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Udlasztunk! 
Sajnos, igy van. Ki tehet róla? 

A legjobb családokban is előfor-

dulnak sajnálatos csalódások. Ez 

nem a család hibája. Bárhonnét 

is hangzanak fel szemrehányó 

(szavak, — semmi értelme. Ilyen-

kor csak arról lehet szó : mi a 

teendő. Választanunk kell. Ez 

alkotmányos kötelességünk. 

Fel tehát a fejjel és gondol-

kodjunk komolyan. 

Politikailag az a helyzet, hogy 

Csonka-Magyarországnak megja-

vult és további eredményeket váró 

külpolitikája a nemzet egységé 

nek köszönhető. Bethlentől kezdve 

Gömbösön at Darányi által is 

folytatva a nemzet egységes 

összefogása biztosi ja nekünk azt, 

hogy elhagyatottságunkban a 

(
bennünket körülövező ellenséges 

szomszédok többé már nem art-

hatnak nekünk es az egész művelt 

világ közvéleménye a mi igazunk 

melletl foglal állást. Ez gazdasági 

• helyzetünket is megjavította. 

Á Nemzeti Egység pártja tehát 

jó munkát végzett. 

Ehhez a nemzeti egységhez 

csatlakozott a kőszegi választó-

kerület is. Hazafiságból és okos 

megfontolásból. Belátta, hogy 

nincsen semmi értelme a jámbor 

vagy bősz ellenségeskedesnek. 

Nem nekünk való egyik sem. 

Ami komoly politikaszámba 

jöhet, az pont ugy van meg a 

nemzeii egységben is. 

Esetleg eltérő nézetek inkább 

csak az uralomra törtetők mes-

terséges beállitasa, de lényegében 

nem jelentenek a lehetőségeknél 

jobb viszonyokat. 

Maradjunk meg tehát a nemzeti 

egység célkitűzései mellett. 

Ne ' essünk abba a végzetes 

hibába, hogy három évvel ezelőtt 

óriási többséggel történt elhatá-

rozásunkat megváltoztassuk. 

Milyen rosszhatásu lenne, ez a 

kormányra és az ezt támogató 

Nemzeti Egység Partra, ha cser-

ben hagynánk. Mit várhatnánk 

ettől ? Szintén cserbehagyást! 

Hát ezt kell nekünk provokálni? 

Ez a mi erdekünk ? Ettől várjuk 

járási és városi érdekeink felka-

rolását, méltánylását, támogatását ? 

Terveink megvalósitasat ? 

Tessék csak egy kissé higgal-

tan gondolkodni! 

Észre kell venni, hogy mikor 

a Nemzeti Egység Pártján alapuló 

kormány vezérei közös csalódá-

sunk kirepalására a keresztény-

nemzeti politikának egy alapvető 

kipróbált régi emberét ajanlja 

nekünk, ennek nagyon fontos 

háttere van, pláne mikor az egy 

sok millióserejü és sok embert 

foglalkoztató hatalmas közintéz-

mény vezére. 

Nem illenék ezt visszautasítani. 

Ellenkezőleg, Nekünk kötelessé-

günk visszautasítani azt a kísér-

letet, mely jól átgondolt három 

évvel ezelőtti állásfoglalásunkat 

megzavarni akarja. 

Tartsunk ki hűen a Nemzeti 

Egységben. 

Ezt kívánja a haza érdeke. Ezt 

kivánja a város érdeke. A határ-

széli járásnak is elsőrendű érdeke. 

Csak a hűséges kitartás vezet 

célhoz I 

Ma délelőtt fél 11 órakor tartja 

Hindy Zoltán dr. 
programmbeszédét a Bálházban 

Halla Aurél államtitkát, Szombathely képviselője 

is részt vesz a nagygyűlésen 

A Nemzeii Egység Kőszegi Szer-

vezete ma vasárnap délelőtt fél 11 

órakor a Bálház nagytermében nasy 

gyűlést tart, amelyen felszólal Halla 

Aurél államtitkár, Szombathely ország-

gyűlési képviselője is. 

A nagygyűlés keretében felszólal 

Halla Aurél dr. 

államtitkár, Szombathely országgyűlési 

képviselője is. 

A nagygyűlés keretében mondja 

el programmbeszédét 

Hindy Zoltán dr. 

a kőszegi kerület Nemzeti Egység 

Párti képviselőjelöltje. 

Felszólalnak még 

Brogl ie József 

Cs i zmad ia András 

Konkoly Thege Ká lmán 

Peta inek József 

országgyűlési képviselők. 

A Nemzeti Egység Szervezete kéri 

tagjait, hogy ezen a nagyülésen teljes 

szádban jelenjenek meg és ezzel is 

adjanak kifejezést annak, hogy Kőszeg 

és a kerület közönsége mindig szívvel 

lélekkel állt a nemzeii és keresztény 

gondolat zászlaja mellett, amelynek 

pedig H i n d y Z o l t á n dr. képviselő 

jelölt egyik legrátermetebb vezér-

egyénisége. 

állandó lelüesedés tiiséri Jfindy Zoltán 

dr.-t a faluaütían 

Hindy Zoltán dr. a kőszegi választó 
kerület Nemzeti Egység Párti képviselő 
jelöltje Jambrits Lajos nyug. polgár 
mester kerületi Nep elnök, valamin! 
Petainek József, Haám Artúr, dr. Hu 
szovszky Lajos, Hunyady Vas G;rgel> 
és Csikvándy Ernő orsz gy. képviselők 
ársaságában a hét folyamán végig 
átogatta a kerület falvait. 

A képviselőjelöltet és kíséretét 

minden községben lelkesedessel fogad-

ák és nagyszámú közönség hallgatta 

neg a programmbeszédét. A falu népét 
azonnal megnyerte Hindy Zoltán dr. 

szimpatikus egyénisége, értékes és tar-
talmas programmja. 

Nagyon tetszett a gazdakőzön-
ségnek hogy Hindy Zoltán dr. meny-
nyire higgadtan beszél, nem csépel' 
le, nem kissebitett le senkit, és nem 
puffogtatott üres frázisokai, sót azt 
fejtegette, hogy mások sárbaránlásával 
mások összeveszitésével a tapasztalt 
emberek félretolásával nem lehet 
okosan politikát csinálni. 

A lerongyolódott és elpénztclene-
dett falun nem segítenek, sem a jobb-, 
sem a baloldali jelssavak, hanem csak 

a kenyeret szaporító, megélhetést köny-
nyltő munka. A gaidaved'imi törvényt 
i mezőgazdasági munkások a^gkori 
'íi/.tositáía, a tűzharcos törvény többet 
javított a falusi szegények sorsán, mint 
ezernyi lelkesítő, de csak frázisokat 
puffogtató ezernyi kortesbeszéd. Ezekért 
az alkotásokért állolt ő Darányi zász-
laja alá és ezeknek az alkotásoknak 
az alapján kéri a választók támogatását 
a kormány programm számára. 

Minden községben hangsúlyozta 
Hindy Zoltán, hogy a kisemberek-
ért, a föld népéért akar küzdeni 

és ezt az elvet akaija szem előtt tar-

tani, ha bekerül az ország parlament-

jébe. 
A -gyűléseket minden községben 

Jambrits Lajos nyugalmazott polgár-
nester nyitotta mee és ajánlotta a 
választók bizalmába Hindy Zoltán dr t. 
Kifejtette, hogy Hindy Zoltán dr r.i, 
aki már negyven esztendeje áll a 
keresztény magyar nemzeti poliiiki 
szolgálatában, azért terelődött Dará-
nyi miniszterelnök figyelme, mert a 
<ormány most készül megvalósítani 
ÍZ aggkori és rokkantsági oiztositást, 
?bbeu p-.dig elismeri szakember Hindy 
dr.: az oiszág miniszterelnöke ezek-
nek a kérdéseknek a megvalósításában 
minden körülmények között számítani 
akar Hindy Zoltán dr. ériékes mun 
kásságára, nagy szakképzettségére és 
tudására. Hindy Zoltán dr., aki köz-
vetlenül az összeomlás előtt Esztergom 
képviselője volt. annyira exponálta 
magát a nemznti gondolat mellett, 
hogy a vörösök beböttönözték (gróf 
Mikes János püspökkel és néhai Kop-
csándy Sándor volt nagygencsi espe 
resplébánossal együtt volt bezárva, 
azóta is a keresztény nemzeti gondo-
lat szolgálatában áll 

A kerület látogatás során hétfőn 
Vaskeresztest, Felsőcsatárt, öucsut, 
Nag>nardát és Doimatot keresték fel. 
Vaskeresztesen Serényi Ákos kormány-
tanácsos vette kezébe a Nemzeti Egy-
ség Pártjának zászlaját és dolgozik 
nagy eredménnyel a jelölt érdekében. 
Nardán hatalmas tömeg üdvözölte a 
képviselőjelöltet és hallgatta végig a 
tartalmas programmot, amelynek min-
den pontja a kisemberek megsegítésére 
irányul. Bucsu községben a falu la-
kosságának élén a nagybirtokosok 
köztük Szabó Aladár és Szabó Kata 
földbirtokosok köszöntötték és álllak 
ki szivvel lélekkel Hindy Zoltán dr. 
mellett. 

A hét további napjain Ondódot , 
Toronyi, Sét, Oladot, Söptét, Nagy-
gencset, Asszonyfát, Tömördöt, Ne-
nescsót, Pusztacsót, Kőszefcpalyot, 
Sozsokot, Kőszegszerd ihelyt, Cákot, 
Velemet, Kőszegdoroszlót, Lukács-
lázát, Kiscsömötéi és Nagycsömötét 
kereste fel Hindy Zoltin dr. és tar-
otta meg programmbeszédét. Mind-

egyik községben lelkes hangulat fo-
gadta a kormánypárti jelöltet. 

Nagygencscn zsúfolásig megtöl-
ötte a hallgatóság a kulturházat, sőt 
nagyon sokan ki is szorultak a te-
remből. A gazdatársadalom nevében 

bgyes szám ára 12 fillér. 
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Gáspár Mihály biió örömmel vett-
ludomásul, hogy Hindy Zoltán a kis 
gazda társadalom és a falu érdekében 
kíván munkásságot kifejteni. 

lömördön hatalmas hallgatóké 
zönség előtt Chernel Antal felsőház 
tag ajánlotta a közönség bizalnab<i 
Hindy Zoltán dr,-1. Nemescsőn lelkei 
hangulatu közönség jelenlétében Bánó 

Adám igazgató-tani'ó üdvözölte a 
képviselőjelöltet s mutatott rá ar a 
hogy H ndy Zoltán dr. programmja 
van hivatva arra, ho;y a falu érdekei 
iz ország parlamentjében képviselte 

A szonbati nap folyaman K 
szegfalvat, Oyöngyösfilut és Perenyel 
látogatta meg képviselőjelölt és KI. 
sérete. 

Í M ^ 
y 

J ö v ő v a s á r n a p 

A vármegye központi választmány; 
Horváth Kálmán elnöklete mellett üles' 
tartott, amelyen kimord'a, hogy a 
kőszegi kerület megüresedett mandá-
tumára a választást febtuár 20 án 
jövő vasárnap tartják meg. 

A választási bizottság elnökének 
K ő s z e g i József nyugalmazott ren 
dőrkapitányt, rendes tagjainak Dreisz-
ker Ferenc dr.-t, Eitner Gusztávot, 
id. Müller Ferencet, Tihamér Gusz-
távot, póttagjainak pedig Blazovits 
Ferenc, ifj. Róth Sándort, Saghy Istvar: 
es Sulyok Ferencet, jegyzőjének pt dip 
Gyöngyös Endre dr. főjegyzőt nevezte 
ki a központi választmany 

A választás február 20 án 

reggel 8 órakor kezdődik. Szava 

zás módja: nyilvános és a választó 

köteles szavazatszedő küldöttség előtt 

személyesen megjelenni, ha szavazni 

nem is kivan, a meg neui jelenés 

törvényes következményekkel jár. 

A választás alatt a szavazóhelyi 
séget magában foglaló egész épületben 
és annak szavazatsztdő küldöttség 
elnöke által meghatározott környéken 
beszéd tartása, gyülekezés, a választók 
rábeszélése es általában minden olyar 
cselekmény tilos, amely a választás 
eredményét befolyásolná. 

A választás napját megelőző nap 
tehát 1938 febtuár 19 én este 6 órátó 
a válasziasi eljárás befejezéséig, az a? 
az ered neny kihirdetéséig a kőszeg' 

választókerület egész területén szesz. < 
italok átusitása. kiosztása, vagy krz 
vétlen fogyasztás céljára eryéb ur1 don 
való forga'omba hozása tilos. 

Kőszeg válnsztóközönsége h á r o m 

k e r ü l e t b e n adja le szavazatát. 

Az e l s ő s z a v a z ó k ö r (Várkör, 
Kayszrál, Fercsak. G/őry János, K< rt 
Horthy Miklós, Ege, Kelcz-Ade ífy 
KossuthL íjos, Schey Fülöp. Sz- n 
iTre herceg. Táblaház, Városház, R tj 
niss, Chernel, Széchenyi György utca 
Ju'isich tér) s z a v a z á s i he ly i-
s é g e : a r ó m a i k a t o l i k u s 
e l e m i i s k o l a . 

A m á s o d i k s z a v a z ó k ö r 
(Arpad-tér, Kalvária, Messkó, Sziget 
Etdő, Király, Mecséri, Hegyalja. P.>! 
lisch, Gyöngyös, Kaszárnya, Munka>, 
Pammer, Felső vámház, Sörgyá', O. 
módi ut (g>epmesteri lak) nemtzgyái, 
Eisner villa, Barakk, Kelhelyi -ut, Rőtí-
völgy) s z a v a z ó h e l y i s é g e : az 
e v a n g e l i k u s e l e m i i s k o l a . 

A h a r m a d i k s z a v a z ó k ö i 
(Király ut Deák Ferenc. Jenő főherceg 
Waisbecktr (Rohonci), S;mc, Sáncárok, 
Tűskevár-u»ca, Marhavásártér, Város 
téglagyár, Rohonci országút, Csept gt 
ut, Szombathelyi ut, Felső külső körút 
Betegház u:ca, Vasúti állomás, Vasú: 
ii 'oiiás 1. sz őrház, vasúti állomás 
felső őrház Szabóhegy. Stáj-r házak, 
Kőszegf alv*) s z a v a z ó h e l y i s é i ; 
i K o v á t s s z á l l o d a (Kos^u h L u 

Egyhangú lelkesedéssel jelölte Hindy Zoltán dr.-t 
a Nemzeti Egység kőszegi kerületi választmánya 
Jambrits Lajos nyög. polgármester az oj kerület i e loök 

A kerület országgyűlési képvise-
lőjének lemondásával megüresedett 
mandátumra a Nemzeii Egység Pártjí 
kőszegkerületi választmánya mult va-
sárnap óriási lelkesedéssel Hindy Zollár 
dr. MABI vezérigazgatót jelölte. 

Olyan hatalmas kftzöns ég gyűl 
össze a városháza tanácsterméber 
hogy nemcsak a termet tftllőtlék mei 
zsúfolásig, de a várakozó termet is 
teljesen ellepték Hindy Zoltán d 
hivei. 

P a p p Sándor országos közpon i 
titkár nyitotta meg az ülést és ft p 
páns mondatokkal mutaiott rá h o ^ 
a magyarságnak meg kell teremtenie 
a belső lelki egységet. Szükség van 
erre a revízió szempontjából is, meri 
a kisebbségi magyarságban sem szü 
jóvért, ha itt egy pártviszályban tob 
zódó nemzetet lát. Ne csak a korcs-
mákban legyünk irredenták, hanem 

az élet minden vonalán teremtsük 

meg a nemzeti összefogást és a 

belső lelki egységet, 

mert ez a revízió igazi utja. 

Majd bejelentette, hogy Nemzeti 

Egység Pártja vezérét az az elgondolás 

vezeti, hogy minden megüresedő tiszt 

segre a legmegfelelőbb embert állítsa 
Igy a megüresedett kőszegi kerületi 
elnökségre J a m b r i t s Lajos nyugal-
mazott polgármestert, aki mindenbe 
kinletben megfelel erre a nehéz fel 
adatra, nevezte ki. 

Lelkes éljenzés közepette foglalia 
-I J a m b r i t s Lajos ny. polgármester 
a kerület uj elnöke, az dnökl széket 
és többek közölt a következőket mon-
dotta : 

ünnepélyesen fogadom, hogy uj 
tisztségemben mindi:; a magyarsá • 
.rdekeit fo^om szem tlőtt lartani és 
minden örönmel azon leszek, hogy 3 
lobb magyar jövendő mielőbb bekö 
vetkezzék. Ezután rá rutatotl arra, hogy 
t kerület polgárságának össze ken 
fogni, a mostani viszonyok nem en 
gedik meg, hogy ku-uckodjunk, meri 
nincsenek labanc >k. Ne nézzünk st 
jobbra, se balra, haladjunk — igazi 
becsületes magyar emberhez méltóan 
— a helyes középúton. 

A kerület polgárságának becsű 

ktes lélekkel meri ajánlani a meg 

üresedett nandátumra dr. Hindy 

Zoltánt, aki egyszerű bátor szó-

kimondó egyéniség s akinek sze-

rénységénél csak becsületes ma-

gyar lelke nagyobb. 

Hindyt szinte gyerrmk kora óla ismeri, 
együtt jártak iskolába egy padban 
ülttk. Garantálom — mondotta, -
hogy ebben az emberben nincs semmi 
hiba: érte a felelősséget, mint egyén 
is vállalom. 

A kerületnek Hindy Zoltán 

mellett, aki a Nemzeti Egység 

Párjának hivatalos jelöltje, kell 

állást foglalnia, mert sem a ke-

rület sem Kőszeg városa nem 

engedheti meg magának, hogy 

ellenzékiességet játszón. (Éljenzés) 

A választmány egyöntetűen dr. Hindy 
Zoltán jelölése mellett foglalt állást, 
alyt küldöttség hivott meg a választ-
mányi ülésre. 

Hindy Zoltán 
— akit a váiaszmány lelkesen fogadon 

— szép felépítésű beszédet iniéz-íi 
i választókhoz Legfontosabbnak 
laitom — .Tondotia —, hogy az emh.i 
becsületes leiekkel szolgaija azr a celt 
amelynek szolgálatába szegődött 

Ezelőtt 4U esztendővel célul tűzte 
ki magának azt, hogy a XX század 
különböző eszmeáramlatával szemben 
az országban a n e m z e t i és a ke 
r e s z l é n y g o n d o l a t o t hir-
d e s s e . Az akkori időkben nagyon 
dfgentil hangzott ez, de az események 
>t igazolták. 

Ha valaki ilyen hosszú időn ke-
resztül egy célt szolgál, arról nem 
lehet elhinni, hogy kepes volna egy 
másik eszmét szolgálni. Ő mindig a 
megkezdett uton haladt egesz közeteti 
pályáján. Azt az eszmét, amelyvt ő 
szolgál azt nem lehet a napi esemé-
nyek sorába rántani, talán időről időre 
félrelökhetik, de ennek az eszmének 
mindig diadalmaskodnia kell. Ez a 
kerület is mindig ragaszkodott azok-
hoz az eszmékhez: ebben a kerület 
ben olyan férfiakkal találkozott, akik 
nek meggyőződése az övével azonos. 

Tudatában van annak, hogy a 
választási küzdelem nehéz, de csak a 
nehéz küzdelmeknek van érteke. Nem 
iad vissza semmitől, akármit hirdet 

nek az ellenfelei, elhatározásához 
ragaszkodik és állja a küzdelmet. 

Ebben a küzdelemben támaszt 

talál abban a lelkesedésben amely 

ezen a gyűlésen is megnyilatkozott. 

kerület polgárságát annak a meg 
győződésnek kell fűtenie, hogy jó 
ügyet szolgál. Percekig tartó éljenzés 
követte H i n d y Zoltán dr. beszédéi. 

Utána D ö m ö t ö r Gyula volt 
partestüleli elnök arról beszélt, hogy 

a választó közönségnek össze kell 

fogni és minden személyeske • s ne kid 

kell megvívni a küzdelmet. 

S z e r d a h e l y i Elek dr. a nagy-
íjencsi Ncm/eii Egység szervezetének 
elnöke mondott hatalmas erejű beszé-
det. Rámutatott arra, hogy a nemzetet 
mindig a pártoskodás döntötte rom-
lásba, de hatalmas és boldog volt a 
nemzet, ha minden tagja összefogott 
és megértette egymást. Nagy szakadé-
kok vannak ma is a nemzet testén. 
A Nemzeti Egységnek el kell tűntetni 
ezeket a szakadékokat, mert csakis 
igy szolgálhatjuk a magyar jövendőt. 
A Nemzeti Egység nem akar gyalázni, 
lekicsinyelni egyetlen pártot sem, csak 
azt nézi, hogy az az ut, amelyen jár, 
helyes e és a magyar boldogulást 
szolgálja e. Tekintetbe kell venni a 
kerület érdekeit is. Rendkívül sok 
panasz és baj vár itt orvoslásra, tehát 
meg kell gondolni, hogy mit teszünk. 
A józan megfontolás azt mondja, hogy 
minden erővel dolgozzunk azon, hogy 
'20 án a kerület mandátumát dr. Hindy 
Zoltánnak adhassuk át. 

J a m b r i t s Lajos ny. polgármester 
kerületi elnök indítványára a választ-
nány egyhangú elhatározás után táv-
ratilag üdvözölte D a r á n y i Kálmán 
niniszterelnököt a párt vezérét és 
Tasnády Nagy Andrást a Nemzeti 
Egység Pártja országos elnökét. 

A gyűlés Hindy Zoltán dr. lelkes 
eltetésével fejeződölt be. 

Darányi miniszterelnök 

és Tasnádi Nagy András 

táviratai. 

Darányi Kálmán miniszterelnök, 
i Nemzeii Egység Pártjának vezére 
és Tasnádi Nagy András a páit elnöke 
a következő táviratokat intézték Jamb-
rits Lajos kerületi elnökhöz Hindy 
Zoltán dr. jelölésével kapcsolatban: 

Hindv Zoltán jelölését öröm-

mel vettük tudomásul és őt pár-

tunk hivatalos jelöltjének tekintjük. 

Kérem a kerület polgáiságának 

támogatását. Darányi Kálmán. 
* 

Hindy Zoltán őméltóságának 

szervezeteink részéről történt egy-

hangú képviselőjelölését örömmel 

vettem ludmásul és őméltóságát 

a párt hivatalos jelöltjének elfo-

gadom. Kérem szervezeteinket és 

összes híveinket, hogy megválasz-

tása érdekében kitartó lelkesedés-

sel küldeni és zászlónkat a vá-

lasztáson diadalra vinni szíves-

kedjenek. 

Tasnády Nagy András országos elnök 



Stúr Lajos dr. 
kisgazdapárti jelölt körútja a kerületben, 

A Független Kisgazdapárt nag\ 
rővel vesz részt a választási harcban 

A hét folyamán a pártnak állandóan 
•f,bb kepviselője tartózkodott Kősze-
eo. Magát a választási harcot a párt 

részéről dr. Horváth Ferenc, a lövői 
jrtrület — és Rakovszky Tibor dr. a 
,.,puvári kerület orsz. gyűlési képvise-
lje irányitják. Rajtuk kivfll a hét fo 
,amán a kerületben tartózkodott dr. 
állasz Rudolf, Láng Lénárd. Matul-
<ay Mátyás és Némethy Vilmos dr. 
rsz. gy. képviselők is. 

Rendkívül sikeresek voltak a pírt 
;yü!ései a szombathelyi járás területén 
évő községekben, ahol eddig a kis 
~azdapártnak szervezetei nem voltak 
F.p ezért ezekről a községekről a kis-
gazdapárt ezideig bizonyos bizony 
talanságban volt párti hovatartozandó-
ságukat illetőleg. A megtartott gyü 
lések után meglepő lelkes hangulat 
alakult ki a Kisgazdapárt melleit. 
Ugyanez a helyzet a kőszegi járás 
kézségeiben, amelyek tu'nyomó több-
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Waldmeyer Károlyt 
választottak a katolikus egyhazközseg 

világi elnökéve. 
A katolikus hitközség képviselő 

testülete műit vasarnap tisztújító köz-
gyűlést tartott. Rendkivüli érdeklődés 
előzte meg a választásokat, amit a 
nagyszámú közönség is igazolt. 

Az ülést Székely László dr. plé-
bános, az egyházközség elnöke nyi 
totta meg. Beszéde keretében arra 
mutatott rá, hogy a kőszegi katolikus 
társadalomnak megkezdett munkájá 
az összetartás jegyében kel! folytatnia 
Annak az óhajának adott kifejezést 
hogy ez a mai hitközségi választás i 
katolikus larsadalom egységes állás-
foglalásának ünmpe lenne. 

Ezután a hitközség tisztikarának 
es tanácsának megválasztásául került 
a sor. A legu óbbi tanacsüles Székely 
László dr. plébános elnöklétével és 
vitéz Naj.y Miklós dr. polgármester, 
Németh 1 nre pápai kamarás igazgató, 
Jaross István postafőnök és vilez 
Láng József tagokkal jeiölő bizottságo: 
küidö t ki, hogy a tisztikar és a lanacs-
tagjainak megválasztására javaslatot 
tegyen a közgyűlésnek. — Ezzel a 
hivatalos jelöléssel szemben Kincs 
István nyug. plébános prelátus ts 17 
társa ellenmozgalmat indilott es ellen 
listával vonult fel a közgyűlésre és 
titkos szavazást indítványoztak. Tekin-
tettel azonban arra, hogy a hitközségi 
szabályok nem nyújtanak módot titkos 
szavazásra, a szavazás nyilvánosan 
történt. — Egyhangú felkiáltással e:s 
lelkesedéssel elnökké Waldmeyer Ka 
roly az Osztrák Magyar Bank nyugal-
mazott vezértitkárát, alelnökokke Eitner 
Gusztáv malomtulajdonost és Nemeth 
Imre pápai kamarás, zárdaigazgatót, 
ügyésznek Róka László dr. ügyvédet, 
pénztárossá Kutassy János tanitót, 
titkárrá Nagy Gyula igazgató-lanitót. 
gondnokká pedig Maitz Andor építési 
vállalkozót választották meg. 

A hitközségi tanács a következő-
képpen alakult meg: Dömötör Gyula 
szijjártó mester, Ederits Lajos gyárt 
munkás, Gyöngyös Endre dr. főjegyző 
Jaross István postafőnök, Kincs István 
pápai prelátus, vitéz Láng József kis-
gazda, Lendvay Lajos gyógyszerész, 
id. Müller Ferenc épitési vállalkozó 
Mayer Károly kőmivesmester, vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester, Németh 

'égében szintén volt már gyűlés. 

Kőszegen február 13-án, vasárnap 
délután %2 órakor lesz nagygyűlés a 
Szarvas vendéglőben. Ezen a gyűlése? 

dr. Stur Lajos képviselőjelöltön kiv i 

felszólalnak dr. Gallasz Rudolf, dr. 
Horváth Ferenc, Láng Lénárd, Matolcsy 
Mátyüs, Németh Vilmos dr. és Ra-
kovszky Tibor dr. országgyűlési kép 

viselők és rajtuk kivül mások is fel 

szólalnak. A gyűlés iránt igen na^> 

az érdeklődés a városban. 

A Kisgazdapart a legnagyot! 
bizakodással iléii meg a helyzetet 
S ur Lajos dr eddigi munkásságává! 
nindenütt nagy szimpátiát és sol 
barátot szerzett. Amellett a Kisgazda 
párt népi politikájának is rendkivii 
-ok híve van a kőszegi kerülelban 
Ép ezért a párt biztos győzelmet vát 
a február 20 án megejtendő válasz 
táson. 

Károly tb. kanonok, Riedl Zoltán d r 

larásbirósági elnök, Piisznyák János 
kisgazda, id Stiaszny Gyula kereskedő 
Slipkoviis István malomtulajdonos, 
Saly Arnulf dr. bencés-igazgató, Sulyok 
Ferenc gazdálkodó. Tompeck Antal 
kisgazda. Vastagh Zoltán dr. rendői-
kapitány es Witzmann József kisgazda. 

Székely László dr. plébános kö 
szöntötte az uj tisztikart, egyben be 
jelentette, hogy Waldmeyer Károly 
indítványára a hitközség anyagi hely 
zetét négy tagból álló bizottság vizs 
gálja felül és tegyen erről jelentést. 
Waldmeyer Károly ugyanis csak ebben 
;iz esetben volt hajlandó elfrgadni a? 
elnökséget. 

Az uj tisztikar nevében Waldmeyet 
Károly mondott köszönetet az irántuk 
megnyilvánult bizalomért a tanácstagok 
r.evében pedig V istagh Zoltán dr. 
rendőrkapitány mondott mélyenszántó 
beszédet, amelyben a katolikus összy 
fogás jelentőségét domborito:ta KI. 

A közgyűlés végén Kincs István 
pápai prelátus kélt szót. Hosszabb 
beszédben jelentősen mutatott rá arra, 
hogy szeretetet kifelé is meg kell 
mutatni a katolikusságnak. Majd in 
diiványt terjesztett elő, hogy azt a 
470 pengőt, amelyet ő annak idején 
jótékony célokra kifizetett a saját 
zsebéből a közgyűlés ismerje el A 
közgyűlés Székely László dr. előter 
jesztesére a kérelemnek helyt adott. 

Az Egyesült Kereszténypárt 

programmjával fellépő Kovács Sándor 

az Actio Catholica országos titkárja 

ma vasárnap, 13 án délután 4 órakor 

\ r. kat. elemi iskola udvarán tartja 

programmbeszédjét. A gyűlésen a pári 

képviselőjelöltjén kivül még felszólal 

nak Meizler Károly, Reibel Mihály 

Müiler Antal, Tauffer Gábor, Húszát 

Mihály, Flandorfer Nándor, Béldy Béla 

dr. országgyűlési képviselők. Kőszeg-
falván 13 án d. e. 7>9 órakor az is 

kólában lesz gyűlés. Felszólalnak Ab 

Albin, Kovács Sándor, Meizler Károly, 

Béldy Béla dr. országgyűlési képviselők 

és Garamvölgyi Antal ker. párt titkár. 

Mindkét gyűlés keretében a fel 

szólalók német nyelven is ismertetni 

fogják a párt programmját és cél-

kitűzéseit. 

Hiszen Q&f egyszerű. . . 
csak a Bayer-keresztre kell ügyel 
nie és akkor nem kaphat hamisít-
ványt vagy pótszert, hanem mindig 

A S P I R I N 
T A B L E T T Á K A T 

Slz álarcosfiái 
A tüzolióegyesület álarcosbálja 

minden évben a farsang legsikerültebb 
báljai közétartozik ; az idei sem maradi 
el az előző évek nagysikerű álarcos 
báljaitól, sőt bizonyos tekintetben 
öregbítette is a régi sikereket. Például 
ilyen nagyszámú jelmezes már évek 
óta nem vonult fel a bálon, mint a? 
idén. 

A közönség már 9 órakor zsufo 
lásig megtöltötte a Bálház mindháron 
lermét és várta a jelmezesek bevonu 
lását. A feltűnően nagyszámú közönség 
körében vitéz Nagy Miklós dr. polgár-
mesterrel az élen, a város majdnem 
minden vezetőembere megjelent. 

A jelmezesek hatvankét tagu cso 
portja pontosan 9 órakor vonu1 bt 
zeneszóval, nagy érdeklődés mellett 
A megnyitó csárdás után hamarosan 
színes forgatagban keveredtek össze 
a jelmezesek és „civilek". A hangula' 
egyre emelkedett; betetőzése volt a. 
álarclevétel, amikor a hevesen udvarh 
lovag végre megláthatta a „bájos is 
meretlen" arcát. Nem csökkent a jó 
kedv szupé után sem: a fiatalság 
szakadatlan ropta a táncot, egészen 
hajnali 5 órái,;. 

A szépsikerü mulatság megren 
dezésének é r d e m e K i r c h k n o p f Jenő 
tűzoltó parancsnok, tüzrendészeti fel 
igyelőt és agilis munkatársait illeti, 
ikik igazán fáradságot nem kimelvr. 
dolgoztak, hogy egy hangulatos bá i 
éjszakát szerezzenek a kósze;i közön 
ségnek — hozzá kell lenni: ez ; 
fáradozásuk a legteljesebb mértékbtn 
sikerült. 

A jelmezesek névsora a köveikezí: 
Győri Irma (gavallér). Rác Antal (far 
sargi leány), Tremmel I ona (Mik 
Maus), Kuntner Juci (<iro!i legényi 
Kuntner Rózsi (piereti), Maitz Pau 
(tengerész), Szova Margit (esüstfenyő) 
Btkó N. (magyardiák). Fruncsics Irm; 
(pincérlány), Tuger Hedvig (sakkirály 
nő), Jákli Mária (dominó), Dombay 
Ilonka (vadász),Vv'rmesi Vince (Piroska) 
Knosz Emma (falkavadis/), Kuzmicí 
Erzsebet (gyors küldönc), Ohr Gizi 
Höfíer Mária (svájci leány), Maros 
völgyi Annus (télkirálynő), Maros 
völgyi Manci (matróz), Palásthy Lászk 
(halál), Horváth József (lovász) Nagy 
Irén (js>páp), Hetiinger Oszkár (Zoroi 
Dévényi Gyula (Huru), Mayer Mic 
(orosz táncos), Schermann Margii 
(stilizált díszmagyar), Dévényi Pann^ 
(médt), Dévényi Ilus (tiroli fiu), Böcs 
Kei Vilma (szivkirálynő), Orbán Mari 
ann (buli), Végh Sarolta (skót), Végh 
Margii (hóvirág), Scheffer Mária (arany 
hal) Scheffer Margit (térkép), Lute 
József (locsmándi népviselet), Kiss 
Kató (locsmándi leány), Lengyel Évi 
(vénkisasszony), Gyopáros Lajos (cow-
boy), Galla Magdolna (Gyöngyös 
bokréta), Kerekes Margit (szobacica), 
Garamvölgyi Erzsébet (rokokó), Seré 
nyi Mihályné (rokokó), Gulyás Mária 
(halászlegény), Polgár Manci (gavallér) 
Radvány Mária (olasz), Radvány Teréz 
(virágbaba), Ettinger Mici (..pród), 
Kanovics István (Piero), Szerdahelyi 
Marianne (estélyi ruha), Szerdahelyi 
Ilona (sziv), Szovják Ella (tavasz), 
Rónai Gizus (orosz leány), Szederkényi 
Ilona (Madame Pompadour), Molnár 
Erzsébet (estélyi ruha), Molnár Anna 

(estélyi ruha), Heves Stefánia (kémény-
seprő), Szikra Jolán (pólyásbaba), 
öilisits Paula (szerpentin), Csizmadia 
Ágnes (konfetti), Bödey Sárika (roko-
kó), Gréte Beer (polgárnő), Kőszegi 
Mária (cigányleány), Schumeth Annus 
Igésa), Bognár József (hajdú). 

A rendezőség az idén nem tűzött 
ki dijakat a sikerültebb jelmezek jutal-
mazására és igy a közönség volt 
kénytelen eldönteni: ki viselte a leg-
sikerültebb jelmezt. Majdnem egybe-
hangzó volt a bálon az a vélemény, 
hogy ha az idén is lett volna jutalma-
zás, a pálmát most is a régi álarcos-
bálok megszokottan első helyezettjének 
S z e d e r k é n y i Ilonának kellett volna 
adni, akinek Madame Pompadour — 
jelmeze igazán megérdemel minden 
diszitőjelzőt. Az ötletes jelmezek közé 
kell még sorolni Hetiinger Oszkár és 
Dévényi Gyula Zoro Huru-ját is De 
általában mindegyik jelmezes sikeresen 
oldotta meg a meglehetősen nehéz 
jelmez kérdést. 

A Szőlőbirtokosok 

Egyesületének 

közgyűlése. 

A Szőlőbirtokosok Egyesülete n,ult 
vasárnap tartolta évi reneles közgyű-
lését a városháza tanácstermeben. A 
közgyűlésen 76 tag jelent mag. 

Marton Géza elnök megcáfolta 
azt a léves felfogást, hogy a szőlős-
gazdák egymás borát isszák meg és 
a bor eladásából nem sok hisznot 
udnak felmutatni. Kőszegen a bor-

fogyasztási hivatal statisztikája szerint 
termett 1935 évben 2591 hl. 1936-ban 
1801 hl, 1937 ben 176 ^ hl. Ezt a 
bo*mennyiséget nem a kőszegiek a 
„kí-pások" fogyasztották, hanen fo-
gyasztották legalább is 80°/t-ban a 
vidékiek, a helybeli katonaság, az el-
szakított nyugatvidékiek stb. 

AÍ egyesületnek italmérési joga 
biztosítja a kőszegi szőlőmunkások 
megélhatését, mivel borukat ezen az 
uton értékesíteni tudják. Ezelőtt 20 
évvel még a kőszegi vendéglősök is 
vették a kőszegi borokét, de vásárol-
ták a környékbeli korcsmárosok is. 

A kőszegi szőllősgazdáknak (255 
családról van szó) a fő megélhetési 
forrását jelenti az italmérési jog. ellen-
kező esetben — tekintve, hogy a 
helybeli vendéglősök nem vásárolják 
a kőszegi bort — nagyon nehéz hely-
zetbe kerülnének. 

A lisztujitás során elnöknek 6 
évre megválasztották Marton Gézát, 
alelnöknek Mayer Károlyt, titkárnak 
Sulyok Ferencet, ellenőrnek Koczián 
Károlyt, választmányi rendes tagoknak 
Bauer Amalt, Maitz Gusztávot, Ersnt 
j most, Maitz Imrét, Edler Lajost, 
Maitz Károlyt, Kappel Józsefet, Maitz 
Vtátyást, Marth Károlyt, Schwarcz 
Károlyt és Weigl Józsefet, póttagok-
nak Heisz Lipótot, Maitz Gyulát, 
Trepler Antalt és Kappel Sándort. 
A választmány megválasztotta vitéz 
Láng Józsefet pénztárosnak szintén 
6 évre. 

A közgyűlés Nagy Lajos alelnök-

nek, akit magas kora miatt nem vá-

laszthattak meg újból alelnökké, jegy-

zőkönyvi köszönetet szavazott meg 

eddigi működéséért. 



Kőszeg és Vidck^ 

Tegnap szombaton este a Stefánia 
bál miatt nem volt előadás. 

V a s á r n a p délután 4 órakor 
mult szezon egyik legnagyobb sikeréi 
ujitja fel a színház. Szinre kerül 
.KADETTSZERELEM' az ifjúság és 
szerelem operettje mérsékelt vasárnap 
délutáni helyárakkal. 

V a s á r n a p e s t e 8 órakor az 
idei sziniévad legnagyobb sikere 
Budapesten 150 né! több előadás 
megért .SARüAPITYKÉS KÖZLE 
OÉNY* Erdélyi Mihály slá^-r operetij' 
3 felvonásban Vértes Neliy pr inadon na 
és Karolyi Judith szubreit felléptével 

H é t f ő n h i kedveset és szépe, 
akar látni, ha jói akar mu atni okvetlen 
nézze m<g a MINDENNEK ARA VAN 
cimü Oisp lr Miklós vijjátékát. 

K e d d e n este ketten egy jeggye: 
a nagysikerű Martos Huszka op.ntt.et 
a .LILI BARÓNÓT" ujitja f;l a szin 
ház. Csík egy jegyet kell váltani és a 
másikat díjmentesen adja a pénztár. 
A Szinparioló Egyesület t. tagjainal. 
helyeit nem tartja fenn a szinhaz, d . 
egy szelvényre 40 fillér ráfizetés mel 
lett ket jegyet ad a pénztár. A „Lili 
bárónő" előadására egy jegyet kell 
váltani és ketten jöhetnek a színházba 

S z e r d á n este egy operett, mely 
csuoa derű csupa vidámság és kacagas 
ESŐ UTÁN KÖPÖNYEG Békeffy 
István és Krasznai Mihály operettje 
kerül szinre parádés szereposztásban. 
Fellépnek : Vértes Nelly, Károlyi Judith, 
Maj 'h-nyi Gabi, A. Kovács György. 
Sass I nre es Szabó Sánd >i. 

Cs i t t ö r t ö k é n Budapesttel egy-
idejűleg Siegfried G.yer legnagyobb 
sikerű i p^rttlje ktrül bemutatásra, a 
GYERTYAFÉNYNÉL. (Ve^re egy uri 
asszony) Minden szama sláger. Mu 
lattató szövtg. Sok tát c és me ka. 

P é n t e k e n másodszor a nagy 
sikerű Erdélyi operett a SARG\ PITY-
KES KÖZLEGÉNY. 

Március első napjaiban véget erő! 
rövid sziniszezon miatt egymás u án 
kerülnek bemutatásra a legnagyobb 
slágerek. Előke-zületben a MARIKA 
HADNAGYA. Nem tévesztendő össze 
a tavaly játszott Marika huszárja ope 
rettel. Nagyban készül a szinhaz az 
ILLATSZERTAR cimü nagysikerű vig 
játékra is. 

AB ELITE kávéhás vasárnap 
reggelig nyitva. Leveskülönlegessé 
gek kaphatók. 

Az Oltáregylet ma 6 órakor a 
ginnáziun dísztermében elnöknővá 
uisztás cé'jából rendkivüli közgyűlési 
art. — 

Elhalasztották a „Széchenyi 

Szövetség" mai alakuló 

közgyűlését 

Mult számunkban közöhük, hogy 
a .Kőszegi Széchenyi Szövetség, min 
az országos Széchenyi Szövetség tagj 
ma tartja alakuló közgyűlését. Tekintve 
hogy a közbejött képviselőválasztá 
miatt a város társadalma nagyon 
igénybe van véve, a pesti központ 
elhatározta, hogy az alakuló köz 
gyűlést a képviselőválasztás után 
következő vasárnap délután tartja 
ugyancsak a városháza tanácstermé-
ben. Az Ízléses személyre szóló meg 
hivók már megérkeztek Budapestről, 
melyeket a kőszegi szervezőség a 
választás után fog a címzetteknek 
szétküldeni. 

A Szövetség hivatalos lapja i 
SzéchenyisU Ifjúság legjjabb számá-
ban hosszú cikkben méltatta Kőszeg 
érettségizett ifjúságának és a város 
vezetőségének nemes törekvését és 
örül ennek az uj határmenti őrállomás 
nak. mely Széchenyi vigyázó szelleme 
segítségével nagy missziót fog a nyu 
gati hitárszélen teljesíteni. 

A közgyűlésre meghívót igényelhet 
és rendes tagúi jelentkezhet minden 
érettségizett, vagy azzal egyenlő veg 
zettséget igazolni tudó keresztény-
származású magyar állampolgár Bó!y,a 
Zoltán joghallgatónál (Király ut 78/b.) 

A kőszegi Gazdakö r fe'ruá 
hó 13 ára meghirdetett «zévi rend? 
Közgyűlése a most lezajló választá 
es megtartandó progiammbeszéd 
ni itt bizorytaian időre elio'ódik. 
<özgyűlés megtartásának időpont j 
később lesz kihird tve. 

Az Evang. Nőegylet b á l j á r ó 
nult szánunkban leközölt beszan o 
óban a megjeleni asszonyok és leá 
nyok névsora sern rmg, sem betűsor 
rer.dhen leitek leközölve, sőt több 
negjelent hölgynek a neve hiányzott is 
E/ért a szerkesztőségi hibáért az ille 
lők szíves elnézését kétjük, mert kizá 
róiag sietségből történt. 

A n o n y m u s ! 

edje fel kilétét. 

kérem 

a valódi Aspi 
vissza minden 

Február l«-tól 

Nagy érdeklődés előzi meg a 
Concordia bal ját . A báli szezonnak 
u'olsó esteiye lesz, igy érthető a már 
előre sikert jóso'ó nagyérdeklődés A 
táncot a következő műsor vezeti be 

Jelige. 2. Csendes éj, 3 Biborula, 
Szerenád, 5 Daloljatok, 6 Bordal. 

Az énekszámokat a Concordia adja 
lő. — Meghivói^ényléseket Németh 
ózsef ip utestűleti kézbesítőnél kell 

bejelenteni. 

Budapestről Kőszegre fi l léres 
gyors érkezik 13 án, ma vasárnap 

e. 10 46 kor. Visszaindu 1818 kor. 

Bajban sokfélét a j án l anak , 

Aspirin-tabletta azonban csak egyféle 
van, amin a „Bayer" kereszt látható 
Éneikül csak pó'szer. Egészsége ér-, 
dekében ragaszkodjék 
inhez és ulasitson 

utánzatot. 

Bormérés. 
ezd^e jó vörös bort mér Draskovits 

Sándorné Sáncátok utca 12. sz. 

A Sz ínház i Élet legú jabb száma 
tavaszi divatbemutatók összes titka 

iról beszámol Guthy Böske párizsi 
divatlevelében. Bethlen Isivánné. Fodor 
László, Hunyady Sándor, Zágon István 
cikkei, kairói fotoripori, Bársony Rózsi 
és Dénes Oszkár bemutatják az uj 
táncot a Big Apple-t, Kálmán Jenf 
revüje, beszámoló a pesti bálokról, 
nagy mozi-, sport-, társaság-, divat-, 
kézimunka- es kozmetikarovatok s 
különböző mellékletek egészítik ki a 
Színházi Élet legújabb számát, mely-
nek ára 60 fillér. 

Gázolt 
a Kováts-korteseket szállító autó. 

Súlyos szerencsétlenség történt 
pénteken délben 1 órakora Városház 
utcának a Főtérre torkolló részén. 
Eichler Oszwald nemezgyári festőmes-
tert elütötte egy szombathelyi bérautó, 
amely a kereszténygazdasági párt kép-
viselőjelöltjének korteseit szállította. 
Az autó szabálytalanul hajtott a Város-
ház utcában és a Flórián-tér felől 
szabályosa*? közeledő Eichler Oszwald 
kis motorkerékpárjának hátsó kerekét 
elkapta. A festőmester lebukott gépéről 
es bal lábfején 3 középcson'törés* 
szenvedett. A közelben állók hama.o 
s in segítségére sietlek es elszállították 
Ferenczi János dr. lakására, aki első 
«egélyben részesítette. Innen a mentők 
zálliloiták a kórházba. Állapota su 

Ivos, mert fertőzéstől kell tartani. 

Anyakönyvi hirek az elmúl 

hétrő l : Születések: Tangl Alajos— 
Tóih Maria: leány, B ilo„h Pál—Asbóth 
W Irt* : leány, Vadas Antal —Hirvá 
Vtoia: leánygyermek születeti. HUas-
s*g nem volt. Halálozás: Csupo 
Vtaria 67, Kógier József kisbirtokos 
63, Sch áfíer Antal 35 éves korában 
hunyt el. 

A „Kőszegi ált . Temetkezés i 
Segélyegyesület" 2 elhalt tagja után 

20J. és 203 számú szelvényekre 
esedékes segélydijak beszedésére 
vi februtr 13-án d .u . 7,2 órakor 

pénztári órát tart. — Uj tagok 7,4 
óra utáni id3ben felvétetnek. 

Bormérés. Elsőrendű vörös 
nort mér —literje 70 fillér — Kótz i án 
Károly Várkör 39|t>. alatt. 

Hova megyünk a hál után ? AB 
Elité kávéháaba korhelylevesre. — 
Reggelig nyitva 

Gutaütést kapott a tegnapi heti-
vásár a'kalmával a Kossuth Lajos 
u'cában egy tehén, mely Kajtár lsván 

doroszlói Itkos tulajdona volt. A tehén 
vérét egy neszároslegény kieresztette 
es az élettelen testet a vágóhidra szál 
itották, ahol az á'latorvos megvus 
gá'ta és húsát fogyasztásra alkalmasnak 
alálta. 

T É L E N és N Y Á R O N 

legjobban szórakozhat 

KOLAR ICH-ná 

Szabóhegyi vendég lő jében meleg 

és hideg ételek és friss i talok 

Ki tűnő k iszo lgá lás 

HIVATALOS ROVAT. 
Fdhivom az adózó közönséget 

hogy a kikézbesitendő általános ktre 
eli. jövedelem és vacyon3dóra vo 
latkozó bevallásokat f. é. február hó 
bégéig a városi adóhivatalban aj jog 
következmények terhe mellett1 feltétlen 
dják be. Egyben felhívom a figyelmei 
z adóbevallások tárgyában kifüggesz-

tett hirdetményre. 

Felhívom a közönség figyelmég 
1938 évi március hó 23-28-i 

Budapesten tartandó Országos Mezői 
jazdasági Kiállítás és Tenyészállat 
Vásárra. 

v i téz dr . Nagy Mlk lóc 

polgármester. 

Gazdák figyelmébe! 
-ó- és marhanyiró gépek, hajtósat és kézit, 
valamint az összes hozzávaló alkatrészeket 

legnagyobb választékban tartom raktáron. 
K ö s z ö r ü l é s t és javitást a legjobban és 

legolcsóbban végzem. 

LANCSARICS VENDEL 
acéldru és illatszerkereskedö; műhöszírül üzeme 

SZOmBflTHELY Klrdl^-u.O (Kaszinóval szemben( 

NAAAA^AAAA^AAi^^^^^^^^VWWW 

Dunántuli Faiskola Szombathely 
Tóth Zsigmond oki. kertészinspsktor) 

jyümölcsfát Rózsafat 
díszfát Evelöt 
Díszcserjét Sziklanövényeket 
enyöt Kúszónövényeket 

ürökzöldnö vény eket S^amócapalantát 
Kerttervezést, kertépítést, gyümölcsösök lé-
tesítését vállaljuk. Árjegyzéket díjtalanul küld 

Elsőrendű ket szobás uri lakas 
mell ikhelyiségekkel 

esetleg f ü r dős zobáva l 
R o n c i - u t o n 

május elsejére kiadó. 
Bővebbet Király-ut 69. — Trafikban. 

Bormérés. Kitűnő vörös 

iori mer Scheck Ala jos Várkör 
94. sz. alalt. 

Angol nyelvoktatást 
/á.lalok mérsékelt d j izts mellet'/ Cím 
i kiadóhivatalban. 

Ház iasszonyok ! Nem kerül p nz-
ne, mégis a legjobb tésztarecepteket 
megkapja, ha né.; ma kéri a Dr. Ojtker 
réle világhírű Fenyképes Rec 'ptkönyvet 
TJelyet bárkinek ingyen megküid a ;yár: 
Dr. O.-tker A. Budapest, VIII Conti u 25 

Egy iizemkepes püszerozó-gep eladó, 
Cím megtudható e lap kiadóhivatalában. 

Nyomdai s e g e d m u n k á s (berakó) 
azonna l felvételt nye i 

a Rónai n yomdában . 

Képkeret, kép legolcsóbban 

Mandler J. Szombathely 
Kováes-szalló mögött 

39-1938 Fk. sz. 

Árverési hirdetmény. 

Dr Kalledey Jenó budapesti ügyvéd 
képviselt Steyer Áustro Danubio Puchmuvek 
r t. jr vára 210 + 105 P tóke és több köve-
telés és járulekai erejéig a budapesti közp. 
kir. járásbíróság 1937. évi 424 225/424510 sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőtől 11»37. évi 
november hó 17 és 19-én lefoglalt 12 0 
P-re becsült ingóságokra kőszegi kir. járás-
bíróság ?k. 1X30; 1839'1937 sz. végzésével 
az árveres elrendeltetvén, annak végrehajtást 
szenvedő lakásán, üzletében: Kőszeg-Schey 
Fülöp-utca 8. leendő megtartására határ-
időül 

1938. évi február hó 16. napjának 
délután fél 3 órája 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt autó 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek 
készpenzfizetésmellett el fogom adni. 

Kőszeg, 1938. január hó 26. napján. 

Zarándy Nándor kir. bír végrehajtó 

P i a f i A egy 73 öles káposztás 
L ^ l d U U a Betegháznál 

Dr. Kopfstein ügyvéd. 

Plébániaföldek 
sörgyár mellett bérbeadók 

kis pa rce l l ákban is. 

Ágytoll-pehely 
kelengyék pensiok, szállodák 
részére intézeti párnákhoz higié-
nikusán kezelve olcsó árban. 
Fehér fosztott I I b a t o 11 a t 
k i lónk int 3*— pengőér t , egy 
jobb minőséget P 3 50 ért szállít 
5 kg s csomagokban, bérmentve 
utánvétellel 

Rosner Gyula ágytollüzeme 
Kiskunfé legyháza . 

Köszönetny i lván í t ás . 

Mindazon számos és jóleső 
részvétért, melyben szeretett jó 
nővérem 

Csupor Mária 

elhunyta alkalmával részesültem 

koporsóját virágokkal díszí-

tették, továbbá mindazoknak, kik 

fajdalmunkat enyhíteni igyekez-

tek, a temetésen megjelent, k 

ezúton mond hálás köszönetet 

a gyászo ló csa lád . 

— Nyomatolt Rónai Frigyes könyvnyomdájában, Kőszegen. — 
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