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Muzeumot Kőszegen! 
Irta: Dr. HORVÁTH DETRE. 

Tavaly az egyik bencés kollegám Sopronba 
hozta diákjait Kőszegről Mikor végigmutogattam 
nekik a gimnázium régiségtárát és éremtárát, 
történelmi és földrajzi szertárát, azután elvittem 
őket a városi muzeumba, tágra nyitott szemükből 
kiolvastam, hogy a látottak nagyon érdeklik őket 
és megállapíthattam, hogy Kőszegen ilyen látvá-
nyosságok nincsenek. 

Ha nincsenek, azon kell lennünk, hogy 
legyenek. Rohamosan közeledik az 1032. év, 
Kőszeg diadalmas megvédésének 400 éves év-
fordulója, amikor az ország minden részéből 
jönnek hivatalos egyének és a mult dicső törté-
nelmén lelkesedni akaró hazafiak, hogy lássák, 
mivel áldoz Kőszeg városa hős védője emlékének, 
hogy megtekintsék, mit őrzött meg a régmúlt 
dicsőségéből az utókor számára a hálás jelen. 

A belső vár még áll — igaz, hogy átépítve, 
de a város régi kapui lebontva és az Oház tornya 
összeroskadva. Jurisics szobrát hiába keressük 
nemcsak Kőszegen, de az egész országban 1 
Zászlaja foszlányokban húzódik meg a levéltár 
egyik zugában. 

A kishitűség azonban nem jó mester! A 
reményvesztett kishitűség még csak kétsébeesést 
hozott létre, de alkotni nem tudott semmit! A 
nem épen kedvező benyomások után érdeklődtem 
a városházán, továbbá magánosoknál és meg-
győződtem, hogy Kőszegen minden korban élt a 
multak megbecsülése. Muzeum épületnek hiányá-
ban azonban a városi hatóság átengedett egyes 
értékeket a szombathelyi muzeumnak (ahonnan 
bármikor visszakaphatja), több muzeális kincset 
azonban a tanácsteremben és az egyes városi 
hivatalok helyiségeiben takargat. Sok muzeális 
érték van továbbá egyes kőszegi családok birto-
kában, de sajnos, sokat elkótyavetyéltek mások 
a Kőszeget felkereső nyaralók között. Ez utóbbi-
akat már nem lehet Kőszeg kincsének tekinteni, 
de az előbbieket igen. 

Anyag tehát bőségesen van a muzeum szá-
mára, de muzeum még nincs. Teremteni kell 
tehát. Gondolatban nincs is hiány! Egyesek 
gondolnak a vár egy-két szobájára, mások a lő-
portoronyra. Ámde az első még nem városi tulaj-
don, a másik meg, bármily tetszetős a gondolat, 
nem alkalmas a muzeum céljára. A Műemlékek 
Országos Bizottsága u. i. mint értesülök ezen a 
műemléken csak lőrések nyitását engedélyezne, 
amelyek a muzeum megvilágítására elégtelenek, 
alkalmatlanok volnának. Az átalakítási költségek 
(emeleti boltozat stb.) különben is nagyon igénybe 
vennék a város pénztárát. Ellenben a szolga-
biróságtól elhagyott városi ház egy-két szobája 
igen megfelelne e célra és csak az állványok, 
szekrények, asztalok kerülnének pénzbe. 

Amig azonban ezen ház átvehető volna, egy 
ideiglenes helyiségről kellene gondoskodnunk, 
ahova a muzeális tárgyak összehordása már most 
megkezdődnék. Egyesek a bencés reálgimnázium 
vizsgatermét hozták javaslatba. 

„De már most ki tudja megvalósítani a 
jelzett eszméket ? ! - — hangzik a kishitűség ellen-
vetése, melyre csak egy felelet lehet: „Kőszeg 
városának vezető emberei a város polgárságával 
együtt!- A fiatalok nekilendülését kiegészíti az 
idősebb urak megfontoltabb haladása és bőséges 
tapasztalata, a város pénztelenségének terhét 
enyhiti képviselőnk és polgármesterünk agilitása, 
minden szépért és nemesért való lelkesedése és 
széleskörű, miniszteriális összeköttetése. A jubi-
leumi év megmozdulása, a fent emiitett építési 
tervek keresztülvitele állami hozzájárulás nélkül 

;el sem gondolható! 

A Magyar Földrajzi Társaság Didaktikai 
Szakosztálya az idén májusban városunkban 
óhajtja tartani vándorgyűlését, amellyel kapcso-
latban felvetődött a gondolat, hogy Kőszeg isko-
lái földrajz-pedagógiai kiállítást rendezzenek. 
Egyes intézetek vezetői már tájékozódást szerez-
tek ezen tervről, a többiek is hamarosan értesül-
nek róla. Természetesen nem nélkülözhetünk egy 
intézetet sem, ha Kőszeg földrajztanítását az 
ország földrajztanárai előtt be akarjuk mutatni. 

Az intézetek vezetőire, földrajz-történelem taná-
raira és a diákokra is nagy feladat vár; az elő-
készület munkáját ugy elvégezni, hogy az eddigi 
földrajz-pedagógiai kiállítások sorában Kőszeg 
csak időrendben legyen az utolsó! 

A kiállítás anyagának azon része, melyről 
az intézetek lemondanának, tenné kí a fölállítandó 
városi muzeum ujabbkoru értékeinek tetemes 
hányadát. A diákság további gyűjtése meg nem-
csak az egyes intézetek kézi muzeumát gyarapí-
taná, itanem a városi muzeumot is. 

Mária. 
Irta: Sz. Molnár Imre 

Egy társasvacsorán ismerkedtek meg. — 
Mária ott ült az ünnepelt iró jobbján és sze-
mével itta be a szavakat, az iró mindent lehen-
gerlő, győzelmes érveléseit az irodalomról, az 
életről. Az összetolt asztalok egyik sarkáról 
figyelte ezt a néma iinádatu, hangtalan lelke 
sedését Ernő, a költő. És mikor éjfélbe virrasz-
tott az éjszaka, Mária matrára húzta kiskabátját 
és észrevétlenül kilopakodott, mellé csatlakozott. 
Szivükben az élet szkeptizismusával vágtak neki 
a eürü, ködös, dérlepte őszi éjszakának. Alig 
beszéltek. Másnap a korzón véletlenül találkoztak. 
Mária nagy barna szemeiben vergődött a szive, 
kereste P siető folyamtársat, hogy belevigye a 
a maga kis bugyogó forráséletét, mely tengerré 
dagadva áradozott benne. Aztán két napra el-
utazott vidéki rokonaihoz. A két nap, mint vég-
telen hosszú két év nehezedett Ernő lelkére. 
Unalmasan ácsorgott a vidéki városka uiciin, 
valami megmagyarázhatatlan idegesség gyötörte. 
Az elmúlás kis koboldjai röpdöstek körülötte ós 
vágyódott a tiszta, szent ideál után és önkén-
telenül Mária elevenedett meg előtte, mint az 
örök ideál eszményképe. Szerelmes volt. Hu-
szonötóves fiatalsága lázongott ereiben, mely 
megbénította az agy józanságát, elhessegette a 
szegénység orditó sakálait és csodás háprázattal 

620—1929. szám. Felhívom az érdekeltek 
figyelmét a m. kir. Belügyminiszter Urnák a gyám-
pénztárban kezelt kadikölcsönkötvény tulajdono-
sok támogatása tárgyában kiadott rendeletre. Ezen 
rendelet szerint támogatást kérhetnek azok, akik 
kiskorúságuk, vagy gondnokságuk ideje alatt a 

(gyámhatóság jóváhagyásával akár eredeti jegyzés 
utján, akár egyéb módon hadikölcsönykötvényt 
szereztek és azokat azóta állandóan tulajdonuk-
ban tartják,* feltéve, hogy a címleteket az 1918. 
évi október hó 31. napján a gyámpénztár kezelte. 

'Támogatást kérhet az is, aki ily államadóssági 
címleteket kiskorú, vagy gondnokolt után öröklés 
utján szerezték. — Nem részesülhet ezen eljárás 

i utján támogatásban, akinek hadikölcsönkötvényét 
;az árvaszék már 1918. október 30. előtt kiszol-
I gáltatta, vagy aki még csak 1918. okt. 30-a után 
helyezte hadikölcsönkötvényét gyámpénztári ke-
zelés alá. — A támogatás iránt az érdekelt hadi-

i kölcsönkötvénytulajdonosnak, ha az kiskorú, tör-
vényes képviselőjének kell kérelmét az árvaszék 
előtt előterjeszteni. A kérelmet Kőszeg város árva-
székénél azon érdekelteknek kell előterjeszteniök, 
kiknek címletét Kőszeg város árvaszéke kezelte, 
vagy kezeli, azonkívül azon kőszegi lakósoknak, 
kiknek hadikölcsönét átcsatolt területen működött 
árvaszék kezelte a kérdéses időben. Ha a cím-
leteket átcsatolt területen levő gyámpénztár ke-
zelte, vagy kezeli, az azokra vonatkozó adatok 
helyességét a folyamodónak kell megfelelően iga-

vonta be költői lelke képzelt v i l á g á t . . . Egy uj 
élet bűvös kárpitjai tünedeztek elő; a költői 
gondolatvilág ezerszer raegvariált tündérvára 
csillogott előtte és ezüst koszorút vont szerel-
mese fölé az éji hold fényes koronájából, ő, az 
éjszakák és holdkórok örök lovagja. Két nap 
múlva megjött Mária. 

Csudaszép délután volt. Az ég kék mennye-
zetét csak imitt-amott bodrozták csipkés, hab-
könnyű fátyolok, mint egy szerelmes asszony-
lehelet finom fodrai az éden pompás tündir-
kertjóbon. 

Messziről hívogatóan integetett a Mecsek. 
A természet hervadó bübája mosolygott le rájuk 
és ők engedtek a kísértésnek. Neki indultak a 
kanyargós szerpentin útnak, fel a Mecseknek 
tetejére. 

Szemükben csillogott a kivirágzott szere-
lem vörös bimbója s karjaik egymásba fonódtak 
édes, lüktető remegőssel. 

Autók rohantak el mellettük és emberek 
igyekeztek felfalé, hogy mohón fölhabzsolják a 
gyönyörű, késői őszutó utolsó fellobbanását; a 
természet haldokló fertői magnetizmusában. 

Fent a tetőn leültek egy padra. Szemükben 
kiült lázas, kérdő tekintetük, mert szivük ideges 
kalimpálása odadermedi ajkukra és szítták az 
egymás szemeiből lecsurranó, üde, szerelmes 
harmatot. 

Ernő törte mesr a csendet. 

Kellemes, lágy gordonka hangján beszélt 
a leánynak. 

Peregtek az évek a mult tompa ködfátyolán 
és * sok bűnös régi kép ott vibrált a lány szűzi 
tiszta tekintete előtt. Az örök változatos nyo-
morult művészélet. 

Fölhuzts az élet nagy kortináját Mária 
előtt és a bohém förtelem savanyu zamatja 
könnyeknt sajtoltak Ernő szemeiből. Asszonyok 
suhantak el'a gondolaterdő ígéret varázslatában, 
szinte érezni lehetett libegő fátyoluk neszét, mig 
újra száműzettek az emlékezés fájdalmas ho-
mályába. Aztán az élet bosszúja a babona! Ernő 
leszámolt mindennel. Az élet pazar, jutalmazó 
ós kegyetlen adós 1 Tudta, hogy öt éve van még 
hátra s nem is tagadta el a leány előtt. 

Melle hörgött a tompa köhögéstől. A halál 
kutyái vonitottak a tüdejében. Mária bágyadtan 
mosolygott, mint a leszálló őszi napsugár, midőn 
az fájdalmasan és reszketőn elvész az alászálló 
éjszakában. Látta lelki szemei előtt a halál 
paragrafusát. Az elmúlás fekete madara kuvi-
kolt az ágon és kísértetiesen peregtek a sárga 
halott levelek az avarra. Látta az emberi milliók 
lá/as sorvadását a munkában, hol nincsenek 
aranyak, csak sovány aprópénz zörög a robot 
napszámosainál és mégis boldogok ! Fellobo*ott 
szemében a nyárspolgárok banalitása: a jdtól 
és rossztól való félelem. 

\ felnyíló női lélek mégis mindenre kí-
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zolnia. — Tekintettt 1 arra, hogy a rendelet inten-
ciója szerint előnyben részesülnek a támogatást 
illetőleg a vagjontalanok, hadirokkantak, hadi-
árvák, továbbá akik hadirokkantnak vagy hadi-
özvegynek gyermeke, vc^ül akik a világháborúban 
kitüntetést szereztek, felhívom a támogatás iránt 
íol>amodókat, hogy jelentkezésük alkalmával a 
hadikölcsönkö vényre vonatkozó mindennemű 
okmányon kivül ezen fenti adatokat is igazoló 
okmányaikat mutassák be az árvaszéknél. Jelent-
kezni lehet a Városháza 11. sz szobájában d. u. 
4—7 óráig a következő napokon: január 20. 
vasárnap. 21. heifő, 22. kedd és 23-án, szerdán. 
Bővebb felvilágositás ugyanezen idő alatt és 
helyen szerezhető. 

1141 — 1929. Felhívom a Kőszeg város házi 
pénztárából illetmenyt élvező hadigondozottakat, 
hogy f évi január havi járadékaik átvétele végett 
f. hó 22-en (kedden) a városi pénztárban jelen-
jenek meg. 

631 — 1929 sz. Értesítem az érdekelt feleket, 
hogy az 1927. december havában tárgyalt kőszegi 
házhelyrendezési ügyben az Országos Földbirtok-
rendező biróság ítéletet hozott, mely a Városháza 
11. számú szobájában közszemlére van kitéve. | 
Az Ítélet tárgjalja a volt marhavásártéren kiutalt 
és lemondás folytán megüresedett házhelyeknek 
az uj igénylők részére való juttatását, a tovább 
szolgáló altiszteknek házhely, ill. földhöz való 
juttatás iránt előadott kérelemben hozott ítéletet. 

776—1929. sz. A közlekedés biztonságának 
fokozása tárgyában félévenként közzétett és így 
már közismert hirdetményemre, különösen a jár-
müvekkel való hajtás, kitérés, álldogálás, jelző-' 
táblák alkalmazása, sf tétben való kivilágításra, 
úgyszintén autózásra és kerékpározásra vonatkozó 
rendelkezéseimre a közönség figyelmét újból fel-
hívom. 

iambrits Lajos polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Felhívjuk a testület «70n tagjainak figyel-

mét, akiknek a mult 1928. évben jövedelmük s 
forgalmuk csökkent, hogy megrögzített általános 
kereseti adójuknak a Kir. Adóhivatalnál január 
hó 31 ig beudtindó beadvánnyal újbóli megálla- j 
pitását kérelmezhetik. A beadványhoz csatolni 
keli az előirt bdóvallomást. Ilyen nyomtatvány 
a városi adóügyosztálynál beszerezhető. 

Felhívjuk a testület tagjainak figyelmét a 
f. hó 21 ón, hétfőn este 8 órakor tartandó, ve-
tített képekkel kísért sorozatos ismeretterjesztő 
előadásokra s annak minél tömegesebb látoga-
tását kérjük. 

Ipartestületi elnökseg. 

váncsi és boldog örömmel akarja az ujntl Nézte 
a szerelem forró, finom játékát; a férfi és a nő 
páros harcit, a változó torna fényes felvonásai 
rabul ejtették. 

Olyan volt, mint egy elbuvölt fénysugár 
a ragyogo őszi napban. S/erelmes volt. 

Ugy érezte: megosztja a költő szánalmas 
öt évet, minden keserűségével, mir.den bajával, 
minden veztklésévei és minden örömével. 

Odttborul Ernő mellére ts a ker-eiuségtől 
fojtogatott, puha, forró száj>»t fölkínálta az élet 
fájdalmaktól agyongyötört költőnek. 

Hosszú vallomás fakndt ajkáról és a szere 
lem csekos harmatjában feltámadt a pokol, a 
feketa vér dübörgése zibált ereiben és e szerelem 
feltörő ujorgasában a piilhnat mákonya lett az 
url Már mii.degy volt minden. Az ész megállt 
egy pillanatra a természet követelő igénye előtt. 
A lány lelkeben hirtelen feltűnt az apja fan-
tomja. Az apja, a nemreg még egészséges pa-
raszt, ki tisztának tudja a lányái s most itt, — 
ez az önfeledt pillanat, — jaj, vége mindennek 
— felkönyorgött: 

— Ernői J a j ! Heten vagyunk testvérek 

H Í R E K 
Háromnapos ájtatosság árpádházi boldeg 

Margit tiszteletere. A zardatemplomban árpád 
házi boldug Margit tiszteletére háromnapos 
ájtatosfrápot tartanak. Jai uár 24., 25. és 26-án 
iste fél 7 órakor szentbeszéd és litánia Az 
ünnepi beszédeket dr. Deák János alreáliskolai 
tanár és dr. Székely László szombathelyi teoló-
giai tanör mondjak. Január 26 án 8 órakor 
ünnepélyes szentmise, melyet Kincs István apát-
plébános celebrál. Mise előtt a zárda énekkara 
a Missa de Angelis-t, betétnek Irtzing Ferenc 
gyóri áll. képezdei tanár b. Margit tiszteletére 
irt énekét adja elő. 

Eljegyzes. Sárkány Gyula m. kir. honvéd 
százados eljegyezte Mülier Ferenc heiybeii építési 
vállalkozó és fűrésztelep tulajdonos leányát Irént. 

Esküvő. Masehl Ferenc és Htffer Sarolta 
tegnap délelőtt 11 órakor tartották esküvőjüket 
a Jé2us Szive templomban. (Minden külön érte 
sités helyett.) 

Halálozas \ árotunk legidősebb úrasszonya, 
özvegy saághi Huts Gyulané szül. Romwulter 
Emília hunyt el tzerdán 89 éves koiában rövid 
betegség ute.n. Temetése pénteken volt a temető 
halottas házából. Nsgyszamu gyászoló közönség 
gyűlt egybe végtiszteségéhez. Az elbunytat 
gyátzolja vígig mellette volt leánya Ilona és 
férje Köller Gyfrgy tábornok, fia dr. Husa Béla 
és a helybeli ŐBÍ Rimwalter családnak utolsó 
tagja: nővére Rcmwalter Henrietta. Nyugodjék 
békében! 

Hirtelen halai. Su!yc6 csapást mért a kérlel-
hetetlen ha.ál bideg keze Fazekas Antal ven 
döglős polgártársunk családjára. Tegnap reggel 
9 Cra után hazaerkezett a hetivásárról Fazekas 
Antal vendéglős s még beszélgetéseket folytatott 
néhány ottlevő vendégével, amidőn 10 óra táj 
ban egyszerre rosszullétről panaszkodott; néhány 
pillanat múlva szivéhez kapott é6 a padlóra 
üukvu nyomban meghalt. Szívszélhűdés ölte 
meg oly hirtelen. Súlyos veszteséget jelent ez a 
hirtelen halál a fiatal özvegyre es egyetlen 11 
éves Jani fiára. Temetése hétfőn délután 4 óra-
kor lesz a Gyöngyöa>utcaban levő gyászhazból. 

Műsoros estely. Az áll. polg. fiúiskola febr. 
3 án este 6 órakor műsoros estélyi rendez, melyre 
már most is felhívjuk a közönség figyelmét. 
Műsora lapunk következő számában jelenik meg. 

Haziestely. A KCszegi Kereskedelmi Kör 
f. hó 26 ön az Elité kávéházban tánccal egybe-
kötött háziestélyt rendez, melyen a Kör tagjait 
és ezek ibmerőbeit szívesen latja a rendezőség. 
Kezdete este 9 órakor. Belépődíj nincs. 

odahaza. Tiszta, szép, egészséges gyermekek . . . 
Én gyáva vagyok . . . Nem hagyhatom az apá 
mat, engem szeret legjobban, én vagyok a szeme-
fénye. ltfen 1 Er a doktornő! 

Ertiő felfigyelt. Rohanva sorakoztak a há 
romszÓKi hegyek, a vadvirágok, az égretörő 
büszke fenyőerdők, a bánatos cigányzene, az 
eltiprott földön a nemzeti viseletű egészséges 
szekely parasztok, kik csürdöngólőre sorakoznak, 
a falu aíjun a zsendülő gyepen. Igen 1 Az 6 
apja is paraszt. Olyan urba oltott paraszt, csak 
ugy, mint Máriáéi 

Nem, nem, nem . . . Elengedtem a lányt. 
Lassan indultak lefelé. Mária ajka nem 

nyílt sem mosolyra, sem sóhajra. Erezte: me-
nekülni kell! 

Az éj már sötéten tuhogott. Egy ködes 
őszbe hajló fekete szakáinak látszott, mely hang-
talanul omlott szót láthatatlan köpenyéb3n. 

Lent a völgyben kigyúltak az apró lámpa 
szemek, a város világolt a katlanban miszti-
kusan. A csúf, kamasz idGkötyök becsalogatta 
Őket Dante fényes, nyomorult gyehennájába: a 
városba. . . 

A harmadik kath. kulturest. Ma vasárnap 
január 20 án délután 6 órakor lesz a harmadik 
kath. kulturest a gimnázium dísztermében a 
következő programmal: 1. „Lesz még országunk" 
Győkössy Endrétől, szava.ja Nagy Ernő V. o. t. 
2. Magyar dalok, énekli Fröhlich Jozsefné Hanély 
Dóra. Kisérik Turner Ottó bencéstanár hegedűn, 
Kiss György VII . o. t. csellón és Hennel László 
\ 111. o. t. bőgőn. 3 Egy szép novella, irta és 
előadja dr. Freyberger Jenő. 4. Hubay : Csárda-
jelenet, Wieniurszky : Souvenir de Posen, Drd la : 
Kubelik-szerenád. Előadja hegedűn Turner Ottó 
bencéstanár, zongorán kiséri Geyer Béla tanitó-
képezdei tanár. 

A Kath.Szanatórium Egyesület kőszegi tag ja i : 
Gáspár János, Gleim Hugcné, Grémen Ilonka, 
Gnbács Lajos, llajek Károly, Halik Miksáné, 
Hbusmanninger Karolyné, Hennel László, Herbst 
Elemér, Hercz üdén, Horváth Andor. dr. Hor-
váth Detre, Horváih Józsefné, özv. Horváth 
Józsefné, Höffer Adolf, Jagits Imre, Jnmbrits 
Lajos, Jármy Béláné, Juhász Endre. Uj jelent-
kezőket szívesen vesz fel Csernák Szaniszló 
bencés tanár, pénztáros. 

— Ma vasárnap este 8 órátó l tánc — 
Dragan i tsné tánc isko lá jában (Sörkertben) . 

Városi tanácsülés. A mult heti városi tanács-
ülésen lakhatási engedélyt kapott Kundze György 
Kamarás Jenóné, kinek cséplőgép ipar gyakor-
lására volt engedélye, lemondát folytan töröld 
tetett az iparlajstromból. Zwaller Károly az 
ácsipar gyakorlására kbpott iparengedélyt, ö zv . 
Ritter Jozsefné lemondott női szabóiparáról és 
igy töröltetett az iparlajstromból. Simon Vilmo» 
és Erzsébet kiskorúak a pékipar gyakorlására 
kaptak engedelyt, miután üzletvezetőül Flamiach 
Gusztáv pékmestert jelentették be. 

Igen szepen szerepeltek a KSE színeiben 
elmúlt vasarnap Gruber és Schaffer reáliskolai 
tanárok, akik a szombathelyi országos vivóver-
senyen vettek részt. Ha nem lett volna a kő-
szegieknek oly óriási balszerencséjük, akkor a 
dontőkbe is bejuthattak volna, ami pedig oly 
előkelő társaságban, ahol nemcsak a dunántuli 
városok legjobb vívói, de Budapest hat vivó-
egyesületének vivói is résztvettek, igen nagy 
jelentőségű tény lett volna. 

A kőszegi Onkentes Tűzoltó Egyesület ma 
vasárnap délelőtt 11 órakor évi rendes köz-
gyűlését tartja a Városház közgyűlési termében 
Jambrit9 Lujos polgármester elnöklete alatt. A 
közgyűlés legfontosabb tárgyai Marton Károly 
főparancsnok lemondása és az uj parancsnok 
megválasztása és az ezzel kapcsolatos személyi 
ügyek elintézése. 

Köszönet. Az állami polgári fiúiskola igaz-
gatósaga hálás köszönetet mond azoknak a 
nemes adományozóknak, akik a tanulóifjúság 
sportéletének hatuatóaabb felkarolására korcso-
lyákat ajándékoztak az iskolának ós pedig Gangl 
János uyug. tiszthelyettes urnák 4 pár, Iván 
Józsefné ós Nábrer Mici úrhölgyeknek, Zotter 
Zoltán és Penovácz Vilmos p. i. tanulóknak 
1—1 pár korcsolyáért. 

KMUtU" 

A természetes Egmándi keserűvíz 
gyomor és béltlsztitő hatása páratlan! 
I ginandit n i t é v é m * Hitit máofajta keterliviHel 1 Kapható mindenütt kis ég nagy üvegben. Schmidthauer kutvallalat Komárom 
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Nem lesz tanítóképző a kőszegi várból. A 
•áros vezetősége a tanítóképző elhelyezése cél-
jából tervbe vette a hercegi vár átalakítását és 
megvételét. A tervek elkészülte után egy minisz 
teri bizottság szállt ki a helyszínére, hogy köz 
vetlenül is megszemlélje az épületet, hogy al-
kalmas-e a tervbe vett célra. A helyszini szemle 
után a kultuszminisztérium müszakiosztálya át-
dolgozta a terveket és azon eredményre jutott, 
hogy csak óriási költséggel lehetne többé 
kevésbbé alkalmassá tenni tanítóképző céljaira 
a várat. Az átalakítási költség 600.000 pengő 
körül mozogna, mihez most ha hozzá vesszük a 
120.000 pengő vételárat, ezért az összegért már 
uj képzőt is lehet építeni és azért a kultusz-
kormánynak az a véleménye, hogy a vár még 
átalakítva sem felel meg tanítóképző céljaira. 
A város vezetőségéhez tegnap érkezett le a 
miniszter döntése. Tekintettel arra, hogy a 
tanítóképző kérdésének megoldása most már 
elodázhatlan, az ügy újból a város képviselő-
testülete elé kerül, hogy végre állást foglaljon 
és esetleg visszatérve az eredeti tervhez uj 
épület megépítésével oldja meg a tanítóképző 
ügyet. Kisért mostanában egy másik mego'dási 
leheti Bég is, mely szerint a Kelcz-Adelffy árva 
ház megvételével és megfelelő átalakításával 
volna megoldható a tanítóképző ügye. Ez eset 
ben a Kelcz Adelffy árvaház uj épületben nyerne 
elhelyezést a főgimnázium melletti telken. A 
polgármester ezzel a kérdéssel is foglalkozik és 
a számítási és tervezési munkálatokat már folya-
matba is tette. Ha azonban ez sem eredményez 
olcsó és elfogadható megoldást, akkor nem ma-
rad más hátra, mint uj építkezéssel megoldani 
az ügyet. 

A tűzoltó-álarcosbálra javában folynak az 
előkészületek. A meghívókat ma és a következő 
napokon küldi szét a rendezőség. Mint már 
mult számunkban említettük, a mulatság szigo-
rúan zái-tköiü lesz. Előfordulhat azonban, hogy 
a rendelkezésre álló adhtok, névjegyzékek hiá 
nycssága miatt valaki tévedéskői nem kapott 
meghívót, pedig joggal igényt tarthatna rá. 
Ily esetet a tűzoltósággal közlendők (telefon 59). 
A rendezőség újból felhívja azokat, kik Buda-
pestről óhajtanának jelmezt beszerezni, fordul 
janak Perkovits Jenőhöz, aki a közeli napokban 
ezen ügyben Budapestre utazik. 

iskolaszéki tagválasztas Nagygencsen. A 
mult héten Könczöl Antal kerületi esperes elnök-
lete alatt iskolaszéki tagválasztás volt Nagy-
gencsen, ahol a csonkaiskolaszék kiegészítése-
képen megválasztattak rendes tagokul: ifj. 
Mészáros István felsőházi tag 107 szavazattal, 
Soós Géza 103, Bodorkós Jakab 92, Borhi Ist-
ván 92, Varga István 91, Steindl Ernő 62 sza-
vazattal. Póttagok lettek: Túszai István 55, 
Bcdcrkós Domonkos 45, Bodorkós József Gáspár 
14 szavazattal. Ugy ezeknek, mint a már meg 
levő iskolaszéki tagoknak mandátuma az idén 
november hónapban jár le, amikor teljesen uj 
iskolaszéket választanak a nagygencsiek. 

Tánctanfolyam nyilt meg a Trattner-féle 
Sörkertben. Esti tanfolyamra még lehet jelent-
kezni. Táncórák minden szerdán és szombaton 
este 8—10 óráig. Minden vasárnap hosszabbított 
táncóra. — Különórák megbeszélés szerint bár-
mikor. — Szíves pártfogást kér Draganitsné 
Gabrinyi Terus (szombathelyi tánctanárnő.) 

A heti pengő betéteseket, akik jelentkeztek' 
de a könyvet még át nem vették, felkéri a 
Kőszegi Takarék, hoey a könyv átvételére jelent-
kezzenek e hó végéig, mert addig akár uj be-
lépők is jelentkezhetnek az előző hetek után-
fizetésével. A heti betevők olcsón kapják az 
esetleg nekik szükségessé váló kölcsönt. Le-
vonva a hetibetét kamatos kamatját, legfeljebb 
8 % terheli a kölcsönt és a heti takarékossággal 
a tőketartozás is megszűnik. 

A korcsolyapályát a KSE hétköznapokon 
7 óráig, szombaton és vasárnap pedig 8 óráig 
tartja nyitva. A kedvezményes jegyeket bárki 
igénybe veheti, aki a pénztárnál bejelenti a 
Sportegyletbe való belépését. 

Szép sport a ródli sport, de a Kálvária tul 
meredek utján mégis csak veszélyes, Ügy tud-
juk be is yan tiltva, ennek dacára vigan ród-
Jiznak ott R igazán csodáljuk, hogy nem történt 
itt még súlyosabb baleset, amelynek áldozatai 
egyformán lehetnének a ródlizók, vagy ez uton 
a Kálvár iára gyalog menők. 

! 

A legjobb minőségű ffiszer-, csemege- J 

és italáruk, háztartási és vegyicikkek \ 
a , * 

Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Termelő és Értékesítő I 

i 
Szövetkezete 

I kőszegi árudájában vásárolhatók be előnyös áron. j 

Gondos kiszolgálás! Minden árut házhoz szállítunk I 

A kőszegi ipartestület a kereskedelemügyi 
minisztériumnak felhívása folytán, — Dömötör 
Gyula ipartestületi elnök elnöklete alatt, Jagits 
Imre iparhatósági biztos jelenlétében, mult va 
sárnap tartotta meg rer.dkivüli közgyűlését, 
melynek egyedüli fontos tárgyát: az ipartestü 
leteket összefoglaló országos 6zerv felállítása, 
képezte. A kereskedelemügyi miniszter az ipar 
testületnek e kérdésben hozandó határozatát 
annyira fontosnak tartotta, hogy a városi tanácsot 
i xpressajánlott levélben hivta fel arra, hony a 
közgyűlés befolyásmentes, szabályszerű lefolyása 
s a határozatnak alapszabályszerü meghozatala 
ellenőrzésére az iparhatósági biztosnak jelenlétét 
kívánta. Nem ugy azonban a testületnek tagjai 

— akiknek érdekeikről volt tulajdonképen szó, 
— nem tartották annyira fontosnak a közgyű-
lésen való pontos és nagyobb számban való 
megjelenést, annyira nem, hogy a 2 órára ki 
tűzött közgyűlést csak x/2i órakor lehetett meg 
nyitni s a határozatképességet csak ugy lehetett 
elérni, hogy a jelenlevők közül heten önként 
vállalkoztak arra, hogy a határozatképességhez 
szükséges s még hiányzó tagokat behozzák. Az 
ülés megnyitása után az elnök kimerítően ismer-
tette az ipartestületeket összefoglaló országos 
szerv felállítása ügyében eddig történteket, az 
egyes ipartestületek, iparkamarák és magánosok 
által pro és kontra megküldött különféle véle-
ményeket, javaslatokat és egész terjedelmében 
felolvasta a hivatkozott miniszteri leiratot. — 
Majd a tárgyhoz hozzászólásra hivta fel a köz 
gyűlés tagjait. Az országos szerv felállítása és 
annak szükségessége mellett Maitz Andor, Varga 
Imre, Schreiner János, Stiaszny Gyula, Prenner 
Pál és Mayer János szólaltak fel. Muszli Sándor 
a kereskedelmi és iparkamarák kebelében a 
külön hatáskörrel felruházandó kézműipari osz-
tálynak felállítását javasolta. A vita bezárása 
után az elnök a kérdést szavazásra bocsátván, 
a rendkívüli közgyűlésen jelenlevők nagy több 
sége — három kivételével — az ipartestületeket 
összefoglaló országos szerv felállítása mellett 
foglalt állást és kimondta, hogy annak elneve-
zése az „Országos Kézműves Kamara" legyen. 
Minthogy a közgyűléshez Írásbeli indítvány be 
nem adatott, sőt az elnök felhívására ilyen szó 
belileg sem tétetett, a közgyűlés 5 órakor 
véget ért. 

Nyaralásra az iden korán jelentkezik Kő-
szegen az első fecske. Mindenesetre jó jel, hogy 
már most érdeklődnek nyári lakások iránt. — 
Lapunk is elő akarja mozdítani a nyaralási akciót 
és esetről esetre publikálja a hozzánk beérkezett 
érdeklődéseket. Jelenleg egy budapesti huszár-
alezredes keres egész nyárra egy 2 szoba, ve 
randa és konyhából álló lakást, magas föld 
szinten, vagy első emeleten, 5 fekvőhellyel. 
Akinek ilyen kiadó lakása van, jelentse igényeit 
kiadóhivatalunkban. 

Tanoncszegödtetés ót szabadittatások leg 
zelebb február 2 áu a szokásos időben fognak 
eszközöltetni. 

Röth Jenő kölcsönkőnyvtárónak újdonságai: 
Zilahy : Halálos tavasz, Hxrtwig: Die von Bee-
ren, Herzog: Der Gráf von Gleichen. 

Mozihirek. Sonki nem tagadhatja, a kőszegi 
Mozgóban ujabban csak jó, kifogástalan és 
mindig uj filmek mennek. Kevés vidéki mozgó-
szinháznak van és lehet ily jól összeválogatott 
műsora. Ha azt akarjuk, hogy ez a műsor még 
inkább kibővüljön, menjünk moziba, olyanok is, 
akik ezideig ezen szórakozástól távol álltak. Itt 
jegyezzük meg, hogy a Szinpártoló Egyesület 
kedvezményes moziakciójába bárki belekapcso-
lódhatik, mert mindenki megkaphatja a 20*/, 
kedvezményt biztosító szelvényeket, aki legalább 
4 jegyet egyszerre átvesz. — Ma a burleszken 
kívül nemcsak magyar híradó, hanem Faramount 
hiradó is műsoron van. A fődarab „A fekete 
sejk", amely a halá'.légió szerzőjének kéziratából 
készült s Algírban játszódik le. A 10 felvonásos 
szaharai regény az első felvonástól az utolsóig 
az idegenlégió hihetetlen izgalmas életét mu-
tatja be. Csütörtökön (a színház miatt marad el 
a szerdai előadás) francia filmattrakció „A hárem 
titka" megy. Messze bent az afrikai homoksiva-
tagban, egy beduin városban játszódik le ez az 
izgalmas történet, amelynek meglepő vége min-
denkit kielégít. A darabot egy szellemes bur-
leszk „Az ezermester" és egy Fox hiradó előzi 
meg. — 

— Ma vasárnap este 8 órá tó l tánc — 

Dragoni tsné tánc isko lá jában (Sörkertben). 

Az Országos Müvesz Szinház hétfőn, kedden 
és szerdán tartja meg három előadását Kőszegen. 
Ne mulassza el senki ezen nagyszerű alkalmat. 
Legalább egy előadást nézzen meg mindenki. 
Oly művészi előadást és szórakozást kap, amelyet 
máskor csak a fővárosban és csakis drága pénzen 
láthat. — A Szinpártoló Egyesület 20°/o ked-
vezményt biztosító utalványát minden tag meg-
kaphatja. Akinek még nincs s ilyenekre igényt 
tart, beszerezheti a Szinpártoló Egyesület főtit-
káránál, vitéz Szabadváry Ferencnél, Somló 
Bertalan századosnál, vagy az egyesület pénz-
beszedőjénél. Hétfőn Molnár Ferenc „Testőr"-je 
megy. É szellemes vígjáték az igazgatónak pa-
rádés szerepe. Kedden Goethe hatalmas drámai 
költeményét, „Faust" ot mutatja be a Művész 
Szinház pompásan összetanult együttese, amely 
darab a vidéken és így Kőszegen is először 
megy. A Faust előndása a szinház egyik leg-
pazarabb produkciója, amelyben Szentiványi 
igazgató saját tervezető technikai megoldásai is 
döntő szerepet visznek. így tehát nem kell félni 
az unalmas hosszú szünetektől, mert a 20 kép-
ből álló költemény minden zökkenő nélkül bá-
mulatos gyorsasággal pereg le. Buc-uolőadásul 
szerdán a társulat egyik legjobb előadását, Uur-
czeg Ferenc pompás vígjátékát, a „Három testőrt" 
nevetheti végig a közönség. 

Arveres i hlrdetmeny. Köztartozás fejében 
lefoglalt ingók és pedijr ebédlő és hálószoba 
berendezés (komplett) 320 pengő becsértékben 
f. é. január hó 24 éu, csütörtökön délelőtt 10 
órakor Kőszegen, Várkör 114 sz. házban árverés 
utján a legtöbbet Ígérőknek el fog adatni. Ár-
verési feltételek a helyszínen megtudhatók. 

Schedl Márton v végrehajtó. 
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Müfogak 
Fogtömések 

Aranykoronák 
Aranyhidak 
Fogkezelések 

szakszerűen és lelki ismeretesen 
készülnek 

SCHWARCZ IZSÓ 
áll. vizsg. fogászná l , 

Kőszeg, Kossuth L.-utca 21. (emeleten). 

A gyümölcsfák metszeset részletesen ismer 
teti a „Növényvédelem" é* „Kertészet" most 
megjelent legújabb szám*. Cikket közöl még a 
chrysanthmnum termesztéséről, a szőlőoltványok 
készítéséről, a fan ámításáról, a szőlővessző ós 
oltvány ültetéséről, a gyümolcst-jgödr^k robban 
tásáról, a gyümölcsfáknak a f.igykárok elleni 
védelméről, a hernyózásról, a melegágyról, a 
spárga termesztéséről síb. A dúsan illusztrált 
kivál > szaklapokból a „Növényvédelem" kiadó-
hivatala (Hpest, Főldmivelésügyi Minisztérium) 
egy alkalommal e h.pri való hivatkozással díj-
talanul küld mutatványszámot. 

Ahogyan Miss Magyarországot az ujságirok 
ót a fenykepeszek lattak, erről közöl gyönyörűen 
illusztrált, érdekes riportot a Szinbázi Élet most 
megjelent uj száma. A háromszínű, művészi 
oimlapot Gaál Franciska kosztümös fényképe 
díszíti, a lapban pedig két színházi eseményről, 
Eisemann és Szilágyi „Yliss Amerika" cimü 
operettjéről talál gazdagon illusztrált beszámolót 
az olvasó. Emőd Tamás remekbe készült Ady-
verse, Krúdy Gyula, Sz£p E-nő és Nádas Sándor 
cikkei, Molnár Ferenc és Lehár Ferenc egy-
felvonásos daljátéka. Darabmelléklet a Dolly 
Sisters izgalmasan érdekes regénye, négyoldalas 
vicclap, nagyszerű divat-, autó- és rádiórovat 
és egy elmés pályázat élénkíti ezenkívül a lapot, 
melynek ára 1 pengő. Negyedévi előfizetési dij 
10 pengő. Minden uj előfizető teljesen ingyen 
megkapja a özinházi Éiet „ legújabb ajándék -
regényét, melynek cime : „Őfelsége Meyer II I ." 
Kiadóhivatal : Budapest, V I I , Erzsébet-körút '29. 
Rádión közvetített színdarabok, kabarétréfáí, 
monológok, dialégok és zenemüvek ugyanott 
megszerezhetők. Kőszegen kapható Róth Jenő 
könyvkereskedésében. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hétről. S z ü-
l e t é s e k : Sigmeister Károly—Preisz Anna : 
Ferenc, r. k Maitz József—Bigner Teréz: 
Ferenc, r. k. Forintos Ferenc—Lenti M\ri*: 
Fernno, r. k. Volky József—Ecker Franciska: 
József, r. k. Kiss Albert—Stayer Ilona, Ilona 
r. k. — H á z a s s á g o k : Frmcsics Károly — 
Kopfer Rózí , Maschl Ferenc—Höffer S i ro l t i .— 
H a l á l o z á s o k : B^sz Antal 61 éves, veseb^j, 

í Ipsifs Józsefné 30 éves, tüdő vész, özv. Rusa 
jGyuláné 89 év^s, aggkór, Tompeck János 81 
• éves-, aggfeór, Fazekas Antal 46 éves, szivszól-
j Lüdes. 

Mehészek figyelmébe. H* eredménnyel akar 
.méhészkedői, olvassa el Likner Vidor méhészeti 
j felügyelőnek, a gödöllői méhészeti szakiskola 
előadójának „A méhtenyésztés alapismeretei" c. 
munkAj.it. Megjelenik februAr hóban. Ara 4 p9ngő. 
Megrendelhető a szerzőnél Gídöllö, állami méh 
gazdaság. 

Nagytakarításhoz, szőnyegek, füg 

gönyok stb. pormentesitéséhez ^ölcsln adom 

villamos porszívó gépemet csekély 
ha«7.nála4i dij mellett. Cim a kiadóhivatalban 

KERJE AFUSZERKERESKEDESBEN 
A MOST MEGJELENT, , 

148 RECEPTET TAPTALMAZO. , 

SZÍNES KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLT 
D? O E T K E R 
R E C E P T KOlNYl 

FELE 
INYVET 

A R A 3 0 E I L L E R 

Nyilttér.# 

Tisztelt Tóth Zoltán Urnák joghallgató! 

A „Kőszeg ^s Vidéke" január 13-án meg-
jelent nyiltrovatában ö n személyemet tudatosan 
megsértette, amennyiben valótlan beállításokkal 
és sértő kifejezéssel, valamint a 15-ször elő-
forduló célzatos „ön" megszólítással nevetségessé 
akart tenni. 

Tisztelt fiatal Url Legyen meggyőződve, 
h így az ö n irkafirkája engem nem bánt. 

A kőszegi polgárok vannak oly meggondol-
tak és tapintatosak, hogy az ilyen gyerekes ki-
lengésekre nem reagálnak. 

Tudja meg, hogy egy még az élet küszöbén 
álló fiatalembernek, ha mindjárt joghallgató is, 
egy idősebb, világot próbált polgárral igy sem 
beszélni, de írni egyáltalában nem szabad. 

Ugylátszik Uraságodon is a háború utáni 
évek lelki nevelése érezhető. Ha ez nem igy volna, 
akkor egy idősebb embernek kijáró tiszteletet és 
megbecsülést megadta volna és egész bizonyosan 
nem irta volna alá a nevét oly büszkén arra a 
papirkosártöltelékre. 

Ezen tárgy részemről lezáratott. 
Kőszegen, 1929. január 15. 

Tisztelettel SULYOK FERENC. 

•) Az e rovatban köztöttekért a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 

NINCS,fORDULION 
KÖZVETLEN HOZZÁNK 

D? OETKER AVARHOZ 
BUDAPEST. VIII..CONTIU Z 5 

Köszönetny i lván í t ás . 

Mindazoknak, kik felejthetetlen halot-
tunknak temetésén résztvettek, koszorúk 
és csokrok küldésével, vagy a részvét 
bármely jelével mélységes fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk 
hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1929. január 18. 

Rusa, Köl ler és Romwa l t e r 
család. 

F 1 S U r\E l ] 
a leg-
gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

Aotófelszerelési E. T . 
Budapest,IV. Aranykéz-u 2 
M Tel -Aut. 812—41 

Házeladás. 
A Kálvária-utcában levő 29. számú 

ház önkéntes magáná rverésen a 

Rohonci-u. 2. alatti ügyvédi irodá-

ban f. évi febrnár hó 3-án d. e. 

10 órakor el fog adatni. 

a Czeke-féle házban (Strucc mellett) kerestetik, Cííll a kladÓhíVatalbaH 
február 1-től kiadó. — Érdeklődni 
lehet Transdanubia lisztraktárban, 

vagy Czeke József és Társa 
irodájában. 

Üzlethelyiség 
(világos) forgalmas helyen, 
olcsó havi bérért kiadó. — 

Cim a kiadóhivatalban. 

Földbérlet. 
Gulner Etelka alsólendvai lakos 

ügyfelem megbízásából 3 (három) 
évre bérbeadom az alábbi ingat-
lanokat : 

1. 1300 ü-ö l rétet, 
2. 2095 • - ö l szántót a Gulner 

malomnál. 
3. 4394 D-öl szántót a nemes-

csói határban. 
Ajánlatokat irodámba kérek f. é. 

február hó l-ig. A feltételek irodám-
ban megtudhatók. 

Dr. Szovják Hugó, ügyvéd. 

ELEKTRO-
KŐSZEGEN A 

Legújabb! Legjobb! Legolcsóbb! 

a * I I I T 83 P Ifi K n I E I I 
irodai ós hordozható (Portable) irógóp. 

Kedvező részletfizetési feltételek ! -mi i 

Vezérképviselet: ÍRÓGÉP BEHOZATALI R. T. Budapest, V., József-tér 1. 

Díjmentesen bemutatja a helyi képviselet: RÓTH JENÓ könyvkereskedése Kőszeg. 

— Nj-om "oít Hónai Frijyyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

Műsor : V a s á r n a p , j a n . 20-án : 

A fekete sejk 
Szahara) regény 10 felvonásban. 

Főszereplők: 

Gary Cooper és Evelyn Brent . 

És a kisérömüsor. 

E héten a moz ie l őadások 

csütör tökön tar ta tnak . 

M ű s o r : Csütör tök , j a n u á r 24-én: 

A három titka 
Francia filmattrakció 12 felvonásban. 

Főszereplők: Leon Matho t , Rene 

Maupré és Louise Lagrande . 

És a kisérömüsor. 

1H29 január 20 
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