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Mit rejtegetnek 

a kőszegi hegyek? 
I r t a : J a m b r i t s L a j o s . 

Mar századokkal ezelőtt is kisér 
létezett Kőszeg város bölcs vezető 
sége azzal, hogy a kőszegi hegyek 
rejtekébe, mélyébe hatol jon. Ismer jük 
a városi jegyzőkönyvekből , hogy itt 
meszet termeltek, szenet bányásztak, 
építésre követ fejtettek, a k i tűnő sárga 
agyagból a f i zekasok és kályhások 
keresték meg kenyerüket. 

Ha még régibb időkre megyünk 
vissza — tudjuk, hogy a szomszédos 
Szent V id hegyen ' és környékén 
bronzöntömühelyek vol tak és a hegy-
ség ant imon és rézérceit használlak 
fel. A Szent Vid őstelep bronz és 
készbronzáru beszerzési hely volt es 
már a prehisztor ikus idők egyik ke 
reskede'.mi gócpont jává lett és Európa-
szerte is nerték. 

N«gyon helyes tehát, ha váró 
sunk vezető férf iai és polgárai ú jból 
éí újból megkísérlik e nagy hord 
erejű kérdéssel fog la lkozn i . N e n sza. 
bad még á ldozatok 'ó l sem vissza 
riadni. Dábrecea, Hajdúszoboszló vá-
rosok csak a közelmúl tban hoztak fel 
értékes kincseket a fö ld mélyéből. 
Azok a hőforrások, miket ott feltár 
tak, nagy jövedelmet jelentenek e v i 
rosoknak, kenyeret sok csa lád iak és 
gyógyulást, egészséget embertársaik 
nak. 

Kőszeg város vezetőségének egye 
nesen feladata kell, hogy legyen, e 
kérdés nap ; renden tartása és nem 
szabad azt a bürokrácia útvesztőjében 
elsül lyedni engedni. H* nincs ál lami 
támogaiás, akkor a város maga vegye 
kezébe a do lgot . Teremtsen rá fede 
zetet, létesítsen egy kutatási alapot es 
próbálkozzék el indulni . Ak i mer, az 
nyer. 

Nem vagyok szakértője a fö ldtani 
tudománynak és igy útmutatással nem 
főhetek, de bemutalok néhány érdekes 
do lgot a múl tbó l , ami erőt, batorsá 
got ad, ha nem is szakismeretet. 

1756 márciusában, a városi ta-
nácsülésben, az udvar i kamarának egy 
rendeletét hirdették ki . mely s?erint 
a kamara megengedte Sík? József 
t i ro l i k incsásónak, hogy az Óhaz kör-
nyékén kincset tár jon fel. (Innen a 
Kincshegy elnevezés.) A magisztrátus 
előtt meg is jelent Siks József és be-
mutatta varázsvesszőjét, s rövidesen 
az egész hivatalos apparatus ment ki 
az Óház alá, hogy a nagy müveletnel 
jelen legyen. Az ásatásokat Siks József 
a maga költségén végezte és városi 
hajdúk állták körü l a munkásokat, 
nehogy a kincsek eltűnjenek Érd"kes, 
hogy a varázsvesszők nem üköd-^k. 
Kincsekre sem akadtak és r sem 
a várostól, sem a kamarától anyagi 
támogatás.nem jöt t , Siks József ur 
abbahagyta egy napos mu ikáját. 

Nem is nemes érc kei tset t a 
varázsveiszős t i ro l i , han*™ a törté 
nelem nyomán elrejtet* kincset ak^rt 
találni az óház alatt, hol vái vol t és 

állítólag aranyrudakat és forrasztott 
ezüstöt rejtettek el. 

1842 évi ok 'óber havában rés? 
/énytársa->ág alakult Kőszegen kőszén 
Kutatásra és ásásra. A városi iegyző 
könyvek tanúsága szerint az ő : k u t n á ' 
bányásztak is szenet és szállították is 
azt a városba, de nincs nyoma anna'<. 
hogy miért aludt el a dolog. Nag /on 
valószínű, hogy a technikai eszkőzök 
és talán a közlekedési eszközök 
hiánya miatt is, megszűnt a további 
munka, de talán azért is, mert a szén 
nem tudott versenyezni akkor a még 
o lcsóbb faárakkal. M i is látható az 
Ó i k u t környékén néiány tárna helye. 
E sorok írója, mint polgármester, szin-
>én kutatott sz^n u t i n az ózku t kör-
nyékén, ds néhány rnpo- kísérlet után. 
fedezet hiányában, feladta a do lgo ' 
és elállt a további kutatástól, azért is. 
nert itt is a varázsvessző mondta f i i 

a s/o lgálatot . (Két előkelő barátom 
vál lalkozott a szén kutatásra, de több 
lapi munkájuk nem eredményezett 
• zene i . ) 

Néhány évvel ezelőtt, ugyancsík 
* szomszédos Cák község alatt Indult 
»eg egy szénbánya üzem. Barna sze 

net tártak fel. Szállították is a kőszegi 
i i lomásra, de az üzem tőke h iány iban 
nngszünt. Sokan láth itták !.». ezt » 
kezdít leges erővel p róbá l ko íó üzemet 

A velemi melegforrás is a kőszeg 
hegyekből jön. Tudom, hogy Velem 
község eleget próbálkozot t az il leté 
kcsek figyelmét felhívni, de minded-
dig er«dménytelenül. 

Nem is olyan régen, még Kősze-
gen is égettek meszet. Innen a „Kalch-
graben" elnevezés. 

Itt említem meg, hogy a háború 
után e>zy bei l in i pénzcsoport járt ná 
lam, mint polgát mesternél és a Kalch 
graben-ben akart trgy nagy szanató 
r i uno t építeni. De elmaradt, mert 
T.int ismerf tes. a márka egészen le-
rongyolódot t . A németeket senki sem 
hivta Kőszegre. ö:< maguk keresték 
ki a helyet is és 50 ho ld erdő: a'<ar 
isk bére'ni a várostót. Lehet, hogy 
más cél ja i t is voitak. 

A kommün után is igen érdekes 
jelenet játszódott le polgármesteri szo 
bániban Egy délelőtt folyamán ala 
c«ony, oorotvál t képű, jó l öltözött 
francia fe i f iu állított be irodámba. 
Előadta, hogy már egy hete van Kő 
szegen, s miután fáradozása ered-
ménnyel járt , bemutatta nekem a kő-
izegi hegyekben talált különféle kőzet-
mintáit Szinte nem hittem szemeimnek, 
olyan gyönyörű kő darabokat szedett 
elő kis zsákjából és ismételten kije-
lentette, hogy ezeket a kőszegi he-
gyekben tárta fel, i l letve találta. Ér-
deklődöt t , hogy a város szívesen 
látná ha egy gyár létesülne, mely 
k^disztátgyakal dolgozna fel. Biztató 
szavaim u ^ n kijelentette, hogy hazá 
jából fog majd értesíteni a további-
akrál. Egy hónap múlva meg i i ér 
nezett francia barátom levele, melyben 
azt közölte, hogy Magyarország ez-
idő izer in t nem alkalmas terület arra, 
hogy itt íd-gen tőke helyezkedjék el. 
Igy a francia. 

Érdemas feljegyezni azt is, hogy 
a legutóbbi években feltárt v á r o ű 
ronokbánya nagy jelentöségg-.l bir 
a vArosra nézve, különösen az épit5-
ipar szemp mt jából . H i nem volna, 
akkor éreznék igazá i hiányát. Hiszen 
eddig a Gyöngyös patak part jait bo.i-
togattuk és ástuk építő h o n o k u'án, 
mig a feltárt homokbánya részben a 
meszet is pótol ja. 

De le í rón még — bárcsak rész-
ien idevágó — néhai herceg Esterhízy 
Miklóssal fo lytatot t egyik tárgyaláson 
;rd»kes anyagát is. Hátha újból ak-
uális lesz egyszer. 

A lékai herceg igen érdeklődött 
íazdtsága és hir tokál lomány a iránt. 
\ d i r osz l ó i nyuga' i részen van hit 
Mzománynak egy kb. 40 holdas külön 
erdf je, melyet a városi erdő választ 
- I a hercegi'ŐI. Ennek az elcserélése 
tárgyában beszélgettünk több írben. 
Ezen beszélgetés során jött elő egy-
ikben Kismartonban, hol a herceget 
meglátogattam, egy nagyszabású terv 
programba vétele. A herceg a Gyön-
gyös patakot akarta elektr i f ikálni, egv 
ékai központtal . A lékai vár alatt 

ugyanis egy 60 kat. ho ldnyi halastó 
Terül el. ^« l ynek védőfalai még m i 
is állanak Ha ezt a n i g y terülelet, 
— mit a Gyöngyös patak szel át — 
vízzel megtöl t jük, óriási erő halmo-
zódik öss?e nagy eséssel, mely a 
vil lamos áram termelése mellett, nyá 
ron és télen is pompás szórakozó 
helyül szolgálna. Tervbe vettük még 
Léka és Kőszegiek nemcsak vi l lamos 
árammal való ellátását, hanem vil lamos 
kocsi járatot is akartunk létesíteni 
Persze az áramszolgáltatás, tekintettel 
a nagy termelésre, még nagy területet 
vont volna érdekeltségébe. A tervelcen 
két német és egy magyar mérttök 
dolgozott . M ' ko r már papiroson min-
dAn készen vol l , jö t t a háború szo-
noru vége, jött a kommün, utána 
Tr ianon, mely a gyönyörű tervet ketté 
/ágia. Ma országhatár van köztünk 

Egy város életében nincs meg 
állás. Legfel jebb kisebb pihenés. Ter 
vezni, dolgozni , programot kell esi 
nálni és mind ig csak előre nézni és 
akadályokat elhárítani. Tehát ássunk, 
für jünk, kutassunk, próbálkozzunk, de 
meg ne ál l junk és meg ne hátrál junk, 
mert a bátraké a szerencse. 

Hz Ipartestület simult évi működése. 
A kőszegi ipartestület a k ö z g y j 

lésével kapcsolatban részletes jelen-
tésben számolt b t az elmúlt év ese 
nényeiről. A jelentés minden kétséget 
kizárólag bizonyí t ja azt a nagy és 
eredményes munkát, amelyet az ipar-
testület elöljárósága, különösen annak 
agilis elnöke, Dömötö r Gyula végzett 

A terjedelmes jelentés elsősorban 
az iparosság helyzetével foglalkozik 
általában és a helyzet ismertetésével 
kapcsolatban bele szövi a jelentésébe 
az elnök azon rendeleteket, melyeket 
a kereskedelmi miniszter az Iparosság 
érdekében kiadott . To ' ' x során 
k rono log ikus so r rendbm ueszámol az 

Inök azon felterjesztésekről és határo 

zatokról, amelyeket az elöl járóság 
mindig az iparosság érdekeit szem 
előtt tartva hozott. 

Jelentette az elnök, b 0 g y a b m k -
szerü fedezettel n e n rendelkező k is -
iparosok árubeszerzés céljaira kisebb 
aagyobb kölcsönt vehetnek igénybe, 
az ipartestületnél, mely áilami, i l le tő-
eg városi hozzájáru'ást. 

Előterjesztést tett az e l ö l j i ' ó s á g 
aziránt, hogy az ipar igazolványokért 
f i l y a m o d ó k köteleztessenek arra, hogy 
előre fizessék meg a testü'eti belepési 
dijat. Előterjesztést tett az elöl járóság 
aziránt is, hogy a gazd iknak n y i t o t t 
<amatmérséklés az i p a r o s s i ' r a is k i -
te r jesz tessék. A kéz nüvesipari k iv i te l 
negszerve'.ésével és fejlesztésével f o g -
lalkozva memorandumot a d u t be az 
elöljáróság és ennek támogatási ra a 
város országgyalési képvis t lö jét is 
felkérte. A kontárkérdéssel több ízben 
is foglalkozott a veza tősé^. A kü lke-
reskedelmi hivatal felállításával k a p -
csolatban folhivta az elöl járóság áz 
Ipok figyelmét a kisipari készítmé-
nyeknek kü l fö ldön való elhelyezési 
kérdésére. Az épitö ipar gyakor lásra 
vcnatkozó'ag foglalt néhány kérdés 
ben állást az e l ő l j i r ós tg . 

Tagértekezleten tárgyalta az ipa-
rosság azon sérelmeket, melyeket hely-
i en észUU az egyes tanintézetek és 
egyéb intézmények magatartásával 
kapcsolatban, melyek a helybel i i p a . 
rosságra sérelmesek voltak. Ezen sé-
relmeket sikerült legnagyobb részben 
orvoso'ni . békés megegyezés fo ly tán. 

Az O T I ügyekkel és a járu lékok 
be nem fizetése ügyében is állast 
foglalt az iparosság. 

Jelentette továbbá aa elnök, hogy 
a helybeli keres'<ed^i tá rsada lon és 
az iparosság között eddig is fennál lot t 
barátságos viszony további á p o l á u 
céljából a Kereskedelmi Kör székh í -
tyét az ip i r testület székhazába he-
lyezte. 

Sajnálattal vette tudomásul *z 
elöl járóság, hogy a kereskedelmi m i -
niszteriu n a cipészszakosztály kebe-
ében alakult szál l i tócsoportot fe losz-

latta és az, 1933. év tartarmára a köz-
szállításból kizárta, mert a k ibővü l t 
száll í tócsoport tagjai egymás közöt t 
megegyezni nem tudtak. A megegye-
zés azóta megtörtént, a nit az e lö l já-
róság b» Is iafentett. 

Jeientette az elnök, hogy az ipa-
rosság ismereteinek bővítése cél jából 
readezelt Ismeretterjesztő előadások 
stb. eredményre nem vezettek, mert 
az iparosság érdeklődést az előadások 
iránt nem tanúsított. Annál nagyobb 
az érdeklődés a havonkint tartott tag-
értekezleteken, ahol az iparosság 
ügyes bajos dolgait beszélik meg. 

Jelentette az elnök, hogy az 1983. 
évi tagdijak 50 százaléka még n in-
csen befizetve, sőt még 1932. évről is 
van 180 pengő hátralék. Ezen jelen-
ség mindenesetre az iparosság szo-
morú gazdasági viszonyaira vetett 
világot. 

Az i p a r t e s t ü l e t e l ö l j á r ó s á g a h e t e n -
k in t h á r o m s z o r k e d d , c s ü t ö r t ö k é j 
s z o m b a t d é l u t á n t a r t o t t h i v a t a l o s ó r á . 
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kat. Az elmúlt évben az ipartestület 
iktatójában 466, az 0 T 1 részére külön 
felfektetett iktatóban 498 összesen 
064 ügydarabot iktattak, melyek közű 
év vegéig 32 ügydarab kivételéve 
minden ügyet elintézett az elnökség 
Az elmúlt évben 1 rendes közgyűlés 
12 rendes előljarósági ülést és 4 tag 
érit kezletet tartott az ipartestület Ta 
nor cszerződés köttetett 42, felszaba 
dult 58 tanonc. 183 segedbejelentés 
és 186 segédkijelentés történt. Kon 
tárkodásért a rendői i büntető bíróság-
nál 1932. évben 19 esetet, 1933. év-
ben pedig 38 esetet jelen eit be. A 
feljelentett kontárok 90°/« a meg is 
lett büntetve. A tagok létszáma jelen 
leg 331. 

A gazdakör közgyűlésé, 
Mul l vasárnapon délelőtt népe* 

gyűlést tartott a helybeli gazdaköt 
Sulyok Ferenc alelnök vezetesevel. 

Az elnöklő megható szavakka 
emlékezett meg az elhunyt elnökről 
Szova Ferencről. Hálás szavakban 
méltatta az ö hosszú időn át teljesi 
tett szolgálatait, mely buzgó munkás 
sági mindenkor a kisgazdák érdekei 
védte férfias, erős akarattal. Emléke 
és erdemeit jegyzőkönyvben megörö 
kiteni határozta a közgyűlés. 

Ezután a szokásos évi jelentése 
ket hallgatták meg és vettek ludo 
másul. 

Minthogy a gazdakör tisztségei 
nek hároméves mandátuma lejárt, a; 
e lnök lő elrendelte a t itkos szavazást 

Elsőben az e l rök i állásra A tit 
kos szavazás teljes egyhangúságot 
eredmenyezett A közbizalom Sulyok 
Fcrerc eddigi alelnököt ültette az el 
nök i székbe. Alelnök lett Eitner Gusz 
táv birtokos, titkár i f j . Stipkovits 

h t ván oki. gazdász,pénztáros Holczer 
Mihály, ellenőr Bedi József, könyv 
taros Bakos József, számvizsgálók 
Wáchter Gyula és Maitz János, ügyész 
dr. Stúr Lajos. Választmányi rendes 
tagok lettek : Bauer Antal, Abért 
István, Farkas József, Dóra Lajos, 
Wurst Kamill , Loibersbeck János, 
Jákli Ede, Wehofer Fülöp, id 
Kovács János, vitéz Láng József 
Prisznyák János, Simon József, id. 
St ipkovits István, Scheck Alajos, 
Szova Jerő Szmolján László, Virág 
István, Schwahofer János, Tompeck 
Antal. Pott*gok lettek : Abért József, 
Bende István, Holczer József, id 
Már f fy József 

Az egybegyűltek a választás ered 
ményét nagy lelkesedéssel fogadták 
es szivelyesen üdvözölték az uj ve-
zetőséget. 

M i is őszinte nagyrabecsüléssel 
köszöntjük azt, de különösen annak 
uj e'nöket. Sulyok Ferenc akár mint 
kötelességtudó polgár, akár mint « 
kisga* datársadalom szószolója, méltó 
u:ód;:i e ódjének és jóemlékü édes 
aiyjanak, aki szintén vezérembere volt 
városunk gazdalkodóinak. Csak ?z 
öreg emberek emlékeznek vissza t n 
nek áldásos mökfdésére. Akkor me^ 
nem volt gazdakör, nem volt egylet, 
cs^k az -l iatvedő egyesület mŰKÖdöti 
ugy, hogy példátadó volt az egész 
oriízágban. Mégis az ő tekint l y , 
szilárd jelleme, gazditársai iránt la 
nusi ott készsége és jósága szoros 
baráti és egye értő összetrrtasban 
metériesben egyesitette éket. M t 
bőv I b tapasztalatokat szerzett fi 
bizonyára ennek c~ ' ' . „ / " J H I fo^ j 
azi az egyesülete vezeim, mely oly 
k i tünie 'ő egy non^usággal tette men ói 
vezerévé 

ha nem ég a villanya, nem szól 
a rádiója, hibás a csengője, hivja 
bizalommal Spilmann es Krausz céget 
Kossuth L. u. 1. Inspekció este IO-ig 
vasárnap is. 

S z í n h á z . 
Már közeledünk a sziniévad vége 

felé. „Uto lsó hét1* hirdetik „dráma 
hangon" a plakátok. De csak köze 
ledűnk : még kigyúlnak a Bálházban 
esténként a rivaldák lámpái, még mó 
kázik Szabó Ernő, még táncol Pax 
Teri, még énekel Torma Guszti, még 
mosolyog Erdész Irén, még me^ha-
lolnak a közönség felé, ha zug a taps 
Deák. Kőmives, Huszthy, Szabó László 
Mészáros Agi még itt vannak, még 
játszanak ami „színészeink". 

Szombaton a „Csipetke* operrttet 
adták. Paxi Teri bajosan eleven Csi 
petkeje mindenkinek nagyon tetszett 
Szabó Ernő a tőle megszokott stüus 
ban játszott, tréfált és nevetteteti 
Kőmives — mint m ind ig—komo lya t 
kidolgozta szerepének figuráját. Külön 
d cséretet érdemel Deák részegje és 
Horváth Csicsanek kapitánya — sokat 
mulatott rajtuk a közönség. Jók voltak 
meg Táncos Mimi, Erdész Irén, Ker 
lész, Keresztesy, Huszthy, Szabc 
László és Tihanyi Piri. 

Vasárnap a ,.Kek Duna" és 
„Tessék beszállni" operettek kőszeg 
reprize ment nagy sikerrel, nagy 
közönség előtt. 

Hét fő : „Tánc a boldogságért 
operett. Erdész Irén és Szabó László 
jutalomesije. A közönség telt házzá 
tüntetett uj kedvercei mellett. Dt 
meg is éidemeltek. Erdész Irén oly 
f inom bájjal énekelt, játszott és tan 
colt, hogy szinte önmagát multa felül 
Szabó László kedvesen goromba, dt 
gorombán is szerelmes újságírója 
igazán „szabólászlós" alakítás volt 
De a többieket sem tudjuk kellőkepen 
dicsérni. Deák (Grando), Kőmives 
(Sztanics), Torma Guszti, Szabó Ernő 
( i „tészta jelenet" hőse), Mészáros 
Agi, Keresztesy, Horváth, Mándoki , 
Korányi, Bozsó és Kárpáthy. Kár. 
hogy ennyire üres, tartalmatlan ope 
rettet kaptak jutalomjátékként, mely 
nek eyyes táncszámainál és k is io 
lasainál szívesen láttuk volna a „cen 
zurát". 

Kedd : „Pi l langó" operett. Torma 
Guszti és Huszthy Róbert jutalom 
jateka. A közönség melegen ünnepelte 
őket. Torma Guszti mint Pillangó, 
Huszthy mint Tahi István — öregbi 
lettek sikereiket. Szabó Ernő szokat 
lan szerepében — megszokottan jó 
volt. Mészáros Áginak nemcsak 
szőke haj, de a bakfis szerep is „ jó l 
ál lot t" . Kőmives komoly munkát veg-
zett. A sikerből részt kérnek még 
Kertész, Táncos Mimi, Horváth és 
Tihanyi Piri. 

Szerda: „Süt a nap" életkép 
Táncos Mimi és Kőmives Sándor 
jutalomestje. A társulat nagy sikerrel 
vetítette elénk Zilahy életszagú da 
rabját. A babér Kőmivest és Deákoi 
illeti. Feltűnően nehéz feladatukat, fel-
tűnően jól oldották meg. Táncos Mimi 
a népszerű komika, mint postan-es 
terne „szapora nyelvű" alakítással 
cpte meg nagyszámú tisztelőit. Hor 
/ath Jenőnek különös tehetsége van 

(mar a „Sárga csikó" ban észrevettük 
a parasztemberek ábiazolására. Ebben 
i darabban is tökéleteset nyújtott A 
Süt a napM összhatás oly nagy volt, 

Hogy minden szereplővel külön kel 
ene foglalkoznunk, de nincs annyi 
dicsérő jelző a magyar nyelvben, mej, 
r „helyszűke" is létezik a világon, igy 
hat cs jk elsoroljuk őke t : Mikes Béla. 
B. lány i Kató, Mészáros A<gi (különö-
n ü elemében volt), Szabó Ernő, T i 
lányi Piri, Kovács Ica, Torma Guszti, 
S'.abó László, Korányi és Mando'«i. 

Csütör tök: „Csókprofesszor" ope 
rett. Mészáros Ági és Kertesz Sándoi 
utalomestje. A közönség meleg t i 

ismerő tapsai mutatták mennyire sze 
reuk a bájos, mindig kedv s Mészáro 
A^it és a kitűnő táncos K i t e s z i . A 
főszerepeket Erdész Irén, Mészáro* 

Agi, Kertész és Szabó László vitték 
mind a négy fiatal és tehetséges 
Rajtuk kívül még Szabó Ernő. Kő-
mives, Keresztesy, Táncos Mimi és 
Horváth arattak sok tapsot. Kitűnő 
teljesítmény volt Kovács Ica és Ke 
resztesy táncszáma. A Csókprofesszor 
zeneje nagyon szép A zenekar játéka 
ezt a szépséget — Szatmáry Endre 
karnagy érdeme — nagyszerűen fel 
színre hozta. 

Pénteken a „Budai d iákok" egy 
igen helyes kis operett került elő 
adásra. Végtelenül kedvesen szemlél 
tette a vigkedélyü budai diákok éle 
tét. Szabó László, Kertész. Keresztesy 
és társai pompás „d iákok" voltak 
Torma Guszti bájos jelenség, Pax 
Teri temperamentumos kisasszony 
Szabó Ernő rendkívül merész „ L * n 
esés", Kőmives groteszk „tanár ur" 
Táncos Mimi féltekeny hitves volt 
Valamennyien igen elsőrangú alakítás 
n\uj tot tak. A nagyon helyes darabo 
kedves, fülbemászó melódiák kisérték. 

Az utolsó het műsora: Ma va 
sárnap délután „Csipetke", este „Egy 
csók és semmi más" operettek. 
Hétfőn és kedden „Sárga l i l iom" nagy 
opereltsláger megy. Hétfőn a piros, 
kedden meg a fehér szelvény van 
előnyben. Szerdán „Ezüst pi l le" nagy 
operett, Szabó Ernő táncos komikus 
jutalomjátékaként. Csütörtökön nagy 
bucsu es egyben nemzeti díszelőadás 
Színre kerül „Üz tn a Hargita" szinn ü 

Az utolsó előadásokon is korlát-
lanul érvényesek Szinpártoló Egye 
sülét szelvényei, de nyomatékosan 
figyelmébe ajánljuk a Szinpártoló 
Egyesület tagjainak, hogy semmifele 
Le nem vallott szelvényert sem az 
egyesület, sem a szinház semmiféle 
felelősséget nem vállal. 

H Í R E K 
I s k o l a l á t o g a t á s A Zárda külön-

böző iskola típusait máic. 6 - 8 ig 
látogatta meg Dr. Palkó János kano 
nok és egyházmegyei főtanfelügyelő 
tiszteletére a képzó es polg. leányis-
kola márc. 7 én nevenapja alkalmáva 
bensőséges háziünnepséget rendezett 
Ugyanezen időben vegezte iskolaláto 
gatását az elemi iskolákban Dezső 
Lipót kir. tanfelügyelő is. 

E l j egyzés . Bacz Kálmán helybeli 
nyug. evang. tanitó és neje Bruckner 
Emma leányát Gizellát eljegyez'e 
Kercsmár Zoltán apaőt i (Jugoszlávia) 
tvang. missziós lelkész. (Minden külön 
rtesités helyett). 

N«gy egyházi hangverseny 
Krisztus halálának 1900 éves évfor 
dulója alkalmából varosunkban a kat 
egyházi énekkar nagyszabású hang 
versenyt rendez, március hó 17-ér 
szombaton este fél 7 órai kezdettel a 
Jézus Szive templomban. A hangver 
senyen kizárólag csak kórusok szerű 
pelnek és Jézus haláláról irt kiváló 
műveket interpretálja a 40 tagu kórus 
Az egyes számokat a kar kiséret nél 
kül adja elő. A programm 13 énekből 
áll, melyek a nagy tragédia egyes 
mozzanatait hol korálisokban, hol 
pedig teljes karokban juttatja kifeje 
tesre. A kórusok legtöbbje modern 
magyar zeneköltők kiváló alkotása. Az 
egyházi enekkar már régebben is kü 
önösen Deák Bárdos műveit kultiválja, 

akisek az egyházi zeneköltészet terén 
országos hírneve van. A kar Deák 
Bárdos György 4 müvét is előadja, 
uelyeket a szerző fog vezényelni A 

hangverseny iránt máris nagy az ér 
deklődes. A jövedelem az énekkar 
céljait szolgálja. Jegyek előre válthatók 
Róth J«nő es Emerikánum könyvke 
reskedésben. 

Az OvodaegyesU le t vasárnapra 
hirdetett közgyűlésé a tarol. Vis számú 
megjelenése miatt, hat- : . . / .eptelenntí 
váll és igy vasárnap, március a 1-én l e i . 1 

v < o 

AZ 

v e - A 

PALMa 
OKMÁ 

T A R T Ó S T A L P A L Á S T 
R E N D E L A C I P É S Z É N É L . 

Lelk igyakor latok városunkban. 
Az Ac l io Catholica vezetősége össze-
állította már a kőszegi lelkigyakorla-
tok idejct és programmjat. A férfiak 
lelkigyakorlata március hó 22 én kez-
dődik és 25 én szemáldozással feje-
zödik be. A lelkigyakorlatokat Maródi 
Árpád bencés tanár tartja. Eltérőleg 
az eddigi szokástól a lelkigyakorlato-
kat nem a gimaázium dísztermében, 
hanem a bencés templomban tartják 
meg Kezdete este 8 órakor. — A 
nők lelkigyakorlata március 25-en, 
vasárnap veszi kezdetét és március 
28 án, szerdán fejeződik be. A szent-
oeszédeket dr. Strommer Viktorin 
tihanyi apát tartja délután 5 órakor. 
Ugyancsak Strommer Viktor in a dip-
lomás urak részére ugyanezen napo-
kon este 8 órai kezdettel k i l ö n lelki-
gyakorlatot tart. Mindkét lelkigyakor-
latot a bencts templomban tartják. — 
leventék lelkigyakorlata f. hó 22 én 
kezdődik és 25 en szentaldozással fe-
jeződik be. A leventék részére Németh 
Imre pápai kamarás tart beszédeket 
este 7 órai kezdettel a Szent Imre 
templomban. — Az iskolába nem járó 
felnőtt leányok részére ugyancsak 
Német Imre pápai kamarás igazgató 
tart lelkigyakorlatot március 15—18 ig 
este 7 órai kezdettel a zárda díszter-
mében. — Az if júsági lelkigyakorla 
tok már meg is kezdődtek. A polgári 
ieanyiskola, tanitónóképző és a leány-
ic tum katolikus növendekei részére 

március 1—4-ig volt tartva a zárdában 
lelkigyakorlat. A reáliskolai jnövende-
kek lelkigyakorlata f. hó 18—20-ig, a 
polgári f iúiskola és a tanítóképző in-
tezet növendékeinek lelkigyakorlata 
ugyancsak f. hó 18 tói 20 ig, mig a 
oencés gimnázium növendekei részére 
a lelkigyakorlatok 20—23-ig tartatnak. 
— A Dreiszker Szanatórium betegei 
részére Németh Imre pápai kamarás 
vezetésével külön lelkigyakorlatot tar-
anak a nagyhéten. 

V a l l á s o s - e s t v o l t mult vasárnap 
az evang. templomban, melyen Garam 
Zoltán s. lelkész mély gondolatokban 
gazdag, németnyelvű, böj i i előadást 
tartott. Az áhítat emeléséhez hozzá-
átult hegeni Gleim Hugó ny. ezredes 
Két gyönyörű baritonszólója. Egyik-
hez csellókiséretet játszott Ribarits F. 
Befejezésül az egyházi énekkar éneke 
hangzóit el, melynek szólórészielét 
Höllriegel Győrgyné adta elő, mély 
látást keltően. A vallásos est of fer-
tóriuma a Jótékony Nóegyletet illette. 

Csak 20 ( f i l l é r lesz a 
MAGYARORSZÁG budapesti napl-
ap március 15 én megjelenő 80 

oldalas jub i leumi számának a z 
ára, Előjegyezni lehet ma vasár-
nap dél ig k iadóhivatalunkban. 

festéket Itfoleaóbaa vásárolhat 
^kufinaet Slek .ask'rtskdésében 



1934. március 11. Készeg és Viáéke 3. 

A G) urátz F. Ieány l iceum Szé 
chmyi Isivtn örképzdküie f. hó 3-ár 
házi íir nt pel> t ier.dezett, melynek 
közipponí j íban állott Michel Angele 
olasz képző művész méltatása. A> 
elfcí dást Na^y E m e l e t Vili. o. táruló 
taitotta vetitett keptkkel iluszliálva ?zi 
Ezenkívül szavalatok és zcngoras2á-
mok gazdagítottak az ünnepély müso 
rát Az önképzőkörnek ez a szereplési 
mintegy dckun ir,tálja azt a nedet r 
nevelési irányzatot, mely a lar.uló ifjú 
sálnak a müvtszetck inten2Ívetb meg-
ismerését célozza. 

A sakkcsapatversenyek n ul 
vasárnap befeje2Ődtek. A verseny 
ky(ztese az Ev. Ifj. Egyesület (Kele-
men, Scl.wahofer, Vadász, Kővár 
Giichisch, Koczor) csapata lett háton 
győzelemmel. Eredményei: Ev. Itj.— 
Kat. Legényegylet 20:16, Ev l í j . -
Pc'gári Kör 20:16, Ev. I l j . - Tűzoltók 
20', j — 15'/j- Második helyezett a Pol 
gan Kör (Seper, Kendik, Katcna dr 
Hcchtcker, Oiaszy, Csermely) csapati 
két győzelemmel. A harmadik a Kai 
Legényegylet (Schnall, Lantos, Kele 
men, Wlasics, Kercsmár, Solduics) 
cstpata egy győzelemmel. Negyedik 
a Tűzoltók (Kirchknopf, Borostyánkői 
Solderics, Gamauf, Schlálfer, Decktl 
mar.n) csapata győzelem néikül A 
győztes csapat egy művészi kivitelii 
sakkasztalt nyert. 

A po lgár is ta cserkészek vasár 
nap műsoros te< délutánt rendeztek 
Lakatos Karoly monológot adott elő, 
Szaufnauer Feienc tréfás felolvasást 
tartott. Ezenkívül két egyfelvonásos 
vigjáiek és néhány énekszám szerepel 
meg a n üsoion. Uiána megkezdődön 
a teázás és kedélyes hangulatban 
tartott egészen este 8 óráig. A kedves 
unntpclyt (a rendezés GlObits Mihály 
csapattiszt érdeme) a cserkészinduló 
eleneklése és Pavetits Edt parancsnok 
köszönőszavai fejezték be. 

Az e lmarad t tAzérségi éles!ö 
vészetet a honvtdiüzerosztály marc. 
20-án rossz idő esetén március 2l-én 
tartja meg a cáki gyakorló helyen. A 
közölt óvórendszabályokat a vesze 
lyeztetett területre erre az alkalomra 
életbeléptetik. A figyelmeztető posz-
tokat felállítják, azok utasításainak 
mindenki a saját érdekében tegyen 
eleget. 

Az Iparművészet i t an fo l yam va-
sárnap ta r to t t t ombo lá ja nagy ér 
dek'ődés mtilett zajlott It. Az Ipar 
testület székházában alig lehetett mo-
zogni, még a lépcsőházat is megtöl 
töttek a „nyerni akarók*. A tombola 
délután 4 órakor kezdődött és estt 9 
órakor (600 tárgyát sorsoltak ki) ért 
véget. 

A he lybe l i Ev. Nőegylet köz. 
gyűlése Március 8 án délután tar 
tolta az Ev. Jotekony Nőegylet 68-ik 
évi rendes közgyűlését özv. dr. Lau 
ringet Jánosne elnöklete alatt, mely 
közgyűlésen a nőe^yleti tagok iger 
szép szambön jelenten meg. Az elnök 
beszámolójában az elmúlt év esemé 
nyeitól telt jelentést: 12 vaiasztmanyi 
ülést tartott az egylet az elmúlt év-
ben, mely egyletnek jelenleg 174 tagja 
van. A tagsagi dij 2 50 P. Az egylet 
az elmúlt évben havonkint 20 sze 
gényt támogatott. Karácsonykor 2c 
fiút és 28 laanyt ajándékozott mtg az 
egylet, melynek során 126 idősebt 
szegeny kapott elsőrendű eielmicikket. 
Az egylet a szegénysorsu tanulók ré 
szere iskolai tt jakciót rendezett, mely 
igen szép eredménnytl járt. Az egyle 
egyébként az elmuli évben 2240 P s 
forgaimat bonyolított le. A bevéte'ek 
leginnabb adományok és tagsagi dijak 
Az tv i bevétel legnagyobb része még 
ugyantzen évben kiadatott szegények 
S*P „ I S É R ' közgyűlés a vezeiő 

Ji'tnies** gyhangulag ludomásu 
vet'c ; a közgyűlés vécét ér 

Sts ték zükségletét legolcsóbban bt-

sz t r t zh t t i £ au r i ng t r vaskereskedésében 

Hangverseny a g imnáz iumban 
A helybeli Szent Benedek-terdi kat. 
Fercrc József gimnázium ifjúsági ztne 
kara ma vasárrtp, 11 ín d. u. 6 
órakor hangversenyt rerdez a gimná-
zium disztttirében, melyre a írelytr 
tisztelt szülőket és é idek l íd ík t t ez 
uton is tisztelettel meghívja. Mfisot 
a következő : 1. Káipáii S : Ünnrpi 
induló. E.éadja a 2er«kar. 2. Darcla 
Velencei carneval. Hegedűn elíadj? 
Riedl László VII. o. t., 2ongorén ki 
séri Pulay Miklós VII. o. t. 3. Rimsly 
Korsakcw: Hindu dal. Előadja a ze-
nekar. 4. Giarda: Dal. Gordonkán 
elíadja Pulay Endrt IV. o. t. 5 
Haydn: Ti io. I. tétel. Andantt sasto 
ra'e és allegretto. Előadják Bácz 1 
VII., Pulay Érdre IV. o. t.. zongorán 
kisér Pu'ay M. Vll o. t. 6. Mozart: 
Vonós ötös, 525 a.fi II tétele, andante 
Előadja a vonós zenekar. 7. Haydn: 
Allegiettc, a \ atonasy n phonia II. té 
tele. E'íadja a zer.ekar. 8. Moskouski: 
2 Sparyol tánc. Hegedűn elíadia 
Ataió Fiigyes VI. o t. zongoiakisé 
tettel, 9. Richaids: A várder álrrs 
Romár.c. Eldidja a zenkar. 10. 
Fettas: Operett Re\ue. ElCidja 
zentkar. — Belépi dij nincs. 

A hőszegi á l t . Temetkezési 
Segélyegyesületnek 2 elhalt tagja 
után i9»j4. március l l - é n d.u V,2 
óiakor, segélydijak befizetésére pénz 
tari órát tanarak. Esedékesek a 140, 
141. szelvényekre. - Uj tagokat fél 4 
óia után vesznek fel. 

Kőszegfa lván február 25 ér 
n afyar ktdves kis műsoros ürnepely 
volt az anyak részére. Az unnepélyi 
Szöryi Gyula helyeitestar.itó rendezte 
Kedves volt Bertalan Erzsébet tanárnC 
beszéde az „anyai szeleteiről". Dr 
Kirchknopf Bela a kőszegi Stefánia 
vezető főorvosa a Stefánia céljáról és 
működésétől tartóit elórdást. Az ün 
nepelyen mintegy 2(0 lelek volt jeler 

Uj épületek villanyvilágítás és 
csengő szerelését olcsón és meg 
bizhatóan végzi Spielmann és Krausz 
Cég. — 

Országos vadászkongresszus 
llletel-es helyről azt az ertesittst kap 
luk, hogy a magyar vadászok 28000 
lelket számláló nepe, április 22-ikén, 
Budapesten, a regi képviselőházban, 
országos ertekezletrt gyűl összt, hogy 

gazelasagi válság olytán támadi 
mostoha helyzetét es kívánságait meg-
vitassa s azokra orvoslást keressen. 

ö n g y i l k o s lett Hökkön Imre 
járásbí róság! fogházór. Hétfőn reg 
gel a Szent János hid körül járó kelők 
arra lettek figyelmesek, hogy a hid 
alatt egy egyenruhás ember fekszik a 
vízben mozdulatlanul. Azonnal értesi 
tették a mentőket es a rendőrséget, 
kik nehany perc múlva mrg is jelen 
tek és a holttestet partra huziak. Itt 
ismerték fel kilétéi. A helyszíni viz* 
galat során megállapították, hogy fel 
telltnül öngyilkosságról van szé. A 
nyomozás következttbtn ugyanis ki 
derült, hogy Hökkön vasárnap tste a 
Barakkokban lakó néverét mtgláto 
gatta és neki panaszkodott, hogy 
nem birja már ki tovább a folytonos 
családi perpatvart. Onnan eltávozva 
meg betért egy vendéglőbe és azután 
vetette le magát a hidról a Gyöngyös 
folyóba, ahol eszméletét veszítve meg 
fulladt. Hökkön Imre 45 éves volt és 
öt gytrmek apja. Temetése szeidán 
delelőtt 10 óiakor volt. 

H a v o r > k é t s z e r s z e 
k e r U n l * S o p r o n b a 
n r c y . Á r u f u v a r t oda 
v. r v y y v i s s z a J u t á n y o -
i a n v á l l a l u n k . Cím a kia-
dóhivatalban. 

Rádiót, gramofont csillárt és 
egyéb villamossági cikkeket olcsón 
vehet részletre Spielmann t s Krausz 
rádió szaküzletében, 

Permetezzük a gyümölcsfáin-
kat. Gyümölcsfáinknak kétféle ellen 
ségt van, ugy mint a gombák és a 
rcv j rck. Sajnos mindktttő gylmölcsö-
seinkben nagy pusztítást végez. Vétket 
követ el az, aki nem védekezik. A 
gombák ellen most rügyfakadás előtt 

V,-os (keltő) bordói lével védekez 
hetünk. Ennek a helyes összeállítása 

következő: 2 kg. rézgálicot 50 I 
vi2ben feloldunk, azután veszünk 1 kg 
egetett meszet, ezt kevés vizzel lassan 
rregoltjuk, ha frissen oltott meszet 
veizünk, akkor 2 kg szükséges és 
azután 50 1 vizzel lassan felhígítjuk, 
az igy kapott 50 1- es mésztejhez lassan 
folytonos keverés mellett az 50 I 
rézgálic oldatot hozzáöntjük, nem pedig 
foiditva, ahogy régebben szokásban 
volt. Az ujabb megfigyelések ugyanis 
kimutatták azt, hogy a fent leitt elő 
állítási n óddal kapót lé jobban tapad 
a fához, igy a gombaölő hatása is 
nagyobb. Ezt a permetezést lemosás-
szerűen kell végezni Minthogy ez ntn 
diága, csak nemtőrídöm ember nem 
végzi el. Rovarkártevők ellen most 
rügy fakadás előt t gyümö lcs faka rbo l i 
niunmal védeke7hetünk. Van gyen 
gébb és erősebb hatású. A gyen^éb 
bél mindig kétszer arnyi szükséges 
Gyengébb hatásní-k és véglegeser 
kipróbáltak Derdrin és Erda. Ha a fái 
vértetü vagy paizstetü alig alig tá 
madta meg, akkor 14-20 kg ot is ad 
h't unk. Az erősebb hatású véglegesen 
k próbált Neodendtinből és a nem 
véglegeser kipróbált Noverdából vagy 
„Koncentrált" gyümClcsfakarbolineum 
t ó i épen a fele eltgerdő a fent emlí-
tett mennyiségből. A permetezést kar 
bolineummal is lemosás szerűen kell 
végezni Minden alkalom.ral, ha nerr 
patak vagy esö vizet hasznalunk 
hektoliterenkint egy-két marék moíó 
szódát tegyünk a vízbe A karboli 
ntumos permetezéat a bordói lé után 
1 2 nap múlva végezzük tl , ne for 
ditva. — 

A MANSz helybel i csopor t ja 
6 hetes polgári finom főzőtanfolyamot 
nyit március 10 étéi kezdődőleg. Tan 
dij 10 P Jelentkezni lehet március 
18 ig az Emericanumban és Roth 
Jenő könyvkereskedésében. 

Az első tavaszi ba jnok i fut 
ba l lmérkőzése van ma a KSE nek 
E^erszegen a MOVE Z5E ellen. 

Autóbusszal utazik ma a KSE 
Zalaegerszegre. Indulás fel 10 kor 

clubhelyiség elől. Kisérők rendkívül 
kedvezményes feltetelekkel vehetnek 
rész'. Jelentkezni Tomka trénernél és 

klubhelyiségben lehet. 
Budapest legnagvobb színházi 

eseménye a SÁRGA L IL IOM Mind 
azoknak, akik az ezidei tenyészállat-
kiállítás alkalmából a Fő varosba utaz-
nak, a saját érdekükben ajánljuk fi 
gyeimébe a SÁRGA LILIOM előadásái 

Fővárosi Operett Színházban. — Ez 
lenyűgözően érdekes mcséjü, rend 

kivül mulatságos és fülbemászó zenejü 
magyar operett ma már köz udomásu 
szenzációja a fővárosnak, ahol a Ib-
ik előadáson tul is naponta zsúfolt 
nézőtér mellett halad a 100 as jubi 
leum felé. Külön látványosságai e 
rendkívüli produkciónak a gyönyörű 
díszletek, amelyek közül a sárga lili 
ómmal ékes mező és az aratás előtt 
álló rengő buza tábla. A Sárga liliom 
előadását egyébként a budapesti Fő-
városi Operett Színházban a Kor-
mányzó Ur Őfőméltósága is megtisz 
telte látogatásával. Saját érdekében 
ajánljuk mindenkinek, hogy ne mu 
lassza el megnézni a SARGA LI 
L IOM ot. 

Ha e l romlot t a vasalója, por 
szivója, v i l lamos fo r ra lo ja , garan 

meg jav í t j a V i l lamossági 

Hosszú évek óta beváltak az 

ASPIRIN 
tabletták 

minden meghűléses 
be tegségné l és 
reumás fájdalmaknál. 

A valódiságért és jóságért szavatol 
a minden tablettán látható fel irás: 

Kapható gyógyszer tá rakban ! 

c iával 
Vá l la la t . Kossuth Lajos M. 1. sz 
Inspekc ió este 10 ig vasárnap Is. 

A PALLADIS 1934 márciusi 
ú jdonságai : „Kwei-Lan vergédése,. 
Aki a szerző .Édes anysíöld" cimü 
regényét olvasta, bizonyára áhítattal 
fogja kezébe vtnni Ptarl S, Buck nak 
ezt a magyar kiadásban most megje-
lent könyvét. Amabban egy nemztdék 
életét irta meg a szerző, a föld ölebe 
kapaszkodé, örök paraszti sorsot, 
amelynek kereaztmetkzete az emberi 
léleknek a világ legtávolabbi sarkai! 
is azonos, ösi vonásait tükrözteti. 
Ebben az ugyancsak idegen világban 
— Kina földjen—lejátszódó regényben 
pedig egy női léleknek a szerelemben 
való csodálatos kibontakozását tükröz-
teti olyan mélységeket feltáró erével 
és művészettel, hogy Kwr i Lan vergő-
désében akaratlanul is benne kell érez-
nünk minden szerelmes női szív forró 
lüktetését. Megjelent a Kétpengős 
Regények sorozatában. — „Az utolsó 
fillérig44. A Palladis Egypengős Regé-
nyeinek sorában ismét egy olyan könyv 
látott napvilágot, amely nemcsak mű-
vészi értéke miatt lesz felejthetetlen 
élményé az olvasónak, hanem tgybtn 
csalhatatlan utrrutatéja. szövétntke is 
mindazoknak, akik a néi lelek meg-
újhodásában látják az egyedüli kive-
zető uiat a családi élet mai válságából. 
Az élet minden sorsfordulásában a 
párja meilett hősiesen kitarió asszonyi 
sztielem sugározza be a könyv min-
den lapját, ugy, hogy szeretet, jóság 
és bölcseség derűje árad belőle az 
olvasó szivébe is. Sophie Kerr-nek 
erről a legújabb könyvéről is elmond-
hatjuk, hogy útját máris biztosította 
az olvasók szivéhez, dc különösen 
odakivánkozik minden fiatal lány és 
asszony kezébt. A lendületes fordi'ás 
dr. Endrt Dénes dicséretes munkája 
Kapható Róth könyvkereskedésében'. 

Magyar f Imrendező A f r i kában . 
A Színházi Élet uj számában Lengyel 
Menyhért szenzációs cikket ir Korda 
S ndor öccsének afrikai filmexpedi-
ciójáról. Ez lesz az tlsö filtn, amely 
Délafrika őserdőinek világát eredeti 
hangfelvételekkel vetíti a néző ele. 
Érdekes, képes cikk számol be az 
Operaház legnagyobb reménységének 
Huszka Rózsinak esküvőjéről és Szé-
kely István miskolci filmszínész soro-
zásáról. Darabmelléklete: Dr. Praeto-
tius, a Belvárosi Szinház idei nagy 
sikert, kottamelléklete: Nem szabad 

szerelemmel játszani. Rengeteg 
szép cikken és novellán és gyönyörű 
képeken kivül 64 oldalas Rádióvilág-
híradó, kézimunkamelléklet és 32 olda 
las gyermekújság van még a Szinházi 
Éltt uj számában, amelynek ára 60 fill. 
Előfizetési dij '/4 évre 6.50 pengő. Kap-
ható Róth lenő könyvkereskedésében. 

Luis T renke r : A hegyek hőse. 
Ib i9 et írunk. Tirolban Napolton 
franciái az urak. Severin Andtrland 
a Jenából hazatért diák földig lerom-
bolva talalja szülői házát, anyja es 
testvért halott. Igy lesz be őle lázadó: 
„A hegyek hést" . Maganyosan él az 
alpesi kunyhóban, d t magányában is 
csak az az tgyetlen gondja: Tirol sza-
badsága.— Lui« I . . « k t r „A l'"qrVek 
hősében" a ti.oi . zaszeretet láncoló 
eposzát irta mrg. A regény igvéuként 
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mult esztendőben „Severin kapitány 
cim alatt, fii nalakban Is már a magyar 
közönség elé került é» megérdemelt 
aagy sikert arata t. — Megjelent a .Jó 
Könyveku cimü sorozatban, ára fűzve 
90 fillér, vászonkötésben P 1.90 

festéket olcsón és jól £auringer 
Slck vaskereskedésében vasa olhat. 

Hivatalos rovat. 
120-1934. Közhírré teszem, hogy 

Vasvárme^ye törvényhatósági bízto 
sának az alábbi közérdekű határozatai 
a polgármesteri hivatalban 1934 évi 
március hó 12 tői 2t» áig közszemléit 
kivannak téve, amely idd alatt azok 
megtekinthetők és ellenük felebbezt^ 
adható be. 2231 -1934. A Kőszeg 
Kőszegíalva telepi vasúti megállóh.Mv 
létesítése. 2933-193* Horváth János 
kőszegi laícós i!l. ügye. 

3102 -1934. FHhivo rí a közszál 
litásokkat foglalkozó érdeke.tek figyel 
mét a közszállitásoknál előirt >:ötelezA 
szabványok rnegá!apiiása tárgyában 
kisdott rendeletre, amrly a belügyi 
kö.'löny 8. S2ár,ában jelen' meg. 

3124 —1*3 i. Közhiiré teszem, 
ho^y a város erdőgazdasága f. hó 
13-an (icedden) délelőtt 10 órai kez 
dettel az A. fc. o. 4 etd^részletben 
105 rakás kem- ny, húzott, gyérité«i 
ágfat nyilvános árverésen előadásra 
bocsát. Gyülekezés az and ilgói u'on 
a rőti határ nellett f kvő úgynevezett 
„Fekete híd" mellett, a ;ol az árvetés 
meg I rs : kezdve. 

2948 2 - 1 9 3 4 Vasvármegye alis 
pánjámk 3417 3—1934 szamu rend-
lete alspián felhívom mindazokat a 
gyiimölcsft tulajdor osokat, akiknek 
fái pajzstetüvel fertőzve vannak, hogy 
a kötolező véd-kezest azonnal hajtsák 
végre, mert ha tudomásomra jut, hogy 
valahol fenözött gyümölcsfa van, an 
nak kiirtása tárgyában lelsőbb ható 
sághoz előterjesztést teszek. A véde 
kezes módj*, a hatásos irtószernek a 
permetezésnek mikor es hogyan való 
alkalmazása, a mar korábban s éles 
körben közzétett hirdetményeimből és 
a földmiveié^ügyi minisztérium részé-
ről kudot t es szétosztott utmutató 
füzetekből kell, hogy közismert legyen 

2976—1934. Felhívom az adózó 
közönséget, hogy ugy az előző évről 
fennmaradt, mint a f evre esedékessé 
vált adótartozásukat haladéktalanul 
fizessék be, t l 'en esetben a végrehaj-
tás lesz folyamatba téve. 

2746—1934. Tudomásomra jutóit, 
hogy a fahernytk pusztítását igan so 
kan aagyon lanyhán végzik. Hivatkozva 
ez ügyben f. évi február havaban 
közzétett hirdetményemre, ismételten 
közhírré teszem, hogy a fahernyók ir 
tását, kivétel nélkül, mindtn birtokos 
tartsa kötelességének, mert felsőbb 
utasításra a hatósági irtásnak a fél 
költségére történő elrendelését, ez 
évben szigorúbban vagyok kénytelen 
alkalmazni. 

2903-1934. A m. kir. F. M. 
31.300-1934. II. 1. számú rendelete 
alapján közhírré teszem, hogy a fel-
fagyás által okozott nagyobb károso 
dás a felfagyott vetések idejében tör 
tenő meghengerelése utján elkerülhető, 
illetve nagy mértékben csökkenthető. 
Ennek a hengerlésnek a talaj kien-
gedés' után — amint a táblára rále 
het menni — azonnal meg kell tör 
ténit, mert ha a gazda a hengert 
csak akkor alkalmazza, amikor a nö-
vényzet szabadon álló gyökérzete már 
reszben vagy egészen elszárad), a 
hengerlésnek természetesen megfelelő 
hatása már ntm lehet se felfagyás 
*'tal okozott károsodás a hengerlés 
dacára is be f'^g következni. Figyel-

meztetem a gazdaközönséget arra is 
hogy a hengerlésnek mindenkor ta 
lajszáritó hatása van, miért is, amin 
a földbe visszanyomott növényze 
nár kellően megerősödött, tehát circa 
Í J nappal a hengerlés után, a h n 
gerles által helyreállított hajcsövesséfr> 
a talaj felső rétegének megbontásává 
újból megszűn őn s igy a talajnedves 
ség a talajban konzerváltassék. 

dr. vitéz Nagy Miklós 
polgái mester h. 

Ipartestületi közlemények. 
Az „Ipartestületek Országos Köz-

pontja" megkeresése folytán, falhívju 
testületünk erdekeit tagjainak figyel 
net, az 1929. évi XXíll. t. c. vaiamin 
az általános kereseti adó j ü v t d f l t m 
és vagyonadó-ól szóló 1927. évi 5J< 
P M s?ámu hivatalos összeállítás 
58 §-ára, a uelyek szerint az adózó 
halála vagy más az adj 'Otó l függet 
lenül bekövetkezett rendkívüli körül 
nények folytán a jövedelem forrás 
Tegszünt, vagy az adóhatralékok b« 
u j áva az adóháiralékos megélhetéséi 
ét lapjában támadná meg, ez esetben 

i hivatkozott 500—1927. P. M. ren 
df'et 58 § a értelmében a ht ' rai <os 
idó részben vagy egészben elenged 
hefő. — Érdekeltek bővebb felvtl igo 
sitasett fordulj inak az ipartestülethez. 

Édesítjük testületünk tagjait, ugy 
»z OTI járulékokat fizető közönséget, 
hogy az Ipartestület hivaalos óráit 
f. hó 15. napjától kezdve, k»dd, es i 
törtök, szombaton d. u 5 tői 8 óráig 
tartjuk. 

Sazdasági rovat. 

A gyümölcsfák teli metszess. 
A metszés célja általában az, 

hogyannak megfelelő alakot adjunk, 
növekedései irányítsuk és a gvümöl-
csözóst szabályozzuk. A fiatal fát a 
»iij|tetéstől!szároitva 4—5 évig minden 
ívben gondosan meg kell metszeni 
mert ebben az időben adjuk mt£ * 
fa koronájának az alakját. Idősebb 
korban a közepes és magastörzsü fákat 
3 —t évenkint metszük csak s ez a 
netszés is inkább csak a korona rit 
kitására szorítkozik. Tulajdonképpeni 
metszés csak az alacsonylörzsü és 
alakiákon van az alnástermésüeknél, 
mig pl. az őszibarack évenkénti met 
szést kiván. A legfontosabb amit a 
metszésnél figyelembe kell venni az, 
hogy a fa koronája annyira ritka le 
gyen, hogy a levagő és a nap jól 
átjárhassák. A sürü koroaaju fa leg 
többször terméketlen és az esetleges 
gyümölcse nem tlálló, külömbö^.0 
gomba es állati kártevőtől fertőzőit, 
amik ellen védekezni ilyen fán leht 
tetlen. elég ha egy fának 5 - 6 föiga 
van. A feleslegeset még akkor is vág-
juk ki, ha az szép és erőteljes. 

A téli metszésnél, különösen az 
idősebb fáknál, célszerűbb, ha e g y -
két nagy ágat emelünk ki, mint hogy 
nekiálljunk és a kisebb ágakat vag-
dossuk Elsősorban természetesen a 
btttges, jégvertc, vagy szurágástól 
száradásnak induló ágakat távolítjuk 
el, de ha szükség van rá és útban 
van, nem szabad sajnálni az egészsé-
ges részeket stm. Valamtnnyi ktr tszt 
bea és befele növö ágat távolitsunk 
el. A fattyuhajtásokat mind vágjuk ki, 
mert ezek elvonják a fától a táplálé-
kot és silány felépítésük miatt termést 
úgysem hoznak. De túlságosan sem 
.zabád a koroná' megritkítani, legalább 
is ntm egyszerre, mert az egész gyö 
kérztt megmaradva ugyanannyi táplá 
lékot fog szállítani a koronának, ami 
ha erősen mtg lett metszvt * 
ezt felhasználni és tultáplála. v /^an 
a fa megint tele lesz fattyuhajtással. 
Tehát elsősorban a szá'az, beteg 

ágakat vágjuk ki és azután az egy 
másbanövő felesleges részeket. Mindig 
azt az ágai vegyük ki amelyik a ko 
róna alakját rontja. Az ollóval, v«gy 
fürésszel ejtett metszlapok szélét aján 
latos éles késsel utánametszeni. 

A termes szabályozása miatt is 
nerni kell a termőrészeket. Az almá -
-ermésütk mindig a két éves, vagy 
még idősebb részen hozzák a tt-r 
nesüket és a termőrészeik leginkább 
a termőnyársak. E;ek a rendesnél 
duzzadtabb tojásdad szemtk, amelyek 
")—6 cm. hosszú vesszőkön vannak. 
Ha ez egy év alatt fejlődött ki, al;koi 
>ima termőnyárs, ha több év alatt és 
ráncos a héja, akkor gyürüs termő 
nyárs. A metszésnél arra kell ügyelni 
nogy minél több ilyen termőrészecs 
<ét neveljünk, ani t azzal éránk el, 
nogy hosszura me szünk. A rövid 
netszés a növektdíst segiti t H M ^ 
dig az előző évi ered uényt kell f 
^yrlni. Ha az összes szemek kihaj 
Hittak akkor jól fej lődik a f.a és hosz-
szura inets'.ünk, h i a szemek gyengék 
naradíak, akkor hogy jobban nőjjön 
a f i rövidre metszünk. Ez az al» 
csony tö rzsü es alakfákra vonatkozik. 

Az őszibarackot, anely nem f i , 
íantn bokor a természeténél fog»'a, 
<ehely alakúba neveljük és elég, h^ 
örzse 20—30 cm. hosszú. Ez mindi* 

az egyéves hajtásán hozza a ter néáét, 
'rmérügyekből A termőrügyeit köny 

nyü megismerni, mert ezek jóvá' du»-
1 

Köszönetnyilvánítás. 

M i n d a z o k n a k , kik fe le j the te t len 
édesanyánk , anyós és r o k o n 

özv. Terplán Jenőné 
elhunyta alkalmából részvétükét 
nyilvánították, utolsó u jára el 
kisérték úgyszintén a virág td > 
nányokértezu on mond tn tk hál as 
köszönetet 

a gyászoló testvérek és 
rokonság. I 

zadtabbak a rendesnél. Lehet egyes 
tügye Is termő, d ; a hármas rügy 
•nindig az. A i őszibarackot minden 
évben meg kell metszeni. Legjobb a 
DU BREUfL féle metszés, anely abból 
áll, hogy egy vesszőt termőre met-
szünk 5—fi termőrügy felett. Az alatta 
levő vesszőt két szemre metszük 
vissza, hogy belőle két hajtást kap-
junk. Kővetkező évben a ieter nett 
vesszőt teljesen levágjuk és az idén 
nevelt két vessző közül a felsőt megint 
termőre metszük 5—6 termőrügy 
felett, inig az alsót két szemes ugarra. 
Ez igv megy állandóan. Így elmélet-
jen kissé nehéz megérteni, de aki 
egyszer látta, az már meg fogja tudni 
csinálni. A fontos, hogy az ősziba-
rackot minden évben megmessük a<ár 

szÓlőt. 
A metszés ideje a tél, de mégis leg-
jobb február közepétől március köze-
óéig elvégezni. M i s t van tehát az 
d*je és a kőszegi gazdik gyümölcs-
ágaira najyon is ráfér a metszd a ni 
nélkül rendes ternésre sen lehet 
számítani. J. 

* Szappanszükség le té t b l n u l a t o -
s'n o lc ió árak 

mellett szerezheti be 
i Főtér 10 számú gyári raktárban. 
Legolcsóbb és leggazdaságosabb, ha 
tulladík szappant vásárol. Kg. ia 74 

fillér Kézmosó hulladék szappan kilója 
94 fillér, borotvaszappan hulladék 

ja 110 P. 

Kétszobás napos lakásst 
•< re^ek aujusz us elsejére. Ajánlatodat 

p tn'os leírással kér zárt levélben: 
( >avelka A l b i n Budapest , II S 'a lon-
va ut 18 

Házmester - család 
kerestetik 
udás gyümölcsfák kezelést szükséges. 
-\jinlatolr eddipi szot'á'ati he 'v rk 
ragadásával PERU TZ T E S T V É R E D 
P á p a — ci nzendők. 

qkőszegisörgydr 

tavaszi sörét 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában kőszegen — 
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