez a 
magasabbrendü fogalmazása ezt 
nondja : minden másfajta nemzetiség-
től különböző, külön-törvényü magyar 
létünket azzal kell igazolnunk, hogy 
i magunk sajátos erőiből, színeiből, 
értékeiből minél több használhatót 
adunk az egyetemes emberiség szá-
nára. Igazolnunk kell, hogy van bi-
rodalomalkotó készségünk, van ehez 
való gondolatunk, koncepciónk és 
megvalósítható, hatalmi erőnk. Különb 
jobb és magasabbrendü, mint a tör-
ténelem által adott helyzetben és 
helyen mas nemzetiségnek volna. 

Németh Imre ezután Kossuth tör 
lénelmi alakjáról beszélve azt mon-
dotta, hogy ma Kossuth Lajos alakja 
a széles magyar köztudatban két vég-
letesen ellenkező felfogásban él. Az 
egyik oldalon a fentartásnélküli iste 
nités felfogása áll, amely mindenféle 
meggondolás, vagy értelmi alapozott-
ság nélkül az egész magyar történe-
lemnek nemzeii szempontból helyes 
aspirációit a Kossuth névben és 
alakban látja megtestesülve és minden 
feltétel nélkül azt vallja, hogy minden 
ami jó, helyes, igazságos és magyar, 
tz egyértelműen behelyettesíthető a 
Kossuth fogalommal. A másik oldalon 
all ennek a felfogásnak pontosan az 
ellenkezője: minden ami magyar baj, 
nyomorúság, átok és rossz, az 
Kossuthból vezethető le. 

— E két ellentétes felfogás között 
gondoljuk arra, hogy mit müveit és 
mit müvei Kossuth alakjával az a 
politikai demagógia, amely őt kortes-
utjain pajzsnak és címernek használja, 
ni mindent kell Kossuthnak vállalnia 
és igazolnia azonfelül, hogy ö a 
szabadság apja, a népek testvériségé 

a szellemtudományok terén tapasztal ntk apostola, az egyetlen eszmeköz 
ható átérkelésl divatláz apró arszlánjai 
végeznek, csak azért, hogy .szenzá-
ciós" könyvet írhassanak. Az ilyen 
átériékelés, amely egy-egy részlel 
szempontjából alkot uj Ítéletet egész 
történelmi korokról és történelmi 
alakokról, hamis és veszedelmesen 
romboló, tehát nekünk az átértékelés 
munkáját éppen megfordítva kell vé-
geznünk. Nem szabad .apriori" itéle 
tekből kiindulva azt mondanunk pél 
d iul: én most igazolni akarom Kossuth 
Lajos politikájának helyességét Szé 
chenyi politikájával szemben, vagy 
megfordiiva. Nem ítélhetem meg egyi 
ket sem csupán egyik, vagy másik 
megnyilatkozásuk után. Nem lehet 
őket korukból és annak egész leve 
gőjéből kit' nelve, önmagukban érté 
ke ni. Tud ttunk világos és tiszta tör 
•éntlmi kialakítására van szükség, 
tehát történelmi Ítéletünk átformálá-

pont, aki minden nagy és kis prob-
léma megoldására megadta a csalha 
latlan receptet minden idők magyarja 
számára, ő az örök jogforrás a min 
denkori .ellenzék" számára és minden 
id5k Pichler Győzői tőle kapták a 
megbízást, hogy „vigyázzanak a ha 
zára". Mindezeken felül Kossuthnak 
kell igazolnia a „liberalizmust". Éppen 
azt a liberalizmust, amelynek a magyat 
temperamentum számára annyira meg-
felelő és a maga idejében oly termé 
<enyitő eszmekörét Wesselényi, Szé 
chenyi, Deák, Eötvös és annyi szám 
talan nagy magyar is képviselt, de 
a nít nálunk jobb és baloldalon egy-
aránt és konzekvensen összetéveszti-
nek arzal a monopol kapiialisztiku^ 
rendszerrel, amely nálunk a f.udilis 
nagybirtokrendszer emlőin és pé'dáján 
fejlődött ki és amelynek elvi alapja 
m rő'ien ellenkezik a überalfz nus elvi 

lényegével. Kossuth Lajos valóban 
liberális gazdasági felfogása nem 
akadálya annak sem, hogy rá ne 
hivatkozzanak a szociális forradalom 
harcosai is, mindez azonban olyan 
himis beállítása Kossuth jelentőségé 
nek, mint amilyen hamis a vele elfo-
gultan szembenálló felfogás fogalma 
zásaban megjelenő alak, amely i 
fantasztának, a valóságtól elrugaszkodó 
ködevőnek, a történelmi kalandornak 
és katasztrófapolitikusnak figurájá 
állítja elénk. 

Németh Imre ezután markáns 
vonalakkal rajzolta meg azt a kort 
amely Kossuth kora volt, s amelynek 
eszmekörében két kardinális elv, az 
egyéni és nemzetiségi szabadság elve 
itatta át egész Európa köztudatát. A 
harmincas évek rajzában azt hang-
súlyozta Németh Imre, hogy ezeknek 
az éveknek mozgalmaiban, az ország-
gyűlés tárgyalásaiban ke.'és a konkrét 
eredmény, mert a reformot sürgeiő 
nemzedék főleg csak a reform és 
átalakulás szükségességét érezte, de 
a hangulati meggyőződések mellő 
hiányzott az elvi tisztánlátás. Kossuth 
volt az egyetlen, aki a liberális esz 
mevilágnak Széchenyi által magyaru 
fogalmazott lényegi tartalmát valóban 
megértelte. ó volt az, ki megértette 
a Széchenyi által adott eszme lényegét, 
mert ha Széchenyi volt a magyar his 
tória legnagyobb eszmetermője és a 
nagyar nemzeti erkölcs legsúlyosabb 
szavú kifeiezője, akkor Kossuth volt 
i magyar történelem legnagyobb apper 
cipiáló zsenije, aki az időtlen eszmét 
a pillanat realitásához kapcsolta és a 
körülmények, meg lehetőségek által 
adott követelmények szerint valósította. 
Ez az örök és leküzdhetetlen ellentét 
az eszme kisugárzója és annak való-
sitója között és ezzel — hangsúlyozta 
Német Imre — rá is mutattam Kossuth 
tlakjának egyik leglényegesebbeleméie: 
őbenne élt legerősebben és a legna 
>yobb akiivitással az eszmét anyagi 
formában is megvalósítani törekvő 
akarat. Vele szemben Széchenyi sokkal 
mkább az ideált kereső férfi princípium 
negtestesitője volt. Kossuth össze-
hasonlíthatatlanul gyakorlatiasabb szel-
em volt, amit számos gyakorlati 
vállalkozása is mutat, s lényének a 
pillanattal és az adott helyzetekkel 
szemben mindig megnyilatkozó reáliz-
musát végig látjuk egész pályáján. 
N;meth Imre megállapítása szerinl 
bizonyos, hogy Kossuth közel hirom 
évig tartó börtönbüntetése, mely nagy 
alkalom volt intellektuális erőinek 
Kifejtésére, alakította ki későbbi és 
^azi szerepenek útját. Kérdés, hogy 
ic tudta volna-e tölteni a nemzeti 
öncélúság szolgálatában azt a hivatást, 
t ni számára rendeltetett, ha a börtön 
oen szinte tökéletesen meg nem tanul 
aigolul és állantudományi, pénzügyi 
es egyéb tanulmányaival fel nem 
készül pályájának a negyvenes évek 
elején kezdődő döntő etapjára. B^r 
önből való szabadulása után meg-
nditja a Pesli Hirlapot, s szinte pilla-
natok alatt érteimi rendet teremtett 
• bban a forró hangulati zűrzavarban, 

amely a harmincas évek refomgene-
nciójánál fennállott. Kossuth pontosan 
látta, hogy a legfőbb hiba a rendszeres 
politikai gondolkodás hiánya. Tudta, 
hogy a nemzetben a köz érdekeivet 
szemben való érzéket sürgősen fel kelt 
ebreszteni és kétségtelen ma már, 
hogy Kossuthnak ilyirányu publicisz-
tikai működése alakította ki a nenzet 
korszerű magatartásának öntudatát 
ami aztán később jóformán az egyetlei 
erő volt, amely megmentette a nem-
zetnek a rázuduló történelmi esemé-
nyek közölt tanúsított méltóságát. 

— Egy ezeréves lét mélósagáiak 
megmentéséről volt szó akkor, s mi 
lett volna Kossuth hite. bizalma, pá-
ratlan serénysége minden pillanatnyi 
változással szemben azonnal a meg-
feleld cselekvésre kész elszántsága 
nélkül? Ezekben az időkben bonta-
<ozott ki Kossuth egész lénye a lag-
jobban. ó volt az egyetlen, aki tar-
totta a lelket a méltatlanul viselkedő, 
intrikáló, marakodó országgyűlés elle-
nére az egész nemzetben azzal i 
mgyszerü, alkalomhoz illő, mondhatni 
szinte praktikus páthosszal, amit rajía-
kivül senkisem tudott matatni a ma-
gyar történelemben. Ezt a páthosztae 
a rendíthetetlen hit fűtötte, ami Kos-
suth Lajosban a nemzet materiális 
létének örökkévalósága felől él. Einelc 
a hitnek szinte fizikailag érzett bizo-
nyossága, senkiben sem volt olyan 
erős, mint Kossuth Lajosban. Ez a 
roppant életbizalom csak az anyai 
érzésben van meg, vagy csak ahoz 
hasonlítható. Ez adja meg a feliépéi-
nek, a magatartásnak azt a lenyűgöző 
biztonságát, határozottságát, sót ellent-
mondást nem tűrő méltóságát is, ami 
Kossuth Lajos sikereinek a titka. 0 
adta meg történelmi létünk egyik 
legnehezebb pillanatában is a magi-
tartásnak azt a méltóságát, amit az 
egész világnak el kellett ismerni. Az 
ő egyéni szuggesztivitása birt rá ben-
nünket arra a grandiózus erőfeszítésre, 
amely minden öncélú életre jogosító 
minőségünket megmutatta. E;észalak-
jában nem az a lényeg, amit moadott, 
amit csinált, hanem az, hogy miképp«n 
csinálta. 

„Szeged Kossuthjá"-ról szólva, 
előadásának befejezéseül a követke-
zőket mondotta Németh In re : 

— Tudjuk, hogy taláa Szeged 
volt az egyetlen hely, ahol nem Kos-
uthnak kellett a lelkesedést gyújtani, 

fianem azt már boldogan szemlélhette. 
Szeged volt talán az egyetlen hely, 
ahol Kossuth Lajos a maga hitével, 
életbizalmával, nemes hevületével 
gyenértékü hittel, életbizalommal és 

nemes hevületével találkozott. Ez volt 
tz a hely, ahol a nemzeti magatartás 
méltóságának tudata a kossuthi szó 
varázserejét nem várva önként fel-
lobogott és ahol a nemzeti lélek gé-
niusza — a szegedi hölgyek koszorúit 
hintve — sietett nagy fiának lángoló 
géniusza elé. Szeged lelke és Kossuth 
telke : azonos lélek. 

Hosszan és lelkesen ünnepelte a 
megjelent közönség Németh I rrét elő-
ad isának befejezése után. Németh 

Egyes szam ara 12 fillér. 
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Imre tiszteletére este baráti vacsorárakA honvéd álma- c. egyveleggel 
gyűltek össze a szegedi „Honszeretet méltó befejezése volt Liszt Ferencre 
tagjai. Vitéz Imecs^jyörgy dr. főispán, [az ének- és zenekar együttesével elő 
Toporczy Károly tábornok és Náray-|r.doit ünnepi dala. 

Szabó l&tván 
köszöntőket. 

dr. mondottak pohír 

• • 

Németh Imre ezen előadásáva 

Az állami tanítóképzőben Keszey 
Sándor V. éves tanítójelölt mondoi 
hazafias lelkesedéstől izzó, ünnepi 
beszédet. Az énekkar szereplése, maje 

e bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy Malahofszky Láízló III. i s Szend 
nemcsak a toll és publicisztika, hanen János 111 éves növendékek által elő 
a lélekeleírzésnek is hivatott művelője adott szavalatok hoztak változatossá 
J^int távoli, ködös, égfelé törő hegy ROt a nüsorba. A gyakorlóiskola ké 
ormok komor, fenséget a finom mivü tagozatában Szijj Béla és Magyart 

•esszelátó érzékelteli, ugy hozza kö 
zeliinkbe, ugy vetíti ki a saját lelkébő 
Németh Irme Széchenyi és Kossuti 
gigantikus leikenek tükörképét s osz 
latja el éles logikájának lény kévéjévé 

|Ftrenc gyakorlóiskolai tanítók máiciu 
15 ének jelentőségét ismertették 

(kicsinyekkel, akik számos szavalatta 
|jaiultak hozzá a n űsor gazdagításához 

A Szent Zita leány kör a Szen 

alakjukról nyolcvannyolc év történelmi Domonkos rendi zárda dísztermében 
ködét. Ma, amikor a különböző faj rendezett a nagyközönség számár 
elmeletek és ideológiák boszorkány, cazdag írüsoiu ünnepséget. Schlapfe 
tánca tombol ntmesak határainkor Margit szavalata utan Nemes Anna 
kivül, hantm hazárk egyes részein is Novakovits Piroska, Ecker Júlia, Tom 
Németh Imre beszéde a tétováió P*ck Ilona, Unger Anna, Waldinge 
magyar léleknek világcsan és határo Rozália, Haramia Erzsébet, Meszáro 
zct an n utalja neg azt az utat, amelj Margit, Göncöcs Ágnes, Müller Magda 
a n ígyar nemzetiségi Öntudat kiala Óvári Mária és Lakner Júlia magyai 
tolásához vezet. táncot n utaltak be, — A „Magya 

A ircstfcnálan feltűnni a k a t ó sok h 'om — magyar valóság" c. szín 
2 p ió és poii ikai átrrá.ny kodását tör darabban Mandl Anna, Nemeth Ilonka 
i t r t l t n harT isitas n Ögé tejtő gnóm Nádasdy Erzsébet, Kthl Ilona, Laknei 
& kik re beszédében mai, szentségtöiqKaiolin, Kulcsár Júlia, Maitz Mária, 
keiével a nagyar lönénelem ltgna Kohl Erzsébet, ürosz Irén, Maii2 
gyobb és legnemesebb alikjfcinak Paula, Bácsi Júlia, Ecker Róza é* 
nimbuszát sem kirr élte, hoj.y szélső Schranz Mária szerepeltek nagy si 
se^es irányzatát a hazafiság köntösébe kerrel. Anhofer Teiéz es Geröly Márta 
tujtassa. A Honszeretet és Németi szavalataikkal járultak hozzá az ünnep 
In te a magyar történelem alapos ség sikeréhez. Utána élőképek követ 
ártereiével, az elhivatottság i á n ok keztek. Ezek szereplői: Kollár Irén 
ihletével száll soron póba, hogy ő*e: Polgár Margit, Csánits Anna, Kreitei 
igaz n?g)<áfukban állítsa a ma ma |Anna, Schranz Margit, Gratzl Elecnora 

Maihold llor.a, Hoiváth Ilona, Baue 
Maiia, Grosz Irén, Kappel Teréz 
Gyarmati Margit, Kulcsár Júlia, Pa'ck 
Ilona és Amatits Rozália voltak, 
hatalmas n üsotu ünnepség szép sikeirti 

emlékünnepéi!végzídölt, amelynek liszia jövedelmét 

gy. rsága elé 

Nárcius 15-iki ünnepségek. 
Március 15 ének 

Kíszeg vaios taisadalma az idén is 
hagyományos leiktsedessel és benső 
seggel ünnepelte mtg. A zászlódiszbe 
öltözött váicsban számos ünnepség 
keretében emlektztek meg március 
Idusáról. 

Az ünnepségek egy részéről mái 
multhtti szánunkban beszámoltunk 
Vasárnap a követktzó iskolák illetve 
egyesülelek rendeztek hazafias emlék 
únnepelyeket 

Az 

az iskolai tejakcióra fordították. 

a 
Nemeth Imre nyilatkozatai 

becsi és a párizsi sajtóban. 
A Neues Wiener Journal Schus 

schnigg kancellár pesti látogatásává 
Upcsolatban több magyar politikustó 
keit nyilatkozatot aua a kéidesre 

. . . evangélikus leányliceumbanlhoM R e p p e n Ítélik mtgSchuschnlg^ 

szépszán u közínseg jelenlétében z a j >ance l l á r budapesti latogaiásanak kü-

lön le az ünnepség, amelynek s o r á n | ^ ^ L u i l ! " 1 . ? . ^ ! . ! ' A J ü P 

március Idusanak örök tanulságai* " " " 

Mesteibázy Eszter VIII. o. t. isn er 
tette rMaiciusi gondolatok" c. felol-
vasásában. Balogh E. 1., Czeke Lidi-
VI., Kováts M MII o. tanulók sza 
valaiuktól fontak szép koszoiut a 
műsor köré, amelyet Kováts Márta V 
a Wölfel nővérek és Adnany A. VIII 
o tanulók zongoraszámai, az énekkai 
ts szavalókóius szereplése egeszítet 
ték ki 

A bencés gimnázium március 15-ij 
ünneplese valóban méltó volt a nâ \ 
elődök tmlékehez. Ez az ünnep való 

kosán hangsúlyozza, hogy főképpen 
mér t ékadó politikusok részéről kéri 
ezt a nyilatkozatot és Nemeth Imrét 
nini a fiaial polilikusgeneráció egyik 
kimagasló tagjat aposztrofálja 

Nemeth Imre nyilatkozatában rá 
a utatotl Ausztria és Magyaiország 
fokozottabban harmonikus együtt 
müktdesének szükségességére és han-
goztatta, hogy a magyar külpolitiká 
nak sziláid irányát leglőkeppen Róma, 
Becs és Budapest összmüködesében 
látja. 

Igen fellönő beszélgetést közöl a 
ban az ifjúság ünnepe. A máiciusil francia sajtó egyik legnagyobb orgá 
ifjúság tette meg az első lépést a 
függetlenség kivivására és igy a. 
ifjúság lett a megif,ult magyarsá. 
megteremtője. Ez a gondolat emelke 
dtit ki Pásti Vilmos VII. o. t. szép r 
felépített btszedeből. A márciusi iü< 
hatolta at Naumann Aladár és Sorok 
János VIII. o tar utók szavalatát, akii 
Gyom Gt2a : Csak egy éjszakára 

r.uma a Le PeliI Patisien, amelynek 
nunkalársa Lucien Bourgues kelet-
turcpai utazása alkalmával több ma 
gyar politikust, igy többek közöl 
Nerreth Imrét is megintervjuvolta. A 
beszélgetés bevezetőjében a Le Petii 
Párisién tudósítója a köveikezőke 
ii ja: 

Beszélgettem a kormánypárt egyik 
ilitívt Somogy vari: Magyar Mialyám [fiatal, de markáns egyéniségű, kiváló 

c. kölitn ényevtl a dicső mult melle 
a szonotu jtUni varázsolták a hall 
gótOsag ele. Kune lkedő pontja vo> 
az üt népnek Inht ff József es Urbá 
Etn6 VIII. o tárulok Siereplése, aki 
nagy hátassal es aie»/essel adtak el 
Heice^; A h cl c. történelmi drámája 
nak tfc.yik top ienttet: Széchenyi (Inhtl) 
es KOÍSU h (Uit an) találkozását. S/e 

p«.n igesziutu ki a n fisort aztntkai 

»tpvistlf jével. Nemeih Imrével, aki 
t. lotmnemzedék leader je (vezető po 
littkusa) es aki belpolitikai kérdésekber 
|k< zel a i Gön bös tábornok felfogása 
•óz. N gy n egl* petésemre Nén eth 

llmie hos^asan és igen érdekes r 
s>én a német veszedelemről. Erő 
dik analaban az a felfogás, hoj.y 
g kellete találni azoknak a népek 

az «k>üurt öködesét, akiknek 

közös érdekeik vannak ezzel a vesze 
delemmel szemben. Ez természetesen 
el sem képzelhető anélkül, hogy 
előbb a magyarságnak jogos követe 
lései ne honoráltassanak. A lap még 
közli a Marton Bélával való beszél 
getést is, aki kifejtette, hogy a franci 
diplomáciának sokkal erősebb mér 
lékben kellene érdeklődnie Magyar 
ország iránt, közli a lap Makray Lajos 
képviselő kijelenteseil is, aki a legi 
timisták álláspontját fejtette ki és végű 
ismerteti Eckhardt Tibor külpolitikai 
elgondolásait is. 

A négy magyar politikus nyilat 
kozata a francia sajtóban és a politikai 
éleiben élénk visszhangot keltett. 

Az ev. leanyliceum harmadik 
zenetorteneti előadása. 

Febiuár 29-én tartotta az ev 
leányliceum harmadik zenepedagógia 
hangversenyét a szombathelyi Kolle 
gium Musicum zenetársaság közre 
n üködésével, amely hangversenynek 
nagy jelentőséget kölcsönzött Kósa 
György zongorán űvész, zeneakadémiai 
tanár közren űködése. 

A hangverseny műsorán ezutla 
a 17. és 18. szazad angol és franci; 
zeneszerzőinek n üvei szerepeltek, azon 
ritka és kevéssé ismert szerzemények 
amelyeknek felelevenítése igazi zenei 
nevelésszámba megy a hallgatóság 
részér®. Dr. Mosonyi Péter előadc 
ismertette könnyed, gördülékeny elő 
adásban Purcell, Bull, Farnaby zené 
jét, majd általában az egykorú angol 
zeneéletet, nagy hozzáértéssel beszélt 

kissé szerény, az északi népek zene 
motívumaitól áthalott akkoii angol 
zenei alkotóművészeiről. 

Az ismertetett zeneművek azután 
Kollégium Musicum kamarazenekara 

és a világhírű Kósa György művész 
interpretálásában elevenedtek fel, aki-
nek játéka kristálytisztán tükrözte 
vissza az érzelmek vibrációját. 

Dr. Mosonyi ezután a francia 
kortársak jelentősegét és a 17. és 18. 
század korszellemének keretében i 
francia zenekultúrát méltatta, bámula 
tosan sokoldalú tájékozottságával 
keltve elismerést. 

Chansonok és kamaramüvek vál 
totlák tel egynást a Kollégium Musicun 
tagjainak előadásában, majd Kósa 
György a gáláns kor egyik legjelleg 
zelesebb zenei karakterének, Rameau 
nak, a modern operairodalom egyik 
úttörőjének, kisebb zongorakompozi 
cióit jelenítette meg. A gyöngyöző 
fiangfüzérek opálosan csillogtatják a 
teljesen átérzett mester szellemét. 

A hangverseny legnagyobb hatási 
elért száma Rameau C-moll zongora-
versenye Kósa Györggyel, vonós ze 
nekar kíséretében. 

A zenei és művészettörténeti szem 
íontból értékes előadássorozat követ-
cező komponense: Haydn müvei 
március 29 én. (sn.) 

Ne küldjük leányainkat külföldre! 
A külföldi iskoláknál többet nyújt a 

BAÁR — MADAS 
re formá tus leányneve lő in tézet 

Aiapos nyelvi kiképzés. 8 osztályú 
íceum. Internátus. Továbbképző 
jyors, gépíró, lőző és varró tanfolyam 
3uda legszebb és legegészségesebb 
rulyen. Lóránt fy Zsuzsanna-ut 3. 
Teljesen modcin berendezes. Mersekelt 
arak. Kívánatra tájékoztatással szolgá 
z igazgatóság. 

Bormérés. Kitűnő vörösbor 

n.ei v.stm.ap Oi Kezdve V lasi ts Gyula 

Sziget-utca 20. sz. alatt. 

Márc ius 15 ének em lékünnepé t 
az összes felekezetek ünnepi istentisz-
telet keretében ünnepelték meg. A 
Jézus Szive templomban Kincs István 
pápai prelátus mondott ünnepi nagy-
misét. Az evangelikus templomban 
Weisz Vilmos lelkész, a református 
imaházban Rácz János főlelkész, az 
izraelita imaházban pedig Linksz Izsák 
dr. főrabbi tartottak istentiszteleieket, 
amelyen a város hatóságai, intézményei 
és egyesületei képviseltették magukat. 

Németh Imre a M E F H O S Z tb. 
tag ja . A Magyar Egyetemi és Főis-
kolai Hallgatók Országos Szövetsége 
elmúlt pénteken tartott nagygyűlésen 
Németh Imrét a kőszegi kerület or-
szággyűlési képviselőjéi tiszteletbeli 
lagjavá választotta. 

El jegyzés . Sirhuber Lajos, a 
Lakner-feie vendéglő jövendő bérlője 
f. hó 19-én eljegyezte Haller Annust 
Csepregről. (Minden külön értesítés 
helyett.) 

A Szt. D o m o n k o s rendi z á r da 
l eány i f j uság i M á r i a kongregác ió-
j ának 25 éves j ub i l euma . A Szent 

omonkos rendi záida vezetese alatt 
alló tanítóképző leányifjusági Mária-
kongregációja máicius 25 én ünnepli 
meg fennállásának köéves évfordulóját. 
A jubileum alkalmával ünnepséget 
rendeznek a zárda .dísztermében. Az 
ünnepély 25-én délután 6 órakor kez-
dődik. A műsor kereteDen előadják 
Az esti imádság" c. énekes drámát, 

amelynek szövegét Goritzky Elvira, 
zenéjel pedig Dcmény Dezső irta. Az 
elöadas tiszta jövedelmét az iskolai 
tejakció kiadásainak fedezésére for-
diiják. 

A Bencés D i áks zöve t ség és 
Act io Catho l i ca kul turest je . A kő-
szegi Btncesdiakszövetség es Actio 
Catholica elnökségének rendezésében 
mult szombaton este a bencés gim-
názium dísztermében kulturestet tar-
tottak nagyszámú hallgatóság rész-
vételével. Az értékes est előadói 
Szekeres Bónis dr. budapesti bencés 
tanár és Solymos Vendel igazgató 
voltak. „A vallas Széchenyi tanításai-
ban" címmel Szekeres Bónis dr. 
Széchenyi István grófnak, a legnagyobb 
magyarnak minden lépésében meg-
nyilvánuló mély vallásosságát ismer-
tette Suranyi: Egyedül vagyok c. 
könyve nyomán. Melyenszanto elő-
adása élénk visszhangot keltett a 
hallgatóság lelkében. Solymos Vendel 
Utam a Kanári szegetekre" cimü 

elóadasában tengeri utjanak élményeit 
adta elő vetitettképes elöadas kereté-
ben. Sorra felvonultak az utazás érde-
kesebb állomásai: Spanyolország, 
Gibraltár és a Kanári szigetek, szines 
előadásban ismertette az érdekesebb 
szokásokat. Megemlítette visszatérié-
Oen a királyi családnál Stenockerzel-
oen tett látogatását is. A tartalmas 
előadásokat a közönség mindvégig 
nagy elvezettel hallgatta és tapsviharral 
nonorálta. 

Temetés. Timár Lászlót, Timár 
György ny. máv. altiszt 20 eves korá-
oan elhunyt fiát, vasarnap délután fél 

órakor kisérték uioisó uijaia baratai, 
osztálytársai, és a KSE tagjai vittek 
örök nyugvóhelyére. A szép temetésen, 
melyen megnyilvánult a város osz-
atlan, együtiérző részvétté a gyaszba-

öoiuit család iránt, képviseltein: magát 
bencés gimnázium ifjusaga, disz-

zakasszal vonuli ki a levente egye-
ület, teljes számban jelentek meg 

volt kőszegi osztálytársai es baraiai, 
epviseltette magát a KSE és vaia-

t ennyien koszorúval áldóita* Timar 
László emlekenek. A gyaszszerioriasl 
Kincs Isivan pápai prtiaius vegezte 
japi segédlettel. 

Bortörvény-kivonat már kapható 

RÓhtAl-nyomdaban. 
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öregbencésd iák-ér tekez le t . A 

kőszegi öregbencésdiákok kedden este 
i p.kor értekezletet tartottak a Kato 
liki.s Kör helyisé gébt n. A népes érte 
kezle'et Freyberger Jenő dr. elnök 
nyitotta meg. Üdvözölte a megjelente 
ke t , köztük vitéz Nagy M i k l ó s dr 

polgármester t . Az elnök ezután be 
számolt a pannonhalmi bencés-lő 
apátnál tett látogatásáról és tolmá 
csolta a főapát üdvözletét, n ajd mtg 
e m l é k e z e t t a Katolikus Körben rtn 
dezett farsangi táncestély szép s ikeré-
ről és bejelentette, hogy legközelebb 
na^yobbszabásu estély t rendezntk 
örörrérek adott kifejezést, hogy egyrt 
nagyobb számban jelennek meg a? 
értekezleteken a szövetség fiatal tagjat 
és hogy a kör életében is tevékeny 
részt vesznek. Solymos Vendel igaz 
gató ismertette ezután az öregbencés 
diákok és hozzátartozóik részére tar 
tar,dó lelkigyakorlatok pontos idő 
pontját és kérte a jelenlévőket: miné 
nagyobb számban vegyenek részt « 
szentgyakorlatokon. A tárgysorozat 
pontjainak megtárgyalása után meleg 
ünneplésben részesítették a szövetség 
Józsefeit és kitűnő hangulatban marad 
tak együtt a fehérasztal mellett a késő 
éjjeli órákig. 

Németh Imre e l ő ad á sa a s z o m 
bathely i ku l turegyesü le tben . Né 

meih Imre a kőszegi kerület ország 
gyűlési képviselője, aki a közelmúltban 
az egész ország közvélemenyének 
figyelmét magáravonta bátorhangu 
és éles meglátásu beszédeivel és elő 
adásaival, 25- én délután 5 órakor 
Szombathelyen a kultúrpalotában 
„Dunántul a magyar művelődés szol 
galaiában* cimmel előadást tart 
Faludi Ferenc Társaság irodalmi 
deiutánja keretében. Miután Németh 
Imre előadásaival az egész országban 
kiváló siketeket értei, kívánatos, hogy 
az Irodalmi délutánon Kőszeg társa 
daima is minél nagyobb számban 
képviseltesse magát. Előzetes jelent 
ktzéseket a Nemzeti Egység központi 
iiodajában vesznek fel. 

E l őadás . A kőszegi „Szécheny 
Istvr.n" m. kir. áll. polg. isk. 64. számú 
Eszterházy cserkész csapata és iffj 
vöiöskereszt alakulata Favetits Ed< 
tanar vezetésével ma d. u. 3 órakoi 
bemutató-előadást tait az elsősegély 
nyújtásról az intézet dísztermében 
melyre a város közönségét tiszteiette 
meghívja az Igazgatóság. 

A MANSZ és S te fán ia szö 
vétség március 31-én, kedden tartja 
évi rendes közgyűlését a városháza 
közgyűlési termében. Elmúlt kedden 
választmányi ülést tartottak, amelyen 
vitéz Nagy Miklós dr. polgármestei 
is résztvett. A folyó ügyek tárgyalása 
során meleg ünneplésben részesítették 
Küttel Dezsónét, a két egyesület elnök-
nőjét, mint akinek legnagyobb részt 
volt abban, hogy a városban szinte 
eseményszámba menő farsangi tánc 
estély olyan kiváló sikerrel végződött 
amilyenre az utóbbi évek báli krónikája 
sem tud példát felmutatni. 

Sándo rok , Edék és Józsefek 
nap j a . A városi fúvószenekar névnapi 
köszöntőitől volt hangos az elmúlt hei 
A köszöntök során szerenáddal üdvö 
zölték Qombás Edét, Watzek Edét 
>d. Róth Sándort, ifj. Roth Sándort. 
Dt.fai Sándort, Holéczius Sándori. 
Rozonits Sándori, Pleszkáts Józsefet 
Paideák Józsefet, Oóbel Józsefet, Kö 
sitgi Józsefet, Kitininger Józsefet 
Schiaffer Józsefet, Pallay Jó^stf dr-t 
Farkas Józsefet, Pintér Józsefet és 
Eihatdt Józsefet. 

ElsörendU szemeli 
borokai mer n anius 29 eig 
bezatolag es n.otoiygó szí tót átusi' 
— n i* a készlet tart — m .yedk i kn 
kent 25 és 40 fillérért Meszlényi , 
Sz iget utca 29. sz. alatt. 

Bécsbe autóbusz Indul április 
5-én a magyar—oszirák futballmérkó-
zésre. Viteldíj oda és vissza P 750. 
Jelentkezni lehel Serenyi Mihály posta 
tisztviselőnél. 

Egyház i hangversenyt tart ma, 
vasárnap d u. 6 órr kor az ev. temp 
lomban evangélikus egyházi énekkar, 
a következő n űsorral: 1. Mendelssohn: 
Koráivariáció „Miatyánk" kezdetű korál 
felett. Orgonán előadja Heintz F. 2. 
Lützel: Ünnepi kar. Vegyeskar. 3 
Bach : Durch der. Tod zum Leben . . 
Magánének, ifj. szentgyörgyi Czeke 
Gusztávné. 4. Kirchner: Uram, Uram . . 
Vegyeskar. 5. Guilmanl: Melódia. Or-
t onán előadja Heintz F. 6 Massanet; 
Thais. Meditation. Hegedűszóló, elő-
adja Arató Frigyes. 7. Schütz : Krisztus 
dicsértessél. Vegyeskar. 8. Stein K 
Bis hieher. . . Férfikar 9. Boelmann: 
Gótikus szv.t 4 tételben. Orgonár. 
előadja Heintz Fülöp. Karvezető Kertai 
János, kísér Budaker Gusztáv. Offer 
tórium az orgonajavitás céljára. 

A nyuga tmagya ro r s z ág i fel-
kelőket kéri a Kecskeméten, szept. 
6-án rendezendő 15 éves nagyszabású 
emlékünnepség és bajtársi találkozó 
előkészitő bizottsága, hogy címüké 
és részvételi szándékukat levelezőlapon 
közölni szíveskedjenek dr. Bodócs 
Gyulával Kecskemét, Csongrádi-utca 
40. sz. 

Telek i M ihá ly gró f és Németh 
Imre képv ise lők e l ő adása Ha lason 

Kiskunhalas város társadalma az idén 
a szokottnál is nagyobb fénnyel és 
ünnepélyességgel ünnepelte meg már 
cius 15-ét. Vasárnap délután az ország 
zászló előtt összegyűlt hatalmas tömeg 
jelenlétében gróf Teleki Mihály, 
Keiület országgyűlési képviselője mon 
dott rendkívül nagyhatású beszéde 
március idusának jeientöségéröl s kü 
lönösen hangoztatta, hogy az ilyen 
emlékünnepélyeknek csak akkor lesz 
termékenyítő hatása a jelenre és 
jövőre vonatkoztatva, ha ezeken az 
ünnepségeken őszintén és mélyen át 
éljük történelmünk tanításait.— Az esti 
órákban a halasi Városi Szinházban 
Németh Imre országgyűlési képviselő 
tartott előadást Kossuthról. Kifejtette 
hogy Kossuth Lajos igazi történelmi 
jelentősegét abban kell látnunk, hogy 
ö adta meg a magyarság számára 
történelmi létünk egyik legszebb, dt 
egyik legnehezebb pillanatában is i 
magatartásnak azt a méltóságát, ami 
az egész világnak el kellett ismernie. 
Kossuth Lajos egyéni szuggesztivitása 
bi:ta rá a magyarságot arra a hatalmas 
erőfeszítésre,amelyben megmutatkozott 

magyarság öncélú életre jogosító 
minden minősége. A rendkívül nagy 
tetszéssel fogadott előadás után Te-
mesváry László székesfővárosi törvény 
hitósági bizottsági tag beszélt igen 
hatásosan Kossuth pénzügyi politiká 
iáról. Az előadás után a város összes 
társadalmi köreiben és kaszinóiban 
hankeit volt, ahol l a politikusokat 
mindenütt nagy szeretettel és lelkese 
déssel ünnepelték. 

P e d a g ó g i a i s zeminá r i um Cell-
d ö m ö l k ö n kőszegi e l ő adókka l . A 
celldömölki és sárvári járás tanítósága 
hétfőn pedagógiai szemináriumi érte 
kezletre gyűlt Össze Celldömölkön. Az 
értekezleten Magyari Ferenc a kőszegi 
gyakorlóiskola tanítója jól sikerüli 
nintatanitást mutatott be. Utána Pödöi 
Béla kőszegi tanítóképző intézeti tanár, 
körzeti iskolafelügyelő tartott előadási 
majd Bognár Gyula „A magyarságis 
meret szerepe a népművelésben" cimen 
taitott mindvégig érdekes és tanú' 
mányos elöadast Ez utóbbiért Ab 
lánczy József népn üvelési titkár külöt 
köszönetét is kifejezte a vármeuyo 
nepművelési bizottság vezetőségénei 
nevében 

G é p 1 r A s ff j u t ányosán 
vá l la lok Cim a kiadóban. 

Fogtisztitás este -
különösen fontos 

Éjjelen ót é te lmaradékok nyomán 

fokozottan képződnek baktériu-

mok, melyek fogainkat megrontják. 

Ezért okvetlen tisztítsa fogait este le-

fekvés elölt is. A Kalodont fogkrém 

sulforicinoleat ta r ta lmánál fogva 

e l távol í t ja a veszélyes foQkövet. 

A Honszeretet egyesület 

közgyűlése. 

A Honszeretet egyesület mult 
héten tartotta Budapesten közgyűlését 
Az ülés jelentőségét fokozta, hogy 
azon ezúttal elöször az egesz ország 
vidéki szervezetei is megjelentek, 
köztük az újonnan megalakult vas 
megyei szeivezet is. Az uj tisztikart a 
következőkép választották meg. 

Az egyesület elnöke Dömötör 
Mihály ny belügyminiszter, Lator 
Géza igazságügyminiszteri osztályta 
nácsos, társelnök, Németh Imre ország-
gyűlési képviselő ü. v. alelnök, Halla 
Aurél iparügyi minisztériumi osztály-
főnök, Héder János kü'kereskedelmi 
hivatali osztályfőnök, Sándor Árpád 
ügyved, Laurentzy Vilmos egyetemi 
m. tanar, Majtényi Miklós OTI igaz 
gató, vitéz Csia Sándor MAV főorvos, 
vitéz Szabó Lajos ügyvéd, a Nemzeti 
Bank ügyésze, alelnökök ; Temesváry 
László külkereskedelmi hivatal osztály* 
vezetője, igazgató, Bende István kül 
kereskedelmi hivatal főelőadója, főtit-
kár, Mártini József ügyv. titkár, vitéz 
Plathy Mihály külkereskedelmi hivatal 
előadója, házragy, Kováts Béla a 
Kanadan Pacific vezetője, főellenőr. 
A megalakult választmany tagjai Vas 
vármegye részéről vitéz Szabadváry 
Ferenc, a Honszeretet vasmegyei 
elnöke, Kincs Elek dr. kereskedelmi 
iskolai tanár Szombathely, Nagy Imre 
földbirtokos Celldömölk és Góczár 
József hírlapíró Sárvár. A választmányi 
tagok között helyet foglal vitéz Baky 
László csendörőrnagy, Barátosi Balogh 
Benedek iró, vitéz Berencsy Bela 
állami gépgyáriigazgató, Birkás Géza 
Wolf Sándor személyi titkára, Borsos 
indre közigazgatási tanácselnök, 
Judaházy László törvényszéki biró 
vitéz Faragó Ede cserkész főtiszt 

erkas Akos fővárosi elnöki ügyosz 
aiyvezető, Gáspár János egyetemi m 
tanár, fajbiologus, vitéz Imecs György 
őispán, Konkoly Thege György kül 

kereskedelmi hivatal osztályvezető 
Magyary Kossá István miniszteti 
3sztaly tanácsos, Nagyiványi Fekete 
jéza miniszteri tanácsos, 0<o1icsány 
László ny. főispln. Pálóczy Horváth 
ajos iró, Pilisy Elemér kir. ügy és-

vi éz Szahó Lajos a Nemzeii Szövetség 
elnöke, Tomcsanyi Gyula löldmiveles 
gyielnöki osztályvezető Várady Miklós 

Delügyminiszteri osztály tanácsos. 

Ápri l isban Kőszegen j á tsz ik a 
)eak-iarsulat . Dcak Lőrinc szin 
arsuiaia, a i.ely most Kispesten tat-
Oz odik, érttsülisünk szetint ápti is 
1-en erkezik K< szegre. Ha valan i 
Ozbejflnne, e^y héttel előbb, vag\ 

uióbb kezdi meg kőszegi vende^ 
jaiékat. 

Csornára vándoro l a kőszegi 
jéggyár , mert Kőszegen már nincsen 
életképessége. Amióta a Gyöngyös 
vize „bacillusmentesen" folyik be vá-
rosunk területére és onnan kitermelt 
jege mindenféle hűtésre alkalmas lett, 
azóta a nagy áldozatok árán létre-
hozott jéggyár üzleti forgalma évről-
évre visszafejlődik és mindnagyobb 
deficittel zárult. Most a részvénytársa-
ság a gyárat eladta Csornára és helyét 
egy háromszobás modern lakássá fogja 
átalakíttatni, ami bizonyára többet fog 
jövedelmezni — mini deficitet. A to-
vábbi jégellátást — ugy ahogy jön — 
a természetre kell bizni, mett a sör-
gyár is, mely vállalta ennek pótlását, 
csak akkor tud jeget szállítani — 
majd ha fagy 1 

S t e f á n i a-h i r d e tmény . A védő-
intézetben rendszeresített „Anyák is-
kolájáéban dr. Kirchknopf Bela főorvos 
í. hó 26-á« d. e. V,9 órakor tart elő-
adást „Az angolkór és megelőzése" 
cimmel. 

A kőszegi kó rház be teg forga lma 
Hutiray Andor dr. vármegyei tiszti fő-
orvos statisztikája szerint az 1935. év 
februárjában, valamint az 1936. év 
januárjában felvett betegek száma, 
továbbá az ápolási napok száma a 
következő : 45—33—51—<94. 

Anyakönyv i hírek az elmúlt 
hétről. Születesek: Kis Ernő—Balogh 
Ilona: Frigyes r. k., Hoós István— 
Horváth Mária: Erzsébet r.k. Házas-
ságot az elmúlt héten nem kötöttek. 
Halálozások : Neuwirth József 9 éves 
r k., Roseneck Ferenc 16 éves r. k., 
özv. Szabó Ignácné 82 éves r.k. 

Nem vá l toz tak Kőszeg nép-
számlá l ás i ada ta i 1930 óta. Az idei 
népszámlálás adatai szerint a város 
összlakossága 9140. Ezek közül 18 
éven felüli férfi 2723, 18 éven aluli 
férfi 1755. összesen 4478 férfi van 
Kőszegen. Ezzel szemben a nők száma 
4662 akik közül 18 éven felüli 3052 
18 even aluli 1610. A legutóbbi, 1930-as 
népszámlálás szerint a városnak 8542 
akosa volt, tehát az idei eredménynél 

602 vei kevesebb. Ez a többlet viszont 
t városban tartózkodó diákokra esik^ 
tehát végeredményben a város lakos-
ságának száma 1930 óta nem változott. 

Táv l ovag l á s Kőszegen át. A 
Magyar Gtzdak Lovas Egyesülete az 
>den május 30-junius 12 ike között 
'endezi meg országos távlova^lását, 
ímelyet az idén is az egyesület 77 éves 
Inöke Horthy István nyug. altábor-

nagy vezet. A távlovaglas utvonalát a 
<öveikezöképprn áll, pi lóták meg: 
Sopron — Seprőn övő Kőszeg—Szóm-
ba h ly—Sarvá' Vasvár Z ilnegerszeg 
- Sü m g—T p<> c «—B ihionfüu d A 
avlovag asra <ddi; svéd, holland, 
örök, leit neme l< ngyd, finn, norvég, 

ol^sz es osztrák lovasok jelentették 

(>e ré>zveteiüket. 

- . r 

, i 
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l ényegesen meg j av í t t a t o t t ! 

ó r i á s i nyerési esélyek ! 

Fő és mgy nyeremenyek: 
106 á 1 000 
38 á 2 000 
23 á 3 000 
21 á • 4 ( 0 0 

24 á 5-000 
32 a 10.000 
21 á 20 000 

l á 25 000 
2 á 3ö.<X10 
1 á 45.000 
1 á 50.000 
1 á 55.000 
I á 60 000 
I á 100.000 
1 á 300.000 
1 á 400.000 

stb. «tb aranypengó. 
A i elérhető l e g n a g y o b b nyeremeny 

700.000 
a r a n y p e n g ó 

H4.J0O •ortjeny közül 
42 0»i kisorsoltatik, 

tehát a sorsjegyek fele nyer. 
összesen 9,282.000 pengő készpénzt 

A i I. oszt. sorsjegyek hivatalos Ara: 

Elén/ • Fél i I NegyedB INyolcadl 
28 I 14 I 7 I 3V, I 

^ e n ^ J | 

az összes főárusitóknáí! 

Rendeljen még ma, fizetni van ideje 
legkésőbb a húzás előtt 

A húzások ápr i l is 17-én kezdődnek ! 

letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer-
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláirni (1831: LX t.-c. 147., 150., 
170. § § ; 1908: LX. t.-c 21 §.) 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár-
nál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar, köteles nyo-nban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bánat-
pénzt az általa igért ár ugyanannyi száza-
lékáig kiegészíteni (1908: XL1 t-c 25 § ) 

Kőszeg, 1935 november 29 

Dr R1EDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül: 

BENCZE JÓZSEF sk. tVwezető 

J ó k a r b a n levő, haszná l t 

gyermekkocsi eladó. 
Horthy M ik l ó s utca 16. 

Köszönetny i lván í t ás . 

Mindazoknak, kik szeretett 

fiunk és rokon 

Roseneck Ferenc 

elhunyta alkalmával fajdalmunkat 
enyhítették, kiváltkép a Levente-
egyesületnek és Kirctiknopf Jenő 
vezető főoktatónak, valamint a 
volt osztálytársainak s barátainak 
testületi megjelenésükért, továbbá 
koszorúk és virágokért, és a jól-
eső részvétekért ezúton mond 
hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1936. március 20. 

A gyászo l ó csa lád . 

1442 négyszögöles 
elhunyta alkalmával fájdalmunkat egytlttérző részvétükkel 

enyhíteni igyekeztek, barátainak, osztálytársainak, a Kii-

szegi Sport Egyletnek, a bencés gimnázium ifjúságának 

és tanári karának, a levente egyesületnek testületi meg-

jelenéséért, a koszorúkért és virágokért ezúton mond 

hálás köszönetet 

Kőszeg, 1936. március 16-án. A g y á s z o l ó c s a l á d 

E l a d ó v T y
é r j U 5 

bérbeadó 
5 szobás modern falusi ház 1KX» 
né^yzetöl kerttel, mely nyugdíj »sna> 
va;y méhésznek nagyon alktlmas 
vasútállomás 5 km.-ie. Bővebbet: 

Sieindl Gyula Bozsok (Vasm ) 

a gyep nesteri ház 
Tiellett szabadkézből eladó. 
B'vebbet : Teffer, K i rá ly ut 51. 

Ha jól akar járni hirdessen a 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 

Gyalogosok csak a gyalog 
j á r d á n köz lekedhetnek. A iend">r 
kapítanyság ismettllen figyelmeztetik 
közönsegti, hogy a gyalogosoknak 
(sétálóknak) csak a gyalogjárón (járdán) 
szabad közlekedni. A jármüvek köz 
lekedesére szoigáló úttesten gyalogo 
soknak tilos közlekedni. — Ahol 
járda nincs ott az ut széle mellett az 
u'nak legfeljebb egy méternyi szeles 
sávján kell járniok. A balesetek meg 
előzése és a közlekedés rendjének 
biztosítása végett, mivel a figyelmez 
tetesek nem járlak kellő eredménnyel 
a rendőrség a gyalogosok közieke 
désére vonaikozó szabályok megtar 
tását szigorúan ellenőrizni fogja s a 
szabálytalanul közlekedőket most m u 
meg is fogja büntetni. Épen ezen 
mindenki alkalmazkodjék a közlekedő 
törvényes szabályaihoz s különösen az 
úttesten való gyalOkíközlekedéstől tar 
tózkodjí'k. Rendőrkapitányság 

Autóbusz t i n d i t a KSE Bécsbe 
• z o s z t r á k - m a g y a r mérkőzésre. ! 
A KSE április ö-én tartandó osztrák 
—magyar nemzetközi mérkőzésre 
autóbuszt indit Bécsbe Az autóbusz 
4 én. délben indul Kőszegről. Jelent 
kezeseket elfogad az egyesület veze 
tősége. 

Éleslövészet . 1936. évi március 
hó 26, 27, 28. 30 és 31-én, április hó 
I . 2, 3. és 4-én reggel 7—19 óráig 
Cák község, Cáki erdő, Irányhegy 
(Zcigerber^;), Poganyi borp.ncek és 
Kőszeg — Kőszegszerdahelyi országú 
közötii területen a szombathelyi és a 
kőszegi helyőrség éleslövészetet tart. 
Az érdekelt lakosságot a kőszegi 
állomásparancsnokság ezúton is figyel-
mezteti, hogy a jelzett időben és ve 
szélyeztetett területen a s<ját erdeké 
ben senki ne tartózkodjék és a he 
lyenkent felállított biztonsági őrök 
illetve azok utasításainak mindenki 
vonakodás nélkül eleget tegyen. A 
veszélyeztetett terület egyébként a 
szokásos módon, kilátópontokra tűzött 
piros—fehér zászlóval is meg van 
jelölve. | 

C n n r f — A Körmend i TK t 
° K U I u látja vendégül KSE. A 
mérkőzés délután 3 órakor kezdődik.I 
— Előtte fél 2 órakor a Nemezgyái 
II. és az Ágyteritőgyár II. mérkőznek. 
— KSE—Helyőrségi válogatott vasár-
nap taitotta első mérkőzését, am^ly 
1 : 1 (0:1) arányban végződött. A küz 
deiem, amely mindvégig szép és izgalmas! 
merkőzíst hozott, szépszámú közönseJ 
jelenlétében zajlott le. 

I Hivatalos rovat. 
Figyelmeztetem a gazdaság i mun-

kaidókat és a gazdasági munkásokat, 
fiogy a cseléd rrinőségben elvál'alni 
szándékozó munkásokkal a munka 
szerződés a törvényben meghatározott 
nódon, Írásban hatóságom előtt köt-
(eterd\ Ellenkező esetben a szerződés 

|i közigazgatási hatóság < lőtt nem 
irvényesithető. Bővebbértesitésa város-

háza 21. sz. szobájában nyerhető. 

Közhírré teszem, hogy a széna 
kivitel Ausztiii felé szabad; a szük 

Iséges nyomtatványok a Szombathelyi 
Takaiékpenztár kőszegi fiókjánál kap 

jhnók és a vételárnak befizetése után 
I i kivitel minden további eljárás nélkül 
leszközölhető. 1 

| Közhírré teszem, hogy a törvény 
szerint minden birtokos a hiányzó vagy 

I negrongált birtokhatárjeleket a tavasz 
[ fo lyamán k i igaz í tani tartozik. Ennek 

elmulasztása kihágást képez és bünteés' 
von maga után. ; 

j Közhírré teszem, hogy az al*na 
fákat veszélyeztető vérletüt minden 

birtokos kivétel nélkül tartozik gon I 
dosan irtani. Aki az irtást elmulasztja,! 
szigorúan meg lesz büntetve. j 

Közlöm az érdekeltekkel, hogy a 
volt Orbán Já«os féle vagyonváltságosl 
názhely a hercegi réten megürült. Erre 
i házhelyre igénylést hirdetek. Felhívom! 
nindazokat, akik e házhelyre igényt 

[tartanak, igényjogosultságuk igazolása 
neltett kérelmeiket szóval vagy Írásban! 

a városháza 21. sz. szobájában folyói 
ev április hó 15-ig annál is inkáb' 
ídják elő, mert a később jelentkezők 
Kérelmét nem veszik figyelembe. í 

Értesítem az érdekelt állattu'ajdo-1-
nosokat, hooy Kőszegen a f.évi márciu 
Hó 12-én a sertéspestis hivatalosan i 
negallapittatott. Akinek sertéspestisben1 

beteg vagy e betegségre gyanús ser 1 

'ése lenne, azt a városházán jelentsél 
be. I; 

Az 1936. évre szóló rögzített ál ! 
talános kereseti adó kivetési lajstrom: 
f. é. március hó 23 tói f. <». április hó • 
^-ig közszemlére van kitéve a városiIf 

adószámviteli ügyosztályban. 

Közlöm az érdekeltekkel, ho„-y a 
sercegő üszök, fertőző állati betegség l 
Kőszegen hivatalosan megál l í t tatott 1 

Közhírré teszem, hogy Kőszetih 
szab. kir. m. város erdőgazdasága elad , 
mult téli ter nelésü cca. 160 köbm. i 
fenyő fürészrönköt és cca. 150—160 ; 

köbm. fangott fenyő épületfát. Ugy ni ! 
fenyőrönk, mint az épüleifa főleg' er J 
d if nyő ki ;ebb mennyiségű luc é-
vörösfenyővel keverve. Ajánlatof tenni r 

szándékozók ajánlataik it legkésőbb j 
április hó 4. dé i 12 óráig zárt bori L 
tékban Írásban nyújtsák be a városi, 
polgármesteri hivatalánál. Közelebbi! 
felvilágosítást a rönkök méreteiről a j 
város erdöhivatala ad. j 

Közhírré teszem, , hogy Kőszeulp 
szab. kir. m. város erdőgazdasága I In 
hó 2.-án, csütörtökön d. e. 10 órai d 

kezdettel az Alsóerdő kőszegfalvi ved |t( 

kerületének 21-es tagjában tisztogatási 
agfa árverést tart. Gyülekező a „Cherne i 
emléka-nél. 

vitéz dr. Nagy Miklós | 
polgármester j 

| N y i l t t é r . * ) 

I Tisztelt Szerkesztő Ur! 
! A Kőszeg és Vidéke március 15 
liki számaban megjelent „Válasz Dö 

nötör Gyulának" cimü cikk ujbó! 
válaszra késztetne. Azonban meggyő 
zfdjsem az, hogv ezzel az üggyel 
mar túlságosan icénybevettük Uen 
Tisztelt Szerkesztő Urnák a jóindulatát 

p . lapjának rendelkezésére bocsátásá-
va l , másrészt pedig a b. lapjának 
[újságolvasó közönségét a pro és kontra 
(nyilatkozatok elolvasásával. 
! Ép ezért erre a bizonyos valaszra 
engedje meg l^en Tisztelt Szerkesztő 
Ur, hogy b lapjaban csak annyit 
válaszoljak, hogy az urak kilátasba 

[helyezték azt. hogy a hüntelőbirósá 
felé állítanak. Állok elebe ! Ott a bíró-
ság előtt majd megadatik nekerr, a 
nód ahhoz, hogy beigazolhassam, 
hogy közöttünk ki mordoit igazat és 
<i nem. 

! Fogadja hálás köszönetemet és 

őszinte tiszteletem kifejezését, megyei 

vagyok mindenkor kész hive: 

| Dömö t ö r Gyu la . 

| •) Az e rovatban közöltekért a szerkesz-
tőség felelősséget nem vállal. 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
[hatóság. 3886/1935. tk. 

Árveresi hirdetmény-kivonat 
! A KSszegi Takarékpénztár r. t. cég 
I végrehajtatónak id. Abért János és ifj Abért 
Manos végrehajtást szenvedők ellen indított 
! végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható-
s á g a végrehajtási árverést 1080 P töke-
ikövetelés és járulékai behajtása végett a 
I kőszegi kir. járásbíróság területén levő, 
IKőszeg városban és Cák községben fekvó, 
| s a cáki 87. betétben A 1. 1-27 sor és 
65 -67. 232 -235, 319, 35ó. 436, 471,478, , 
739, 892, 89J, 133J, 1410, 1481/1. 1508, 1509, , 

Itf iU, I6t5, 1616, 2008. 2099, 21«4, és 2222 j 
| hrsz. alatt felvett ti, öisz takóháí, udvar, , 
| kert, gazda ági épületek és mezőgazdasági | 
I ingatlanokból álló Úrbéri birtokból ifi, 
| Abért János nevén álló 4 16-od részre 
| l3o8 P, a cáki 264. sz. betétben felvett 
h labbi ingatlanokra fj Abért nevén álló 13 
| részre es pedig az A 1. 1 »sor 982, 981 
|hrsz. ingatlanból 82 P, a II. 1 -2 sor és 
2733-2734 hrSz. ingatlanból 88 P, és a 4- ' 

platt felvett I sor és 620 hrsz. ingatlanból 
l-O P, a 2 sor és 1010 hrsz. ingatlanból 48 
P, és 3 sor és 1788 hrsz. ingatlanból 36 P, 
a cáki 276 sz. betétben A 1. 1-27 sor és 
&0-5J, 214, 215, H00, í38, 446, 466, 6*5, 
52 2. 878. 879, 1309, 1403, 1481 2 1514, , 

1595 -1597, 1779, 198.x 2092, 2l59, 2*228 hrsz. 
15. öisz. ház, udvar, kert. gazdasági épület 
és külsó ingatlanokból és 1 71-ed.rcsz közös 
erdő es legelő illetósegből álló Úrbéri bir-
tokból id. Abért János nevén álló 2 4 részre 
180H P, végül a kőszegi 2356 sz. betetben 
A I I - 2 sor és 6S08>2. es 6809/2 hrsz 
felvett ingatlanból ifj Abért János nevén 
álló 1/3 részre 89 P kikiáltási árban el-
rendelte. 

Az árverést 1936 évi április hó 15. 
napján d e. 9 órakor Cák községházánál 
es 1936. évi április hó 15 napjának delelótt 
fél 12 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos 
helyiségében, Chernel-u 12 sz. I. em. 3. . 
ajtó, fogják megtartani 

Az árverés alá kerülő ingatlanok a ki-
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adhatók el 

Az árverelni szándékozók kötetesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kési-
pénzben, vagy az 1881: LX t-c 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dekképes értékpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni. vagv a bánatDenznek előleges bírói i 
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