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Megyegyüiés kőszegi indítványokká 
és felszólalásokkal, 

Az őszi megyegyűlésen a ködös 
nyirkos novemberi napon ezúttal csak 
65 bizottsági tag gyűlt össze. A tárgy 
sorozatot érdemben a megyegyülés 
megelőző két kisgyűlés tárgyalta le 
Ezeknek során szerepelt több kőszeg 
indítvány is, amelyeket vitéz Szabad 
váry Ferenc terjesztett be vagy min 
önálló indítványokat, vagy mint ; 
Nemzeti Egység kőszegi szervezetéhez 
befutott olyan javaslatokat, amelyekke 
az indítványozó azonosította magát 
Ezen indí tványokkal tudósításunk ve 
gén fogla lkozunk. 

A - al ispáni jelentés szokatlanu 
őszinte hangú vol t . Különösen érdekes 
részei a jelentésnek a következők 
voltak: 

Felhívja a gazdák figyelmét, hogy 
a jövőben Vasmegyében is burgonya 
helyet inkább olajos magvakat termel 
jenek. Vármegyénk gyümölcstermelése 
közepes volt. A kerti vetemények ter 
mése nagyon jó volt , de csak nagyon 
alacsony árban voltak értékesíthetők. 
A kal i forniai pajzstetü védekezése 
céljából 135 permetező gépet kőzve 
titettek igen kedvező feltételek mellett 
Hitel továbbra sincs, ezt állapítja meg 
ka;egórikusan a jelentés A régi gaz 
daadósságok védelme mellett a hitel 
viszonyok megjavítását is el kell érni 
Az adózásról ezt mondja. A mai vi-
szonyok mellett aránytalanul túl magas 
közteher viselés olyan súllyal neheze 
dik a gazdák vállára, hogy annak 

Kőszeg vára bástyatornyairól. 
Irta: Barcza Leánder dr. 

II. folytatás. 

Schwankler P. 1550. és 1551 ben 
nyújtja be a császári kamarának a 
hosszú időre visszatekintő várépítési 
szánadásokat a Ferd inándtó l erre a 
célra átengedett összegekről és a 
munkálatokról. (Ezeknek részletezését 
most mellőzzük, csak azt jegyezzük 
meg, hogy Schwankler P. kézírása, 
pecsétje egy 1531. Sz. Ot tmár napján 
kelt, valamint 1548 dec. 3. és 1551 
ápr. 2 l - é n kelt i rata iból ismeretes 
Az év, nap jelzését a kővetkezőkben 
azért végezzük, mert ezek alapján 
találhatók meg az oklevelek az irat 
tárban.) 

Már 1529-ben, amikor Bécs ost-
roma után erre vonult vissza a török 
és a vtdéket feldúlta, siettek a kősze-
giek a város körü l köröskörü l felépí-
teni a falakat, mondja Schwankler P. 
1551. ápr. 4- i iratában, két bástya to-
ronnyal együtt (umb d i s Statl umb 
u n d u n . . . samb zwaien Statt Thür -
roen). Mely ik lehetett akkor e két ja-
vításra szoruló bástyatorony, n. 'H 
tudjuk. Talán a kapukat véd5 régi 
bástyák Ezen h id já ra t hatása alatt 
történt (miként a legelső, 1533 i vár-
•pité*i számadásrészlet mondja) h o ; y 
Ferdinánd Jurisich Mik lós közben 
Járására 1530. jun. 26 án 4 évre el-

megfelelni már alig képesek. Feltétle 
nül kíméletet kell kérnünk a vármegye 
közönsége számára egy pár évig. Ki 
sáróiag a gyümöicsértékesitők terén 
volt tapasztalható örvendetes javulás 
Amennyiben a kiváló fajú télialmákat 
30-60 fi l lér kg-ként áron tudták a 
termelők értékesíteni. Ezért minden 
rendelkezésre álló eszközzel a gyü-
mölcstermelést fejleszteti és meghono-
sítja a szakszerű gyümötcsfavédelmet. 
Ipari és kereskedelen változatlanul a 
puszta létfenntartás érdekében folyta 
ott megfeszített küzdelem jegyében 

multak el. Panaszaik nem veszítettek 
hevességeikből. A gazdikhoz hasonló 
védelem bizonyos határok között a 
súlyos gazdasági helyzetben vergődő 
kisiparos s kiskereskedő egzisztenciák 
számára is kiterjesztendő. Az adók és 
közterhek szinte agyonsújt ják a ház 
bir tokost is, amely jövedelmet alig 
biztosit Hogy az adóalanyok tömegei 
a súlyos közterheket már el nem bir ják, 
erre szomorú dokumentum, hogy a f. 
évben vármegyénkben a 3 mil l ió 387 
ezer pengős adóalap az adóalanyok 
fizetésképtelensége folytán 258 ezer 
pengővel szállott aiá. S ez minden 
jobban rávilágít arra, hogy az adók 
és közterhek csökkentése, il letve ará 
nyosi:ása már nem késhet soká A 
mai páratlanul nehéz helyzetből való 
ki lábolást csak a szolidaritás és köl 
c?önös megértés szellemében lehe 
előkészíteni. 

Az alispáni jelentéshez elsőnek 
Koledits Ferenc szólt hozzá T ö m ö r d 
ről és tömörd i sérelmeket sorolt fe 
egész garmadával. Utánna Csonka 

engedte Kőszegnek az úrbéri adót a 
falak építésére. (Ezt mondja a Ti tk 
levt 49. sz. oklevele is.) 

A törökök ostromleirója az 1532 i 
ostromnál több toronyról emlékezik 
meg. Ezek ellen ástak az aknákat. 
Azt mondja, hogy a kőszegiek az 
egyik tornyukat faépítménnyel m°g 
magasították védelmüi a törökök erdei 
fákból rögtönzött külső három tor 
nyával szemben. Ezeket használták 
kölcsönösen a nehéz várpuskák (H ik-
<en) elhelyezésére. 

Abból , hogy a kőszegi Ostrom-
történet a várparancsnok mellett négy 
alparancsnokot (Haupleut) emleget 
( i k i k a nehéz harcban mind elestek 
arra lehet gondoln i , hogy ezek más 
néven a negyedmesterek akkor. (Be-
dőcs Andrásnak és Lederer Máténak 
nevének ugyanis mindkét cimén eiu-
iti.) A Sorozólajstrom szerint pedig 

annyi negyedmester van, ahány bás 
yatorony. Tehát már ezek alapján is 

négy bástyára kell gondoln i az ost 
rommal kapcso'atban. A Schwankler 
P tói í r , 5 0 - 5 1 ben benyújtott (1533 
ból s a következő évekből elővett) 
várszámadások megerősítenek bennün-
ket ebben. Az ostro n előtt épültnek 
nondiák ugyanis a nyugatra, a szőlők-
elé eső részre épült Saroktornyot 

(Eckthurn, melyet később Neuthurn-
nak neveztek ) mig az északkeleti ré 
szen, a később u. n. Felső kaputól 

Annál, majd pedig Dömötör Gyula 
kőszegi adópanaszokat tett szóvá és 
tdatok felsorolásával mutatott reá a 
kőszegi nehéz helyzetre és kért orvos-
lást. Kőszegen a kereseti adókulcsot 
5- ró l 7°/o-ra emelték fel és az adópót 
lékokat is a fele nelt 7®/, után számít-
ják. Az alispán válaszában megjegyezte, 
hogy bizonyos adónemeket a felemelt 
kereseti adó után vetnek ki a törvé-
nyes rendelkezések értelmében. Tó th 
László dr. az if júság elhelyezésének 
nagyfontoságu kérdésével foglalkozott . 
Kifogásolta, hogy az alispáni jelentés 
erre nem tért ki. Egyúttal a keresztény 
szociálista állástalan magántisztviselők 
meleg köszönetét tolmácsolta a főis-
pánnak hathatós közreműködéseiért, 
amelynek révén nagyon sokan állásba 
udtak kerülni. Varga Oábor, Knausz 

Gyula dr., Mandl Sándor, Pászthory 
ls!ván dr. és Dancsesz Imre szólaltak 
még fel. Az alispán válaszái után vá-
lasztások voltak. M ; re azután a tulaj-
donképpeni munkára a tárgysorozatra 
került a sor, mint rendesen, a legtöbb 
törvényhatósági bizottsági tag már el 
távozott. 

' A tárgysorozatnál a kisgyűlés javas-
latai alapján fogadták el, vagy utasi 
tották ei az indítványokat és így a 
kőszegi indí tványokról a kisgyülések 
lefolyása alapján számolunk be. Is 
mertette a kereskedelmi miniszter le 
iratát a Kőszeg—soproni útszakasz 
sopronmegyei részének kiépítésével 
kapcsolatban Ez ügyben ujabb indít-
ványt is terjesztett elő vitéz Szabad 
váry Ferenc, miszerint a sopronmegyei-
eknek kérelmét az a csádi útszakasz 

keletre eső részben az ostrom e l f t t 
megvolt a Rókafok (Fuxzagl)-erőd. 
Ennek a nevét ezen a tájon (a Szé-
chenyi u. végén a Bálháznál) az egyik 
ostrom után épített erőd is viselte, 
mint a Sorozóla js t rom felsorolásából 
láttuk. (Ennek a régi Rókafok- to r 
nyocskának oltalma alatt lehetett 
észak felé kijárat a várat elárasztó 
Gyöngyös vizén keresztül.) Megvol t 
azután az öregbástya (a délnyugat i 
s f rkon), amelyet helytelenül keresztel-
tek el az u tóbb i évtizedekben Zw in -
gernek és az Alsó kapu bástyája az 
előbbitől keletre. A keleti részen, mi-
ként az ostrom kiállása és a későbbi 
építések adatai igazol ják, elégséges 
volt a magas fal a Gyöngyös ide 
leönnyen vezethető, szetárasztott vi-
zével. 

Ne felejtsük e1, h o ; y az ostrom 
dv.jén a vár legerősebb része a Sarok-
orony (a belsővár vagy fel legvár) 
volt és hogy a török éppen nagyon 
negerősitett volta miatt nem annyira 
itt és a tornyos kiszögelléseknél, mint 
nkább a gyengébb többi részeken, a 

magas falaknál tett kísérletet. Maga 
Schwankler mondja, hogy a káposz-
ás kertek felé eső Molzer tornyot , 

valamint a Lomba: (Lobenwein) tor-
nyot, amely az északkeleti részen ké-
sőbb is megt i r to t ta nevét, az ostrom 
után épitették alapjából ezen keleti 
résznek megerősítésére, ahol csak fa 

ki javításáról csak akkor honorál ja a 
vármegye, ha viszont sopronvármegye 
is teljesiti a törvényhatóság kérelmét 
és rendbehozza a Kőszeg—sopron i 
utat. E tekintetben tehát kedvező 
negoldásra van kilátás. A Kőszeg — 
rőtfalvai vasút o lcsóbbá tételét magá -
évá tette a kisgyűlés és a megyegyülés 
is és ez ü g v b j fel iratot intéz a k o r -
mányhoz. Ugyancsak el fogadta a g e o -
'ógiai kutatásokról szóló indí tványt is. 
Ez ü»yb.m is f j l i r a kormányhoz és 
reánutat arra, hogy Kőszeg közvet len 
környékén nagyon valószínű, ho»y a 
geológiai kutatások minden tek in te t -
ben eredménnyel járnának és ép ezért 
i a ad iak Magyarországos engedélyt 
külföldieknek kutatásokra, adják ezt 
csak upy meg, ha e kutatások Kőszeg 
és vidékére is szólnak vitéz Szabad-
váry Ferenc másik két i nd í t vány* 
felett n a p i r e n d i tért a megyegvü'és. 
Az egyikben az indí tványozó a kőszegi 
házadónak szokatlan magas adók ive-
tésére mutatott reá. A kisgyűlés szerint 
itt az indítványozó téves alapból indu l t 
el, mert csak egyénenként kel l j o g o r -
vos lat ta l élni. Azon indí tványa felett , 
hogy a kormányhatóság tekintettel a 
mai rendkívül i o lcsó gabonaárakra 
biztosítson az egész szegény osztá-
lyoknak és a szerény keresettel ren-
delkező munkásoknak adómentes o lcsó 
liszt forgalombahozatalát, azért Jtért 
napirendre a kisgyűlés és a tö rvény-
hatóság, mert a gyakor latban kü lön 
szervezet és jelentékeny tőke kel lene 
ezen indítvány megvalósításához s 
ezért nem keresztülvihető. A k isgyü-
lési indokolás arra is reámutatot t . 

karzatos, magas falak vol tak e lőbb. 
Három erős kerek bástya tornyot épí-
tettek e részben, amelyek mindegyike 
három emeletes. A harmadik, am°ty rat 
1549-ben kezdtek el, a Felső kapu 
tornya volt. Ezt az 153l-ben épült 
Rókafok (Fuxzagl) erőd anyagából 
épitették, mert ezt a kis tornyot a 
törökök teljesen rommá lőtték. A 
Sarok erőd 1532 ben történt m a g 
erősítése után 1533-ban a Molzer-tor-
nyot, 1546-ban a Lombai (má>ként 
Lobenwein vagy Wisser thurn) to rnyo t 
épi l i a lapjából a polgárság • ( 

1551 ig az említett keleti két t o -
ronynak egészen u j o n i m való meg-
építését és északon is kettőnek átépí-
téséért áldják örökre az Istent. Mos t 
már hat tornyuk volt, amelyhez a 
Sorozólajstrom idejéi \ (1575 ) még 
kettőt iktattak közbe. 

A mohácsi vész óta ál landó n y o -
morúságban és a megtámadtatás ve-
szélyében igen nehéz vol t az építés-
hez pénzt előteremteni. M ind ig előre 
dolgoztak a maguk élete védelmére 
(vármunka adóban) és csak gyéren 
fordulhatott feléjük a k i rály i kegy 
(pénzforrás alakjában). Az elszámolás 
alapján érdemes ezt is f igyelemmel 
kisérni. (Folyt , köv.) 

•) (lSóO-ben irja S c h w a n k l e r P : auch 
d a r n e b e n w y d e r de r Thilr lcen a b z u * . Drey 
tarkh N « u e Rund t l i u r n , d a d a n n de re r orf, 
vo r ka i ne r e e s t a n d e n , s on der N u r k ü l z i n 
Arke r auff d e r Stat t M a u r R e w e s t ) 

Egyes szám ára Í0 fillér. 
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hogy a legszegényebb osztályok ré 

szére az inségakció keretében úgyis 

történik gondoskodás. 

STíindenfüe rovat. 
Gömbös Gyula mondja: Népek 

Önrendelkezéséről beszéltek és a ma 
gyárt nem kérdezték meg, mikep akar 
határozni. Beszéltek igazságtalan ha 
talmi siíerak megváltoztatásáról és 
alkottak olyan természetellenes hata 
rokat, melyek önmagukban egbekiáltó 
igazságtalanságokról tesznek tanubi 
zonyságot. Ezért kormányom legelső 
programja : követelni a téke revizióját. 

—o— 

Ugyancsak Gömbös Gyula mondja: 
„Csak az a nemzet érdemli meg az 
Óiökkévalóságot, amelynek fiai az er 
kölcsi javakat előbbre helyezi az 
anyagiaknai es az erkölcsi javak utan 
törekednek.-

—0— 
Ugyancsak Gömbös Gyula mondja : 

Mussolinii szívesen vallom mintaké-
pemnek es szívesen lekintek ugy reá. 
.nint kint* példáját érdemes követnünk 

— o — 
Ki hinné, hogy Széchenyi István 

már majd 100 eve irta világhirü 
„Hitel"-jeben a következőket: Hátra 
maiadottsagunk legfőbb okát abban 
iáiom, hogy evszazadokon keresztül 
ifiindeoért a kormányt tették felelősse 

a politika nem volt semmi más, 
mint meddő sérelmi politika. 

— o— 
Az Isten áldotta magyar termő 

föld nem jövedelmez. A birtokos sze 
gényebb, mint ilyen termőföld mellett 
lennie kellene. Szegény, mert nincs 
hitele. Szegény, mert nincs fogyasztás 
Pedig a paraszt jólétén és fogyasztó-
képességen alakul az ország boldo 
gulasa. 

— o— 
A kereskedelem és az ipar pang 

azt mondják nincs pénz. Pedig nein 
cz a fisbaj: hitel és fogyasztás nincs. 

— o— 
Megadja Széchenyi már ICO évvel 

ezelőtt az utat, hol az orvosság, rA 
belső fogyasztás mindenáron való 
emelese." 

— 0 — 
Milyen érdekes mindez. Mertfmit 

látunk az egész világon m a ? A min-
den áron való exportálni akarast, ha 
kell, belső áldozatok árán is. 

— 0—• 
Persze megint Mussolini csak az, 

aki mar máskép csinálja Mussolini a 
napokban mondotta : „Szabad verseny 
mar nincs, csak esztelen fösvénység 
es szivtelensc-g van még a belső fo-
gyasztani akarókkal szemben. Ezen 
is segiteni kell s segíteni fogok." 

— o— 
Mai korunknak legnagyobb bajai 

d rettenetes munkanélküliség es a 
to^yasztani nem tudás katasztrófája 
koiunk nagyszerűen tud termelni, de 
nem keptb a javakat elosztani. Pedig 
csa* ugy tudunk ma is ezen valsa 
t,t)hüól kiveigódni, ha hiszünk Szé 
chenyinek, aki 102 evvel ezelőtt ezt 
mondct ia : „Hunnid minden lakossa 
^anak polgári letet kell aont, a bt Isi 
logyasztasi pedig minden áron emelni 
keli." 

— o — 
Olvasom, hogy a cseheknél tilos 

i>iagyar es ntniel ladiót hallgatni. S 
tüntetőm, hogy vájjon hogy 

uknő i z tk ezt? Minelen kis rádióra 
egy levoiverts dekktivet ülteim k ? 
hogyan akarjak a io csehek meg a 
hangot es a levegőt .s bilincsbe verni ? 

— o — 
A mai idők egyik legr.ie^döbben-

t6 l b sitr.zaciója az a kis 15 éves 
gimnazista, aki edesanyjat ölte meg. 
b ha a h t e i ő körülményeket olvassuk, 
* Hatatlanul is ledöbbenünk a valast 

Kőszeg és 

tiltó drákóian szigorú egyházi törvény 

igazságára. 

— o — 

Pedig ma divat az elválás. Min-
den édesanyának meg kellene állania 
egy pillanatra a nagy válaszúton és 
vigyázni, nehogy a maga boldogságát 
kergetve azok az életek hamvadjanak 
el, amelyeket elsősorban az anyákra 
bizott az Ur ! 

— o — 
Gaídcságilag nem igen tudja az 

e m b r mi foly'k Németországban. 
Most a német városok adósságainak 
rendezésével kapcsolatban egy érde-
kes törvényt olvastam. „Németország 
ban a városokat ugy szanálták, hogy 
minden hitelezőnek vagy 5 éves mo 
ratóriumot kellett a városoknak adni 
vagy pedig a kamat mertéket kelleti 
visszamenőleg a minimálisra leszállí-
tani. Egyben azonban elrendeli ez a 
törvény, 1935. III—31 ig semmilyen 
város nem vehet fel ujabb kölcsö 
nőket." 

— o — 
Az uj adóreform megvalósítja a 

következőket is. Az adófelszólamlási 
bizottság és a közigazgatási bíróság 
közé egy uj középfokú felebbezési 
fórumot iktat. Ehhez a fórumhoz kerül 
a jövőben az esetek legtöbb része a 
közigazgatási bíróság helyett. Helyes 
lesz azért ?z az intézkedés, mert a 
közigazgatási biróságnál sokszor éve 
kig elfekszenek túlzsúfoltság miatt a 
felebbezesek. 

—o— 
Mindig rémítgetjük egymást a 

sárga veszedelemmel. Már itt is van. 
Más formában, amely azonban talán 
meg veszélyesebb. A japán és kínai 
munkások igénytelenségével senki 
sem tudja felvenni a versenyt. S ha 
még most megszervezik és megszerzik 
majd maguknak egesz Klnat, nem tu 
dom nem e lesz tényleg vége az egy" 
massal csak veszekedő feher faj utal 
mának. 

— o — 
Az angol parlamentben teszik 

szóvá, hogy a japán gyárak Indiában 
egy teljesen felszerelt biciklit 10 P-ért, 
férfiinget 95 fillérért, alsónadrágot 9b 
fairért , egy pár harisnyát 10 fillérért, 
egy tucat iront 7 fillérért hoznak for-
galomba. 

— o — 
Milyen nagyra voltak valamikor 

az o rozok dumpingjükkel. Japán majd 
őket is elintézi. Így is, ugy is. Gaz-
daságilag is. 

— o — 
Kőszeg városában még vasárna-

pokon is mátcsak 1—2 vendéglős 
csapol sört. Tehát eljutottunk már 
eddig. De hisz ez előre látható volt. 
Az utasításoknak eleget tévő helyi 
gyár persze nem sokat tehet. Most 
mar nem a vendeglősökben látjuk a 
főhibát, hanem elsősorban a nagy 
sörgyárak kartellvezéreiben. 

— o — 

El sem tudja az ember képzelni, 
mit akarnak. Az évek során minden 
leesett. Alig van ára valaminek, de a 
büiaiak vigasztalhatatlan magasságban 
uonolnak minden sört kedvelő elke 
seredesére. Pedig nincs mas eszköz, 
ha ezek az urak nem akarnak fel 
curedni akkor csak egy lehet a vá-
lasz !> ez ugy látom muga.Oi kialakul, 
a kljei* Sölbojkott. 

— 0 — 
Joggal kifogasolta Szabó János 

egyházi karnagy, hogy a lOórai nagy-
mistk érthetetknül üresek. Mintha 
nemi javulás mar volna. Keves ez 
meg. A nagymiseken kellene a leg-
több hívőnek lenn:. Mindenki eleget 
lehvt kötelezettseguiek s mellette olyan 
miseken vesz részt, amelyeken való-
ban művészi teljesítményekkel szere-
pel a kiváló kőszegi katolikus egy 
hazi tnekkar. Tényleg érthető, hog) 
nem tudnak napirendre térni afelett 
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a közöny felett, amelyet tapasztalnak 

Változtassunk e helyzeten, amíg nem 

késő. 

— o — 

Tudja mindenki, soha olyan 

nagyban nem folyt a buzacsempészés, 

•nint mostanában. S elá l lot t az a fura 

helyzet, hogy a magyar hatóságok 

valahogyan jóindulattal kell, hogy 

nézzék mindezt, mert előnye van be-

lőle a lakossagnak s végeredményben 

az ország gazdaságának is. Pedig, ha 

az ember egy kissé utána gondolko 

dik, micsoda lehetetlen es abszurd 

helyzet ez. 
— o — 

Bozsokon is nagyban ment a'do-
log. Elmúlt héten azután beütött a 
krach Egy éjjel rajíaütésszerüen vilá 
giló rakétaknal fogtak körül az egész 
területet. Szemtanuk mondják csodá 
latos látvány volt. amint a nappali 
ftny melle" vált láthatóvá, micsoda 
forgalom van a réteken Ezen az egy 
éjjelen lefoglaltak az osztrákok 
metermázsa búzát, de 60 mázsa akkor 
már átkerült. Egyik elfogott bozsokit, 
akiért nem érkezett meg kellő időben 
a „váltságdíj* el is vitték Bécsbe 

— o — 
Az osztrák hatóságok is véde-

keznek persze a csempészés ellen, 
ahogy tudnak. A határmenti falvak la 
kossága ezideig bizonyos mennyiségű 
dohányt szabadon bevihetett. Most 
megjelent a rendelet, ezt a kedvez 
ményt azonnali hatállyal beszüntettek. 

— o — 

Kőszeget is súlyosabban fogja 
érinteni egy rendelet, amelyet a közel 
jövőben akatnak megvalósítani. Nem 
engedélyezik többet a burgenlandi 
lakosságnak a hetenkénti kétszeri hus 
oevásárlást Magyarország területén. 

—o— 
Kőszeg város lakossága érzésben 

eddig is magyar volt. A névmagyaro 
sitási akció olyan méretben terjed, 
hogy rövidesen külsőleg is az lesz. 
A tanítóképző már a múltban is te 
kintélyes eredményeket ért el e téren. 
Egy másik intézettől kapjuk a hírt, 
120 névmagyarositasi kérvényt adtak 
be. A városnál pedig alig fog ma-
radni németnevü. Legfeljebb 1—2. 
Már ezideig 48 an adták be a város 
alkalmazottai közül névmagyarositási 
kérelmüket. Ez is mutatja mennyire 
német volt, de csak nevében ez a 
város. 

— o — 
Az őszi futballbajnokság befeje-

zésével kapcsolatban foglalkoznak a 
spr.i ídpok a KSE teljesítményeivel. 
Legíaiílóbbak a következő sorok: 
.Veresegekkel kezdte, de feltűnően 
szépen, sót szenzációsan fejezte be 
az őszi szezont a Kőszegi SE. Mi 
ehhez a magunk részéről csak még 
azt tesszük hozzá, reméljük a folyta 
tás a tavaszi évadban teljesítmény és 
eredmények tekintetében még ragyo 
gObb lesz. 

— o — 
Városunk környéke már eddig is 

hires volt arról, hogy gesztenyefa 
erdöszeiüen már csak ezen a vidékén 
található. Most meg valamiről lett e 
vidék nevezetes. A ciklámen Magyar-
ország területén már csak a soproni 
es a kőszegi hegyekben virít szabadon. 

— o--
t szép viiagot néhány évvel ez 

előtt meg másfeié is látták. De már 
mult időben kell beszélni, mert a nya-
ralok es kirándulók gumóstól szedtek 
ki és kipusztították. Ez a sors var e 
szép viiagia nálunk is, ha nem vedé 
kezünk. 

— o— 
A dunántuli turista egyesület Sop 

ron varosahoz azzal a keretemmel for 
dult, hogy szabályrendelettel nyilvá-
nítsák vedelt virággá a cikláment és 
a legszigorúbban büntessék meg azo i 
kat, akik a gumókat kiszedik a föld-' 
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bői. Nálunk is meg kell a védekezést 
ugyanilyen formában fellétlenül vá-
lósitani. 

— o — 

54 közül 3-iknak lenni a sorban, 
előkelő poi iciót jelent. Am mikor 
arról van szó, hogy melyik város há-
nyadik a pó ladó terén s itt találjuk 
harmadiknak Kőszeg városát, akkor 
bizony ebből a dicsőségből nem igtn 
kérünk. 

— o — 

Hát bizony, igy alakult a helyzet 
1—2 ev leforgasa alatt. Ha nem is 
eppen utolsókból lettünk legelsők, de 
becsületes hátulsók közül majdnem 
egész előre tolakodtunk a magunk 
pótadójával. 

— o — 

Szerencsére a 139%-os pótadó 
csak papiroson maradt meg. Kormány 
es a főispán támogatás lehetővé tette 
a 100%-os pótadót. A gazdálkodás-
nak komoly és megbízható tünele, 
hogy jövő évre már csak 86% os 
pótadó lesz s ezt a pótadót ép e 
heten a költségvetéssel együtt illetekes 
helyen jóvá is hagyták. 

— o— 
Reméljük, hogy ez az egyféle ör-

vendetes visszafele fejlődes folyama-
tos lesz és a rákövetkező évre még 
lényegesen hátrább kerülünk a pótadó 
rangsorban. 

— o — 
Ez a magas pótadó különösen 

a hazbirtokoknál mutatkozik elvisel-
hetetlen teherként. Egészen bizonyos, 
hogy a városi polgarsagnak is a leg-
nagyobb mértékben szüksége van 
arra a segítő kézre, amely jelenleg a 
gazda társadalomnak helyesen a leg-
melegebb jóindulattal iparkodik meg-
szerezni a könnyítéseket. v. Sz. 

^ W f f a i á 
a m á r k a csoko ládé . 

Bencés diák ösrzejövetel. De-
cember hó 4 en a Katolikus Körben 

tartják meg a szokásos havi bencés 

diak összejövetelt. 

Névmagyaros í t á s . Perkovits 

Mária Margit kőszegi tanítónő belügy-

miniszteri engedéllyel nevét Várkonyira 

valtoztatta. 

J u b i l e um . Az evang. templom 

150 éves tennallása alkalmaval rende-

zendő vallásos est műsora a következő: 

Közének es ima után Mendelssohn 

„Sei tille" . . . c. magán enekre kö-

vetkezik Götze „Kirchweihe" cimü 

karének a templomi énekkar előadá-

sában. Majd Prőhle Henrik pozsonyi 

alesperes tart ünnepi beszédet, amelyre 

az Ifj. Egylet Zenekara Bach E. .An-

dante religioso"-ját jatssza. Imádság 

és közenekkel ér veget az ünnepseg. 

Az est otfertóriuma a toronyépitési-

aiapra fordiltatik. 

Ha l á l ozás . Sass Samu asztalos-
mestei es temetkezési vállalkozó, aki 
szorgalmával és törekvésével városunk 
általánosan tisztelt polgárává küzdötte 
fel magát, hosszas betegség után ele-
tének 63. évében elhunyt. Temetese 
csütörtökön volt a város polgárságá-
nak nagy részvété mellett. 

B imbóhu l l á s . Mély megdöbbe-
nést keltett az e^esz városban, hogy 
Balli János kis Lacika fia váratlanul 
elhunyt A város egesz társadalmának 
osztatlan részvéte fordul e nagy csa-
pás alkalmával a tiszti üdülő köztisz-
teletben allo vezetője és csaladja 
iránt. 

" ' . K I Ó S Andor , az Est főszer-
ig -.oje tegnep délután Budapesten 
váratlanul elhunyt. 

HÍREK 
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Szü lő i é r tekez le t . A Széchenyi 
Itsvan m. kir. állami polgári fiúiskola 
november hó 26-án tartotta a szülők 
élénk részvételével ezidei szülői érte 
kelletét. Ez alkalommal Mittl Ferenc 

j igazgató programbeszédében könnyen 
áttekinthető, szemléletes modorban 
kitett a tanítás é s nevelés időszerű 
feladataira, egyúttal méltatta a kősze 
gi polgárság művelődési igényeivel 
való kapcsolatban a polgári iskola 
célját es fontos kulturtörekvését. Az 
előadás végeztével a szülők kimerítő 
információt nyertek gyermekeik tanul 
mányi előmeneteléről. 

Halálozás. Mult hó 26 -án hunyt 
el Sopronban 51 éves korában Zellei 
Károly pékmester, a városunkban méj: 
emlekezetes kutmester fia, akit ezelőt' 
7 hónappal temették el szintén Sop 
ronban. Temetése 28 án volt nagy 
részvét mellett, özvegye es háron 
gyermeke gyászosak a korán elköl 
tözött csaladlot. 

Fron t ha r cosok ! Szerdán, dec 
6-án este '/í^ kor bajtáisi összejöve-
tel a Bálházban. Laschober Ödön éj 
dr. Kopfstein Lipót bajtársak előadási 
tartanak. Elnökség. 

A d o m á n y o k a ba r akk i Szent 
Család-otthon k ö n y v t á r á r a . A kö 
zelrruliban e lap hasábjain közzétett 
felhívást élénk megmozdulás követte. 
A könyvtár állománya 158 kötet, 
melyhez adomanyukkal hozzájárultak: 
Csernák Szaniszló bencéstanár értékes 
német képes folyóirat több példányá-
val, Kovács János r.k. el. isk. igaz-
gató 12 kötet könyvvel és folyóirattal 
A zardr Mária kongregációja a színi-
előadás jövedelméből 20 P-vel, me-
lyen egy könyvszekrényt szereztünk 
be. Az Otthon tagjai is kis könyv-
táruk állományából gyarapították az 
Otthon könyvtárát. Nóvák Ferenc 5, 
Horváth Imre 3 kötet könyvet aján 
lutt fel. A téli időre és a közelgő ka 
rácsonyi ünnepekre való tekintettel 
további szives tánogatást kérünk. Az 
Otthon céljaiia özv. dr. Dreiszktr Jó 
zsefne 4 P-t adományozott. 

Az O M K E Kőszegen Az Or-
szágos Magyar Kereskedők Egyesü 
lete részérói Nádor Jenő titkár volt 
szerdán városunkban és a Kereske 
delmi Kör kebelében igen értékes 
előadást tartott az általános gazda 
sági helyzetről, főleg a magyar ke 
reskedő szempontjából Jelen voltak 
a helyi kereskedőkön kívül még az 
Ipartestület, a kereskedelmi tanonc 
iskola tanárikara, vendégek és a vá 
fos részéről dr. vitéz Nagy Miklós 
polgátmesterh. Az Ipartestület szép 
terme megtelt érdeklődőkkel. Majd 
két órán át feszült figyelemmel hall 
gáttá- érdekesen es szellemesen elő 
adott tejtegetéseit, mely egyben fel 
ölelte azt az ertdményes munkásságot 
Is, melyet az OMKE evtizedek óta a 
kereskedelem érdekeben kifejt. Élve 
zetessé tette azt még az a diszkrét 
humor is, amellyel előadását fűszerezi, 
tanulságodé ptdig a vidéki kereskedő 
szán ára adott jó tanacsoK a kitártáé 
és élelmesseg elérésére. A Kör nevé 
ben Kőszegi József elnök mondott 
neki köszönetet és a maga részétől 
is kiemelte az OMKE hasznos köz 
érdekű tevékenységét. Dr. viléz Nagy 
Miklós polgármesterh. is felszólalt 
Elismerését fejezte ki a kitűnő és ta-
nulságos előadásért, a jelenlevő ke 
reskedőket és iparosokat pedig arról 
biztosította, hogy mint a város leg-
nagyobb teherviselőit, érdekeik elő 
mozduasában mindig igyekezni fog 
szolgálatukra lenni. Kőszegi József 
elnök ezután még azon helyi erdeku 
ügyeket tárgyalta, melyek egyreszt az 
OMKE figyelmet hivtak fel, másrészt 
a tagoknak szólt és ver,ül bejelentette 
a Kereskedelmi K ö r ftO éves fcnnáilá 
sának közeli évfi rdulóiát, melyet ta-
vasszal a jrl vivot.yokhoz illő egy 
szerű 'p»jc) a Kör megülni. 

Kul tu res t a bencés g imnáz ium-

ban Az Aciio Catolica helybeli ve 

zetőségének felkérésére Kovács Arisz-

tid bencés igazgató most bocsátotta 

ki az idei kulturestek programját 

feltüntető meghívókat. December ha-

vában három kulturest lesz: 4-én, 

11-én és 18-án. Az első december 4-én, 

hétfőn este fél 7 órakor lesz a gim 

názium disztermében, amelynek napi-

rendje ; Dsida Ottó nyug. tanker. fő-

igzgató előadása: Az Actio Catolica, 

mint a világkatolicizmus legnagyobb 

mozgalma. — Szendy László dr. fő 

iskolai tanár, az egyházmegyei Actio 

Catolica igazgatója: A magántulajdon 

és a Quadragesimo anno enciklika 

cimü előadása. 

A MANSz nagy karácsony i 
vásá r á tma délelőtt 10 órakor nyitják 
meg a városháza közgyűlési termében 
A vásár december 10 én este fél 7 
órakor ér véget és npponta délelőtt 
10-tói ftl 1 óráig és 2-től fel 7-ig 
tari. A vásár iránt már előzetesen is 
igen nagy az érdeklődés. 

Etessük a m a d a r a k a t ! Szerény 

igényűek szegénykék, hálásan fogad 

nák bármilyen ételmaradukot, zsira 

dékot stb. 

A R á d i ó Elet e l őadása Kőszegen . 
Az ősz egyhanguságaba a mult szom-
bat változatosságot hozott A Rádió 
Élet együttese rándult le Kőszegre, 
hogy több mint két órás műsorban 
valóban elsőrangú szórakozást nyújt 
son. Nem is kellett sok reklám, meg-
telt a szent Domonkos zárda diszterme 
délután ifjúsági előadason, este pedig 
városunk elitjét vonzotta az ismeri 
nevek sora az előadásra. Az est érté-
két viléz Somogyvári Gyula, a csak 
Gyula diák réven ismert kiváló köl-
tőnk szereplése adta meg, aki saját 
költeményeiből a legjavát nyújtotta a 
hálás közönségnek. A szerényen, éppen 
nem pózzal előadott versekben meg 
megcsillamlott Gyula diák vallásos 
hazafiasan érző szive, a családjáért, 
gyermekeiért rajongó apának meleg 
lehellete érzett minden egyes versén. 
Ezt a kiegyensúlyozott, gerinces fér 
fiút ünnepelte a nagyszámú közönség, 
melynek lelkében felejthetetlen nyo 
mokat hagyott a Kőszegei is annyira 
szerető Gyula diák. — Mig Gyula 
diák versei előadás közben a közön 
ség szemében nem egyszer csillogott 
meg a meghatottság könnye, addig 
az előadás vidám és tréfás részében 
Szász lla a derű könnyeit csalogatta 
ki a szemből. Tökéletes alakítása 
művészi előadása annyira megnevet 
telte a közönséget, hogy az szinte 
belefáradt már a szűnni nem akaró 
detültsegbe. Antal Erzsi koloraiurája 
kellett feltűnést ki könnyedén adoti 
elő bársonyos szoprán hangján néhány 
opera, operett részletel és müdalt. 
Tamás Benő ugyancsak értékes sze 
rtplője volt az estnek Chaplin után 
zása felejthetetlen élmény volt. Nádoi 
Jtnő pompás tenorja és Orosz Vilma 
tánca ugyancsak mint elsőrangú sze 
replések járultak az est sikeréhez. A 
Rádió Élet vezetősége 28 pengőt jut-
tatott a tiszta nyereségből a kőszegi 
szegények javára, amely összeget ren 
deltetési helyére juttattak. 

Itt a tél. Sajnos tul korán. Havai 

kaptunk már az idén november 10-én. 

De e hét utolsó napjain olyan kiadó-

san esett a hó, mintha már a tél 

kellős köztpén volnánk. A meteoro 

lógusok egyrésze igen erős telet jósol, 

másik resze nagyon enyhét. Hol lesz 

az igazság. Mint mindenben, valószí-

nűleg itt is a közepén 

Mozih irek Nem lehet p.masz a 

valóban kitűnő moziniu-orra. Pedig a 

java a szenzációknak még csak most 

jön. Ma vasarnap a „Nem kerdem ki 

vagv - cin.ü poit pas film lesz, amely-

nek nagy sikere közismert. Bájos, for 

dulatos, kedves, hangulatos vígjáték 

a legjobb szereplőkkel, Bolváry ren 
dezésével, Stolz zenéjével. Pénteken, 
dtc. 8-án pedig a legnagyobb világ-
szenzáció „Ave Caesar* című grandi 
ózus film. Máris bámulatos érdeklő-
dés előzi rr.eg e történelmi filmdráma 
kőszegi bemutatóját. Nero és keresz-
tény üldözések. Megkapóbb témát 
nem is lehetett volna keresni. Ideg 
feszitő jelenetek, bámulatos rendezés, 
egyszóval a régi római uccai életét 
és a cirkusz borzalmait olyan tökéle-
letes, elhihető realizmussal kapjuk 
vissza, hoey ez a film méltán volt az 
egész filmpiac legnagyobb eseménye. 

Hóje len tések . Tavaly lapunk 
érintkezésbe lépeit a budapesti mete-
orológiai intézettel, valamin! a rádióval 
és ennek eredményeként a rádión 
rendszeresen leadták Kőszegről a hó 
eredményeket. Ezidén is fel vettük az 
érintkezést és reméljük, hogy az ered 
mény sem marad tl. Kőszeg városára 
csak előny származhatik, ha a rádió 
ban minden nap megemlékeznek Kő 
szegről mint sielő helyről is. Kősze 
gen a stájerhazi hójelentést a Főtér 
10. számú üzletben helyezzük el. 
Egyúttal ezu'cn kérjük a síelőket, hogy 
Irottkőről, Vadászlakról, esetleg Kőszeg 
környékeiről egyéb helyekről megbiz 
gató hójelentéseiktt telefon 4, vagy 
a Főtér 10. számú üzletbe Imre Jenő-
nél adják le. 

Megemlékez t ünk részletesen an 
nak idején arról a rendőrségi fegyver 
használatról, amely oly nagy port veri 
fel városunkban. Most jött meg ez 
ügyben az ügyészség döntése, amely 
a lefolytatott vizsgálat alapján meg-
állapította, hogy Bessenyő Lajos 
rendfiföiörzsőrmester jogosan hasz 
nálta fegyverét. 

A székes főváros i m .k i r . P énz 
ü g y i g a z g a t ó s á g felkéri az igen tisz 
telt közönséget arra, hogy azok, akik 
a részükre küldött állami sotajáték 
sorsjegyeit meg óhajtják tartani, a 
mellékelt postatakarékpénztári befize 
tési lapnak felhasználásával a sors 
jegyek árát mielőbb fizessék be. Akik 
azonban a reszükre küldött sorsjegyet 
nem kivánják megtartani, szivesked 
jenek azt a küldött visszboriték fel 
használásával visszaküldeni ahhoz 
akitől kapták. 

Ró t h J enő k ö l c s ö nk önyv t á r á n ak 
ú j d o n s á g a i : Windecker: Der letzte 
Gast. Nyáry : Az én emberem. Havi 
előfizetés c*ak P 1*20. 

Hóje len tés a S t á j e r h á z a k r ó l : 
1933. dec. 1-én: 7 cm. régi, 15 cm. 
porhó. — Sielésre alkalmas, havazás 
tovább tart. 

Lukács P á l ősz in te v a l l omása . 
Izgalmasan érdekes cikkben számo 
be Lukács Pál a világhírű hollyvood 
magyar filmsztár a Szinházi Elet u 
számában karrieréről, a hollyvoodi é* 
turópai pletykákról és jövő terveiről 
Hatvany Lili a hét szinházi és mozi 
premierjeiről sza.nol be. A Szinházi 
Élet először mutatja be a fénykép 
Karikatúrát, lekarikirozva a most szi 
nen levő darabok főszereplőit. Karinthy 
Frigyes uj játékot hoz, a Cimcserét 
Bmőd Tamás négy gyönyörű kis no 
veilát fűzött csokorba. Pompás és 
mulatságos cikk, amelynek az a cime: 
Chaplin pesti szerelme. Rengeteg sok 
más érdekes cikk és gyönyörű képen 
kivül a Szinházi Élet haromfelvonásos 
szindarabmellékletül a Nemzeti Szin-
ház nagysikerű „ígéret Földje" cimü 
d rabját közli 64 old. Rádióvilághiradó 
ktzimunkaiv és 32 oldalas gyermek-
újság van még n Szinházi Élet ui szá 
mában, amelynek ara tii) fillér. Éíöfi 
zelési dij '/« évre 6.50 pengő. Kap 
ható Róth lenő könyvkereskedésében. 

Ipari kon t á rkodás miat t az 
utóbbi időben a következő kontá-
rokat elitelték: Kertész Gyulát 30 P 
és 40 P, Koroknai Ferencet 10 P, 
Preisz Gyulát 30 P re. 

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart 

PÁLMA 

i m&m cutiÁ át, 

CáccCo^^ütnata /fOi 

Ezt kérje cipészétől! 

Nyu l r á g á s ellen- s z a l o nn á z éa . 

A „Növényvédelem" cimü folyóirat 
u.o.só szamában olvassuk, hogy gyü-
mölcsfáinkat nyultágás ellen legjobban 
ugy védjük meg, ha a fákat körös-
körül mellmagasságik jól fübiölt sza-
lonnával kenjük be, a fákon a sza-
lonnál minden oldalon fel és lehúzva. 
Cikkiró szerint 10 deka szalonna elég 
70 darab 7 éves fának, tehát elég olcsó 
es hogy teljesen megbízható szer. 
Rügyfakadás után a zsirosságot napos 
időben, mivel ilyenkor jobban látható, 
ronggyal lekell törölni. Disznózsírral 
való bekenést szintén igen ajánlják. 

Feuch twanger L ion : A zs i dó 
h ábo r ú . Forditotta Dormándi László. 
A J ó Könyvek" legújabb, kettős kö-
tete. Gigantikus körkép az, amit Feucht-
xanger elénk tár a Zsidó háborúban, 
egy ősi kulturának és egy népnek • 
tragikus bukása. Főszereplője nem is 
ember, hanem egy szimbólum, a jeru-
zsálemi templom; tartalma két világ-
nezet.a haladó, mindent eltipró nyugati, 
római é j hagyományokban gyökerező, 
misztikus, keleti zsidóság összeütkö-
zése. E kis nép reménytelen küzdelme 
a világ leghatalmasabb birodalmával. 
Feuchlwanger, akár csak a regény 
emberi hőse, a zsidó József papból 
Josephus Flauviusszá vedlett római 
történetíró igyekszik pártatlan króni-
kása maradni ennek a vad, véres, for-
rongó korszaknak az ókor eme leg-
drámaibb felvonásának. A két egyfor-
mán tlszánt és kegyetlen hadviselő fél 
egy.ormán követ el szószegést, öü 
halomra a védtelen ellenfelet, rabol 
és gyújtogat, egyformán hősies és egy-
formán aljas. A zsidónép szabadsagát 
védi és egyisten hitét, a római légiók 
azzal a tudattal indulnak harcba, hogy 
egy sötét babona, a láthatatlan isten 
babonája ellen küzdenek és ezenkívül 
Róma világuralmi elhivatottságáért. 
Ezernyi alaknak a külön története, bu-
kása avagy felemelkedése, milliónyi 
ember soisa szövődik ebben a regény-
ben. Vallások, kuiturák, világnezettk 
és világrészek kerülnek szembe egy-
mással Megismerjük belőle a Krisz-
tus halála körüli egész ismert földte-
tületet, a barbár germán és britanniai 
törzsek határaitól Indiáig, valamennyi 
népet, országot, jelentősebb városokat, 
szokásokat, összefogva egyetlen gyúj-
tópontba: A zsidó háború keretébe.— 
Megjelent a „Jó Könyvek" regényso-
rozatban. A keitős kötet ára fűzve P. 
I 80, kötve P. 3 80. 

Szombathelyi cég ügyes, meijbiz-

ható k ö z é p k o r ú u r a t in-

tézetek es jobb vevők látogat 

Felvilágosítást a kiadó nyújt. 

I »t I 



Kőszeg és Vidéke 1933. december 

61. J ó l ékonycé lu 

m. Rlr. á l l am i 

sorsjáték 
H ú z á s a 

már 

dec. 29-en. 

Vegyen még ma sorsjegyet. 

Főnyeremény 40 . 000 
aranypengö , ezenkívül 17 ezer 

különböző nyeremeny. 

Egesz sorsjegy ára 3 aranyp. 

Fél sorsjegy ára I S O aranyp. 

Kapható minden bank. sorsjegyüzlet-
hen, dohánytrtzsdében stb. Valamint 
a Pénzugyigazgatóságnál, Budapest V., 

Szalay-u 10-12. 

Negyedik Világjamboree. 
Irta : Jurisiowski Mikiós 

A földtekén élő cserkészeknek 
negyedik vi'ágjamborre-jét egy nagyon 
szegeny, borzalmasan megcsrnkitoti, 
kicsi országban ünnepelték meg. 

Ez az ország, amelynek szerény-
nagyságú a terjedelme, szerényösszegü 
az emberanyagának s*áma, melynek 
földjét, erdőit, hegyóriásait, folyóit, 
aranykalásszalékes éltetőjét, a földben 
rejlő kincseit, szenét, ércét, sóját, vasát, 
ravasz politikával otrombán kobozták: 
ez a csodaszép kis ország látta dede l-

g.'tett vendégeiként az egész világnak 
aranyifjuságát, a cserkészeket, akik 
jóformán semmiféle különleges cso 
daságotinem remélhettek élvezni abban 
az egyharmadára lecsonkitott, lesze-
gényedett kis országban, amelynek bu 
zatermésében nincs mindig számottevő 
feleslege, de szivjóságban, szellem- s 
erő tehetségekben állandó tulterme 
lésben virul. Ahol az országhatárok 
közel fekszenek egymáshoz, de a ven-
dégszeretetben szinte határtalar. 

A világjamboree tartamának egyik 
detüs hajnalán 300 300 kíváncsi cser-
készfiu ellátogatott a királyi nyaraló 
helynek pompázóan gyönyörű erdejé-
ben felütött taborozóhelyéről két, jó-
hirü városába a kis országnak. Egyik 
csapatot Szeged vonzotta, a másikat 
Debrecen megismerése csalogatta és 
mindkét városban akként fogadták a 
világ összes államaiból összeállított 
cserkészcsapatot, mint ahogyan őket 
a negyedik világjamboreet megelőzően 
még egyiken sem fogadtak idegeneket. 

Minkét 300-300-as csapat részt 
vevője csodálkozva, boldogan hallotta 
a kirándulási helyhez közelgő vonat 
ról, hogy őket nagyszerű zenekarok 
muzsikája várja és csodálkozásuk édes 
ámulatba lelkesült akkor, amikor ugy 
Szegedre, mint Debrecenbe érkezve, a 
napsugárral bearanyozott és ezer lengő 
zászlóval diszitett pályaudvaron, te 
mekbekészült, ékes nemzeti viseletbe 
ö|tözött es szent lelkesültsegtől áthatott 
mosolygó, barátságos arcok, harsány 
éljenzés és rövid, de igazszivü üdvöz-
lőbeszédek fogadták őket rokoni, ben-
sőséges szeretettel ölelő karokba. 

A gyönyörű lánykák üde, illatos 
virágcsokrokat tesznek a boldogságtól 
megigézett idegentestverek kezeibe, 
szivet-lelket édesszülői és testvéri 
szeretethez hasonló csillagfényü szem 
párok melegítő mosolygása közben. 

A kis Jatamito cserkész 

fiúnak eddigi tanulasi ideje alatt még 
sohasem jelentkezett szive — egyszere 
forró, lávatüzes vérrel hevité át keblét 
akkor, amikor a szegedi fogadtatáson 
a bájos kis Angyal Annuska kezébe 
szoritá illatos tüzvörös szegfücsokrát 
és amikor Annuskának mennyei szik 
rákat lövelő, szénfekete szempárja rá 

sugárzott Jatamitonak barna arcára. 

Jat mito olyasvalamit érzett ebben 
a pillanatban, mintha a föld ingott 
volna ki apró lábai alól, — avagy 
talán a kisfiúban ingott meg valami 
ettől a lélekbesugárzott, édes érzéstől? 

A fogadtatás *képe azonban gyor-
san változik, — a csapatok elvonul 
nak a fogadalmi templomba, ahol 
Jatamitót az a szerencse éri, hogy ku-
tató szeme ujbó! megpillantja a mély 
áhítattal inádkozó Annuskát, — d e 
mert utóbbi tőle távolabb állott, leg-
jobb akarattal sem közelíthette meg a 
szépséges hajadont. — 

Pedig de szeretett volna Jatamitó 
még néhány sugarat e l l opn i a leányka 
isteni szempárnájából. . . 

Am néhány nap alatt már le is 
zajlott a világjamboree, — hat hétre 
rá Jatamito már ismét Japán kék ege 
alatt volt, — de ifjú lelkében olyan 
/akmerő remények fakadtak, mint 
ami'yen nagy háborgások hazája tala-
ját szokták gyakran nyugtalanítani. 

A kis legény eimelázó és szomorú 
'ett, nem lelte már helyét régi hazájá 
ban és egyik napon gyors, de komoly 
elhatározással — nekivágott a világ 
nak. 

Most már nem az állam által 
nyújtott segéllyel utazott Európi felé 

— pénze sem volt a nagy útiköltségre, 
— de vitte, segité őt szent és meg-
másíthatatlan elhatározása, hogy fel 
keresi ujbó azt a liliomot, amely Sze 
geden virágzott. 

Hazaszeretet, becsvágy, szerelem 
és mindenáron akarás, nem ismer le 
hetetlenséget, — azo'; részére nem 
létezik akadály, — azoknak szárny 
csapása feljut az egekig, — hullása 
lesújt akár a poklok ?W"':ére is . . . 

Egyik nagyjelentőségű napon a 
vakmerő Jatamito — egy világmárkás 
jyarnak nagy reklámra sóvárgó gyá-
rosától kikölcsönzött, európai útjára 
egy motorcsónakot és motorkerékpárt, 
amelyekkel nekilendült a végtelen ten 
gernek, utána a kilométerek sokez-
reinek . . . . 

Ez az ut sokszorosan hathétig 
tartott már, amikor végre mégis meg-
unta az óceán is, meg a szárazföld is, 
hogy továbbra is útját állják a törtető 
Jatamitonak, aki vágyakozó lélekkel 
repült ama kívánatos magyar város felé. 

Útközben a magávalhozott remek 
fényképeknek eladásából élelmezte 
magát, ami annál könnyebben sike 
rült neki, mert a fényképeken az illető 
ország nyelvén az a vers és az az 
ének is olvasható volt, amely Jatamito 
motorjának is leghathatósabb fűtő-
anyagát szolgáltatta, — a mélységes, 
a határtalan szerelemről . . . 

. . . A kis Annus a világjamboree 
óta mintha csendesebb, nyugtalanabb 
elmélázó lett volna, — de egyben 
még szorgalmasabb is, mert egvéb 
teendői mellett — japánul kezdeti 
tanulni. szülőinek csodálkozására, 
ikiknek okul azt mondta, hogy egykor 
Japánt megismerni es ott már japánu1 

beszélni is. 

Annuska egyik kora reggelen, kis 
szines kosarával karján, kisiet a piacra 
bevásárolni a család aznapi életszük-
ségleteit, amikor megáll mellette egy 
nagyon'poros motorkerékpár, amelyről 
leugrik egy ifjú, kinek arcát az azt 
boritó védőálarctól nem láthatta, de 
akinek közeledtével az Annuska keb-
lében működő motor különösen kalim-
pálni kezd . . . 

Az ifjú, Annus elé lép és — ellen-

állhatatlan, isteni erők — gyors karo-

lásba dobják a két szerelmes lényt...-

. . . . Visszafelé, már az ifjú há-

zaspár kacskaringózott Japán felé. 

ahol a világrekorder ifjú férjet a hol1 

dog gyártulajdonos tekintélyes fizetés-

sel alkalmaz nagy gyárában. — — 

Hivatalos rovat. 
2750—1933 Közhirré teszem, hogy 

Vasvármegye törvényhatósági biziosá 
nak az alábbi közérdekű határozatai 
a polgármesteri hivatalban 1933. évi 
dfcember hó 4 tői december hó 18 
áig közszemlére ki vannak téve, amely 
idő alatt azok megtekinthetők és elle-
nük felebbezés adható be: 10848-
1933. Kőszeg szab. kir. megyei város 
193* évi költségvetése. 10730—1933. 
Kőszeg szab. kir. megyei város 1933 
évi költségvetése. 

10.277—1933^ Közhirré teszem, 
hogy a 1 1933 évi ált. ker. adónak 
7%-ra történt felemeléséről a kivetési 
ajstrom f. évi november hó 27-tői 
15 napi közszemlére van kitéve a vá-
rosi adószámviteli ügyosztályban. 

10805-1933 Közhirré teszem, 
hogy az 1933—1934. évre szóló in-
ségjá ulék kivetési lajstroma 1933. evi 
december hó 4 tői 15 napi közszem-
lére van kitéve a városi adószámviteli 
ügyosztályban. 

10805-1933. Mindazon munka-
nélküliek, keresetképtelen szegények 
stb, akik az Ínségesek kataszterébe 
fel akarják magukü vétetni, hogy 
munkát, vagy támogatást kaphassanak, 
december hó 6 án, vagy 7-én délután 
3 órakor jelentkezzenek a városházán. 
A jelentkezési kötelezettség azokra 
nem terjed ki, akik már felvétel cél -
iából az idei évben jelentkeztek. Aki< 
tzonban ezen pótösszeirás alkalmával 
a jelentkezést elmulasztják az idei 
inséges évben támogatásra a hatóság 
részéről nem számithalnak. 

Köztartozás fejében lefoglalt ingók 
f évi december hó 7 én és 9 én d.e. 
10 órakor a legtöbbet ígérőknek el 
fognak adatni. 

10.587 — 1933. Közhirré teszem, 
hogy Ungerbachon (Burgenland) egy 
kóbor eben megállapított veszettség 
bői kifolyólag G hónapig tartó szigorú 
eb és macska zárlat rendeltetett el 
Ungcbach községen kivül, a Schönaui, 
Aschaui, Dreihütteni, Hocharti, Pinka-
feldi, Redlschlagi, Schmiedraithi, 
Schönherrni, Schreibersdorfi, Stubeni, 
Weinbergi, Wiesflecki, Bernsteini, 
Rettenbachi és Taucheni községekre. 

10.612—1933. Közhirré teszem, 
hogy az Országos Lakásépítési Hitel-
szövetkezet által folyósított kölcsö-
nökből épített házak, ha ezek 
19*3 dec 31-ig lakható állapotba 
helyeztetnek 30 évi rendkívüli házadó 
mentességben részesülnek. A fenti 
határidő azonban 1934 évi december 
hó 31 ig meghosszabbita'oit. A 30 évi 
adómentesseg után 15 évre a községi 
oótadó mentesség is jár. 1933 novem 
>er havában megkezdett tatarozásokra 
ia azok 1934 |ulius 1 ig befejezést 
nyernek rendkívüli házadómontesséü 
jár. 

10.552—1933 Közhirré teszem, 
hogy a védett birtokká nyilvánítás 
iránti kerelmek beadásának határidc-i 
1933 december hó 15 ig meghosszao-
oittatott. 

7ja és 71b erdőiészletben, gyérítés azí 
őzkuti védkerületben és tisztogatás j 
városi téglagyárnál, valamint a kőszep 
falvi védkerület 1913-1925 években 
tarra vágott és felújított fiatalosaiban 
Felhivom mindazon kőszegi munkál' 
sokat, akik fát vágni illetve gyériteni 
óhajtanak, dec. hó 3 tói kezdve ai 
erdőhivatalban jelentkezzenek. Mind-
azon szőlőművesek, akik a város fel-
sőerdejAben tisztogatni szoktak, kivi 
natos, hogv minél számosabban jelent-
kezzenek ezen munkákra, meri a kije-
lölt tisztogatási területeket csak igy 
tudjuk, az erdőmüvelés kívánalmainak 
megfelelően átdolgozni. A favágatasi 
munkabérek a jövő hét folyamán fog 
nak megállapittatni. g 

Azok az állandó kőszegi lakosok,! 

ki'.c igazolni tudják, hogy hivatásul! 

vagy foglalkozásuknál fogva az or-

szághatárt Ausztria felé több izben át 

<ell lépniök, egy évig érvényes határ-

Síéi utiigazolványl kaphatnak. Az 1934 
évre szóló igazolványok kiállításit 

folyó évi december 15-ig fogom esz-

közölni. — A kérvényezők a hivatás 

vagy foglalkozásbeli többszöri határát-

lépés szükségességét igazoló okmánya-

ikkal és egy uj keletű fényképpel a 

rendőrhatóság iái a határidőig jelent-

kezzenek, mert az időn túl állandó 

igazolványokat nem adhatok. Figyel-

meztetésül közlöm, hogy a határt álta-

•ában csak útlevéllel lehet átlépni. — 

Csak kivételesen kaphatnak egyszeri 

határátlépésre jogosító alkalmi uti-

lapot azok az állandó kőszegi lakosok, 

kik igazolják, hogy sürgősen fontos 

családi vagy egészségi okokból kell a 

határt átlépniök. — Ilyen ok a halál 

eset vagy súlyos betegség stb., de 

nem ok pl. kirándulás, látogatás. — 

\ kapitányság vezetője: Dr. Vastagh 

Zoltán s k. rendőrkapitány. 

10847-1933 Közhirré teszem, 
hogy a város erdőgazdasága f. év 
december hó 11-én a fakitermelést a 
város Alsó és Felső erdejében meg-
kezdi. A főhasználati vágások a felső-
erdőn lesznek: A stájerházi 33ja, 33 b. 
3>a, erdőrészletekben 3,700 köbm 
fatömeggel ; a kálváriái védkerületben 
6 a és 6 b. erdflrészletekben cca 1,00') 
köbm. fatömeggel. Gyérítések a sáros-
forrástól az Irányhegyig nyúló állomá-
nyokban, 1000 köb n. fatömeggel. Er-
dó'isztogatások az Öháznál, a Hármas-
pítaknál lévő fiatalosokban. Az alsó-
erdön a rendes évi főhasználati vágás 

Köszöne tny i l v án í t á s . 

Azon számos és jóleső rész-
vétért, mellyel felejthetetlen jó 
férjem, ill. szerető apa, após, 
nagyapa és tokon 

Sass Samu 
asztalosmester 

váratlan elhunyta által okozott 

m'lységes fájdilmunkat enyhí-

teni igyekeztek, a temetésen való 

részvételért, valamint a koporsó 

vivő szaktársainak, akik nyugvó 

helyére vitték, a koszorúk és 

virágokért is ezúton mond hálás 

köszönetet 

a gyászo l ó csa lád . 

H A N O O S] 
M O Z I 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 

E H i E I C T J R O i 
B I O S K O P 

| Műso r : Vasá rnap , dec. 3 án : j 

l Nem kérdem ki vagy? • 
Vígjáték 10 felv >násbin. 

Főszerepben: GUSTAV FRÖHLICH 
LIANE HAID, SZÓKÉ SZAKÁLL 

Magyar hangos h i r adó . 

M ű s o r : Pén tek ( Innep) £ 

december 8 án : « 

A film hosszúsága miatt az elflaitások 
délután 3, 6 és este 9 órakor tartatnak. • 

A világ legnagyobb hangosfilmje ! J 

Ave Caesar \ 
Mindenek felett álló hangosfilm, J 

Í
2 részben 14 felvonásban 

I. tész: P o g á n y s á g és 

Í
kereszténység . « 

II. resz: A cirkusz h i éná i . 

; 
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