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A Himnusz hangjai csendülnek 

fel a kős/egi Hősök Kapujának 

ivei alatt. A Magyar Honvédség 

legifjabb katonái. - «az 1914-es 

évfolyam, — akik a ktrlelhe etlen 

Halál árnyékában kaptak az Élet 

ajándékát , eljöttek, hogy áldozatot 

mutassanak be a legnagyo- bat, 

a legszentebbet, az életet felaldo-

zóknak. Eljöttek, hogy bizonyságot 

tegyenek, eljöttek, hogy egy vala-

mennyiünk lelket fajdalmasan 

marcangoló kétséget eloszlassalak, 

eljöttek, hogy meggyőzzenek : 

mégsem volt h iábavaló . . . 

Felcsendül a Himnusz , vissza-

száll a lélek s feltámad az emlé-

kezés. Érezzük az 1914-es döntő 

napok viharelőtti feszültségét, a 

hadüzenet t y o m á n felcsapó láva 

folyam örvénylő árjának sodrat, 

látjuk a tüntető felvonulások 

mámoros menetét végigvonulni a 

város utcáin, sz ivünkbe dobban 

az első 18 as és 8J-as, virágtól 

borított menetzászL aljak lépteinek 

ütemes, kevély dübörgése. Látunk 

rokonokat, ismerősöket az emlé-

kezetes csukaszürke egyenruhában 

délcegen, dalosan, akiknek emlé 

két ma márványba x ésett arjny-

betük őrzik . . . 

S azután a megpróbáltatás, a 

hősi eröleszités, a vér és nyomor 

négy védtelen hosszú esztendeje 

után - összeomlás, megcsonki-

tottság, lassú haldoklás. 

A mayyar Hiszekegy fohásza 

emelkedik a fiatal, csengő hangok-

szárnyán a verőfenyes tavas 'i eg 

felé. Azok éneklik, akiket a meg-

próbáltatás, a harc, a keserű 

megalázottság esztendei neveltek 

ifjúvá, edzettek szikrázó acéllá. 

Ezek a fiatal katonák, akik itt a 

fegyverforgató apák emlékének 

nemzeti szalagos babérkoszorúval 

hódolnak, az élet diadalát szim-

bolizálják a halál felett, az uj, 

fiatal élet zsendülését, friss hajtá-

sokat vil lámsújtotta, vihartól kité-

pett szálfák helyén. 

Az a mindennel dacoló lélek, 

amely a márványtábla hőseiből 

elszállt, újra testet öltött és ugyan-

azzal a törhetetlen hittel kü /d i ki 

az életet annak a nemzetnek, 

amelyet az évszázadok viharai 

soks/.or megtéptek, de SZÍVÓS 

életakarása a pusztulástól mindig 

megmentette Nagyon sokat kife-

jező, nagyon mélyértelmü volt' 

Dunántul a magyar művelődés szolgálatában. 
Németh Imre elöadasa a Faludy Ferenc társaság 

irodalmi délutánján 
A szombathelyi Faludy Ferenc 

rodalmi tarsaság március 25 én, szer-
dán iroda.mi délutánt tartott a kulturhaz 
nagytermében, amelynek elöadójáu1 

Nemeih Imre országgyűlési képviselőt 
<érte fel. A/, elöadas, amelynek n fi 
-.orán Erdélyi józsef sajátszerzeményü 
Költeményei, Kodály dalok, zenesiá 
mok keretezték be Németh Imre fel 
olvasásását, odavonzotta Szombathely 
legjobb köreinek előkelő közönségét 
Jelenvolt Ostffy Lajos dr. főispán, 
Ujvari Ede polgármester feleségükkel 
Liber Béla tankerületi főigazgató 
Horváth György dr. rendőrfőtanácsos 
és számosan Szombathely hivatali és 
társadalmi előkelőségei közül. 

Kőszeg városát vitéz Nagy Mikló* 
dr. polgármester, Vastagh Zoltán dr 
rendőrkapitány, Eitner Gusztáv és fele-
sege, Marasztó Ferenc polgári iskolai 
igazgató, ifj. Czeke Gusztáv syáros é* 
öbben mások képviseltek. A kerüie 
választóközönsége köréből megjelen 
.ek dr Szerdahelyi Elek nagygencsi 
körorvos, Németh Zol'án busmajori 
földbi'tokos és a faluk választópol-
jársága oly imponáló számban, mely 
i kerület ragaszkodását hűen tükrözte 
/issza. 

Németh Inre bevezető szavaibar 
negemlekezett azon nem véletlenszült, 
•smétlődesről, amely már másodízben 
iltet a Faludy Ferenc irodalmi társa 
vág előadói pódiumára politikust, 
ílsőizben Kozna Miklós tartott ugyan 
.•rről a helyről előadást irodalmi kér 
lesről, amely előadásnak irodalmi 
•riekét bizonyította, hogv Bibit* 
Mihály az élő magyar irodalom eg\ 
elentekeny és kimagasló alakj* is 
eflektált reá. E/en kö rülményből ve 
íett? le Nemeth Imre a politika és 
rod-.lom egymáshoz való viszonyát, 
ímely szükségessé teszi, hogy az 
rodalom nemes szelleme itassa át a 
politikát és igy a gondolat és cse 
ekvés harmónikus egységgé olvad 
inak. 

A Dunántul kuiiurtörténelével fog 
ilkozvi mélyen járó lélektani meg 

figyelések alapján levezette a földrajzi 
áj és a történelmi táj alakító hatását, 
i különböző vidékek kultúrtörténeté 
'ien. Az élesen elhatárolt, természetes 
enyezöktől zárt és elesen elkülönített 
egységet képező Danámul szelíd 
ankái, nyilt áttekinthető völgvei rá 
íyo^ják jellegüket a dunántuii embet 
elkére és jellemére, történelmére és 
<ultu:ájára. Nem titokzatos, szélsődé 
c;es, hirtelen hevülő, d í komoly, cél-

tudatos, kitartó és megbízható. 
A történelmi táj népi, faji és 

személyi tényezőinek hatását mérle-
gelve, a Dunántul legrégibb művelő-
déstöiteneti emlékeit: a római Pan-
nónia útjait és néhány avar korbeli 
földsáncmaradványt talalunk, mint a 

dunántuii kuliura első, megmaradt 
határköveit. 

A honfoglalás, illetve az állam-
alakulás idején mar jellegzetesen ész 
'elhető a Dunántul történelmi jelentő 
sége, amely abban is kifejézésre jut, 
hogy A pid vezér idetelepíti népének 
legmagyarabb, legtisztább nemzetsé-
geit, Géza és Szent István az állam 
alkotók is felismerték fontosságát, 
amely már akkor a kultura nagyobb 
fejlettségeben mutatkozott s telepité 
sekkel es a keresztény vallás innen 
való kiterjesztésével a többi ország 
részeknél fontosabb szerepet juttattak 
neki. 

A Szent Istvánt követő századok 
a dunántuii szellem, a dunántuii ma 
gyár kuüurszellem kialakulásának idő-
szakát alkotják, amely azután leg 
pregnánsabban nyilatkozik meg Zrínyi 
M.klós a költő, katona és politikus 
hatalmas, hármas egyéniségében. Ne 
melh 1 nre hosszan foglalkozik a ma 
4yar történelem e kiemelkedő alakjával, 
s müveiből vett idézetek alapján mutat 
rá arra a szembetűnő hasonlóságra, 
amely Zrinyi és Széchényi nemzetiségi 
es világnézeti felfogásában mutatkozik. 
Ai előidás további során felvonultak 
előttünk a Dunántul nagyjainak mély 
lélektani értekeléssel megrajzolt szel 
lemei s müveik, tetteik, érdemeik, 
tme.vek mindmegannyi mozaikszemét 
I otják ezen országtáj kulturlörténe 

tének. 

Felelevenednek Berzsenyi Dániel, 
Kiífaludy Károly, Vörösmarty Mihály, 
t magyar költészet e dunántulról sar 
ladi izmos és életerős cserfái, mig 
Széchenyi, Deák, a magyar történelem 
minden viharral dacoló, megingatha-
tatlan és törhetetlen tölgyei. 

Mai irodalmunk olyan kiemelkedő 
egyénisége, mint Babits Mihály, jelenti 
ennek a szellemnek folytatását, s 
u 'yanennek uj, életerős hajtásai Illyés 
Gyula. Kodolanyi János, Németh László, 
Etdélyi József, mindmegannyi felemelő 
i^érete a magyar géniusznak, izzó 
zsarátnoka az egyetemes magyar nem 
zeti érzés orkánoktól fenyegetett, de 
soha ki nem hunyó lángjának. Ennek 
az ifjú kö'.tőgenerációnak müvei hivták 
fel a magyar lelkiismeretet védeÁe 

kön, ne ostromoljuk zúgo lódó 

szavakkal a népek sorsának Kor-

mányzóját , hanem váljon meg-

győződéssé és tettekké bennünk 

az a cél. amiért Nekik halniok, 

nekünk élnünk és dolgoznunk kell 

ennek a nemzeti szalagos fiatal 

csapatnak spontán, kegyeletes 

gesztusa. A kegyelet a hősi halot-

takat illeti, de az értelme hozzánk, 

tz élőkhöz szól Ne engedjük a 

sötét kétségeket úrrá lenni lelkün-

zesre a dunántuii veszedelem elea 
amelyet ők alkotó leikük senzibilita-
sával éreztek meg és fogták fel annak 
a trianoni veszedelemnél is károsabb 
és sorvasztóbb ragályát. 

— Higyjük el az ő költői diviná-
cióju'.nak, hogy van ilyen veszedelem 
— mondja Németh Imre — higyjük 
el, hogy szavukban a dunántuii szel-
lemnek az egész, egyete nes magyar 
életet féltő, magához ölelő szeretete 
lobog. Igaz, ók paraszti fiuk, — de 
ma nincsenek főnemes Zrínyiek, grófi 
Széchenyik, nemes Deákotr, Berzse 
nyik, Kisfaludyk, Vörösmutyk. Nin-
csenek — csak pirasztjaink vannak. 
Parasztjaink, akik átvették és művelő-
dött egyedeikben hordják tovább a 
nemes nagy ősök hagyományait, a 
dunántuii szellem öntudatát és év 
ezredes hagyományait... Azo<at a 
hagyományokat, amiknek szerepét a 
magyar művelődésben nem tudom 
másként jellemezni, csak összehason-
ítással. 

— Ha a Felvidék szelleme hozti 
a magyar művelődési, emelkedési tö-
rekvésekbe a nagy szenvedélyes lobo-
gasokat, ha Erdély hozta a magyar 
nemzetiség minden körülménytől füg-
getlen önállóságának izzó vágyát, 
akkor Dunántul hozta, Dunántul adu 
tz állandóság kemény erejét, a nem 
zetiségnek a faji határokon túlnéző, 
európai hivatástudatát a kultura egy-
ségéért küzdő magasabbrendü emberi-
seget. 

A helyeslésektől kisért n igy hatású 
beszéd önálló monu nentalitását a 
kulturdélután többi műsorszámai ne-
nesen keretezték be. Elötie a szom-
bathelyi iparosdalárdi magyar dalai 
hangzottak el, melyeknek sikeres ce-
tanitása, hatásos színezése Heintz 
Fülöp karnagy érdeme. Németh Imre 
előadása után Kitona Mária és Schulti 
Z >ltán Beethoven C-moll szonátájával 
váltottak ki elismerést a közönségből, 
majd Erdélyi József fiatal költő táita 
fel a lét misztikumát érintő mélysé-

gektől a lelki csendélet egyszerűségéig 
glaló 

fi ital, sokszínű líráját. Ai iparosdilartfa 
Kodály dalai zárták be a tartalmas és 
nagysikerű kulturdélutánt. 

• 

Az évezredes dunántuii kultur-
szellemnek uj, erőteljes és messzevi-
lágitó fényű fellángolása nyilatkozott 
meg előttünk magában a liatal elő-
adóban. A tradíciók nemes tisztelete, 
a magyar nemzet és művelődés tör-
tenelmének izzóan magyar és mégis 
újszerű, modern európai szellemtől 
Ihatott szemlélete tették az előadást 

olyan jelentőségűvé, amely lerázz* 
magáról egy helyi jellegű megnyilat-
kozás keretének béklyóit. 

Amit legjobban kell értékelnünk 
az előadás hevületében őszintén meg-
nyilatkozó lélekben: a magyar paraszt-
n ik a magyar népnek minden erényével 
.s hibájával való tökéletes ismerete, 
szeretete és értékelése — éppen az 
— aminek hiánya és semmibevétele 
,nnyi keserű emieket és gyászt égetett 
e nép történetébe. 

E g y e s s z a n ar . i 12 f i l l é r . 
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Nem akarunk hinni a dunántul 
•eszedelemben akkor, amikor a dunán 
tuli szellem ébrentartásának, fejleszte 
sének és messze — a trianoni hatá 
rokon tul — kiható lélekformálásna^ 
ilyen virrasztói vannak. (Sn ) 

A turistagyors sikerenek visszhangja 
a Magyar Turista Életben. 
A március 7 én Kőszegre érkezett 

tvristagyors sikeréről már beszámol 
tti'rk. Ennek a szép sikernek vissz 
hangja a Magyar Turista Élet március 
1B-iki száma, amely majdnem teljes 
ítészében Kőszeggel és a kőszeg 
kirándulással foglalkozik. 

Kőszeg városa ünnepi külsőségek 
kftzött várta a tutistagyors utasait — 
h>a a Magyar Turista Élet. A Hősök 
kapujánál Ankner Béla, a Magyar 
Tur'ista Élet felelis szerkesztője tette 
le, kegyeletes szavak kíséretében ; 
loristavonat utasainak babérkos7orujá 
az emlekmüre. A megkrpóan szép ak 
tusnak a város közönsége részéről is 
számos nézője volt. Ujbol előállottak 
a szolgálatkész leventeifjak, akik mát 
az állon áson számozott táblák alá 
gyűjtöttek a különböző hálóhelyek rt 
beu.alt turistákat és kirándulókat s 
szálláshelyökre kisérték őket. A ven-
déglátás művészetet nyújtó Kőszti. 
már ezen az estén a fővárosi turisiák 
szivéntk legbensejéhez férkőzött s 
akik jelen voltak az ismerkedesi estén, 
sohasem fogjak elfelejteni a szives 
vendéglátást. 

Másnap kora reggel a turistacipók 
kopogásától voltak hangosak a roman-
tikus kőszegi utcák. Ez a raj azonban 
kellemes volt a kőszegi füleknek 
1 egalább is ezt tapasztaltuk annak a 
szolgálatkészségnek a láttán, amellyel 
Kőszeg minden polgára körülvette az 
ország szivéből erkezett turisták Ü 
Boldog turistacsoportok rótták a jelzett 
utakat és nagy kedvteléssel szivták 
magukba a htgyvidék minden szép 
ségei. Akik már jártak a kőszegi 
hegyikben örömmel látták, hogy a 
legtöbb helyen uj jelzes fogadta őket 
Különösen dicserettel kell megemlé-
keznünk a jelzőtáblákról. 

Akik ntm vállalkoztak tutákra 
?zo» egesz nap az ősi város megkapó 
és sok tekintetben egyedül álló szép 
ségeiben gyönyörködtek. Történelmi 
levegő árad iit, ueyszólván, minden 
házból s amikor az utcák köveit rójuk, 
minthi egy monumentális muzeumban 
járnánk 

FelhecsQ'hetetlenOI értékes emie 
kekkel gazdagodva gyülekeztek este a 
turistagyots u as; i a pályaudvaron 
hogy visszainduljanak Budapestre 
Nehéz volt a t ucsurás s ennek nen 
tni, turisták, h ne n a városnak a? 
idegenforgalom jt U ntőst^él imnái 
teljes mértekben erékelő es ruristáka 
ritka vendégszerelettel szivesen lato 
polgársága volt az oka. Kőszt g minden 
polgára saját vendégének tekintette a 
ti"istakat s n indent elkövetett, hogy 
nagyszerűen érezzék napúkat. Vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester járt elől 
jó példával, aki a turistagyors leg-
hilzottabb igényekkel fellépő utasán .K 
kívánságát is többié becsülte, mint 
maga kenyelmét. Hálás szavakkal em 
lekezünk meg rajta kivül dr. Gyöngyös 
Endre városi főjegyzői ól, dr. Visny 
Aladárról, Kőszegi Józsefről, vité* 
Szab dváry Ferencről, Kőhalmi Már 
tonról, Koppány Ernőről és dr S/egi 
Ödön tanitóképezdei tanárról, akik 
eztn a két ní-pon úgyszólván minden 
pi.cüket a tutistagyors uta«ainak ren 
drlkeztsere bocsátották. Ügybuzgnl 
muk és áldozatkészségük példákén 
állítható azok ele a városok ele, 
amely tk súlyt helyeznek idegenforgal 
rr.uk fcjleszttsere. 

A Kőszegi kaleidoszkóp c. cikk-
ben olvassuk : A zsongiió melegbtr, 

társaim egymásután adják át maguka 
a jól megerdemelt alvásnak, jómag T 
pedig igyekszem magamat beleringatni 
abba a „történelmi távlat"-ba, mely 
lehetővé teszi a túráról való objektív 
beszamolhatast. Igyekszem, de hiába 
mert tekintetem a padon levő kedves 
dedikációval ellátott propagandafüzetrt 
esik és máris érzem, hogy ezt a figyel 
mességet, mely a vendéget még távo 
zásakor is elkíséri, csak szeretni és 
megDecsülni lehet, de kritizálni nem 
Talán legjellemzőbb volt az eges/ 
kőszegi ottartózkodásra, hogy — d i 
cára annak, hogy a város mind.* 
notabilitása állandóan permanenciában 
volt — mégsem halottunk egyetlen 
szónoklatot sem, de annál inkább 
kitűntek cselekedeteikkel. Vendégeikiő 
jó háziasszony módjára gondoskodtak 
és minden zavart vagy félreértést pil 
lanatok alatt tisztáztak. 

Ezután vitéz Nagy Miklós dr. pol 
gármester és vitéz Szabadváry Ferenc 
'eveiét hozza, amelyben köszönetet 
mondanak a Magyar Turista Elet 
zerkesztőségének, elsősorban Ankner 

Bélának, elismtrésünket fejezve ki i 
•uristagyors nagysikerű megrendezésé 
err. Vitéz Szabadváry azon reménye 
nek ad kifejezést, hogy junius hó 27 
en a Magyat Tutista Élet rendezesében 
ujabb turislavonat indul Kőszegre 
amely a kellős ünnepre való tekintette! 
sak 29-én indulna vissza Budapestre. 

Miután akkor a diákok már nem lesz 
nek Kőszegen, az elhelyezés sem fog 
nehézségekbe ütközni 

A Magyar Turista életben Kőszeg 
városa igen értékes és hathatós támo 
gatót és baratot szerzett kívánatos 
volna, hogy a város közönsége köré-
ben minél szelesebb körben elterjedjen 
ez az igazán nivós és értekes lap. 
ímely eredményes propagandát fej* 
KÍ a város idegenforgalma erdekeben. 

Az evangélikus egyházi 

énekkar hangversenye. 
Az evangélikus egyházi enekkat 

vasárnap este 6 órakor az orgona-
javitás költségeinek fedezésére nagy-
szabású hangversenyt rendezett. Szép 
számú közönség jelenlétében, a siker 
jegyében zajlott le a gazdag műsor, 
ímelynek első száma volt Mendelssohn 
Koralvariáció a Miatyánk kezdetű 
koráivariáció feletl, Heintz Fülöp nagy 
technikaval előadott, mesteri játékában. 
A vegyeskar Lützel üntupi karat adta 
elő mély hatással, majd ifj. szent-
györeyi Czeke Gusztávné mélyítette 
el a nagyböjti áhítatot B*ch: Durch 
dem Tod zum Lebtn c. énekevcl, 
amelyet kellemes hangon, mely erzes 
sel adott elő. A vegyeskar szerepeli 
ezután Kiichnet : Uram, Uram . . . c 
müvével. Heintz Fülöp orgt n jjáték. 
volt a következő műsorszám, amely 
egyúttal a hangvtrseny lenypontja is 
volt. Guilmant: Melódiajanak nagy 
böjti hangulatot kifejező hangjai keluk 
elflr" játékában, amellyel aitalanos 
sikert aratott. Utána Arató Frigyes 
M issanet Thais : Medilation c. hegedű-
szólóját jelenítette meg tetszetős, tiszta 
játékában. A vegyeskar, majd a férfi 
kar trőteljes együttese szerepelt ezután 
a műsoron, majd Heintz Tulöp művészi 
láteka fejezte be a magasszirtvonalu, 
ertekts hangversenyt. Boelman Goi 
szvitjenek tlőadasaval méltóképpen 
fejezte be a szepen sikerült hang 
v«rstryt. A kait Kertai János igazgató-
tanító, a kiseretet Budaker Gusztáv 
tanitó latla el. 

Ház i a s s zonyok ! Megjelent a 
Dr. Oetker gyári9^Ö. evi első kiadású 
feny képes ünnep i receptkönyve, 

r t lyet kivánsagia bárkim k in^ytn ts 
btrmenlve küld: Dt. OETKLK A 
T pszt rn övek Budapest VIII., Con i-
u 25. Sütőpor es vaniiir.cukor ar, 
most levtlenkinl 12 fillér. 

A fogkő a fog 
pusztu lását okozza \ 

A legegészségesebb fogakat is 

meglazítja a fogkő, ha azt idejé-

ben el nem távolítjuk. Ezért hos> 

náljon rendszeresen Kalodont fog-

V krémet, mely h o z ó d b a n egyedül 

tartalmaz sulforicinoleatot, •— ert a 

milliószor kipróbált fogkő elleni szert 

KALODONT 
Szabad-e korzózni Kőszegen? 

Miért nem szabad az úttesten járni? 

Az utóbbi időben szinte rémhír 
szerűen terjedt el Kőszegen, hog\ 
nem szabad korzózni". Tenyleg. Ha 

valaki figyelemmel kiserte, az azelőtt 
oly szabadon közlekedő, korzón j uó 
közönséget, (vagy saját maga is köztük 
volt,) azt tapasztalta, hogy bizony 
udvariasan megkerik: Szíveskedjek 
kérem a járdára feifatí dni. A legtöbb 
ámbor korzózó eleget is tett emt 
kívánságnak. Felment a járdara es 
nagy kárörömmel varta, ho^y ki lesz 

legközelebbi gyanútlan sétáló, akit 
utána küidtnek. Nem sokáig kellett 
várnia. Egymásután érkeztek a gyalog 
áréra a koizó megszokott alakjai. 
Találgatták mi lehet az oka, ennek az 
újításnak? A tavasz? Igen kerem, a 
avasz az oka ennek, de ntm újítás 

ez, mint ahogy azt mindenki gondolja. 

A korzó-kerdessel kapcsolatban 
alkalmunk volt beszélgetést folytatnia 
rendőrkapitányság illetekes tény tzöjével 
akitől a következő felvilágosításokat 
kaptuk. 

— Az 192(J évben megjelent köz-
ekedesi kódex megírja, hogy mikép 
kell közlekedni. Különös figyelemmel 
intézkedik a kódex a gyálogközleke-
desre vonatkozólag. Kőszegen úgyne-
vezett „korzóhely" — úttest hivatalo-
san kijelölve nincsen, mert a htlyi 
útviszonyok ezt nehézzé tt szik. 

— Mi teszi szűkséges&e 
a gya logköz ekedes szigorú 
be t a r t á sa i ? — ketd-zzük 

— Országos rendelkezés v;:n ra, 
nen sok báleset történik. Sajat ma^am 
voltbm szemtanúja •'gy jelenetnek, 
amelyntk során egy csoport iskolás 
eányt éppen, hogy el nerr gázolt egy 

szeker, melyet a iov; k elragadtak. 

— Lehet e korzózn i 
mégis az úttesten ? 

— Az úgynevezett korzó időben 
Szent Háromság szobor és a Kossuth 

-ajos utca közötti uttestrészen u. n 
utéren lehet korzózni, vasárnap délc 
óit 11 —l-ig, naponta pedig délután 

5—8-ig. Ebben az időben itt lehet a? 
úttesten is sétálni bár ez nincs meg 
engedve. Sokkal kívánatosabb lenne 
HoKy a közönség rászokjék a kellő 
szélességű gyalogjárók használatára. 

De a rendőrség foglalkozik ennek 
kérdésnek hivatalos rendczésevel s 

na szükseges lesz gondoskodni fogunk 
„fötéii" korzónak hivatalos enge 

deiyezéseről és más irányban való 
estikgts megfelelő kibővítéséről. Ter 
nemzetesen erre az esetre a korzó 
dejere és htlyére a jármüvekkel való 
kOzhktdest is korlátozni kell. 

Ha a forgalom az intezkedést ily 
irar.yban indokolttá fogja lenni, a 
rei.dorség a keidest rendelettel fogja 

szabályozni, a jármüközlekedés és a 
„kor/ózók*4 s más erdekeltek igényei-
nek figyelet: be vetele mellett. 

— Hangsúlyozom, hogy ez nem 
uj dolog, nem uj rendelkezes. Annak 
idején a közönséget is. az iskolákat 
is figyelmeztettük a gyalogközlekedés 
szabalyainak betartásara. A külföldi 
autózók allandóan panaszoltak, hogy 
a gyalogosok akadályozzák a szabad 
autóközlekedési. Felsőbb rendelkezés 
folytán súlyt k J l helyeznünk arra, 
hogy a gyalogosok közlekedesére vo-
natkozó szabályokat megtartsák. 
Amennyire ezt a helyi körülmények a 
lörvenyes keretek között megengedik, 
a helyi közönség viszonyait es érde-
keit a h lyi rendőrség igyek szik szem 
elölt tartani és figyelembe venni. 

Nem szabad elfelejteni, hogy a 
városon keresztül húzódó egyetlen fő 
jarmü közlektdési utvonalat nem lehet 
* gyalogosok reszére lefoglalni. Korzót 
engedni csak oly helyen lehst, ahol 
arra az időre a jarmüközlekedési kor-
látozhatjuk annak más uua való 
ttrelesevel. 

— Hogyan lesz a nyár i korzó ? 

— A nyári időben és a városi fúvós 
íenekar hangversenyei alkalmával a 
korzó továbbra is megmarad ugy mint 
eddig volt, de akkor az engedélyezett 
i d5 alatt g o n d o s k o d u n k arról , h j g y a 

Közönség testi épsége biztosíts; ssek. 

A forgalmat, amely abban az id pont-
nan mát amugyis mérsékelt, rr.asf.lé 
tereljük, ha a helyi forgalom kivana-
tossa teszi a nagyobo területű korzót. 

— Kicsi a korzónak 
kijelölt hely — 

mordjuk ellenveteskent. 

— Kőszegen olyan kiváló korzót 
biztosi! a rendkívüli szelességü gyalog-
járda, hogy szinte teljesen felesleges 
az úttestnek korzó céljaira való fel-
használása. A gyalogjáró közönség 
csak a saját érdekeit látja sértve. A 
gyalogjáróra jármű nem mehet fel, de 
az úttesten viszont a gyalogos is sé-
tálni akar. Nem gondol arra hogy 
ezáltal a jármüközlekedesl akadaiyozza, 
tehát azok érdekeit sérti. 

— Mi az oka ezen u j abb 
sz igorú rende lkezésnek? 

— kérdezzük. 

— Kőszegen sem uj dolog ez, 
már azelőtt figyelmeztették a gyalog-
jlrókat, hogy az úttesten ne közleked-
jenek gyalog. A tavasz az oka annak, 
hogy ilyen szigorúnak tüni^ fel az 
intézkedés. A közönség eddig nem 
járt ilyen nagy számban a korzóra, 
t» hát nem is igen veheite észre, ha 
valakit figy elmeztettek, hogy ne járjon 
az úttesten. Eddig meg senkit sem 
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büntettek meg ezért. A figyelmeztetés 
célja, hegy hozzászoktassa a gyalog 
járókat a szabályos közlekedéshez 

— A kerékpárosokat nem 
szoktat ják a helyes 

közlekedésre ? 

_ A kerékpárosok ismételten 
szigorú ellenőrzés ala kerülnek, mert 
a forgalomban a ltgtöbb bajt a gya 
Jogosokon kivül a kerékpárosok okoz-
zak. A szigorú büntetések és a kerék 
pároknak bűnjelként való lefoglalása, 
azonban eredményesnek mutatkozik, 
mert hozzászoktatja őket a szabályos 
és közönséget nem veszélyeztető k öz 
lekedeshez. 

Tehát nem olyan fekete az ördög 
mint amilyenre festik. Nincs veszély-
ben a kőszegi korzó. Lehet '-orzózni 
csak meg kell tanuini helyesen köz 
lekedni.. . (B.J) 

H Í R E K 
A Faludy Ferenc Irodalmi Tár 

saság meleg ünneplésben részesi 
tette Németh Imrét az irodalmi 
délutánon tartott előadása alkalmával 
A Sabária étterem különtermébtn 
gyüittk ÖsszeSzombathey és Vasmegyt 
szellemi éleiének termelói es pártolói 
akiknek részéről több pohárköszöntő 
hangzott el, kiemelve a képviselő ét 
demeit azon magyar kulturmisszió 
szolgálatában, amelyet az egesz ország 
terú.etén kifejtett. Szombathely fiatal 
saga mint az ifjúság jogainak és törek 
veseinek szószólóját köszöntötte. A 
felszólalasokra reflektálva Németh Imre 
köszönetet mondott a meleg szavakért 
és kiemelte, milyen jól esik neki az a 
teljes megértés es együttérzés, amelyet 
Szombathely részéről egész ottarióz 
kodása alatt tapasztalt. Erdélyi József, 
az előadás keretében is szerepelt 
fiatal költő adott elő verseiből néhányat 
nagy hatást Keltve a jelenvoltak köre-
ben. Kedélyes beszélgetés közben 
maradt együtt a társaság a kesói 
órákig. 

Dr. Közi-Horváth József, az A. 
C. országos fót i tkára, az országos 
nevű szónok, akinek a „Proletárok 
megvaltasa* cimü 3(X) 000 példányban 
megjelent műve Kőszegen is l.UX) 
peidanyban kelt el, ftjezi be a hivek 
icszere megtartott 3 napos lelkigyakor-
latot vasárnap, f. hó 29-én iste 7 
órakor a Jézus szt. Szive templomban 
megtartandó szentbeszéddel. A na^y 
érdekl(':desre való tekintettel ajanlatos 
időbér helyet fog'alni a tetr.plombar 
azoknak, akik ülőhelyre reflektálnák. 

Halálozás. 
Gaal József szobi festő es n ázoló-

mester 2-t-én eleierek évebtn 
hosszú szenvedés után elhunyt. Ai 
elhunyt a vaios iparosiarsadaimának 
tgyik köztiszteletben álio tagja volt. 
J8(JÖ. óta tafcja, majd késCbb alp,-.-
rancit.oka leit a Kőszegi önkenits 
Tuztho Egytsületn k. Halálát kiterjedi 
rokcr.sag gyászolja. Csülöitökön dél 
után 4 órakor kiserttk utolsó útjára 
nagys;ánu közönség részvételével. 
Képviseltette magái a város vezető 
sege, az ipartestület, testületileg vonuil 
ki a festőszakosztály, az önkéniet 
Tűzoltó Egyesület es a városi fúvós 
zenekor. A gyászszertartást Kincs 
István pápai prelátus vegezte papi 
segédlettel. _ _ _ _ 

Konov Andree orosz 
HŐI zenekara hangvtistnye; 
ípi l ih 1 - iól M2d\e n i n d e n este a 
S f r u c c - s z ó l l ó étermében. 

Tiszta, fényes lakást akar 
HuMt t r a V Olcsón vasáiolhat mindet • 
funű festékét, p;dlómázt ts viaszi 
Lauringer vasktusktdtstbtn. 

Bormérés. Elsőrendű fel ei 
bon i, tt Maitz József Rohonci utca 
29. hi. (temető n.ellett) alatt. 

Benedek-nap. A bencés gimnázium 
a rend alapítójának, Szent Benedeknek 
névünntpét szombaton a szokott ke-
retek között ülte meg. Délelőtt V,9-kor 
Soly mos Vendel igazgató r.agy segéd 
lettel ünnepi szentmisét celebrált, 
amelyen a gimnázium növendékein 
kivül a volt bencés diákok és nagy 
számú hivők is résztvettek. 

Tanu lmany i k i rándulásra ér-
kezett mult szombaton a helybeli 
Fenyőmacpergetőhöz a soproni erdő 
mérnöki főiskola 17 hallgatója Krippt 
Móiic professzor vitéz dr Bokor Rezső 
adjunktus és dr. Pallay Nándor tanar 
segéd kíséretében. A délelőtti mag 
pergttőgyakorlat után Mészáros Anta 
városi erdőmester vezetésével megtekin 
tették városunkat, majd kivonultak a 
Müller-füresztekp megtekintésére. It 
ifj. Müller Ferenc és Müller Jenő fo 
gadták a vendégeket és ismertették « 

jól felszerelt fürésztelep 
btiendezését es n.űködését. Egyik 
tulbuzgó erdőmernökjelölt i^en közt 
merészkedett a Gyöngyös szélehez és 
a tutbinaház előtt beit pottyant a vízbe, 
A kőszegi „fürdőidény megnyitóját 
hamar kiemelték a vízből s a Müllei 
családnál részesült első segélynyújtás 
ban. A villanyteltpen Solymoss Otmái 
igazgató mérnök fogadta az illusztris 
vendégeket és szakszerű előadásban 
ismertette a villanytelep berendezéséi 
és a különféle gépek nűködését. / 
botgyár felszerelése, nyers- és kész 
anyagkészlete is bő tanulmányi anyagot 
nyújtott. Két előkelő erdőmérnökhal! 
gató is volt a vendégek között : a 
bajor kir. herceg őfensége fia, Lajos 
kir. herceg és a bakonyszentlászlói éí 
rédei nagy erdőbirtokos grof Eszterházy 
Pál fia. A vendégek jó hangulatban 
és tgy jólsikerült tanulmányi kirándulás 
tapasztalataival gazdagodva még szom 
baton délután hagyták el városunkat 

Minden Asnirin • tablettán 

a ..Hoyer" kereszt látható. 

Hnyer-kereszt nélkül nincs 

tehát Aspirin tabletta. Saját 

erdekünkben erre ügyeljünk. 

Erdőtűz. A pogányi borpincek 
nögötti fiatalos erdőben, amely herceg 
Eszterházy tulajdona, kedden délután 
erdőtűz k'tletktzett. A tűzhöz hama-
rosan kivonult a kőszegi tűzoltóság 
Kirchknopf Jenő parancsnok vezeté-
sével. Rövid egyórai munka után 
sikerült a tüzet körülhatárolni, úgyhogy 
nem tudóit továbbterjedni. Körülbelül 
25 holdnyi fiatalos erdőégeii, amelyben 
azonban nem sok kar esett. A kát 
összegét még nem állapították meg, 
de hozzávetőleges becslés szerint 
nem nagy. A tűz valószínűleg csalit 
égetés következtében keletkezett.. 

Elveszített szénsavtartály Weis? 
Miklós . agykanizsai lakos f hó 18-án 
Fonyód és Balatonberény közötti ut 
vonalon kocsijáról 1 drb. 6277 számú 
cittoir.sárga szénsavtartályt tele szén 
sav v;» I elveszített. Éidtmltges adatok 
a balalonberenyi csendőiőrssel köz 
erdők. 

Dames cigaretta és a purzi 
csány-kiriikova d< hany ezentúl vala 
rrtnnji dohfinytőzsdeben is kapható 
It sz, a Dohi nyjövidék igazgatósága-
nak ujabb tlhatározása alapján. 

A tanítónőképző 

Mária-kongregációjának 

30 éves jubileuma. 

A Szent Domonkos rendi nővérek 
vezetése alatt álló tanitónőképzőintézei 
leányifjusági Maria-kongregációja csü 
'őrsökön ünnepelte megalakulásának 
30 éves jubileumát. 

Az ünntpséggel kapcsolaiban 
délután 5 órakor a Szent Domonkos 
rendi templomban a kongreganista 
növendékek meguiitották fogadalmuké 
es ugyanakkor Németh Imre zárd* 
igazgató, pápai kamarás huszonöt 
tanitónőképzós növendéktől es öt 
iskolából kimaradt jelölttől vette ki a 
fogadalmat. 

Este b órakor tartalmas műsoru 
ünnepélyt rendeztek a zátda díszlet 
mében, amelyen a város közönségének 
színe java megjeleni. A n űsor első 
szamakéni Szabó Abigél okleveles 
tanítónő üdvözölte magvas beszéd 
keretében az ünneplő harminceves 
kongregációt, annak alapító praesesét, 
Kincs István pápai prelátust és jelen-
legi vezetőjét Németh Imre igazgatót 
Ismertette a kongregáció múltjai, 
jelenlegi müködesének sokoldalúságát. 

Gálos Erzsébet V. éves tanítónő-
jelölt Mentes Mihály: Titkos értelmű 
rózsa c. versét szavalta el nagy siktr 
rel, majd a műsor további pergése 
folyamán bemulatták „Az esti imádság* 
c. 3 felvonásos énekes drámát, amelyet 
Goretzky Elvira irt, zenejét pedig 
Demeny Dezső szerezte. Az imádságos 
telkü, tiszta leánylelek ártatlan meg-
nyilatkozása az esti imádságban, 
megtöri a bosszúra lihegő asszony 
kemény elszántságát — a darab rövid 
tartalma. Színpompás képekben, nagy 
szerű énekszámokkal tarkítva vonult 
el az egész cselekmény. A szertplók 
pompásan beleélték magukat a darab 
sztllemébe. Horváth Erzsébet V. é. 
t. j. ízig-vérig .méltóságos asszony 
volt. Két kis unokaja, Harói Csuka 
Marika és Harói Csuka Ilike utolér 
hetetlenül kedvesen és bajosan szere 
peltek, ártatlan gyermekleikük őszintén 
nvilatkozott meg az unoka szerepében 
Beja Ilona IV. é. t. j. elfogulatlan ked 
vességével és énekszámaival bilincselte 
le a hallgatóságot. Méltó partnere voli 
Pap Anna II. e.t.j., aki biztos játekaval, 
szépen csengő hangjával megérdemelte 

közönség nyiliszini tapsviharait. 
Kifogástalan volt Fritz Márta IV. é. t. j 

bosszú emlékének élő asszony nehez 
szerepében. A többi szereplő Korponay 
Éva Bánlaki Ilona, Windisch Margit, 
D.ák E., Vörös A., Nagy E.. Giabai 
Zs , Majos E., Németh I , Farkas I 
Abért A., Sz tbó M , S/ekcres I , Z>if 
kovics I., TÍKÓ E., Zigkr E., Danié 
E , Turóczy 1. és Wagner Sári töke 
letestn egészítette ki a n.ükedv l< 
együttesi. Kiss I , Kenyeri J., Bártf.iy 
L., Halik A., Kékesy É., Runer V., 
Weigl P. és Kocsis I nagyszerű ma 
tjar táncukkal aiattak tapsot. A duab 
kellemes összhatását szépen egészítet 
lek ki a Krampol József festette szín-
pompás díszletek. A zongorakisérelei 
Kovács Magdus II. éves tanilónőjelöl 
latta el. 

A kedves ünnepség, amely méltóm 
reprezentálta a Mátia—kongregáció 
evékenységének sokoldalúságát szép 

sikerrel végződött. A tiszta jövedelmei 
az iskolai tejakció költségeinek fede-
zésére fordítottak. Az ünnepség lezaj 
láss után az összes szereplőket a zárda 
vacsorán látta vendegül. 

Elkóborolt heréltló. Gál Józs.f 
böhönyc i lakos tu la jdonat kepező egy 

dib. sötétpej, csiilógos, két hátsó e^ 
bal első labara kesely herélt ló 1936 

rí aic. 17-én Hetes községből törté i 
hajtás közben ismeretlen helyre elkó 
30tolt É i demleges ada tok a b ö h ö n y e 

Coendórőrssel k ö z l endők . 

Mai számunkkal befejeződött 
az első ujsagévnegyed. ezen ker|uk 
in. t előf:z»"Őinket h ^y április 1-ével 
az előfizetem t megújítani szivesk- djentk. 

A ki dúh: atal. 
A Hörmann forrási menedék-

ház mielőbbi feUpitese érdekében a 
Magyaroiszagi K-trpat Egyesület Irottkő 
Osztálya szeleskörü akciót indított, 
hogy a menedékházát minél előbb 
átódják rtndelittesének. Keri a közön-
séget, hogy az építés költségeinek 
tedezeséhez adomannya', szoba vagy 
ágyalapiivany jegyzésével jaruljantk 
hozzá. A szobaalapitók nevét a róluk 
elnevezett szobákban, az ágyalapitók 
és pdományozek n^vét pedig emlék-
táblán fohjak megörökíteni. Szoba-
alapitvány (2 ágyas) 3 50 P ezert 
•i?oba igénybevételinél előjogot, a 
szállásdíjból pedig 3C°/o os enged-
Tiényt adnak 30 evig ágyalapitvany 
15 , P, ezért 30 évig jár 3dV0 os 
kedvezmény, 1 teglajegy 10 P, amiért 
szelveny elleneben lü esetben nyújta-
nak 30% os kt dvezményt. Közelebbi 
f-lvilágositasos-at Andráskya Müller 
Ede m. kir. kormányfőtanácsos Szom-
bathely, Nádasdy u cim alatt lehet 
kérni. 

H húsvéti nagytakarításnál szük-
séges mindennemű festék kapható 
Lauringer vask*r*skedésében. 

Anyakönyvi hirek az elmúlt 
hétről. Születések : Pozsonyi Antal 
és Bókkon Júlia házasságából József 
r. k., Draskovits Róbert és Mikolits 
Máiia házasságából Ilona r. k , Witz-
mann Ferenc és Schatzl Mária házas-
ságából Ferenc r. k., Horváth József 
es Skriba Teréz házasságából Sándor 
r. k., Kunfalvi János és Pathy Anna 
házasságából László ág ev., Grosz-
mann József es Markovit* Erzsébet 
h. ból József r. k., Szotr.bath Károly 
és Dancs Rozália h.-ból József r. k., 
Bácsi Nándor ts Kappel Anna h.-ból 
Jenő r.k. Halálozás: Gaál József 68 
eves r. k 

Még csak ma elsőrendű fehér 

borokat mérek 6U fillérért. Sziget-

utca 29. M e s z I é n y i n é. 

A gozgépkezelök és gőzkazán-
fütök legközelebbi képesítő vizsgái 
folyó évi ápriiis hó 3 an 9 órai kez-
detiel fognak megtartatni. A k.llően 
felszereit kérvenyek a kir ker. Ipar-
felügyelőséghez cimzendők. (Sopron, 
Újteleki ulca 43. szám.) 

Köztartozás fejében lefoglalt 
ingóságok április 4-en d. e. 9 órakor 
a Varosmajorban a legtöbbet ígérőknek 
el Itszn.k ad :tva. 

1 m i i 1 ; 
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Mindenki szeretne jó üzKtet 
csinálnia húsvéti ünnepek elöti,azonban 
mint ahogy a sült galamb nem repül 
senkinek sem a szajába, ugy leklam 
nélkül — a közönség figyelmének fel 
hivása nélkül sem lehet ma üzletet 
csinálni. Csak néhány pengőbe kerül 
egy-egy jó hirdetés lapunkban, vagy 
párszáz röplap a nyomdából, máris 
felfigyel a közönség üzletére és annak 
olcsó áraira, miáltal meggyőződik 
arról, hogy nem kell minden csekély 
ségért Szombathelyre utazni, időt es 
pénzt p tzarolni. 

Baleset favágás közben. A kő 
szegi eidőmunkálatoknál az idei évben 
már tö^b baleset történt. Héifőn Szalai 
kőszegszerdahel>i munkás, aki a Hét-
forrásnál dolgozott, a szemén súlyos 
sérülést szenvedett. Szalai fenyőfa-
ágakat vágott le, mikor az egyik ág 
a szemébe vágódott es a szemfehérjét 
széttépte. Remény van rá, hogy su 
lyosan megsérült szemet meg lehet 
menteni. 

Az osztálysorsjáték fej lődését 
igazolja az uj 36. játektervezet, mely ből 
az első pillanatban láthatd, hogy az 
I. II. III. és IV. osztályban ugy a nye-
remények, mint a nyerési eselyek lé-
nyegesen emelkedtek. Az V-iK osztály 
pedig szenzációs, mert szerencsés 
esetben 700.000 pengő nyerhető, a 
jutalom 400 000 P. a főnyeremény 
300.0<K) P. azután 100.000 P. 60.t 00 
P. 55.000 P. 50.000 P. 45.000 P 
35 000 P. 25 000 P. Különösen érdek-s 
21 drb. 20.0<X) P. 32 drb. 10.000 P 
l'4 drb. 5 000 P. 21 drb. á 4.000 P 
stb s'b. nyeremények. Tehát lényege 
sen megnövekedtek a nyerési esélyek 
a ni miatt tetemesen fokozódni fog az 
osztalysorsjáték iránti érdeklödes. Az 
uj ja éktcrvet készséggel küldik meg 
mind nki ek az összes fflárusitók. 

Kovács ur és neje egészség *s 
ápolt emberek — oar nem adnak sokat 
külső megjelenésükre. De az, ami az 
egészséghez es |óérzeshez szükseges 
— annak nem szabad hiányoznia Nen 
is hiányzik a mosdójukról soha a 
KALODÖNT szájviz, mely fertőtlenít-
és üdíti a szájat. 

A gyufával j á t szadozó gyere-
kek tüzet okoztak Nagygencsen. 
H -tfőn délután Partli János gazda 
S7é'fiskprijében kigvulladt egy szalma-
kazal. A szélvihar, amely éppen abban 
az időben dühöngött legjobban, per 
cek alatt hatalmas lángoszloppá vál 
toztatta a kazalt, amelyet a zsupp 
fedeles házak vettek körül. Szeren 
csere néiy falu tűzoltóinak sikerült a 
tüzet veszélytelenne tenni A csend V 
nyomozás megáll pitotta, hogy a lu/t 
kis gyermeke'-c okoztak, akik a kazal 
tödében gyufaval játszadoztak. 

őr i ze tbe vett kerékpár A nagy 
falvai osztrák csendőrség folyó hóbar 
Horváth Antal osztrák állampolgá 
cigánytól 1 drb. Erika gyártmányú 
66^439 gyáriszámu feketére lakkozott 
pirosra festett kormányu Assmann 
felírású, női nyereggel ellátott szabadon-
futó kerékpárt vett őrizetbe, melynek 
iogos holszerzesét igazolni nem tudta 
Nincs kizárva, hogy azt magyar terü-
leten lopta. Érdemleges adatok a szent-
gotthárdi cstndőrőrssel közlendők. 

A néma levente képekben 
Hosszú evek óta nem aratott olyan 
általános nagy sikert darab, mint 
Heltai Jenő verses színpadi müve .A 
levente". Erről a gyönyörű darabról 
hoz pompás Angelo és színpadi Mvé 
teleket a Szinházi Élet uj száma. 
K rpotsfy Mária bemutatja a legjobb 
pesti táncosnőket és táncosokat. 
Darabmelléklet „MACKÓ" 3 felv. ban 
Sok erdekes cikken és novellán és gyö 
nyörü képeken kivül 04 oldilas Ridio 
vil ághiradó.kezimunkamelieklet és 32 o 
d ilas gyermekújság van még a Színházi 
Élet uj szamában, amelynek ára 60 fill 

SPORTHÍREK. 

Kőszegi S E - K ö r 
mendi Testedzői 
Köre 3 : 0 ( 2 : 0 ) A 
Kőszegi Sport Egylt' 
vasárnap az Ágyterítő 
gyár rendezésében a 
Körmendi Testedzők 

Körét látta vendégül. A mérkőzés nem 
váltotta be a hozzáfűzött reményeket 
Szép játékkal indult, de aztán eldur 
vult A kőszegi legénység eredménye-
sebb játékot mutatott és Maitz I. meg 
-zerezte a KSE első gólját. Rövidesen 
újra a körmendiek hálójába jutott • 
labda Molnár 1 l-es rúgása folytán 
Tiz perc alatt esett a két gól, ami 
után a körmendi csapat levonult a 
pályáról és nem akarta a játékot 
folytatni. Csak hosszas kapacitálás 
után folytatták a játékot, miután a 
biró a rendbontókat figyelmeztette 
Ezután eldurvult a játék mindkét 
részről. Az első félidő eredménye 
már nem változott. A második félidő 
ben a KSE állandó fölénye meghozta 
a harmadik gólt. Kántor szép lövése 
a hálóban kötött ki. 

A mérkőzés előtt a Nemezgyár 
és az Agyteritőgyár mérték össze ere 
jüket. A küzdelemből az Agyteritőgyár 
került ki győztesen 4 : 2 arányban 
maga alá gyűrte a Nemezgyár csapatát. 

Ma délután 4 órai kezdettel 
a helyőrségi válogatott játszik revans 
mérkőzést a KSE I. csapatával. A 
helyőrség csapatában számos elsőrendű 
játékos szerepel, igy elsórendü sport 
e e rény színhelye lesz a KSE pályája 
— Nemezgyár Lékára rándul és az 
ottani sportrgylett I mérkőzik. 

Butorfesték, padlófénymáz és 
viasz húsvét előtt legolcsóbban 
Lauringer vaskereskedésben kapható. 

Ipartestületi közlemények 
Az Iparkamara megkérése folyián 

f 'kérjük testületünknek azon tagjait, 
ikik elkn bírósági végrehajtás fogana-
tosíttatott és ennek soian a szitk«épps 
szerszám-ik, gépeik n űzzetek 200 
pengő ertek-t megnem haiadóanyig 
készletük lefogl iltatott e'óterjesztése'K 
folytán a zár alól fel nem oldatlak, 
elárvereztettek, hogy ezeket az adatoka' 
vonatkozó irataik bemutatásával az 
ipartestületben bejelenteni sziveskedje 
nek. A jövőben előforduló ilyen est 
tekét szintén kérjük bejelenteni. 

Ipartestületi elnökség. 
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Jó és olcsó cipó' 
kapható 

P Ü S K Y - N É L 
Király-ut Strucc-szallo mellett. 

Közhirré teszem, hogy a szánz 
idő heállta következtében Vasvárme-
gye Közigazgatási Bizottsiga Gazdi 
sági Albizottságán engedélye alapjir 
me^h itározott mennyiségű lombalmot 
kiadunk. Ai etre rászorulók a lomb-
alom utalványt kivaltha'ják áptilis ho 
1, szerd i es aprilis hó 3 án, penteker. 
10 — 12 óráig, a városi erdőhivatalban. 
Az elszállításra vonatkozó intézkedési 
dobszó utján külön fo^om a közönse; 
tudomására hozni 

A gazdeaközönségnek az esetleges 
ihágási büntetésektől való megóvasa 

céljából közhirré teszem, hogy az 
érdekelteknek, a mezőgazdasági ter 
menyeknek a belsőségen való elhelye-
ze-ére es cséplésére szóló engedeiyt. 
nint a múltban ugy ez évben is, f 
evi április hó 8 ig bezárólag kell a 
polgármesteri h vatalban a hivatalos 
idóOen ktvaltam. 

40nl 1935. szám. 

Árverési hirdeímeny-k vonat. 
Berber Vilmos vegrehajtatónak Mor-

v.tth István e> neje Kiss liona végrehajtást 
szenvedik ellen indított végrehajtási u^yeben 
a telekköm vi l a tos ig a végreha tási árverést 
1974 ar P »>5 f. tőkekövetetes és járuléta 
behajtása végett a kőszegi Mr járásbíróság 
területen levó, Nagynencs községben fekvő, 
s a nagygencsi ÍHÖ. sz. betétben A I 
1 H sor es 401 5, 405 2, 3100 15 hriz. alatt 
felvett es vegrehajjast s /envedfk tulaj onat 
kepezó vagvonváltsági földre, lakóház és 
udvarra 2395 I ' kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverest 19<e>. évi április hó l ö 
napján d. e. 9 órakor Nagygencs község-
házánál fogják megtartani. 

Az árverés ala kerülő ingatlanok a 
kikiáltási ar feknel , 24t0 P-nel alacsonyabb 
áron nem adhatók el. 

A i árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalekat 
keszpenzben, vagy ovadekkepes ertekpapi-
rosban a kiküldöttnél letenni. 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár-
nál ma tasabb ígéretet tett. ha többet ígérni 
senki sem akar. köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított ban.it-
pi nzt az általa igert ar ugyanannyi száza-
lékáig kieges/iteni. 

Kószeg, t9tö december 13 

Dr R l t D L ZOLTÁN sk kir jb. elnök 

BF.NCZE JÓZSEF sk. tkvvezetó. 

Egy jóKarban lévő 

gyermekvaságyatsgyarmeksport)cocsit 
vetzUnk. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Közhírre teszem, hogy a tavaszi 
száraz időjárásra való tekintettel az 
rdőben, vagy annak közelében tüze 

ra*m szigorúan tilos. Felhivom az 
ideszeti sze.nelyzc-t figyelmet, ho^y 
üzet rakri csakis hivatalos engedelly el 

es csakis veszélytelen helyeden leht-i 
Tűzveszélyes helyeken az erdőtulaj 
Ionos a tűzrakást mindenkinek meg 
tiltani köteles Az erd^égések megaka-
dalyozása érdekében elrendelem, hogy 
az erdei személyzet legéberebb figye 
lemmel kisérje. hogy kirándulók, tu 
risták, erdei munkások veszélyeMetetl 
aelyeken a tűzrakást, a dohányzást es 
t közutakon kivül való tartóz! od st 
merüljék. Aki a szemelyzet felhívásának 
e tekintetben eleget nem tesz, erdei 
'ihágast követ el és az e dótörvény 
negf lelő p iragrafusa értelmében fogo< 
vele szemben eljárni.' 

Közhírré teszem, hogy a város 
tulajdonát kepező .Csillag" nevü ló 
az 1936. évi március hó 30-án, hétfőn 
d. e. 10 órakor az állatvásarteren 
artandó nyilvános árverésen eladásra 
kerül ; közelebbi felvilágosítás a város-
gazdánál, III. a helyszinen kapható. 

Közhirré teszem, hogy Kőszeg 
szab. kir. m. város erdőgazdasaga f 
evi április hó 2-án, csütörtökön húzott 
agfa árverést tart a felsőerdő 11 és 
10-es tagjaiban. Árverés kezdete d. e. 
10 órakor. Gyülekezés a Kincs hegyi 
pihenőnél, a n űut közvetlen közelében. 
Közhírré teszem továbbá, hogy apr. 
hó 20-án, hétfőn tuskófa, rőzse és 
esetleg forgácsfa árverés lesz az alsó-
erdő 7-es tagjában fekvő mult teli 
fóhasználati vágásban a lövölde mö-
gött. Az árverés kezdele ugyancsak 
délelőtt 10 órakor. Gyülekező a vágás 
végén. 

Közhirré teszem, hogy a m. kir. 
földmiveiésügyi minisztérium az 1936 
év folyamán is ad ki tehpitési köl-
csönöket, amelyek mindazok által 

ligényelh tők, akik legalább 10 hold 
uj gyümölcsöst lel pitenek. 

vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármester 

Most rrvĉ r 

sokan tudják, 
hogy a Takarékos«ági Áruhitel sz^r 
vezetnek helybeli 21 üzlefcegénél 
kényelmesen vásárolhatnak havi részlet-
fizetesre és akárh tny helyen vásárol, 
havonkint csak egyszer euy helyen, a 
<özp. irodaban kell firetni és amennyit 
efizetnek ugyanany.é I azonnal újból 

I het vásáro'ni. Semmiféle költség a 
helybeli vásirlásnal nincsen. V deKiek 
is jelentkezhetnek Várkör 14 alatt. 

Száraz tűzifát 
cser-bükk, hasáb és 
dorong házhoz szállít: 

Varga és Társa 
fatermelők 

Kőszeg. 

jó bizonyítvánnyal és egy fiatal 

bejárós lány 
felvétetik — Ci n a kiadóban. 

és Voltman 
étkezési s ültető burgonya érkezett 
Szál l í tásokat e l fogadunk , siessen 
rendelésével, mert keszletünk fogytán 

vnn 

Meghívó. 

A Kíszegi Hegyközség 
ápri l is 13-án, húsvéthétfőn d. e. 
11 órakor a városháza közgyűlési 
termében tartja m-g 1936. évi rendes 

közgyűlését, 
me'yre a hegyközségi tagok ezennel 
meghivatnak. 

Tárgyso r : 

1. Elnöki jelenlések. 
2. Az 1935. évi pénztári és záró-

számadások elfogadása és a felment-
vény megadása. 

3 Az 1936. évi költségvetés. 
4. Indítványok Ezeket 3 nappal 

a közgyűlés előtt Írásban kell be-
nyújtani, esetleg szóval bejelenteni, 
különben nem tárgyalhatók. 

Határozatképtelenség esetén a 
közgyűlést, tekintet nélkül a megjelen-
tek számára, április 19 én, vasárnap 
ugyanazon időben és ugyanazon a 
helyen tartjuk meg. 

Kőszeg, 1934. március 29. 

Hegyközségi Elnökség. 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazoknak, kik szeretett 

férjem, apánk, após, nagyapa és 

rokonunk 

Gaál József 

elhunyta alkalmával fájdalmunkat 
enyhítették, kiváltkép a város 
vezetőségének, az önk. tüzoltó-
egyesületnek, valamint a városi 
zenekarnak a végtisztesség meg-
adásáért, továbbá koszorúk és 
virágokért, és a jóleső részvé-
tekért ezúton mond hálás kö-
szönetet. 

Kőszeg, 1936. március 27. 

özv. Gaá l Józsefné 

és csaladja. 

— Nvomato't Rónai Frigye* könyvnyomdájában Kőszegen — 
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