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vitéz Szabadvárjr Ferenc 

Udsdrtér 13. TeMoauéni 4 

Kiadótulajdonos : 
Rónai Frigyet 

VdrkOr 39. sz. Ttlefonsiéro 23. 

Hlrdetéstk lailtnéterseroaktat 6 filter. 
Hirdetések dija előre fizetendő 

nvllttér sora 40 fillér 
SzOvegkOxtttt fckUvblr sere 20 110*. 

Megyegybiés kőszegi ügyekkel. 
Szombaton a megyegyű'ést még 

egy kisgyűlés e|őzte meg, amplynek 
szintén voliak kőszegi vonatkozású 
ügyei. A l^isebb ielentfiségűeket tudo-
másul vettek. Koszegszerdahely hatá-
rozatát a volt kőzségbiró és körjegyző 
ellen indított per beszüntetéséről nem 
hagyta jóvá a kisgyűlés. A kártérítési 
pert a községnek tovább kell folytatnia 
nevezettek ellen. — Jóváhagyták a 
kőszegi megyebiztos határozatát a 
kőszegi pénzintézeteknél lévő függő 
kölcsönök ideiglenes rendezéséről. / 
kőszegi tb. tisztiügyész tiszteletdijának 
megállapítása és az ellene beadott fe 
lebbezés ügyében ugy határozott a 
lisgyülés, hogy a megyeblztos hatá-
rozatának azt a részét, melyben 1033 
ra havi 200 pengőben, 1934 re 150 
pengőben állapította meg, a tisztiügyész 
tiszteletdiját jóváhagyja. A határozat 
nak azt a részét, amely konstatálja, 
hogy az 1933 ra megállapított díjazás 
sal honorálva van az ügyésznek az 
eJőzö évben kifejtett munkássága, a 
kisgyűlés elutasította. Elutasította teljes 
egészében Szova Ferenc ás társainak 
fellebbezését. Etutasitotta a tiszt 
fljyész fellebbezését az 1933—34 évi 
díjazás megállapítása ellen. Elutasította 
a fellebbezésnek azt a részét is, mely 
ben a kisgyüléstől polgári perre való 
utasítását kéri a korábban kifejtett 
működésének honorá ása céljából, 
miután a tisztiügyész és a város kö 
zötti jogviszony nem magánjogi, ha 
nem közjogi természetű. Elutasítja a 
fellebbezésnek azt a részét is, hogy 
olyan esetekben is állapítsák meg a 
munkadijat, midőn a bíróság a város-
nak nem itél meg perköltséget, mint 
hogy a fix fizetés éppen ilyen munkák 
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Kálvin és Luther 

Kőszegen. 
Irta: JAMBRITS LAJOS. 

Sem Kálvin, sem Luther nem jár-
tak Kőszegen. Ezt a várost sohasem 
látták és igy a kőszegiek sem láthat 
ták őket személyükben. 

De mégis ezt a hangzatos cimei 
adtam elbeszélésemnek, mert hitujitó 
eszméik mellett eljutottak e város 
falai közé mégis — kőszobor alak 
jában. 

Ezt persze kevesen tudják Késze-
gen, hogy hol is vannak ezek a kö 
szobrok, helyesebben domborművek. 

De hiszen kevesen tudják Kőszeg-
ről azt is, hogy Mátyás király valóban 
járt Kőszegen. A nagy király igen 
szeretett a nép k tzé elvegyülni, hogy 
megismerje nemzetét és személyesen 
szolgáltasson igazságot. Igy hát hihe 
tő valóság lehet, hogy a n igy 
király csakugyan megfordult váró 
sunkban is. A krónika szerint szar /as 
vadászatra jött ide, fényes udvari ki 
sérettel, gyönyörű paripákon. A vár-
ban lakott kiséretével együtt. Állítólag 
a klrályvölgyl nagy gesztenyefa alatt 
volt a vadászsátra. 

ellenértékét biztosítja. A fellebbezés 
nek az 1933. évet megelőző működé-
sének díjazására vonatkozó részéve 
kapcsolatban ugy határozott a kis-
gyűlés, hogy ebben a tekintetben 
méltányos egyezség kötésére utasítja a 
megyebiztost a tisztiügyésszel. Ezze 
remélhetőleg le is zárul a már sok 
port felvert ügy. 

A hétfői megyegyűlésen aránylag 
nem sokan jöttek össze, bár Kőszeg 
ről szép számban felvonultak a me 
gyebizottsági tagok. Az ülés csendes 
lefolyású volt s kiemelkedett Oslffy 
Lajos dr. nagyszabású beszámolója az 
elmúlt esztendőről. Ebben mondotta 
többek között a következőket: Hazánk 
az európi i nemzetek koncertjében 
iszteletben és tekintélyben a súlyos 

es nehéz megpróbáltatások és minden 
egyéb bajok dacára növekedett. A 
Gömbös kormány öntudatos nagyvo 
nalu politikát folytat, különösen kül 
polit ikai vonatkozásban. Belpolitikai 
ttkinielben a feszültség tekintélyesen 
és jelentékenyen enyhült. Súlyos és 
nehéz problémákat igyekezett legalább 
átmeneti intézkedésekkel megoldani 
Tul vagyunk a télen s az Ínséget is 
leküzdöttük. Az állástalan diplomások 
tekintetében is minden lépés megtör 
tént. Szombathelyen jelentkezett 10d 
diplomás és érettségizett fiatalember 
közül 75 sikerült elhelyezni Vasvár-
megye tekintélyes segítséget kapott az 
elmúlt évben a kormánytól. Igy Vas-
megye községéi 250 ezer, Kőszeg 180, 
Vasvár 27, Szombathely pedig 35 ezer 
pengő állami támogatásba részesült. 
A vármegye közigazgatási hivatalban 
mindenütt megtartottam a közigazga 
tási vizsgálatokat. Nemcsak aktákat 
tanulmányoztam és vizsgáltam át, ha 
nem a járások közállapotait is. 

Azt is kevesen tudják Kőszegről, 
hogy a régi időkben gesztenyét, gyü 
mölcsöt és bort szállított a város a 
bécsi udvarnak. Hires volt a kőszegi 
gesztenye, a gyümölos, meg bor is 
B»r az utóbbival olykor bajok voltalt, 
mert savanyunak találták és erről 
értesítették is a nemes városi magis-
trátust. Nádorispán uram irja, ho«y a 
gesztenye és alma kitűnő volt, de a 
bor most nem ízlett. 

Viszont mindenki tudja Kőszegről 
azt, hogy Jurisich Miklós Kőszeg ostro 
mánál megállásra kényszeritette Szu 
lejmán török császár óriási hadsere 
gét és bizony s török kikapott Kő 
szegen. A történelem is feljegyzi e 
dicső fegyvertényt. Még a külföldi 
történelmi könyvek is elismerőleg 
rnak róla. 

Alaposan ki is használjuk, ezt a 
városunkhoz fűződő nagy történelmi 
eseményt. Ha ünnepélyek zajlottak le 

múltban vagy akár a jeknben, az 
ünnepségeket befejező banketteken 
hálás és könnyű anyaga volt a fel-
szólalónak, és jurisich dicső haditsttét 
ki nem hagyta a felköszöntőből. 

A városban megfordult Idegenek, 
nagy áhiUttal szemlélik meg mindig 

kőszegi Jurisich várat, a nagy gesz-

Beszédének befejezésénél elparen-
tálta Szova Ferenc és Mozsolits István 
dr. elhunyt megyebizotísági tagokat, 
akiknek emlékeit a törvényhatósági 
bizottság jegyzőkönyvben örökítette 
Tieg a főispán javaslatára. A bejelen 
téseknél közölte, hogy Szova Ferenc 
helyébe Sulyok Ferenc póttagot hívták 
be, ki kettős mandátuma alapján erről 
lemondván, ezen helyre Kőszegi József 
nyűg. rendőrkapitányt hivták be. 

Az alispáni jelentéshez csak néhány 
felszólalás hangzott el, Mándli Sándor 
az őrlési vámok miatt, Hende Lajos 
kérte, hogy kötelezzék a templomba-
járásra a leventéket a szünidőben is, 
sürgette a táncmulatságok korlátozá 
sát. Molnár Gyula sérelmezte, hogy a 
községekbe nem szakképzett gyümölcs-
fáápolókat küldenek ki a pajzstetü 
védekezés tanfolyamára. Az alispán 
megnyugtató válaszai után sor került 
a tárgysorozatra, amelynek 8 ik pont 
ján szerepelt a földmivelésügyi minisz 
térum leirata a kőszegi hegyekben kért 
kutatások ügyében Felszólalt e tárgy-
nál Kőszegi József, aki reámutatott 
arra, hogy Kőszeg város helyzete 
valamint a várható eredmények min 
denkép megkövetelik, hogy ez ügy 
felett ne térjenek napirendre, hanem 
kérelmezék újból a kutatásokat. A 
főispán felvilágosító szavai után 
közgyűlés nem járult hoz;á az ujabb 
felirathoz. (A kutatások ügyéről mai 
számunkban külön cikkben is beszá-
molunk.) A tárgysorozat többi pontja 
nost már simán pergett le. A sörkar 

tel megrendszabályozásánál tett indít 
ványával kapcsolatban vitéz Szabad 
váry Ferenc felszólalt és reámutatott 
arra, hogy nem állnak helyt azok az 
érvek, melyszerint bortermelő állam 
ban nem is kell forszírozni a sörfo 

tenyefát és a város ujabb nevezetes 
ségeit h . Az idegeneket kalauzolónak 
elég könnyű dolga van. mert van mit 
TUtogalni. 

A szép, történeti levegővel telitett 
nelváros ipazán megérdemli, hogy el 
nézegessünk falai között. Különösen 
a két öreg templom köti le a szem 
élőt. Sokszor volt alkalmam, mint 

polgármesternek illusztris idegen ta-
nárságoknak bemLtatni Kőszeg neve 
zetességeit. Büszkén és örömmel di 
csekedtem el, különösen azzal, hogy 

Szent Imre templom homlokzatán 
áthaté két dombormű Kálvint és 
Luthert ábrázolja. Katolikus templo-
mon Kálvin és Luther V Hát biz az 
elég érdekes látnivt ló. A vallási bé 
kének, türelmességnek szinte párját 
ritkító esete, mély benyomást keltett 
mindig hallgatóságomban. íme — mon-
dogatták — Kőszegen nincs felekezeti 
villongás. Itt békességben megvannak 
a felekezetek. A polgárok a kg jobb 
megértésben és békességben élnek. 
Mindenki megnyugvással és örömmel 
íiallotta magyarázatomat és szavaimat. 

Tudni kell ugyanis, hogy a szent 
mre templom hosszú időn át volt a 

protestánsok kezén és azok használa 
ában. Igy érthető lesz, hogy Kálvin 

gyasztást, vagy az az érv, hogy a söf 
luxus s aki sört akar inni, az fizesse 
is meg. Ha statisztika volna e fo-
gyasztásról, akkor az is könnyen meg-
állapítható volna, hogy a borfogyasz-
tók nem egyúttal sörfogyasztók 16, 
sőt rendesen azok, akik sört isznak, 
bort nem isznak. A sörfogyasztás a 
kimutatások szerint katasztrófálisaa 
esett vissza. Ennek következménye as 
elbocsájtások, a munkanélküliség emel-
kedése. a kevesebb adóbevétel. A 
sör az egyetlen olyan cikk, amelynek 
ára felment fantasztikus magasságba 
és a kartelvezérek jóvoltából, de In-
kább kíméletlenségéből ott trónol a 
magasban. Minden más cikk vagy 
terményirak állandóan csökkentek cs«k 
a sörárak változatlanok Le kell szál-
litani e nagy lóról a sörkaitel vezéreit, 
nert minden érdek ezt kívánja. Leg* 
alább is olyan arányban csökkenjen a 
sör ára, mint ahogy csökkent a sör-
árpa ára. Speciálisan kőszegi szem-
pontból még egy szomorú jelenség* 
van ez ügynek. Kőiaeg polgárságának 
birtokában volt a békeévekben a kő-
szegi virágzó sörgyár. Hogyan, hogy 
nem, háború után egyszer csak ana 
ébredtek Kőszegen, hogy a kartel ke-
zében van a sörgyár. Ezután is elő-
állították a kitűnő kőszegi sört s 
bizonnyal sokan nem is tudják, hogy 
elmúlt év ősze óta a jó hirnévnek 
örvendő kőszegi sört még Kőszegen 
sem mérik már ki, mert a kartelpuli-
lika és a sörfogyasztás csökentése 
folytán elmúlt év őszén leállították a 
kőszegi sörgyárat s most már Kősze-
gen ?em ls?r\ak kőszegi, banem sop-
roni sört. A megyegyülés az indítványt 
magáévá tette és 3 sörkartel megrend-
szabáíyozása, valamint a sörárák le-
szállítása ügyében felirattat {oidult a 

• w s w 
és Luther képmása felkerűlhe'ett a 
templomra. Magam sem kételkedtem 
benne. Hihető volt. 

De e szép i l lusionat legalább is 
megingatta Horváth Detredr. bencés 
tanár barátomnak, a kőszegi Szent 
Imre templomról irt tanulmánya, hol 
megállapítja, hogy a két dombormű 
két apostol medaillonszerü képmása. 

Vitába nem szállok vele Még azt is 
elhiszem, hogy igaza van De én szíves-
örömest voltam apostola jóhiszemű 
feltevésemnek, jó szolgálatot teljesítő 
es felebaráti szeretetet hirdető propa-
gandának. 

Ha most elmegyek a Szent 1-nre 
templom mellett, kalapomat meg-
emelve, mindig felnézek a homlokza-
tára és mosolyogva szemlélem a két 
apostolban Luther és Kálvin feleba-
rátaimat, akikről annyit beszéltem 
degeneknek és akik hittek nekem, 

mert én is hittem és még ma is 
hiszem és vallom a testvérles, békés, 
felebaráti megbecsülést és szeretetet, 
mert erre nekünk, maroknyi magya-
roknak, igen nagy szükségünk van. 

Ismétlem, igaza lehet dr. Horváth 
Detre barátomnak, de azt hiszem — 
nekem is igazam volt. 

Egyes szám ára 10 fillér. 
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kormányhoz. 
Vitéz Szabadváry Ferenc következő 

indítványát, amelyben indítványozta, 
hogy a törvény hatósagi bizottság ujon 
fel a kormányhoz a családi házak 
épitesere felvttt bankkölcsönök r» n-
deztse ügyében magáévá tette a me-
gyegyülés és felirt olyan értelemben, 
hogy mivel acs.iládi házépítők arnak 
idejen nem juthattak hozzá a ktd-
vezménycs Lábkölcsönhöz sahelyet t t 
felvett bankkölcsönök túlságosan sujt-
} l k az építkezőket, ezeknek a kölcsö 
nőknek további törlesztésére ugyan 
olyan feltételeket kérnek, mm! a Láb-
kölcsönöknél. 

Vitéz Szíbadváry Ferenc harmadik 
indítványában kérte a tűzoltó testüle 
»ek megsegítéstt, hogy felújíthassák 
nagyon elavult keszleteiket A legutóbbi 
vasmegyei tüzesetek is intő példák, 
hogy lépéseknek kell törtennie, meit 
te>bb olyan tüzeset volt már, ahol 
azért nem tudtak kellő oltási ered 
ményt elérni, mert elavultak voltak a 
felszerelések. Ugyanakkor a megszállt 
nyugatnagyarországon a legkisebb 
közsegek is beszerzik már a motor 
fecskendőket Ezen költségekhez leg 
nagyobb reszt a tüzbiztositó intézetek 
nek kell hozzajarulniok. Egyáltalán in 
volna mar az ideje, hogy a tűzbizto-
sítást állán ositsák. A magyar biztosi 
tasi evköryv siatisztikai adatai mutat 
j í k , hogy 310.8 millió pengő bevéulWl 
szén. ben csak 72 5 millió teher tétel 
volt kifizetett kárdijakból. Viszont • 
biztositásokból ert dó e horribilis be 
v t t t lek legnagyobb része küiföldu 
vándt rolt s tz vegtredtrényben erőser 
nyomja Magyarországi fizetesi r r t i l c 
get is. Sürgősen megkellene valósítani 
a kö i t l t ző állami tűzi iztcsitást, tzzel 
el leletne érni a dijak olcsóbba téte 
lét, nagy bevételhez jutna az állam is, 
azok is biztosítanak túz tl len házaikat, 
akik tdd ig meg nem biztosítják (a? 
összts házak cca 40*/«-a *an biztosítva 
Magyarországon) Sok százmillióról 
van szó és éppen ezéit sürgős volní 
a teendő Ezen indítvány feleit azért 
tett napiretdre a rr. igy egy ülés, meit 
az előadó szuint úgyis rendkívül elő 
rehaladott táigyalások vanrak folya 
.natta a keides kedvező mtgoldására 
A napirend löbbi tárgyát tudomásul 
vettek és a főispán f t l 1 órakor má, 
liC is zarta a megyegyűlési. 

Az ovodaegyesület eletebol. 
Az Ovodatgyesület n uh vasár 

napon tartoita ez evi rendts választ 
mányi üleset r.agy e t d t k k d i s mellett 
Elnökölt di. bchnclltr Auiel. Napi 
renden volt a 1833 t v i szaniadás es 
c g \ t b foiyo ügytk. A gondnoki jelen 
lesből kitűnt, hogy az ovodaban igen 
lelkiismeretes, buzgó rrunka folyik, s 
hogy az egyesület a város tamogatá-
savai n<itűtnt t lkövt t az óvónők és 
a gyermekek szamára szükséges do 
lo^i Keliektk elóttiemtesére. Sajnos e 
tekmtet lena n mdinkatb rosszal bodó 
gazüasagi helyzet következtebtn a; 
egyesület tagéinak hathatósai b tanc-
gausai lew ktnytt len kérni l K t n saj 
nálaios tény az is, hogy a tagok so 
r a l i I n ir.ü többen i t ió i tet ik naguka; 
Ezért a választmány elhatározta u 
tagok szeneset, m i á l t a l az e halált 
zas es kiitpes folytan megcsappant 
tagleiszan.oi a notnalisra egeszitent 
ki. ludon.asul vette a valasztnáry 
Dravariisne Uje Itnteset, a n t i y szerint 
nagy csa.t üjöia \a ó i tk in le l l t l lerrend 
az ;polónó> munkakörétől és csak 
mini h a z n i s u i t l a r alkalmazásban 
n a i i d n i . heiyeite csa is az ápolónői 
te t r i iók liVAgztsere külön bt járónk 
alkcin.i<z«»á> hataioztak el. • 

Nen. rrehetúnk el szó nélkül • 
i ö \ i d j t . m t t s n t i U l i . Tudni — ku l 
j r i rdet kinek Kí szegen, hogy a varou 

ovodának nevezett kisdedóvót 1868-
ban alapította Schey Fü öp és 3 évvel 
később a mostani gyönyörű kastely-
szerü épülettel ajándékozta azt meg 
Az alipitvány gondozását egy egye 
-ületie bizta. amely az államkincs'ái 
és a város támogatásával tartja fenn 
az intézményt. Az elmúlt Gf> év alatt 
-rz oveda gyönyöiüen fejlődött. Az 
It inie alkalmajoit egy ovenő helyt ti 

most három néni bajlódik a 150gy»r-
' ekkt I, tar.i'j i meg őket a gügyögő 
>eszed helyett a szép magyar nyelvre, 

versikekre, énekekre, kézügyességre és 
nevdi belejük a szülők es a ha'* 
szetetetéi, az Istenfélelmet. — ő e v v t l 
ezelőtt a város nagy áldozat árán t 
szűknek bizonyult épületet meyna-
gyobbilotta és ma ovod^nk Vasmegyt 
e»:\ik legszebb ily^n intézménye. — 
:enntartása kul u szükséglet. V j ior 
n i lenne azokkd a szegény gyerme 
kekkel akiknek a szülői már reggéi 
munkába mennek? Fel tudják e fogni 

jóléthez szokott emberek, milyen 
áldás azokra nézve az ovoda, ahel 

gyermekeik meleg tisztaievegőjö, 
csinos termekben játszhatnak, s azon 
felül még szerető női kezek őrködnek 
fJet tük? Minő megnyugvással dol-
gozik az az anya, aki ilyen helyen 
udja drága gyermekét. De ezen felü 

minő erkölcsi értékkel gazdagodik ot 
az a kis emberpalánta, amelyik otlhor 
talán kis zugoan volna kényteler 
egytdúl vagy testvéreivel unatkozni. 
Hány szerencsétlenség tőrtént mai 
magukra hagyott gytrmekek játekr.ból 
És itt \an a nagyarosodás kérdést. 
V.igy kerdtzzük mtg az elemi iskolái 
tanítóit, mi a veleményü^ e^y ovoda 
végzett gyerekről és egy olyanrcl 
amelyet szülői nem akartak vagy nen 
ludtak ovodába járatni. S mirdeztr 
és t z t n felüli érekek áldott helye az 
ovoda. A gyermektk számara a mese 
M i kastély, i ho l kénye ktdve szeiiM 
;átszhatik, a szülik számáta a bizto: 
rév, arrelyben gyermeküket nyugedtar 
hagyhatják, amíg ők az élet tengerén 
küzdenek a viharral. 

* 

Az ovodaegyesület még a tavasz 
folyamin taggyüjtő ackiót indit. Kö 
szegen sok egyesület van. Mindenik 
nek u létjogosultsága kézenfekvő. De 
lehet e elsőrendübb kötelessége Kő 
szeg társadalmának, mint a jövr 
nerrztdekről gondoskodni? Nemcsak 
a kis gyermekik szülőinek vannak 
kötelességei az ovodával szemben, 
hanem mindenkinek, aki Magyarország 
jövőjét szivén viseli. K — J 

Jubi leumi egyhazi hangverseny 
varosunkban. 

Mult s/an urkbati jelentettük, hogy 
Kihz:us halála 19(0. évfordulója al 
kain val a kat. egyházi énekkar nagy 
szal á>u hangversenyt rendez. Jtlen 
s o i r r H a n a n í r o t t is menti jük azzal, 
hogy a Ktiszius halala feletti gyász 
Kife jezőstü l előírásosan a 40 tagu kan 
zene m m kíséri. Szabó János karnagy 
Lgyestn állította össze a programot 
an.ikor részben korálisokban, részber 
n t dem feldolgozásu tgyházi énekeker 
keresztül nitgia^ó erővel 13 szádban 
?dj e.ő a karral jézus halálát. 

A n fisort vt telü kóius vezeti 
be, C'.i i ier n ; P.»pa: „Adi iamus 
Te" dicaoiiő énekkel. 

Ii ^ űiente Domino (Báidos Lajos^ 
a M fO rző i r cd t tn kOrus. — Ünne 
pélycs tiangulaiban jut a zsidók örömt 
kif i j tzesre, n Időn Jézus Jtruzsalembt 
bevonul . Hozsanna a magasságban 
hai > gja teljes eióvel a kar, de egyes 
í k k c o o K d's>s2 0t ».nciaja már sejteli 
. #» . •• f > tajdaln at, mely a tragédiá-
hoz IL7. d-k 

Kt imIi» következik : Arricus meus. 
b - t>.n a csók jelevei aruli el en 
••em . . A s/eiencsellen eldobta a 

vérd jt, s végre kötéllel felakasztotta 
magát. Jobb lett volna, ha nem szü 
íe'ik azon ember. — A korális a be 
vezető,e Krisztus szenvedesenek. 

Deák — Bodos György: Tristis 
est anima mea . . . Szomorú az én 
lelkem mindhalálig. Krisztus ezen né 
h!.ny szava n ü észi felepitésü hatal 
Tias kórusban mutatkozik be. A ki 

tünő együttesben a fájdalom akkordja' 
•toninálnak, ba'o ti zsolozsmakent el-
hal* uiva végződik (talán ezen leg 
szebb) kórus — mintegy b Jeegyezvt 
az A ya szent akaratában. 

Ugyancsak Deák— B irdosművészi 
r.unkájái dicséri <r következő kórus: 

Gucif igaiur. Feszíttessék meg kiálta 
nak nir.dnyáj-tn Kérdi a heiytartó : 
Mi rosszat cselekedett? Azok még 
jobban kiáltozának mondván: Feszit 
tessék meg. — Már maga a megrázó 
szöveg adja meg a dallamot, az erőt. 
mtlynek könnyen való inteiprttálását 
azon körülmény könnyít meg, hog\ 

mintegy kifejezésül a zsidók vad 
lármájának — az egyes szólamok kü 
ön crucifigalur kiállásai tgymásb. 

fonódnak és végül az együttes: fe-
szílsd-meg kiáltása elemi trővel hat. 

Popule meus, quid feci t ib i? — 
hangzik fel «2után fájdalmasan zsongó 
hangon a kar: Én nemzetem, mit vé 
tettem t l lentdV vagy mivel szomori 
•oltalak meg. Kihoztalak Egyiptombó 
es te keresztet készítet tél Megváltód 
nak. Igazi nagypénteki hangulatot te 
n m t a g y t n y l r ü kórus, melyben vé 
t,ül kifejezésre jut a hivők bür.báné 
imádsága: ligáin azz nekünk szent, 
hatalmas és halhatatlan Istenürk ! 

Picka Ferenc gyönyörű Popult 
nitus a ulán ismét magyar kórus kö 
vetkezik. Bárdos Lajos: Világmegváltó 
Jézus kt r ts t t re ftífeszitteiék címmel. 
A test rut halálának és a lélek meg 
dicsőülésének ztnisitett motívumai 
küzdtnek ezer nthéz kórusban 

Deák—Hárdos : E l i ! E l i ! énekt 
következik. És 9 óra tájban felkialia 
Jézus nagy szóval, mondván : Istenem 
Istenem, miért hagytál cl eng«m. A 
remekbe szabott akkordokon kertsztü 
az Isten Fiának emberi szenvedései 
jutnak kifejezésre, mely felkiáltása: 
Eli, E l i ! mind jobban elhalkul, jelez 
vén a közeli halált. 

Újra Deák—Bárdos mélységes 
vallásossággal megirt kórusa követ 
kezik : Consumatum est! Amint pedig 
Jézus az ecetet vette, ir.ondá: Betel 
jesedett. 

A nehéz és modern feldjlgozásu 
kórusok megrázó akkordjai alól, me 
yek az Istenembernek a halállal való 

vívódását tükrözik vissza, koraiissza* 
badit fe i : Veium templi. — A temp 
lom kárpitja leszakadt. És az egész 
föld megrendült. A keresztről a latoi 
kiáltozott mondván: Emlékezzél meg 
Uram ! rólam, mikor országodba jutsz. 
A kősziklák megrepedtek, a sírok 
megnyíltak és sok szentnek teste, kik 
a sírban szenderegtek, fellámadt. 

Gallus örök szépségű kara követi 
a k orál ist: Ecce quomodo . . . íme igy 
hal meg az igaz es senkisem bánkó-
dik m i a t t a . . . A bűnbánó ember esz 
mél már és a gonoszság győzelme az 
igazság felett, a halai győzelme az élei 
felett polifonikus egymáshoz sirruló 
akkordokban fájdalmasan kerül meg 
nyilvar ulásra ; de végül is megnyug 
szik a hivő lelek, mert az igaz sírja 
feielt béke honol ts Sióban él 6 
tovább. 

Ismét modern feldolgozásu kar 
következik: Harmat Ar túr : Krisztus 
A n y j a . . . a disszonáns akkordok ér 
zeke Ítélik azt a nagy fájdalmat, me-
lyet a Szüzanya érez isteni Fiának 
halála felett. „Kicsoda ily meggyalá 
zott, tövisekkel koronázott ?" szólt 
fel gyötrelmében az anya. „Ki adott 
ily rut halálra, ki szenteknek vagy 
példája?" kérdi si ánkozva, de fele-
letet nem k?p -.jgy fájdalmáb. i. 

A mindvégig lenyűgöző műsort, 
mely pompásan beleilleszkedik a fe-
<etevasárnap hangulatába, himnusz 
váltja fe l : Vexilla regis p r o d e u n t . . . 
Fennen lobog a királyi j e l — K e r e s z t -
fa titka ünnepel . . . A himnusz verseit 
felváltva éneklik a női és féifi karok, 
mely a lelkekre kiengesztelődést hozó 
himnuszt a hivőknek kegyelmet kérő 
eídeklese zárja be. — Ezen himnusz 
egy régi éneknek modern feldolgozása, 
mely Szabó János karnagy széleskörű 
zenei tudását és felkészültségét di-
cséri. 

A hangverseny jövedelme az egy-
házi enekkar céljait szolgálja és márc. 
18 án, feketevasárnap délután kerül 
előadásra a Jézus Szive templomban 
Jegyek 80 filléres árban az Emerica-
numban jegyezhetők elő. 

Geologiai kutatások 
Kőszeg és környékén. 

Még az ősszel érkezett be a N É.-
hez egy tz ügyben részletesen meg-
i rdokol i előterjesztés, amelynek tényei 
alapján vitéz Szabadváry Ferenc indít-
ványt is tett a megyegyülesen, hogy 
a kormányhoz intézzenek felterjesztést. 
Most jött vissza a földmivelésügyi 
nirisztériumból a válasz, amellyel 
foglalkozott a hétfői megyegyülés is. 

A leitM többek közölt a követ-
kező érdekes részleteket tartalmazza: 
„Tudomásom van a borostyánkő— 
kősiegi hegységben talalható külön-
böző ércekről, melyek antimonitot, 
léz és vaskovardot s mangán érceket 
taitalmaznak. Az ismert érc előfordu-
lások azonban a hegység túlnyomó 
részével együtt a trianoni béktkötés 
következtében Magyarotszág mai te-
rületen kivül esnek. A megmaradt 
hegységrész, a hegység keleti végző-
désé már igen csei-ély kiterjedésű és 
n^gyobbszerü bányászat kifejlődésére 
nem sok reményt nyújt. E hegységben 
álhr.dó antimonit bányászat csak 
Alsószénégető területén, átmeneti vas-
kovand bányászat pedig Borostyánkő 
területén fejlődött ki. A többi érc elő-
fordulásokra csak kutató munkálatok 
voltak. A Kőszeg melletti pannonlignit 
nyomokra nézve a 6 — 7 esztendővel 
azelőtt történt kutatások az (eredmé-
nyezték, hogy ezek csak vékory , 
lencsésen kiekelődő képződmények. 
A kérdés végleges megoldásál a te 
riilet rendes földtani felvételétől nem 
i^en lehet várni, mert erre már rész-
ietts bányaföldtani felvételekre volna 
szükség. A bányaföldtani felvételi 
munkálatok a pénzügyminisztérium 
hatáskörébe tartoznak". 

A megyegyülés ez átiratot ugyan 
tudomásul vette, de mivel az átirat-
nak ép utolsó pontja nyitva hagyott 
egy lehetőséget ovábbi intézkedé-
sekre, Kőszeg városa azonnal, még 
február 14 én intézett is kérelmet a 
pénzügyminisztériumhoz, amelyben 
most mar a pénzügyminisztériumot 
kéri arra, hogy e kérdést tűzzek napi-
rendre és tegyék lehetővé a reszletes 
bányaföldtani felvételeket ts a geolo-
giai kutatások megindítását. 

E felterjesztés kedvtző elintézese 
céljából természetesee a N. E. is so-
rompóba lép. Főleg arra is súlyt kell 
helyezni, hogy történjenek kutatások 
Kőszeg és környékén arranézve is, 
esetleg nem-e akadnak gyógyforrások 
nyomaira, mert ilyeneknek felfedezése-
vei és feltárásával egy csapassal le-
hetne segíteni Kőszeg és környékén. 

Ha elromlott a vasalója, por-
szívója, vil lamos forraloja, garan-
ciával megjavít ja Vi l lamoss* '7 

Vállalat. Kossuth Lajos u. 1. sz. 
Inspekció este 10 ig vasárnap la 

Etessük a m^'.urakut I £»er*,..y 
igényűek sze^é./ '' 



1W24. február 25. Részeg és Videke 3 

Színház. 
A Deák-láisulat munkájáról — az 

eddigi előadások alapján — megálla-
píthatjuk, elsőrangú a játék, a rende-
zés, a diszlelek. A színészek egytől 
egy'g kitűnőek. A régiek: Paxi Tei i 
Szató Errö, Huszthy Róbert, Deák 
Lőiinc, Torma Guszti, Mészáros Ági, 
Kőmives, Mikes, Kertész Hoiváih mind 
annyian jó ismerőseink, nem kell őket 
külön dicsérnünk. Azonban néhány uj 
arcot is láttunk, ők megérdemf'nek 
pár külön szót: Etdész Irén. Szabé 
László, Táncos Mimi — három név, 
három tehetség. 

Erdész Itén a fiatal primadona 
azonnal meghódította a kőszegi 
közönségei. Tehetséges tlegáns f i r ^ m 

Szép megjelenés, Övé a jövő 
Végtelerül szimpa i l us egyéniségeve 
K C s z e f . c n n ár btéikezeti, mint nagy 
primadonna. 

Mult szon.baton a „Kék lanpás1 

cimü operett ment. A p i i m a d o n \ sze-
repet Erdész Irén alakitotta : játéka 
finom, hangje kedves, tárciudása első 
rerdü. T o r n a Guszit a tőle megszo 
lő t t művészettel játszott és énekelt 
Kőműves markáns altábornagya éle t-
hően sikt iü l t . Huszthy — mint min 
dig — elegáns volt és megjelenésévé 
hódított. Szabó László szimpatikus 
színész és lud játszani. Aztán nehogy — 
elfelejtsük — a kísíegiek kedveire 
veibeIi kón ikus, a tiéfa nagymestere. 
Vaj ki ő ? Nem nehéz a felelet : Szaté 
Eit.dl mindenki ismeri Kőszegen 
Méltó pa i tne ie \o l t P í x i T e i i S2ubret 
szerepben, ugylatszik ő minder-ho 
merallja helyet. 

\ aiáinap két előadas vo l t : délu.ar 
a .Pil langó főhadnagy4, este pedig a 
„Fehérvári huszártk*. Mi rdket elő 
adast telt haz kacagta és tapsolta végig 

Hétfőn Ht iceg gyönyörű szinn ü 
vet: „A dolovai nábob leányáM i r -
tottak be. A címszerepet Toitna Guszti 
alakitotta Deák Lőrinc Tarján főhad-
nagyta csak egy jel2Ő i l l i k : művész 
A többi szereplök is tudásuk legjavat 
adtak : Kőműves, Mikes, Szál ó Lászlc 
Mészáros Agi, Táncos Mimi. Külör 
dicseietet erdemei Keresztesy Gyula 
(Biiitzky hadapród) tehetséges „után 
pótlás -. Minden jo volt, csak a közön 
seg volt kevés (a főieálés tanítóképző 
növendékti nélkül kongott volna \ 
terem) Miéi t? Kőszegen igy szokás 
operett, óh operett! 

A keddi darab : „Bál a Savoyban' 
bővelkedik az ugy nevezett „ jó berr.on 
dásokban", a meséje is érdekes, ; 
kitűnő fülbemászó zenét Ábrahám Pa. 
sze ezte. A szereplők: Huszty, Torma 
Guszti, Eidész Irén, Szabó László (a 
félszeg ügyved sztrepeben), Mészáros 
Agi es Kőműves jói játszanak es elü 
kön Szafco Ernővel mindenkit megne 
vettetnek. Mi mást kívánjunk egy 
operettől! 

Szerdán az r A p ilisi vőlegényt" 
játszónak. Gyenge náz volt, talán a 
nagy hó .riatt. A darab t rüfa ja: film 
opertt i — hat ami azt ille í igazan az 
voit az érzésünk, hogy moziban ülünk: 
a színek boszorkányos gyorsasággal 
váltakoztak, szólt a zene es pergett a 
m e s e . . . Teljes elismerés a rendezés-
nek. A főszereplők: Paxi. Saabó E. 
és Szabó L. (testükre szabott szerep 
ben) és Mészáros Ági nem szorulnak 
dicseretre. A többiek i s : Erdész Irén, 
Kertesz, Táncos Mimi, Horváth Jenő, 
Keresztessy Gyula, Tihanyi Piri és 
Kovács le* — reszesei voltak a siker 
JJek. Külön élvezel volt Szabó E. és 
Kertész tánc duett je; megmondhatjuk: 
ök a üibuiat legjc'.b férfitáncosai. 

A csütörtöki „Z .^a csikó" elő 
adáson feledhetetlen élményben voh 
fesze a szinházbajaió közönségnek : 
Cseitnyi |ozsef, a Nemzeti Szinhái 
művésze, az ismeii rádióenekes lepel! 

benne. Nem akaijuk ót dicsérni, 
telesleges, lenne Aki ott volt és látta 

játékát, hallotta énekeit, az tudja, mit 
hozott mutatóba Kőszegre Cselényi! 
Aki pedig nem volt ott, annak csak 
egyet ajalhatunk: ne mulasszon el 
máskor ily alkalmat. — A Deakék is 
kitettek magukért: Mészáros Ági, Kő-
műves, Szabó Ernő, Horváth Jenő, 
Mikes, Szabó L. és Táncos Mirci, na 
meg Kovács Ica a kölyök szerepben : 
egymást multák felül a sikerültnél si-
kerültebb alakilásokkal - . . — Ráadás-
képen Cselényi József a függönyelőtt 
néhány dalt — ez volt az est csetr.e 
géje — adott t l ő és találóan utánozta 
három nagy kollégáját: Békeffyt, 
Csortost és Rózsahegyit. 

A pénteki előadásiól jövő szá 
ttunkban még külön is beszámolunk. 
Ma csak annyit. Ez az előadás vol 
egyike a leggtandiózusabbaknak, ame 
lyet Kőszegen netresak ez évben 
egyáltalán valaha is lál'unk. I Pál cár 
szerepében Kemives Sárdor, Phalen 
gróf szerepében pedig Deák Lőrinc 
olyan felejthetetlen nagy élményt je 
let tő n ü\észi alakításokat produkáltak 
amelyet egyhamar elfelejteni nen 
fogunk. 

A végén emiitjük, akit talán az 
elején kellene, a karnagyot Szatmáty 
Endrét, akinél cstk egyet sajnálunk 
hogy nem nagyobb zenekar élén látjuk 
Szalmái) egyébként a fővárosi ope 
rett színház ál lardó 
Kőszegen lula.donkép 
szerepel Deákéknál. 

— o — 
A színház e heti müsera : Szom 

baten a Royíl orfeum nagy revücpe-
rettie „Te ssék beszállni" (előnyben 
fehér szelvény), vasárnap délután 
nagysikerű „Kek lámpás*, este „Bál 
Savoyban" operett sláger, amelynek 
Kőszegen döntő sikere volt, hétfőn 
(piros és kedden fehér), az egyetlen 
c perelt, amelyet kétszer adrak Kősze 
gen egymásután „Kek Dunau opereli 
szerepel a műsoron. E darabtól várjál' 
Kőszegen a legnagyobb sikert, szer 
dán 'piros) a Budapesten óriási sikert 
elért a Magyar Színházban 75 előadási 
elért „Egy csók és más semmi", csü-
törtökön (fehér) az ugyancsak bom 
hasikért elért „Dubarry", pénteken 
(piros) a Vígszínház nagy újdonsága 
It.dig Ottó színmüve „Ember a hid 
alatt", szombaton (fehér) bombasláper 

Csipetke - táncosoperett szelepei 
műsoron. 

karnagya, ak 
csak vendég 
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TTiindenféie rovat. 
GömbCs Gyula mondja: .Verse-

nyezz nen es versenyben vetelytár 
ddal a n unkaban. Ez nemesit. A 

tisztességtelen versery neked árt leg 
többet. 

— o — 
Gömbös Gyula írja a kőszegi 

N E.-nek, csatolva dr Kelemen Komé 
az O T T elnökének II. 14 iki jelen 
lesét: „Elnöki tanácsunk a sportpá'y 
karbantartási munkálataira 2000 P 
segélyösszeg kiutalását hozta javas 
atba." Bár csak sokszor referálhatnánk 
\ mi kis speciális kószegi ügyeinkben 
is ugy, hogy a mindenféle rovatot igy 
kezdjük „Gömbös Gyula mondja" és 
minél többször igy folytathatnók 
Gömbös Gyula ir ja". 

— o — 
Az olasz, német, török, osztra4 5 

parlamentáris élet átalakulása uta? 
most a lengyel parlamentáris élet á' 
alakulása van folyamatban. Az LI 
engyrl alkotmány sokban nagyon ha 

Fonlit az olaszhoz. A szenátus tagjai 
kapnak döntő befolyást a törvényho 
zasnal. Ezeknek kétharmadát az e'nök 
nevezi ki, egyharmadát választják — 
es ez a legérdekesebb — de csak 
olyanok választhatók, akik mint fron1 

larcosok legalább is a kalon i t r . 
d^mkereszt tulajdonosai. Ez annal er 
dekesebb, mert hisz a lengyelek a 

világháborúban magyar, német és 
orosz lobogók alatt küzdöttek és ön 
álló háborujuk csak a bolseviki Orosz-
ország ellen volt. Mindenesetre jó 
esz felfigyelni, mennyire átalakul tel 
esen körülöttünk a világ s szakit 

gyökeresen a háború utáni idők rend 
szereivel. 

— o — 
Egynéhány a mai világot jellemfő 

valóban megbolondult hir. — A japán 
dömping bicikliket Angliában 45, 
Hamburgban 1145 pergőért hozzák 
toigalomba. — A brazíliai koimány 
elhatározta, hogy az idén is megsem 
misiti és tengerbeönti vagy felégeti 
kávé és kakaótermés 50°/0-át. — t 
legújabb statisztikai kimutatás szerini 
a háború utáni 10 év alatt a gazda 
6ági nyomorúság következtében össze 
sen 10 millió ember lett öngyilkos.— 
A búzának világparitásos valóbani ára 
Magyarországra átszámítva Hamburg 
szabadkikötőben mázsánként 2 pengő, 
— A világon 67ÖO nyelv volt. Ezek 
bői ma még mindig 2296 nyelven 
beszélnek. Első helyen áll az angol 
240 millióval, követi a német 90 
millióval. 

— o — 
Az egyik budapesti n.pilap nagy 

szenzációt tálait fel. A védett birto 
kok felügyeletével kinevezett bízott 
vágókba a cikk szt i in l „csupa N. E. 
élharcost neveztek ki". Hogy mennyire 
igaz ez, csak egy példa. Tessek a 
a kőszegi járás területére kinevezeti 
bizottság névsorát átolvasni. 

— o — 
Az amerikai lapok rengeteg ha 

daisagot összeírnak. De most küi-
dőltek be egy kivonatot, ez tul lesz 
már mindenen. Ezt mord ja : Az éb-
redő magyarok megvalósítják Magyar 
országon a kózépkoii feudális világot 
A kasztrendszer lesz bevezetve és 
egyik osztály tagjai nem érintkezhet 
nrk a másikkal. A nőknek minden 
jogát elveszik és velük szemben életbe 
aptetik a középkorban dívott szoká 
sokat. — (Fel is sorol ezek közű 
néhányat, olyant, hogy még papírra 
sem lehet i ini , legalább is nem 
mienkre) 

— o — 
Egy érdeklődő aláírásával kap-

tunk levelet, amelyben a többek kö 
Ött ezt í r ja : „Talán szerkesztő úr 

tudna felvilágosítást adni arról, hogy 
miért hallgatják auyon a városi gyű 
i.ölcsös ügyét. T Ián megakadt az 
ügy valamelyik felsőbb fórumnál? Jó 
volna talán, ha a város vezetősége 
nyilatkozna a sajtóban az ügy mikénti 
illásáról. Vagy n tm éidemes ezzel 
Kerdéssel foglalkozni ?" 

E rovatban adjuk meg a választ. 
Sajnos kedvezőtlenül döntött a mi 

iszterium, még pedig azz.l az indo 
xolássál, hogy közületeknek, városok 
iák iiyen címen nem adhatja meg i 
^látásba helyezett kölcsönt. A tavalyi 
kölcsönről ilyenformán már le is kés 
ünk. De mivel ezidén is álliianal' be 

ilyen létesítendő gyümölcsösökre köl 
Cíönöket, újból elmegy a felterjesztés, 
az N. E. is közbeveti magát és van 
is némi remény arra, hogy ezévben 
most már kedvezően döntenek és tel-
esitik a város kérését. 

— o — 
Y rt unkban az összeírások azf 

mutatják, hogy csak 3 diplomás állás-
>alan van. Igaz viszont, hogy mind 
hárman most már „ősidők" óta állás-
<a anok és képtelenek elhelyezkedni. 
Tekintettel azonban arra, hogy vár-
megye főispánjának Szombathelyen 
110 állástalan közül 75 öt sikerült el-
helyeznie, reméljük, he»gy ez évben a 
őszegi három diplon ás kálváriája is 

mvgszünik. Szomorú tény, csak érett-
>égit telt állástalan kőszegi fiatalem-
ber viszont tízszer ennyi van. Az ő 
érdekükben is kell, hogy történjenek 

A m a t ő r munkák 

s z a k s z e r ű kidolgozását 
vá l l a l om , úgysz in tén 

foto-cikkek 
f i lm , lemezek stb. ná lam 

k a p h a t ó k . 

AXER I. 
fényképész. 

Ki rá ly -u t 27. 

intézkedések. 
— o — 

Érdekes és részben érthetetlen az 
elmúlt év adózási viszonyaitól a be-
számoló. Eszerint legjobb volt Sár-
várott, ahol a mult évben 105%-ot 
fizettek be (annál érthetetlenebb, mert 
tudomásunk szerint itt a legnagyobb 
a nyomor). Celldömölk teljesítménye 
meghaladta a 100% ot, 99 , '„ folyt be 
a körmendi, P8*/o a szombathelyi, vas-
vári adóigazgatási kerületekben vala-
mint Szombathely városában, 96% a 
kőszegi kerületben, 95°/o a szentgott-
hárdiban. Legkevesebb Kőszeg váro-
sánan — 87%- Valamikor Kőszeg 
volt a legjobb és legpontosabb adó-
fizető helyek egyike. Hoty most igy 
van. ezen viszont nem szabad cso-
dálkoznunk. 

— o — 
A tűzoltó testületek megsegítésé-

vel kapcsolatban a megyegyülés tudó-
sításban számolunk be. Itt említjük 
meg, hogy a vármegyék olyan értelmű 
felterjesztést tettek a miniszterelnök-
nek, hogy kötelezzék a tűz- és jég-
biztositó társaságokat, bruttó jövedel-
mük 10% at kötelesek a tűzoltó tes-
tületeknek juttatni felszereléseik kie-
gészítésére. A miniszterelnökség még 
sokkal messzebbrenrenő lépéseket 
tervez és máris nagyon előrehaladott 
tárgyalások vannak folyamatban. v.Sz. 

HÍREK 
Előadás a zárdában. A kőszegi 

Mária Kongregáció február hó 25-én, 
vasár 2p d. u. G órakor a Záreh dísz-
termében előadást tart. amelyen P. 
Böle Kornél budapesti szt. Domonkos-
rendi hitszónok amerikai missziós ut-
lárél tart saját felvételeivel kisért ér-
dekfeszítő előadást. Az előadáson 
megjelenő t. Vendegektől 50 f-ért kér 

rendezőseg árpádházi b. M i rg i t 
szentte avatása céljaira. — Helyek a 
zárda portájánál előre biztosíthatók. 
Gyermekeknek vasárnap d. u. 2 kor 
esz előadás. A rendezőség kéri a 

vendégeket, hogy a fi órai előadásra 
gyermekeket ne hozzanak, ezért ren-
deznek küiön gyermekelőadást. 

A kőszegi ipartestület ma tartja 
délelőtt fél 10 órakor évi rendes köz-
gyűlését, amely alighanem nagyon 
átogatott lesz, nemcsak a fontos 
árgysorozat miatt, hanem azért is 

mert hogy a közgyűlési meghívók 
igyelmeztetője a következőket mondja: 
.Figyelmeztetem és felkérem a tago 
rat, hogy a közgyűlésen saját érde-
kükben jelenjenek meg mert az alap-
szabályaink 6-ik § nak d.) pontja értel-
mében az a tag, aki a közgyűlésen 
meg nem jelenik s akadályoztatását a 
közgyűlés megkezdése előtt legkésőbb 
? órával az elnöknél ben nem jelenti, 
agdijának 50% át pótdíj fejében tar-
ozik a folyó évre megfizetni. Aki a 
közgyűlésen háromnegyed 10 óra után 
érkezik, az már mrg nem jelentnek 
nyilvánittatik". 

Ma nem ég a villanya, nem szól 
rádiója, hibás a Qsengője, hivja 

bizalommal Spilmann és ftrausz céget 
Kossuth L. u. 1. Inspekció cs*t 10-if 
vasár <r> i>. 



Köszt* és Vidéke 1934. február 2.). 

A* Ovodaegyesület közgyűlése 
1 évi mátcius hó 4-én fél 12-árakor 

ovodábaq lfsz, melyre az egyesi) 
let fagii f t ezúton "hivja meg az elnök-
ség Határozatképtelenség estién a 
|Özgyülés 11 én lesz megtartva. 

tyftszeQ' Q^zdakör ez évi rendes 
közgyű lését március hó 4 én d. e. 
fél 11 órakor tartja meg a városháza 
közgyűlési termehen, melyre a tagokai 
minél nagyobb számban való megje-
lenésre felkéri Közgyűlés tárgya : 
Elnök és tisztviselők választása, vá 
íasztmány megújítása é$ eln*ki jelentés. 

Kendermago* és erdély i ken 
dermagos kopasznyaku kereszte-
zése tenyésztojások Várkör 8. I 
em. kaphatók 

Az iparművészet i tan fo lyam 
meghosszabi tása március végéig ad 
alkalmat arra, hogy az eddigi részt-
vevők gyakorlatukat növeljék, valamint 
az ezután jelentkezők számára is le 
hetöséget nyújt tetszés szerint válasz-
tott szakok elsajátítására. Most hétfőn 
és kedden állítják ki a tanítványok 
tombola alá kerülő tárgyaikat az ipar-
testület termében. Megtekintése dijta 
lan Kisorsolás március 4 én, vasárnap. 

A Szinpárto ló Egyesület tagjai 
figyelmet nyomatékosan felhívjuk arra. 
hocy a megállapodás alapjan a Deák 
színtársulat március hó 14 én tar ja 
utolsó előadásit. Az egyesület szel 
vényeket, amelyek nem kerüllek eset 
leg beváltásra", s»mmi körülmények 
között vissza nem vált. A szioiévad 
esetleges meghosszabbítására ez évben 
sor nem kerülhet. 

Rálőt tek Lingauer Alb inra 
Lingauer Albin országgyűlési kepviselő 
nagy vadász Február 14 en vadasz 
területén távcsővel egv legelésző 
szarvascsordat figyelt meg. Ugyanakkor 
azonban egy orvadászt is meg pil anto't 
Rákiálllott, hogy álljon meg és tegye 
1« a puskát A vadorzó a fegyveréhez 
kapott és 200 lépésnyi távolságból a 
nála lévő manlicherből kétszer egy 
másután rálőtt Lingauer Albinra. A 
lövések nem találtak. Az azonnal nagy 
aparatussal megindult nyomozás el-
fogta a tettest Kristály József eger-
vftlgyi lakój személyében. 

A Nemzeti Egység kőszegi ke-
rületi és Kőszeg városi szervezetének 
hivatalos órái március hónapban: A 
városi irodában vasár- és ünnepna 
pokon is minden nap délelőtt 11-től 
12 óráig, délután csak hétköznapokon 
4-től 7 óráig van hivatalos óra. Min 
dennap délelőtt 10-tŐl 11 ig Vágó 
Sándor nyug. százados, 11-től 12 ig 
valamint d u. 4 tői 7 ig Márffy József 
és Kühn János körzeti titkárok állanak 
a felek rendelkezésére. A N. E. kő-
szegi szervezetének alelnökei is minden 
héten tartanak inspekciót a következő 
sorrendben. 28 án szerdán délután 5 
tői 6 ig Dömötör Qyula az ipartes 
tület elnöke, március 14 én szerdán 
délután 5 és 6 óra között Sulyok Fe 
renc a gazdakör alelnöke, március 
2 l -én Dömötör Gyula, 28 án pedig 
ismét Zoltán Géza fogadják a feleket 
A női szervezet elnöknője, Pétery 
Béláné titkárnőivel minden csütörtö 
kön, tehát március 1-én, 8 án (15 én, 
a nemzeti ünnep miatt nem), 22 én 
és 29 én tart 5 és 6 óra között hi-
vatalos órát a városi irodában. Vitéz 
Szabad/áry Ferenc kerületi titkár min-
den szombaton reggel 8-tól délután 
2 ig vásártéri irodájában, szentgyörgy' 
Czeke Gusztáv kormányfótanácsos, 
kerületi elnök ugyanciak minden 
szombaton gyári irodájában 7,11-tAl 
»/ 1 ig fogadják a feleket. A szervezet 
minden tagja a jelzett időben bármi-
lyen észrevétellel, panasszal, indít-
vánnyal, közérdekű vagy magánkére-
lemmel a hivatalos órák alatt a szer-
vezet bármely vezetőjéhez fordulhat. 
A városi szervezet tagjai elsősorban 
a városi i ndához forduljanak. A vá 

rosi iroda nem tagpknik és érdeklő-
dőknek is szívesen nyújt felyijá^p 
itást.' 

Roboz Béla a bécsi kémi roda 
a lka lmazot t ja vo l t . Magy nort veri 
fel elmúlt év őszén Kőszegen a Roboz 
ügy. Most a szociáldemokrata bécs' 
ázadás levérése után Robozékkal kap-
csolatban érdekes dolgokat állapítottak 
meg az osztrák hatóságok. Leleplezték 
íz osztrák szociáldemokrácia közös 
kémirodáját. A kémiroda vezetőie Lőw 
százados volt, aki szintén a büntető 
hatóságok kezei közé került. Vallomá 
sából megdöbbentően bontakozott ki 
ÍZ egész fOldalatti szervezett állam 
ellenes munkájának képe. Most nyert 
megállapítást hogy a mult év őszén 
Kőszegen öngyilkossá lett Roboz Béla 
ennek felesége és 1 nre nevű fivére a 
kémiroda alkalmazottai voltak. Mikor 
Roboz Béla a rohonci határnál a ma-
gyar hatóságok kezére került, az volt 
i megbízatása, hogy kikémlelje, meg-
van e erősítve Magyarország nyugati 
határa és egy osztrák szociáldemo 
krata államcsíny esetén nem kell e 
ihól tartani, hogy a magyarok közbe-
lépnek. Kém útjára elkísérte felesége is 
iki a futárról közvetítette férje üze 
neteit és leveleit a bécsi kémközpont 

Robozné, akit Roboz I nrével na'< 
együtt szintén letartóztatták, azt állitja, 
hogy nem tud a, hogy mire vonatkoz-
ak az általa közvetített üzenetek. 

Róth Jenő kö lcsönkönyv tárának 
ú jdonsága i : Katz: Vidám napok, 
Zobeltitz: Die unruhigen Mádchen 
Hiv i előfizetés csak 1.20 P. 

Uj épületek, villanyvilágítás és 
csengő szerelését olcsón t s meg-
bízhatóan vegzf Spielmann és Krausz 
Cég. — 

Egerek á l ta l megrágot t fák 
kezelése Nemcsak a nyulak, hanem 
iz egerek is megrágják a fákat. Több 
nyire akkor, ha a fák szalmával vagy 
kukoricaszárral vannak bekötözve. A 
szalma és a kukoricaszár ugyanis jó 
telelőhelyet, fészket ad az ősszel téli 
szállást kereső mezei egereknek. Ezek 
aztán a burkolat védelme alatt a fák 
héját, sőt magát a fatestet is, sok 
esetben gyütü alakban teljesen körül 
rágják, a fának seb felett levő része 
éhen hal, elszárad Az ilyen köröskörül 
lerágott fát legjobb a rágás alatt le 
vágni és a törzscsonkból kifejlődő 
hajtásokból egyet meghagyva uj tör-
zset nevelni. A kevésbé megsérült fák 
sebhelyének széleit vágjuk éles késsel 
óvatosan simára és kenjük be minél 
előbb oltóviasszal vagv gyümölcsfa 
kátiánnyal. Nyul é* egér ellen tehát 
ne használjunk szalmát vagy kukorica 
szárakat, hanem kötözzük be galyakkal, 
vagy 4—5 rétegben felcsavart újság 
papírral. Ujabban áfák törzsének bél 
zsírral, avas szalonnával és hasonló 
anyagokkal való bekenését is ajánlják 

Tasnády Fekete Már ia öt hó* 
napos k is leánya mint f i lmsztár a 
Színházi Életben. Remekül illusztrált 
cikkben számol be a Srinházi Élet aj 
száma arról a filmről, amelynek Tas 
nády Fekete Mária, az egykori Mitfs 
Magyarország öthónapos kisleánya i 
főszereplője. Egyed Zoltán Góth S*rt 
dórral csinált interjút, Hatvany Lilf 
Móricz Zsigmond és Zolt Béla dórab 
iáiról irt beszámolót. Ernőd Tamás 
Olaszországból ir arról, hogy a Mri 
^yar Szivárvány egyik hölgytagjának a 
cezét megkérte egy olasz herceg. Er 
dós Renée kis regénye kezdődik ebbén 
a számban Háromfelvonásos darát* 
mellékletül az „Ember tragédiáját", 
kottamellékletén pedig Nem léha ka 
landot keresek én cimü slágert közfb 
Szép cikken és novellán ;s gyönyört! 
képeken kivül 64 oldalas Rádióvilág* 
hiradó, kézimunkamelléklet és 32 olda ' 
1as gyermekújság van még a Színházi 
Élet uj számában, amelynek ára 60 fttl. 
Előfizetési dij % évre 6.50 pengő. Kap 
ható Róth Jenő könyvkereskedésébe|?rádió 

A Kőszegi § p o f t Egylet nem 
vesz részt a oajnoki küzdelmekben, 
hogy ha zöld asztal ^ellett akarják a 
bajnoks^a sorsát eldönteni. A budi 
pesti MLSzi ugyancsak hangos mos 
tanában a botrányoktól. De ugylátszik 
a nyugati szövetségbe is jut botrány 
rnyag, mert ez a ZTE és a MAV 
vasutas ismeretes ü^ye. Amatőr csa-
oatokat nagyobb sérelem nem érhet, 
mint hogyha a zöld gyepen elért érté 
kes ered nényeket a zöld asztalná' 
borítják fel. Különösen súlyosa mos-
tani Z r e - M Á V ügy. A ZTE a baj 
nokságra tör és az élen van. Érthető, 
no^y nagyon kellemetlenül érte az a 
vereség, amelyet Szo nbathelyen szen-
vedett. Az ott leadott 2 pontot azután 
a zöld asztalnil megkísérelték vissza-
;zerezni. Ok, hogy az egyik MAV já-
tékos, aki le volt igazolva, szeptem 
ber 1-én a ZTE szerint m ^ nem 
szerepelhetett vo lna, hanem csak szeD-
tember 5 én. A i első fórum a ZTE-
iek adott igazat, a második fórum a 
WAV-nak, a harmadik fórum, amely a 
lapokban döntött, ismét a ZTE nek. 
Ez a zöld asztal mellett elnyert 2 pont 
a ZTE nek a bajnokságot jelentheti. 
Pedig bajnokságot nem a zöld aszta 
on, hanem a zöld gyepen kell meg-
nyerni. A határozat a legnagyobb 
mértékben igazságtalan és egyformán 
sújtja a szombathelyi csoportnak mind 
e^ylk a bajnokságban résztvevő csa 
oatát, de sújtja a nyugati kerület jó 
futballsportjának hírnevét is és a baj 
nokslgban reális lefolyásával szemben. 
\ pápai Perutz elindított e^y akciót, 
amelynek máris nagy sikere van. A 
nyugat magyarországi labdarugó elnök 
séghez Győr beadványt intéztek, amely-
nek tartalma a következő: Alulírott 
egyesületek tisztelettel bejelentjük, 
hogy a ZTE - MAV mérkőzés ügyében 
hozott határozatot indokolatlannak és 
ugy egyesületeinkre, mint a kerületi 
sportérdekekre nézve sérelmesnek ta 
áljuk s ennek következtében bejelent 

jük, hogy mindaddig, mig a szövetség 
ez ügyben határozatát a tényeknek 
megfelelően meg 'nem változtatja, a 
bajnoki mérkőzéseken nem veszünk 
részt." A beadványt már eddig aláírták 
a Pápai Perutz Sport Egyesület, a 
Pápai Vasu'as Sport Egyesület, a Za 
aegerszegi MOVE Sport Egyesület, a 
Sromha'helyi MAV Sport Egyesület és 
a Kőszegi SE. Valószínű azonban, 
hogy még csatlakozni fo^ a többi 
egyesület is és igy o'yan váratlan és 
nagy horderejű mozgalom indult e'. 
amelynek következményei valóban 
beláthatlanok, de amelynek talán nem 
r.arad el az az eredménye, hot;y 
sportban érvényesül nemcsak az igaz-
ság. hanem az igazi amatőr sport 
szellem. 

i r e l e s s e n 

a Kőszeg cs I 'idéke 
hasábjain saját érdekében. 

* SzappanszUkségletét bámulato 
san olcsó árak mellett szerezheti be 
a Főtér 10 számú gyári raktárban. 
Legolcsóbb és leggazdaságosabb, ha 
hulladék szappant vásárol. Kg.-ja 74 
fillér. Kézmosó hulladék szappan kilója 
94 fillér, borotvaszappan hulladék 
kg.-ja M O P . 

Rádiót, gramofont, csillárt és 
egyéb villamossági cikkeket olcsón 
vehet részletre Spielmann és Krausz 

szaküzletében, 

Hivatalos rovat. 
120—1931. sz. Közhírré teszem, 

hogy Vasvármegye törvényhatósági 
biztosának az alábbi közérdekű hatá-
rozatai a polgármesteri hivatalban 
1934 évi f ibruár hó 26-tól március 
12-éig közszemlére vannak kitéve, 
nely id5 alatt azok megtekinthetők és 
jllenük felebbezés adható be. 

Ad. 1618-1921. Kőszeg szab.kir. 
negyei város 1932. évi zárszámadása. 

Ad 1459-1934 A református 
egyházközség állandó évi segélyének 
megállapítása. 

Ad. 19 eln. 1934 Fekete Károly 
ellenőr fegyelmi ügye 

Ad 2676-1934. özv Németh 
józsefné kegydijának megállapítása. 

Ad. 1674-1934. özv. Csányi 
Gyuláné illetősége. 

1658—1934! Közhírré teszem, 
hogy a városban mult év november 
24 én ebveszettség miatt elrendelt 
zárlatot megszűntté nyilvánítom. Ebiek 
a város belterületén harapás biztosan 
kizáró szájkosárral ellátva szabadon 
is ereszthetők. 

2507-1934. sz. Közhírré teszem, 
ho~y az 1934. évre szóló földadó ki-
vetés f. évi február 26-tól 15 napi 
közszemlére van kitéve az adószám-
viteli ügyosztályban. 

2506-1934. sz. Közhírré teszem, 
hogy az 1934. évre szóló h^zadó ki-
vetési lajstrom f. évi február 26 tói 
15 napi közszemlére van kitéve az 
adószamviteli ügyosztályban. 

2373-1931. sz. Felhivoq az érde-
keltek figyelmét a 750—1931. M. E. 
számú rendeletre, amely a vámérlés-
nél, gabonában szedhető dijak száza-
lékát, újból szabályozta. Ezen rende-
let iránt érdeklődőknek bővebb fel-
világosítást a polgármesteri iktató 
hivatala nyújt. 

2324-1934. sz. A m. kjr. föld 
müvelésügyi mmiszter 50 700 — 
VII. 3 számú rendelete alapján köz-
hitté teszem, hogy azoknak a külön-
leges növényvédelmi szereknek 
forgalomba hozatali határideje, melyre 
nézve ez a haláridő 1934. január 31-ig 
volt megállapítva, 1934. évi ápriliá 
30 ig meghosszabbíttatott. Egyben 
köili irré teszem, hogy a különleges 
növényvédelmi szarek jegyzékébe pót-
ólag „Meritol", „Rézmeritol" valamint 
„Eruca" nevü szerek is felvétettek. 

dr . v i téz Nagy M ik lós 
polgármester h. 

Ipartestületi közlemények. 
Az Ipartestületek Országos Köz-

pont annak sürgős bejelentésére hivta 
fel az ipartestületet, hogy az 1933. év 
folyamán a kisiparban használt .'kül-
fö'd : gyártmányú munka ás erőgépek-
ből, mely iparosoknál kerültek birói 
árverés alá. Felkérjük testületünk azon 
agjait, akiknek ilyen árverésekről tu-

domása van, szíveskedjenek azt f. h5 
27-én a hivatalos órák alatt az ipar-
testületnél bejelenteni. 

Panasz tárgyát képezi, hogy egyes 
munkaadók vidéki munkásukat és se-
gédeket alkalmaznak ugyanakkor, női-
kor az illető szakmában helybeli munka-
nélküli szakmunkások is vannak. Fel-
kérjük tagjainkat, hogy a panaszt ve-
gyék fjgyelembe és helybeli munká-
sokat alkalmazzanak 

Legolcsóbban kapható: 
épüle t fa deszka 
sző l lőkaró gyü <fticsfakaró 
cement cemealc tövek stb. 
Tetőcserép és fa l i t ég la 

gyá r i l e raka t . 
FRflNKL FERENC FATELEP 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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