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lamagyarzenenagy apostolaKőszegen 
A hangverseny 

Amióta a szabadiéli előadások 
újból jelentőséghez jutottak, Kőszegei 
a Juiisich vár te lső udvarát nr to t 'ák 
legalkalmasabbnak erre a célra. Nem-
esik á milieu romantikája, de még 
inkább akusztikai okok teszik erre a 
célra h isználhatóvá. Ket évvel ezelőtt 
a zuhogó eső hiúsította meg az isko 
laközi hangversenynek megtartását, s 
szorult az a zárda dísztermébe Igy 
a Jurisich-emlékünnep óta, amikoi 
Kováts Ferenc „Kőszeg ostrom* át 
adták ott elő, mult vasárnapon volt a 
mtsodik sikerült szabadtéri hangver-
seny, s ime beigazolódott, hogy nem-
csak zenekari előadásra alkalmas a 
várudvar, hanem énekkari produkci-
ókra is. 

Az ősi árkádok boltivein, akár 
csak egy templom hajóján szárnyra 
kelnek a felhangzó akkordok es egyi* 
mélyedésből a másikba tódulnak, hogy 
onnan a szemközti falakba ütközve 
csodalatos akusztikai játékban gyö 
nyörködíessék a hallgatóságot. Ennek 
tulajdonítható, hogy a rádió vétel oly 
kitűnően sikerült, elsőrendűen hallották 
a helyszíni közvetítést. 

Pontosan 3 óra 50 kor érkezett 
meg K o d á l y Z o 11 á n, feleségének 
Németh Imre orsz gyül. képviselő és 
vitéz Nagy Miklós dr. polgármesternek 
társaságában. A várudvarban addigra 
nagyszámú közönség ^yült össze és 
az éneklő ifjúság már elhelyezkedeti 
az emelvényen. Baranyai Gyula tanár 
nagy körültekintessel rendezte el a 
szereplőket. Ezalatt a rádióbemondó 
„bombamentes fedezékéből* sz»nes 
tájékoztatót adott a várudvarban nyüzs-
gő képről. 

Hatalmas tapsvihar fogadta az 
érkező illusztris vendégeket. Alig he-
lyezkedtek el, amikor Németh Imre 
országgyűlési képviselő néhány perces 
beszéddel nyitotta meg az ünnepélyt. 
Beszédében kiemelte a magyar dal 
megújhodásának jelentőségét, amit az 
ősi falak közt felhangzó uj stilusu 
ének megkapóan szimbolizál. 

A műsor első számát, Berzsenyi: 
.Forr a v i lág - kezdetű kánonját Ba 
tanyai Gyula zenetanár vezényelte 
Meglepetésként hatott ez a gyönyörű 
Kodály-szerzemény vegyeskari beosz 
tásban. A szólamok az udvar külön 
böző helyein szólatlak meg. Érces férfi 
hangon mondta el a tanítóképző inté-
zet kara az első tételt. Erre az erkélyen 
csendült fel a zárdai kar, majd a Con 
cotdia, végül az emelvényen helyei 
foglaló leánygimnázium és bencés-
gimnázium ifjúsága. Az akusztikai lehe-
tőségeket pompásan kihasználó beosz-
tás és elhelyezés ezt a programpontot 
igen hatásossá tette. 

Fennakadás nélkül gördült tovább 
a műsor. A bencésgimnázium kara két 
egyházi kórust adott elő Szabó János 
karnagy vezetésével, precíz kidolRO 

zásban. Ez a ket egyházi ének Kodály 
f Idolgozasálan uj szint kapott, s mint 
ha egy évszázados szobor elevenedet! 
volna meg előttünk. 

Az evangelikus leánygi nnázium 
énekkara került sorra. A 150. genfi 
zsoltár dalia na csmdült fel fugaszerű 
feldolgozásban, ritmikus dallanveze-
tésben. Kertai János énektanár szug 
jesztiv vezetése lelkes előadásban 
vált életté. Különösen szépen sikerült 
t kórus utolsó része, amelyben az 
akkotdok magas fekvesben is a leg 
tisztább harmóniát adiák. 

A domonkos zárda tanítónőképző 
intézetének kórusát a szpíker úgy 
Konferálta be, hogy ennek tagjai már 
kivétel nélkül felnőtt leányo<, akik 
szakszerű zenei képzésben részesülnek. 
A „Pünkösdölő" előadása valóban 
művészi élmény volt. Szabó M. Ludo 
vi;a zenetanárnő nyugodt vezénylésé-
nek minden mozdulatára más hangszín 
vagy agogikai változás volt érzékel 
helő. 

Az állami polgári fiúiskola a 
gyermekdalok egész sorát adta elő 
Enyedi József tanár vezetése mellett 
A fiuk arcán öröm tükröződött anmk 
bizonyságául, mennyire közel áll ; 
Kodály stilus és a szerkezet a gyer-
meki lélekhez. A pompás előadási 
nagy taps honorálta. 

A műsor első részének kimagasló 
száma volt Kodály Zoltán Vörösmarty 
„Liszt Fetenchez" cimü ódájának elő 
adása, melyet a szerző vezenyelt. Há 
rom énekkar együttese állt az emel 
vényen. A domonkos zarda. az állami 
tanítóképző- és a Concordia férfikara. 
Az igy felépített vegyeskar hatalma* 
hangerővel, művészi előadásban szó 
lallatta meg az igen bonyolult szerke 
zetü kompozíciót, mely egyszersmind 
a hangverseny csúcspontját képezte. 
Szűnni nem akaró taps követte az 
előadást. Ezután vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármester üdvözölte a város ven-
dégét, Kodály Zoltánt, aki meghatódva 
köszönte m§g az ünnepeltetést. 

ö t perc szünet után következett 
a műsor második része. Az ovodás 
gyermekek léptek a komoly hangver-
senyemelvényre. Tóthné, Kirchknopfné 
és Róka íren tanítványainak bájos 
gyermekéneke és bemutatóelőadása 
volt, amit viaszlemezre vett fel a rádió 
és junius 20 án a stúdióból újból 
leadnak. A domonkos zárda elemiisko 
lásai követték apró társaikat, akik 
kedves énekükkel ugyancsak elbájolták 
a hallgatóságot. Az állami tanítóképző 
intézel férfikara jó felkészüllseggel 
szerepelt. Lengyel Oyula zenetanár 
rugalmas vezénylése magával ragadta 
az énekkart is, a hallgatóságot is. 

Ezután következett a műsor utolsó 
száma: a Háry „Intermezzo", amit a 
városi fúvószenekar szólaltatott meg. 
Kodály-zene fúvós hanszeren újdonság. 
A mi zenészeink iskolázottságát és 
intelligenciáját bizonyítja, hogy ezt a 

nehéz f-ladatot siíetrel oldották meg. 
Kováts Ferenc városi karnagy fárad 
htiai lan kitartás inak érdeme, hogy 
ennek fültanúi leheltünk. Közkívánatra 
megismételték az egyesitett karok az 
ünnepély első számat: Berzsenyi ódá 
Ját. 

Euy élménnyel gazdagabbak let 
tünk. Láttuk fiatalságunk örömtől ki-
pirult arcát, hallottuk lelkes éneküket 
zenélüket s büszkék lehetünk, hogy 
városunk, ez a nyugati végvár is be 
állott azon városok sorába, amelyek 
a magyar dal reneszánszának zászlaját 
Kiountották, s máris magasan lobog 
ta'ják. Nem kölcsönkapott fényben 
gyönyörködtünk, hanem a saját mü 
vészetünkben, mert Kodály zenéje a 
legmagyarabb muzsika, ifjuságunk a 
legdrágább kincsünk. 

A közönség elismerésreméllóan 
sorakozott fel erre a nagy zenei ese 
ményre. A rendezőség Gyöngyös Endre 
dr. ral az élen hatalmas munkát vég 
zett, B iranyai Gyula macáévá tette a 
< ̂ szegiek ügyét s lelkesedéssel és 
f fadságot nem kiméivé magas nyomás 
alá helyezte a szereplöket és a veze-
t g e t A sok szív és kéz összefogása 
hozta létre a nagy ztnei megmutat-
kozást. 

* 

A világhírű zeneköltő kószegi tar-
tózkod ísának programmja a * öveikezó-
Keppen zaj ott le : szombaton délután 
erkezett meg felesége társaságában. 
A z állomáson vitéz N igy Miklós dr. 
polgármester és Németh Imre ország-
gyűlési képviselő fogadták. Este a 
Suucc szállóban zártkörű bankett volt, 
amelyen Németh Inre , vitéz Nagy 
Miklós d r , vitéz Szabadváry Ferenc 
Gyöngyös Endre dr. es Stur Lajos dr. 
leieségükkel, Visnya Aladár dr, és 
Baranyai Gyula vettek részt. Vasárnap 
a zeneszerző Baranyai Gyula tanár 
kíséretében megtekintette a vArost A 
h ingverseny után vitéz dr. Nagyék, 
Németh Imréék, Szabadváryék és 
Baranyai Gyula társaságában Kodály 
és felesége a Stájerházakhoz autóz-
lak. A hely szépsége nagyon meg 
fogta a zeneköltő!: elragadtatással 
nyilatkozott a Stájeiházak szépségéről. 

A díszvacsora. 
Este a város díszvacsorát adotl 

Kodály Zoltán tiszteletére. Megjelentek 
az előző napi vacsora résztvevőin 
kivül Saly Arnulf dr. bencésigazgató, 
Vastagh Zoltán dr. rendőrkapitány, 
Németh Imre zárdaigazgató, Arató 
István leányliceumi igazgató, Tóth 
Antal dr. tanitóképzöintézeti igazgató, 
Móhr Jenő zenetanár, Szabó M 
Ludovika és Szép M Adél nővérek 
kivételével a hangversenyen szereplő 
zenekar és énekkarok betanitói és 
vezetői teljes számban. 

A felköszöntök során vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármester Kodály Zol-
tánt köszöntötte. Németh Imre kép 
viselő Kodálynét üdvözölte, aki ér-
tékes és hozzáértő segítőtársa férjének. 
Vitéz Szabadváry Ferenc a hangver-
seny két rendezőjének: Gyöngyös 
Endre dr.-nak es Baranyai Gyulának, 

a szereplőknek és az iskolaigazga-
tóknak mondott köszönetet. Majd 
arra kérte a nagy magyar zeneszerzőt, 
hogy többször is tisztelje meg láto-
gatasával Kőszeget. Németh Imre 
zárd aigazgató az előkészítő munka 
„viharai" ról beszélt. Vastagh Zoltán 
dr. szellemes köszöntő szavai után 
nég Visnya Aiadár dr. és Baranyai 
Gyula tanár mondottak köszöntőket 

K o d á l y Kőszeg zeneé le té ró l . 
Kodály Zoltán hosszú beszédben 

válaszolt. Megköszönte az üdvözlése-
ket. Kőszegről szólva, kifejtette, hogy 
a város olyan, mintha egy művész-
lelkű cukrás? készítette volna r p r ó 
házait. S ez a művészileg megalko'ott 
városkompozició a benne élő embe-
rekre rányomja bélyegét. Ma tapasz-
talhatta, hogy ez igy van, mert arány-
lag rövid idő alatt megértette ez a 
közönség azt a zenét, amely felépíté-
sében, szerkezetében és művészi e l -
gondolásában nem tartozik az egy-
szerű, megszokott formák közé. S 
talán ez teszi, hogy annyira jól érzi 
magát itt. Már több városban vett 
részt hasonió hangversenyeken, de 
sehol se n érezte a rendezőség és 
észtvevők részéről annyi melegségei, 

szeretetet és művei iránti lelkesedést, 
nint éppen Kőszegen. S ebben egy 
érdekes jelét látja a város jövendő 
fejlődésének. Ez a kis kulturközpont 
egyéniségét a z« ne művelésében hordja 
magában. A prosperitás idejében a 
háború előtti időben a vidéki városok 
tbban élték ki magukat, hogy kicsiben 
utánozták a fővárost. Megszámlálha-
tatlan ezreseket költö'tek el a főváros-
ból importált művészek fellépésére. 
Elkápráztatták közönségüket ezeknek 
a produkciójával. Mámorban uszfak 
egy két napig. Azután minden elmúlt. 
Ez a drága pénzért vásárolt káprízat 
nem lett sajátjává a vidéknek. Ma 
okulnunk kell a mult hibáin. A művé-
szet lényege abban van, hogy életté 
váljon és azoknak, akik művelik, saját-
jukká legyen. Örömmel látja, hogy 
Kőszeg is beállt azon városok sorába, 
amelyek a dalkulturát önmagukból 
termelik ki. Ebben jelöli meg a város 
fejlődésének uj irányát. 

Hosszasan beszélt még a nagy 
mester az iskolák zenei munkájáról, a 
Concordia fejlődését a vegyeskar meg-
alakításában tartja kívánatosnak, d i l -
művészet igazi kifejezője a vegyeskar. 
Ha fenti elgondolása valóra válik Kő-
szegen, ugy számithat e város minél 
többszöri látogatására. Krt 

Hétfőn a leánygimnáziumba láto-
gatott el Kodály Zoltán, abol Arató 
István igazgató kalauzolása mellett 
megtekintette a „szaktermes rendszer'-t 
A zárdában is tett látogatást. Itt i iosz-
szasan elbeszélgetett Szabó M. Ludo-
vica nővérrel, akinek zenei felkészült-
ségéről nagy elismeréssel szólt kísérői 
előtt. Résztvett az egyik énekórán is, 
amelyet Ludovica nővér tartott. Később 
autón Lékára tett kirándulást, ahol 
megtekintette a várat Németh In re 
képviselő társaságában a négy órds 
vonattal utazott el Kőszegtől. 

Egyes szám ára 12 fillér. 



Kőszeg és Vidéke 1 9 3 7 . junius 

A Kodály-hangversenynek egyik 
síinte megfizethetetlen trtdnunye volt. 
Logy a fővárosi sajtó h< sábokon ke 
résziül foglalkozo'i a várossal. A Nem 
zeii U|$ag mull vasárnapi számában 
Hegedűs Gyula háron-hasábos cikke-
irt .Kőszeg a történelmi errlekeK, a 
cf.ákság, a muzsika és az almafák vá 
rosa" cimcn A színes tiporl többek 
között igy számol be a kőszegi fúvós 
zenekarról: . . . . a Főtéren egyenruhás 
zenészek állnak kötbe és térzenét ad-
nak — hetenként kétszer. Pénzt nen 
kapnak érte, nem is a baksisért esi 
nálják. Egyszerű munkás emberek, 
akik a hangverseny előtt igy órava 

Hozzászólás Kőszeg problémái 
Irta : Jambrits Lajos nyug. polgármester. 

címii c ikkhez 

A vizvezeiék ü^yt- nerr fog leke-
rülni a városi proble i ák napirendjéről 
mert előbb u obb a kormányhatóság 
fogja kenyszeriteni a vatost, hogy ez 
a k ét de st megoldja. De hiszen vatosi 
ér de k is azt diktálja, hogy a nagy 
fontosságú ü^yet tető ala kell hozni 

A n ultkori cikkem kiegészítéséhez 
tartozik meg annak a feiemlitese is 
ho^y 2t> évvel ezelőtt, mikor Szom 
balhelyen lifusz járvány volt, amit Í 

mép a gyarak gépei mellett görnyed v i * okozott, Szombathely város veze-
lek. Nagyon büszkék címükre: ők Hősége kono.yan foglalkozott azzal, 
kőszegi híres fúvósok. Törtérelm* 
osztMytól származtatják magukat, az-
mondják, hogy az tgykot i toronykür 
tösök leszármazottai.' Elismeréssé' 
en lék ez ik meg a r port Gyöngyöí 
Endie dr. főjegyző idegenforgalmat korában virágzó Sabáiia ama iSzom 
irányító munkájától A lap ugyanebben b a l h t >y helyen szintén a kőszegi he-
a szamában közli Gyöngyös Endre d i |g> tkbö l vehette e' 

hogy a kőszegi hegyekből szerez ive-
vizei. A kéidest tanulmány tárgyává 
is telték, de azután mégis más u.eg 
oldást találtak Meg kell, hogy említ 
sem meg tzt is, hogy a rómaiak 

és Baranyai Gyula, a Kodály harg 
verseny rendezőinek fényképét. A ke 
pes rrellék'etében pedig ket oldalot 
hoz kősregi tárgyú képeket. A Pesti 
Hirlap vasárnapi száma szintén rész 

vizet es e csa 
Iternának a nyomai, dacára a köze 
2< ( 0 esztendőnek, még ma is meg-
található. Tehát ujta csak visszatérek 
azon elgondolásomra, hogy a kőszegi 

[vízvezetéki vízellátást a kőszegi hegyek 
Jelesen foglalkozik a Kodály-hangver kincses vizéből keil megoldani, 
stnnyel. Magának a hangversenynek 2. A m o d e r n szá l loda ügye. 
egyébként kitűnő sajtója volt. A; A vizvezelek kétdesevel szinte egyide 
összes lapok szinesen és hosszú tudó |üleg volna megoldandó a szálloda 
sitásban számolták be a magyar zene problémája is. Itt is egy kis történelmei 
nyugat-végeki demonstrációjáról: nemluok meg. 1912-ben eladó volt a Fő 
felejtették el kiemelni a város és kör- téren levő úgynevezett Rosenstingl-ház. 
nyékének szépségeit sem. Igy például|^hol most a Siihuber-vendéglő, 
a Pesti Hírlap keddi száma a követ-
kezőképen ir városunkról: .A nyugati 
határ kies, törtenelmi hangulatu városa 
a magyar A'pok gyöngye, heteken á 
művészi énekszóval volt tele. Kőszeg 
az iskolák városa, nyolcezer lakosa 
közül több, mint kétezer a diák s 
ennek a létszámnak közel egy harmada l lO-én Bécsbe 
buzgón készü l rá, hogy részt v e g y e r | n _ 1 2 . t n nár ia -Ze l lbe 

Kodá'y hangv<rsenyen. Naphosir.d 

Junius hónapban tervbevett 
utazasaink a következők: 

9- *n Sopronba viteldíj 

a r\oaa(y n.-ngvt rsenyen 
folytak a próbák : az „eneklö varos' 
volt ezekben a hetekben Kőszeg u 

A hangvetsennyel kapcsolatban 
egy tehelseges kőszegi fiatalember: 
Seybold László V. eves tanítójelölt 
munkájára is felfigyelhettünk. Kodály 
plakettjet készítette el n üveszi kivitel 
ben. A piakellet a gipszminta után 
jaki gerencsérek formálták ki agyagból 
és égettek ki. A plakettek nagy sikert 
arattak, sokat megvásároltak a hang 
versenyen. Seybold Lászlónak az a 
terve, hogy a tanítói oklevél meg 
szerzése utan a Szépművészeti Főis 
kólára iratkozik be. Baranyai Gyu'a 
tanár, a hangverseny művészi rende 
zője most felvitte magával a fiatal 
kőszegi szobrász iehetseg több mun 
káját cs tem eszelesen a Kodály pla-
kettet is es bemutatja a főiskolán 

3-án 
14-en 
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Tarcsára 

4 
9 

12 
8 
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Fenti utazások személyautókon, kelló 
Iszámu jelentkező eseten indíttatnak. Jelent-
kezni a Hangya szövetkezet fóúzletéhen 
lehet, ahol egyébb felvilágosítást is adnak. 

Szövetkezet es a kávéház van. Az 
akkori tuiajdonos 95.000 koionáért 
j . i j a n l o l t a a városnak megvételre. A 
tárgyalási e sorok irója folytatta le es 
egy tervezetet is kidolgozott Ve'te 
esetére, mely szerint az épületben a 
keleti oldalon mettmatadt volna a 
vendéglő, a közepén a mozi és szinház 
nyert volna elhelyezett, a nyugati ol 
dalán pedig lenn a kávéház marad 
volna meg. Normális viszonyok közölt 
is kifizetődött volna a velelar 15 év-
leforgása alatt. Auguszt János akkori 
polgarmesteihelyeites a kérdést nem 

hogy ezzeiTs élőbbre segítse"^Seybőid «ette magáévá es igy nem lett a vé • . i . ° » ltulhnl cammi I cm László felvetelet. 

A „Magyar Iparművészet" 
Arató István igazgatóról. 

télből semmi. Legutóbb szintén áruba 
bocsátották a fenti épületei, amikor 
polgármesterségem alatt egy bizottság 
élén foglalkoztam a vétel ügyével es 
a város közgyűlése is magáévá tette 

A .Magyar Iparművészet* ciműlaz objektum megszerzését, de ez újra 
folyóirat legutóbbi száma részletes 
cikkben foglalkozik a köszegi leány-
gimnázium szaktermes rendszerével. 
Közli a lap a magyar szakterem érde 
kes kepeit is. 

A beszámoló cikk nagy elismerés-
sel emlekezik meg az uj rendszer ma 

nem sikerült és a Hitelszövetkeze' 
veite meg. Az volt a terv, hogy a 
város itt épiii fel modern szállodáját, 
nely egyúttal kulturhaz gyanánt is 

gyaroiszagi meghonosításáról, 
István igazgatóról. Többek ki 

szolgált volna. 
Ha ma nekem kellene e kérdési 

megoldani, ugy nem keresném a varos 
Aratólbelterületén a szállónak m.gfeleiő 

között helyet, mert ezt az úgynevezett modem 
következőket olvashatjuk: „Magyar szállodát a mai követelményeknek és 
országon a kőszegi leánygimnázium városi programmnak is megfelelőiem 
orszagoshirü igazgatója, Arató István, kivinnem a gyönyörűséges kőszeg 
közel három évtizedes pedagógiai mü- hegyek lábához, valahova a József 
muködesének koronájakep.-n elsőnek|torrás vidékére vagy a Királyvölgy 
teremtette meg isko la iban az úgyne-
vezett szaktermes rendszert és ezzel 
utat nyitott a középiskolai tantermek 
okszerű es n.úvészi díszítésére hivatott 
iparművészek foglalkoztatására." 

vegébe, ahol megfelelő nagyságú nagy 
Ihkkal benőtt városi területet jelölnek 
ki a szálló számára. Mintául veszem 
a soproni Lőverekbe épült Lőver 
szállót és a többi mellette gomba 

nódia felszaporodott üdülő es nyara 
lohelyekit Sopron városa kereste es 
el is érte a soproni erdőt, ugy, hogy 
na már a varos szinte összee-pült az 
erdővel és az aszifaltos utak a Lőve-
ren át az erdőkben folytatódnak. Ez 
az ig^zi es helyes megoldás. Ki a 
városból, a szabadba, a természet 
ö'ébe, a virágos erdőbe. Itt bennt a 
városban a Strucc- meg a Jurisicb 
-zalloda majd csak modernizálódik 
előbb utóbb és ha vízvezeték van. 
akkor majd lesz e szállóknak hideg 
es meleg vize is és igyekszik konkur-
rálni. Bennt a város területén tehát 
nem szükségszerű fellétlenül egy 
szálloda épitese, mert hiszen ennek a 
prosperitása nagyon kétséges volna 
Viszont ott kinnt a hegy lábánál, a 
erdőkoszoiu alatt valóságos köz 
egészségügyi intézmény lenne. Ter 
mészetesen. az uj műúttól sem lehetn 
messzire a kijelölt hely és viszont 
vizkérdés is nagyban befolyásolná 
megfelelő hely végleges megállapítását 
No es nem is a város terhére építeném 
fel ezt a szállodát, hanem mint város 
minden lehető kedvezményt megadnék 
annak, vagy azoknak, akik ezt a szálló 

város alial kijelölt előbb emiitett 
helyen megépítenék. Adnék nekik meg-
felelő nagyságú területet, továbbá 
szomszédságban levő kőfejtőből is 
követ szükség szerint, az erdőbő 
használható épületfa anyagot stb. stb. 
előírnám, hogy legalább 30—40 szo-
básnak kelll lennie és további felté-
teleket is szabnék és országos ver 
senytárgyalást írnék ki e szállónak 
megépítésére. Köztudott dolog, hogy 

Balaton melleit több ilyen szövet-
kezeti alapon épült nyaraló van és 
nem csak egyesek, hanem pénzeső 
portok és egyesületek is egyesült erő 
vei oldják meg ezt a kérdést. Magam 
is tárgyalást folytattam, tisztán privát 
ágybuzgalomból pl. a Magyar Ven 
deglősök Országos Egyesületevei. mely 
In komoly ajánlatot kapna, talán bele 
is vágna a dologba. A város tehát 
jelentős anyagi támogalásl adna és 
nem a város közvetlen gondja es 
terhe volna ennek az epületnek 
megteremtese. A város adna még 
hozzá nagy erkölcsi támogatást, hiszen 
Kőszegnek ma már olyan jó neve van 
és a hegyvidéke annyira isméit, hogy 
en nem kételkedek a siker eredmé 
nyéber.. 

3. Szanatórium a Stajer-házak 
nál. Ez a kérdés megint nem terhel 
a varos közönségét lenyegesen. Ha 
valamelyik egyesület ilyent létesíteni 
akar, erre igazán pompásan alkalmas 
a Stájer-házak és vidéke, mert hiszen 
adva van a vizlehetőség és a műuital 
r hozzáférhetőség. Maga a hely pedig 
igazán klimatikus gyógyhelynek ne 
vezhető. Ezt is meg kellene hirdetni 
és a legnagyobb nyilvánosságra hozni, 
hogy a város mekkora területei és 
milyen támogatást adna. Ide veszem 
d problémák 4. pontját is, a Stájer 
házi parcellázást, ami egyenesen jö 
védelmező ügylet volna a városnak, 
mert hiszen értékében tudna értéke 
siteni városi erdőterületet, de viszont 
e gondolatnál leszögezem azt, hogy a 
város vegyen is ingatlant, ha valahol 
erre alkalom hinálkozik, mert hiszen 
a város igen sokszor kerül abba a 
helyzetbe, hogy adnia kell és igy te 
rülete lassan-lassan fogy, azért azt 
pótolni kell. Természetesen, ezt a 
parcellázást is meg kell hirdetni. 

5. Színház és mozi. Erről a 
kérdésről igazan keveset írok. Szabad 
vary cikke elárulja, hogy e kérdésnek 
negoldása a legjobb uton halad és 
igy nem is szólhatok hozzá, mert nem 
ismerem a megoldási tervezetet, de 

sí 

rieg^llapitom, hogy e kérdés 
fontos ku'turszükséglet. kell 
szintén megoldásra kerüljön. 

fi. N a g y o b b he lyő rség 
probléma magatói fo^ megcldódti 
ibban a pillanatban, am kor f gyvt, 
<ezési egyenjogúságunk elismerve le 
nely kérdés talán a köze i hetekbei 
nár meg is oldódik. Ha több katona 
ságot tarthatunk, akkor Kőszegnek j 
bizonyára jut ebből a többől es ie 
nagyobb helyőrségünk is lesz. 

Folyt, köv 

Városi közgyűlés. 
A városi képviselőtestület csülör 

lökön rendes közgyűlést tartolt. Viié* 
N a g v M i k l ó s dr. polgármester 
napirend előtt megemlékeze tt a Kodály 
hangveisenyről, köszönetet fejezte ki 
Gyöngyös Endre dr. főjegyzőnek es 
Baranyai Gyula tanár, művészé ren-
dezőnek. Elismeréssel szólt Kőszegi 
József ny. rendőrkapitány munkájáról 
ts, amelyet a város érdekében a 
Nemzetközi Vásáron végzett. 

Ezután a napirend tárgyalására 
került sor. A közgyűlés tudomásul 
vette, hogy Ostffy Lajos dr. főispán 
a feltételesen megválasztott Gratzl 
Gyula dr. városi számtisztet megerő-
sítette állásában, Szuklicz Géza városi 
számtisztet pedig előléptette a VIII. 
fizetési osztály harmadik fokozat ,ba. 
A város vigalmiadó szabályrendeletét 
a belügyminiszter minden változtatás 
nélkül jóváhagyta és igy jogerőre 
emelkedett. 

A városi törzsgyümölcsös 10.000 
pengős kölcsöne ügyében a belügy-
minisztérium most ugy döntött, hogy 
a város — eltekintve attól, hogy védett 
birtokos — maga is felveheti a kölcsönt 
és nincs szükség a vármegye törvény-
hatóságának közbejöttére, mint ezt 
annak idején a pénzügyminisztérium 
kivánta. A kötelezvény aláírására a 
közgyűlés névszerinti szavazással fel-
hatalmazta a polgármestert. 

Az egyik tenyészbikát ki kellett 
selejtezni. Másik bika vásárlására a 
költségvetés keretei már nem adnak 
módot, a képviselőtestület ezért ál lani 
és megyei támogatást kért. 

A Gyöngyös balparti vadászterü-
letet régebb n bérlő vadásztársaság 
azzal a kerelemmel fordult a váios 
vezetőségehez, hogy a fennálló 930 
jengő tartozást a város törölje. A 
Közgyűlés a kérelmet névszerinti sza-
vazással elutasította. 

A képviselőtestület tudomásul vette, 
logy a Közegészségügyi Intézet junius 
közepén a Szent Imre templom és a 
Városkút közötti helyen megkezdi egy 
nélykut fúrását. A költségekhez a 
vnros 1000 pengővel járul hozzá. 

Ezzel kapcsolatban K ő s z e g i 
J ó z s e f a vizvezeték-kérdést elevení-
tette fel. 

Vitéz N a g y M i k l ó s dr. polgár-
mester kijelentette, hogy a városnak 
elenleg nem áll módjában ezt a fontos 
problémát megoldania. 

S u l y o k F e r e n c felszólalásában 
mélykút fúrásának célszerűségével 

oglalkozott. 
Az irottkői kilátótorony karba-

helyezéséhez a közgyűlés 200 pengő 
hozzájárulást szavazott meg. Tudomásul 
vette a város gyámpénztárának zár-
számadását : a két gyámpénztárnak 
20.000 pengő vagyona van. 

G y ö n g y ö s E n d r e d r . főjegyző 
lőterjesztésére a képviselőtestület 

-liszár Józseíet és családját, valamint 
Csárics Sándor gyümölcsészeti felü-
gyelőt, győri lakost 40—40 pengő 
ellenében felvette a város kötelékébe. 
Schoberwalter Adolf illetőségét eluta-
sította. 

A közgyűlés négy óra után néhány 
perccel ért véget. 
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H Í R E K 
Várható időjárás a következő 

24 ó r á r a : Mérsékelt nyugati szél, a 
meleg fokozódik. Egy-ket helyen zá 
poreső lehetseges. 

Ma: Nemzeti Munkaközpont es 
MOVE zászlóbontó p l e s e k , 
A Nemzeti Munkaközpont, a Nem-

zeti Munkások Oiszágos Szövetsége 
kőszegi szervezete ma délelőtt V,12 
órakor tartja alakuló gyűlését a város-
háza közgyűlési termében. 

A MOVE (Magyar Országos Véd 
erő Egyesület) kőszegi szintén ma 
delelőtt alakul meg háromnegyed 11 
órakor a városháza közgyűlési ter 
meben. 

A HŐSÖK Ü N N E P É T az idén 
is a hagyományos kegyelettel ülte meg 
a város társadalma. Reggel minden 
felekezet templomaban ünnepi isten 
tiszteletet tartottak. Tizenegy órakor 
a Hósi Kapunal impozáns ünnepély 
kereteben hodolt a város a hősök 
emiekének. Az ünnepségen, amelyet a 
Corcoidia Hiszekegye nyitott meg. 
Kőszeg társadalmának minden rétege 
képviselve volt, Németh Imre ország 
gyűlési képviselővel és vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármesterrel az élükön. 
Az ünnepi beszédet Balázs Olivér dr. 
bences tanár tartotta: a kitűnő szónok 
magaval ragadó erejével rajzolta meg, 
követendő példa gyanánt, az ifjúság 
előtt a magyar hősöket. Horváth Józsel 
tannójelölt mely átérzéssel szavalta el 
vitéz Somogyvary Gyula „Éjfél i lázak" 
cimü költeményét. Németh Imre or-
szággyűlési képviselő és a hatóságok 
vezetői ezután megkoszorúzták a hősi 
emlékművet. Utána a frontharcosok 
és a tűzoltók egyenruhás szakasza és 
diákság diszmenetben vonult el a Hősi 
kapu alatt. 

E m l é k e z z ü n k . . . A városháza 
I komoly egyhangú szürke falát 
| marvanytábla ékesili, melybe arany 
| betunkel vésték be Waisbecker Jenő 
l népfelkelő százados emlékét, aki a 
f kommunizmus alatt vértanú halált hall. 

A megemlékezés jeléül Waisbecker 
Jenó a városháza előtt hazafiasan 
dobugó szivének sugallatától hajtva 

| hitet lett magyarsága mellett és tilta-
I közöm a nemzetközi kommunizmus 
, ellen, amiért vértanú halált szenvedett. 

Elrepült szavai mélyen a szivekbe 
vésődtek, szelleme mint örökké figyel-
meztető mementó itt él közöttünk, és 
a márványtábla, mig csak e város áll, 

í hirdetni fogja, hogy e vérrel áztatott 
Í város és annak lakossága, ha meg is 

bocsát, de felejteni sohasem fog és 
lebt rm őrködik a hazaszeretetnek a 
ju ivekben meggyújtott lángja fölött és 
IJJ® engedi, hogy e városban a piros 

'eher zöld zászlót a vörös zászló 
S váltsa fel. 

A btncés urnapi körmenetet a 
nagyományos szokás szerint mull 

|vasárnap tartották meg. A körmenetet 

Í
Nemeth Imre pápai kamarás, zárda 
[gazgató vezette. A Legméltóságosabbal 
hatalmas tömeg kisérte végig a szo 
*asos útvonalon. A hivek seregében, 
baldachin mögött, a város vezelőem 
pereinek élén Németh Imre ország 
Ryulesi képviselő, vitéz Nagy Miklós 
ar> Polgármester és Vastagh Zoltán dr. 
rendőrkapitány haladlak. A menetet a 
jrosi fúvószenekar nyitotta meg, az 

yKanszentség előtt pedig a fronthar 
fosok diszszakasza lépdelt, Steininger 

D o r tanitó vezetésével. 

J í a l l ó ! 
ne felessen eliönni a t o m b o l á r a ! 

(x) Ma délután fél 4 órai kezdettel 
zajlik le a sporttéren a sportegyesület 
nagyszabású jubileumi tombolája, a-
melynek arányai a környéken rendezeti 
összes tombolákat felülmúlják. Az 
értékes (300 pengős) üszőn kivül 10 
darab elsőrendű, uj kerékpár, valamint 
3C0 darab értékesnél értekesebb nye 
reménytárgyak jutnak a szerencsés 
nyerők birtokába. 

A környéken elterjedt az a minden 
alapot nélkülöző híresztelés, hogy a 
tombolajáték elmarad. Erről szó sincs 
a hatalmas tömegeket megmozgató 
tombolát ma délután minden körül 
mények között megtartják. 

Siessen jegyet vásárolni (délután 
fél 4 óráig kapható)! Ne hogy meg 
ismétlődjék az az eset, mint tavaly 
hogy az elkésett jegyvásárlók zug 
forgalomban voltak kénytelenek, jóva 
magasabb áron, beszerezni tombola 
jegyeket. 

A közönséget a városi fuvószenekai 
szórakoztatja. Buffetról is gondoskodot 
a rendezőség. 

A bencésgimnázium if júsága 
ma délután fél 5 órakor tartja évzáró 
tornaűnnepélyét. Rossz idő esetén 
junius 13-án lesz az ünnepély. 

Hivatalos iskolalátogatás. Dr 
Kézdy Béla tanügyi titkár és szakelőadó 
a ki i . Főigazgatóság képviseletében 
május hó 25 és 29 én meglátogatta a 
helybeli áll. polgári fiúiskolát, hogy 
ellenőrizze az intezet tanulmányi ered-
ményét. Meghallgatta az egyes osz 
tá lyok lan a tanárok magyarázatait, a 
tanulók feleleteit, megfigyelte az iskola 
külső belső rendjét, felülvizsgálta az 
igazgatói ügykezelést és a látottak 
tapasztaltak felett teljes megelégedéséi 
és elismerését nyilvánította. 

Németh Imre országgyűlési 
képviselő a felhatalmazási vitában 
közel egy órás beszédet mondott, a 
melyet az egész Ház osztatlan tetszese 
közben Darányi miniszterelnök is 
végighallgatott. A fővárosi lapok is 
igen élénkén tárgyalták a felszólalást, 
amely főleg a világnézeti és a sajtó 
kérdéssel és irodalmi problémákkal 
foglalkozott. 

A Magyar Statisztikai Társa 
ság 66 tagja érkezik ma Kőszegre. 
Az állomáson vitéz Nagy Miklós dr 
polgármester fogadja a vendégeket 
Utána megtekintik a várost. 11 órakor 
autóbuszon Lekára rándulnak ki. Dél 
után 2 órakor ebéd lesz a Struccban 

A kőszegi Gazdakör Ismeret-
terjesztő előadásainak sorozatában 
Eckhardi Tibor f. évi junius 12 én 
szombaton este V,8 órakor Kőszegen 
a Bálházban előadást tart a Duna-
medence rendezésének kérdéséről, 
amelyre a n.é. közönséget tisztelettel 
meghívja a Gazdakör. — Aki az elő 
adásra ülőhelyet igényel, erre irányuló 
igényét dr. S<úr Lajos ügyvédnél Kő 
szegen (telefon 49 sz.) jelentse be. 

U j doktor. Vincze Tibort , néhai 
Vincze Mihály kőszegi borkereskedő 
fiát május hó 25-én a pécsi Erzsébet 
tudományegyetemen a jogtudományok 
doktorává avatták. 

A Felsődunántuli Mezőgazda-
sági Kamara legutóbbi ülésén Sulyok 
Ferenc a kőszegi gazdakör titkára is 
felszólalt: a törpebirtokosok és a föld 
mivesek részére a széna- és szalma 
takarmánynak télen padláson való 
további eltartása iránt kamarai közben-
járást kért. 

Az évzáró vizsgák a kat. fiu és 
leány elemi iskolákban a következő 
napokon zajlanak le : junius 8-án d.e 
8 órakor a fiuelemi I—111. és a leány-
elemi 1—II, 9 én a fiuelemi II—IV. és 
a leányelemi 111— IV. 10-én a fiuelemi 
és leányelemi V—VI. osztályában. A 
Te Deum junius 13 án d. e. 9 órakor 
lesz a Jézus Szive templomban. 

Jövő év i beiratás az ev. leány-
gimnáziumban. Az eddigiektől el 
térően a jövő évi beiratások a leány 
gimnáziumban már f. hó 15-én dél 
előtt 9—12 óráig lesznek. Az. igazga 
tóság felhívja mindazoknak a bejáró 
tanulóknak a szüleit, akik leányukat 
\ jövő iskolai évben a leánygimná 
ziu-nba akarják beadni, hogy ennél a 
beiratásnál okvetlen jelentkezzenek, 
mert egyes alsóbb osztályokban előre 
láihatólag már most minden hely be 
fog telni i s igy az igagatóság később 
nem lesz abban a helyzetben, hogy a 
szeptemberi pótbeiratások alkalmával 
további felvételeknek adjon helyet. A 
beiratások alkalmával 20 P felvételi 
dij iizetendő. 

A Magyar Tur ista Elet, amely 
pünkösdkor 62 budapesti résztvevővel 
Kőszegen keresztül nagyon sikerült 
túrát vezetett Máriacellbes az Ötscberre 
j s legutóbbi számában ezen kirándu 
lásról részletes tudósítást hoz, ezen 
számában bejelenti, hogy junius hó 
26-án ujabb kirándulást vezetnek Kő 
szegen keresztül Máriacellbe, amelynek 
során 26 án érkeznek Kőszegre este 
19 11 órakor, itt éjjeleznek és másnap 
íudulnak tovább, 29-én pedig ismét 
Kőszegre visszaérkezve itt ebédelnek 

Évzáró hangverseny. Mohr Jenő 
zongoiamű vész-tanár növendékeinek 
évzáró hangversenye jun. 12-én, szom 
aaton d u. 5 órakor lesz a leánygim 
názium dísztermében. Fellépnek : Benkő 
Irma, Róth Edit, Ferenchalmy Zoltán 
Ho léu ius Sándor, Kálmán Miklós 
S'úr Lajos. Kopácsi Mária, Kiss Lujza, 
Ziegler Marta, Reményi Ferenc. Köz 
reműködik Riedl László, ki Bruch G 
moll hegedűversenyét fogja előadni 
— Zongorán kisér Bud.aker Gusztáv. 
Belépődíj nincs. Műsor 30 f. 

K O V f l T S - b é r a u t ó 
megrendelhető a Bálházban, telefon 
3. Filléres Móméterek- Legolcsóbb 
viteldijszabás. 

Beiratások a bencés gimná 
ziumban. A gimnázium ig izgatóság.i 
zuton is közli az érdekeltekkel, hogy 

iz első osztályba való beiratkozás 
iunius 21 én hétfőn délelőtt 9 órakor 
kezdődik. 

Kitűnő fehér és vörös bort mér 
Deckelmann József P. mmer utca 
10. sz. alatti borméresében. 

A kőszegi iparostanonciskola 
felügyelőbizottsága az iparostanonc-
iskolai óraadói állásokra a Rendtartási 
Szabályzat 41 §-ban foglalt feltételek 
nellett pályázaiot hirdet. A pályázati 
•*éivények Pödör Bela felügyelőtizolt 
sági elnök — tanilóképző-int. lanat 
címén az ip. tan. isk. igazgatójánal 
adandók be. Pályázati határidő jun. 15 

órakiá l l i tás . Az Országos Sta 
tisztikai Társulat mai vándorgyüléséie 
való tekintettel a kőszegi órásmesterek 
munkáinak kiállítását a muzeum veze-
őségé meghosszabbította, 'úgyhogy 
aég a mai napon is megtekinthető 

d.e. 9—12 ig és d.u. 2—6 ig. Az ér-
deklődők, akik meg nem láttád, m 
mulasszák el ezen a napon mtgtekin 
eni, mert hétfőn már visszaadják a 

tulajdonosoknak kiállított óráikat. 
Elveszett egy bőrből készüli 

kutyaszájkosár pénteken délben <• 
nyomdától a Kert-utcáig Kérjük ; 
megtalálót, adja le a kiadóhivaialban. 

(x) A „János vitéz" kerül szinte 
szabadtéri előadás keretében Szombat 
lelyen junius 19—20 an, a Kioszk 
feletti szabadtéri színpadon. 

A KSE által kiküldött tombola-
bi zottság ülést tartott viléz Szabad-
váry Ferenc elnöklete alatt. Vitéz 
Szabadváry Ferenc sajnálattal közölte, 
a junius 6-i terminust nem lehet meg-
változtatni, ez annyiban kellemetlen, 
nert a tombola összeesik a gimnázium 
tornaversenyével. Kőhalmi Márton 
részletesen referált az előkészületekről, 
a falvak és a nyugatmagyarországi 
lakosság „mozgósításáról", a beszer-
zett tombolatárgyak értékéről és szá-
máról (sokkal több tárgy van, mint 
elmult évben). Hozzászóltak a rende-
zési kérdésekhez ismételten Steininger 
Gábor, Ki ichknopf Jenő, Solymár Fe-
renc, Németh Mihály és Schönbauer 
Frigyes. A bizottság letárgyalta mind-
azokat az intézkedéseket, amelyek 
biztosítják a minél npgyobb sikert és 
a tombola gyors és eredményes le-
bonyolítását. 

Képkeret, kép legolcsóbban 
Mandler J. Szombathely 

Kovács-szálló mönött 

Nagy cirkusz érkezett penteken 
városunkba. Donnert Bonifác az igaz-
í'tója, aki már többször j irt Kőszegen. 

L gutóbto mikor itt volt, nagyon meg-
kedvelte a közönség, mert valóban 
elsőrangú artisták voltak szerződtetve. 
Most pedig azt tapasztaljuk, hogy a 
cirkusz megnagyobbodott az elmult 
idők alatt és igy a vándorcirkuszok 
közölt az első helyet foglalja el Don-
nert Bonifác ciikusza. Fővárosi nivóju 
műsoráról a következő számunkban 
számolunk be. Ma vasarnap délután 
l / ,6 tói 8 óráig és este «/,9 tői 11 
óráig lesznek előadások a cirkuszban. 

Strandmegnyitás. Vasárnap f. hó 
li-án nyilik meg a közkedvelt „Strand-
fürdő" a kibővített és megszépített 
büffével, mely újdonságaival és olcsó 
iraival a közönséget kellemes meg-
epetesben fo^ja részesíteni Ai andóan 

olcsó, frissen csapolt sör, finom, iz-
etes és mindig friss soproni husáruk, 
vaj, sajt stb. a legkényesebb ízlésnek 
is megfe'elve kiszolgáltatnak. Hang-
-zóróval felerősített rádió és gramo-
jonzene szórakoztatja a fürdőzőket. 
Mindenki győződjön meg személyesen 
a kapura is kifüggesztett olcsó büffé-
árakról, térjen be felfrissítő fürdőre, 
vegyen kóstolót kívánsága szerint, vig 
'ene melleit érezze jól magát. 

po loská t , patkányt irt 
, olcsAn garanciával Szab.Hl.i vállalat. 
Érdeklődni lehet : SCHWARZ JENÓ KŐSZEO 

A szombathelyi Sabaria-mozi 
műsora a következő hélre: |un. Ö-án 
vasárnap: Dalo l a flotta. 7-8. hétfő 
k i d d : Első bál, 9 10 szerda csütör-
ök : Halá lbr igád 11-13 péntek szom-

bat vasarnap: Szenzáció. 
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Olyan vizet, tejet v.'gy más fo-
lyadékot, amely harcgázz<il érintke-
zésbe jött. nem szabad inr.i, de még 
mosdásra em szabad hiúzna ni U^y 
szinten megf.rtözött élei inzert sem 
szabad megenni, né,; ; I »tn k st-
Fontos lehat, hogy varható rtpü\* 
tánadá-; eseten mindenki magit tö I 
napi ivóvízzel es eleiemmel elláss 
és hogy ezt ket légmentesen, jól du 
gnszoit palackokban, l égmtn i . sen Z,J 
ródó ládák an t.-io'ja. melyek ntd.es 
v gy o h j o i takarékba, eset' g vns/-
kosv.ászonba lu tk lardók. Kts b! 
mennyiségi n az t e misz » g ízfertózet 
eseten megsemmisítendő, nagyobb 
mennyiségiel a hdóság ailapitja meg 
a további teendőket, mivel a harcgái 
vegyi összetelek tői függ, hogy a meg 
feitőzö t élelmiszer eipu-zlitandó .e, 
avagy szellőztetés esetiig főzés ulán 
meg elfogyasztható e 

Akkor, ami<or a világháború vér-
zivatara elült, akkor, amikor a hadi 
07vegyek es árvák könnyeinek patak) 
már kezdet: apadni, akkor igen tok 
ember lelkébe beleszkelte magát az 
a tudat, h >gy haboiu többé nem lesz 
Ez. tudat .izonban az idők folyamán 
csak jámbor óhajjá és csábos álommá 
vrl iozott, inert a viharzó élet azt 
tanít ja, hogy amig e földön lesz erős 
es gyenge, s amig a földi ember leikéi 
teljesen be nem töbi a Krisztusi sze-
rete', >ddic viszály es háború mindig 
lesz a fö'dőn. 

H i p dig haboru lesz, akkor a 
jövő háborújában számolnunk kell 
azzal, hogy az ellenséges repülők nem 
csak a fiontokon haicoló hadsereget 
támadjak meg, de megtámadják váró 
sunk, falvaink lakosságat is. 

Ma már minden otszág megszer-
vezte a nnga legoltalmát. Nálunk az 
1935 évi XII t c. gondoskodik leg 
oltalmunk megszervezéséről. 

A kővetkezőkben is nerkedjünk 
.neg a fenti törvény végelhajlása tár 
gyában kiadóit honvédeli miniszteri 
rendelet intézkedeseivel. 

A honi légvédelem megszervezése 
és vezetese pokár i vonatKozasban is 
a honvédelmi miniszter feladata, aki 
ezt az Országos Légvédelmi parancs 
nok utján teljesiti 

A légvedelmi törvény a légi tá 
madás esetein védekezésre igénybe 
vehető polgári személyeket általában 
ket csoportba osztja: 1. Az első cso 
portot azok alkotják, aki az aktiv 
védelmet ellátó katonai légvédelmi 
osztagokat megíelelően kiegészíteni 
hivatottak. Erre a célra elsősorban 
katonaviselt, testileg nagyobb teljesít-
ményekre is alkalmas férfiakat kell 
kiválasztani. Ide osztandók be a mü 
szaki képzettséggel rendelkezők is. E 
csoport kiképzéséről és ellátásáról a 
katonai hatóság gondoskodik 2. 
második csoportot azok alkotják, akik 
a légoltalmi segelyosztagokba osztat 
tak be. vagyis, ak>k segéd és házi 
rendőti, segéd és házi tűzoltói, egész-
ségügyi, lertőtlenitő, műszaki, figyelő 
összekötő és jelentő szolgálatra stb 
alkalmasak. Fontos intezkedése 
törvénynek, hogy Légoltalmiszolgálato 
14—60 éves életkorig nemre való 
tekintet nélkül kiterjeszti, tehát légol 
talmi szolgálatra nők is igénybe ve 
hetök egészségügyi, irodai stb. szol 
gálatra. E csoport tagjainak kiválasz 
tása és nyilvántartása a légoltalmi 
szervek feladata. Elsősorban a rátér 
mettséget kell figyelembe venni. 

Azok, akik az 1. és 2. szerin 
légoltalmi szolgálatra igénybe lette 
véve, minden lakás változást, még 
város területén is, megelőzőleg 2 
órával kötelesek légoltalmi szervükne 
(a városházán) bejelenteni. A bejelar 
tés elmulasztása kihágás és büntettetik 

A törvény 2- ig §-a elrendeli 

szükséges gyakoiialok tartását és kü-
ftnösen hangsúlyozza, hogy agyakor 
atok tartásának célja, hogy a lakosság 
setleges légitámadások eseteb.n h.' 
y s ii ag i l i t ás ra , frgyelmezetiségrt 
• ktatlassek es azokat a lakosság meg 
i szokta, mert a légoltalom csak az 
tesz l<ko-ság megértő, fegyelmeze 1 

s lelkes részvétele es tamogatás; 
• e leit érheti el teljes célját. 

Az 1. és 2 poniban felsőtől! 
zervekeii kivül a po lg i l i lal-os^ág 
izvéüel ni eszközökkel! ellátása nen 
ötelczö, hanem mindenkinek szabad 
igában áil rr.agá» i yen- kkel saját 
öitse^en ellátni. A honvédelmi mi-
iszlei csak arról gondoskodik, hogy 

megfelelő gázálarcok a polgári la 
kosság részére könnyen és méltányos 
irón legyenek beszerelhetők. 

A m. kir. országos légvédelmi 
arancsnok irányítja és ellenőrzi a 

égoltalom megszervezését és fejlesz-
ését. Hazánk 7 légvédelmi kerületre 

oszlik és élükön a vegyesdandár szék 
elyén működő „Vegyesdandar legvé 
elmi parancsnok - ok állanak, akik a 

égoltalmi szervezést irányítják, háború 
setén ter ületük összes légoltalmi 
zervei felett parancsnokolnak. 

A légoltalmi utasítás közületnek 
nevezi az ország városait, községeit 
^artelepeit es egyes etre kijelölt fontos 

allami, magánintézményt, pl. vasutat 
postái. A légoltalom megszervezése, 
előkészítése, felépítése, fejlesztése és 
működőképességének fenntartása teljes 
elelősséggel e közületekre hárul. Ezek 

elén városokban a polgármester, köz 
ségekben a főszolgabíró, illetve a 
községi jegyző áll. A légoltalmi veze 
őknek a légoltalom feladatainak meg-

oldásában a közület légoltalmi bízott-
ága segédkezik, melynek elnöke ; 

iegoltalmi wezető. E bizottság tagjai a 
vezetőn kivül hivatalból a légoltalmi 
jarancsnok, tisztiorvos, városi mérnök, 
tűzoltóparancsnok, vitézi hadnagy, a 
vöröskereszt igy le ' helyi megbízottja, 

légoltalmi liga elnöke, a város te-
rületén működő állami és fontosabb 

arosi szervek kiküldöttjei. Meghívott 
tgok, akiknek meghívását érdekeltsé-

gük, szakismeretük vagy rátermettségük 
olytán a légoltalmi vezető szükseges 

nek tart. 
A városban levő légoltalmi segély 

osztagok és cselekvő szervek élén a 
égoltalmi parancsnok all, aki a ren 

delkezésére bocsátott szervek kikép 
zését irányítja, vezeti, fegyelmezettsé 
gükről gondoskodik és működőképes 
ségükért felelős. 

A légoltalmi segélyosztagok, melyek 
légoltalmi közületben mindenütt 

megszervezendők: 1. Segédrendőrség. 
Oázfeldeiitőosztag, 3 gázmentesitő 

osztag, 4. tüzoltóosztag, 5. műszak 
és helyreállitóosztag, 6. munkásosztag 
7. egészségügyi és mentőosztag. 

A leközölt adatok szerint meg 
van tehát a legvédelmi törvényünk és 
égoltalmi utasításunk, de az írott 
hetük sírban nyugvó holttestek, a ha 
tósag megmozdulásai csak merev kő 
oszlopok maradnak s talán hazánk 
városunk sírkövévé is válhatnak akkor 
ha minden magyar lelkét el nem tölti 
az élniakarás szent vágya és a vágy 
lobogó lángjánál szive mélyéből elő 
törő erős lelkesedéssel nem igyekszik 
a polgári légoltalom hatékony műkő 
dését elősegíteni s vele nemcsak 
házának, lakásának, műhelyének, hit 
vesének, gyermekeinek és szeretetteinek 
őe önön magának is létét, életé 
megóvni. 

Hazánk, városunk, családunk és 
önmagunk védelmére egy jobb, bol 
dogabb jövő megépítésére munkára fel 

VÉGE. 

J í a g t j kőszegi teniszsikerek. 
Mul t bet n zajlott le a keiüieti 

us?g; egyéni es női csapat baj-iokság. 
Az ifiusági bajnoksag Jérfí szamaiban 

4 iső he'y n kőszegiek végeztek,, 
ői «• zári-okban is két második helye 
est ertek el. A női csapit bajnok 
gift csaknem megnyertek. Labdakor 
u olt csak. Mányay E i i l n é , Hdik 

j i i ta, Hollós Erzsi Szetd 'helyi l l o ika 
^y önfeláldozással küzdöltek. 

Az fus i . ; i bajnokság férfi egyes 
tdnénye .. következő: 1 Bányay 

\ S E 2 Mátray KSE, 3. H rkányi KSE 
Tokay KSE. 

A női egves: 1 Hirt Pápsi SE, 
Ku rd KSE, 3. Nagy KSE, cs Boross 

S<SE 
A férfi páros: 1. B ínyai—Mátray 

KSE, 2. Harkányi —Tokay KSE.^ 3 
eienchalmy testvérek és Balla—Gár 
onyi KSE. 

A női páros : 1. Boross—Gáspátdv 
SiSE, 2. Pacher—Kauffmann KSE. 3. 
Nagy—Szabadváry és K u r d - Szmoljan 
KSE. 

A női csapatbajnokságban eiső 
ett SzSE, 2. KSE, 3 ZMSE. 

A női csapatbajnokságokkal egy-
dtjüleg bemutató mérkőzések voltak 

Szombathelyen Szigeti, Magyarország 
bi jnokával, ahol Kőszegről dr. Takats 

s Szovják szerepellek igen szép sí 
errel. 

K O V t f T S - b é r a u t ó 

Legújabb d ivatú nöikalapot és 
művi rágot készít a ruha anyagábó 
ts : Vámos kalapszalón, Szombathe'y 
Erzsébet királyné u. 1. 

megrendelhető a Bálházban, telefon 
Fi l léres k j lómétereK. Legolcsóbb 

vitt ldi jszabás. 
A KSE mult vasárnap a buda-

Desti légvédelmi osztály fu ballegyüt 
lesét latta vendégül, amely 2:1 (0:0) 
arányú b.pesti győzelemmel végződön 

Szerelmi féltékenységből agyon-
v rte választottját. Kovács íren 10 éves 

öszegdoroszlói leányt, Pálfi-Petrovits 
ános 24 éves gazdalegény, a kőszeg 

doroszlói biró fia. Borzalmas tette 
után felakasztotta magát. A tragédia 
két áldozatát csütörtökön temették el. 

Anyakönyvi hirek az elmúlt 
hé t rő l : Születések : egy törvénytelen 
eáuygvermek. — Házasság: Schmall 
ános Glger Ilonával lépett házasságra. 

Halálozás : Kováts Irén ág ev. 16 éves 
,áng Viktor r.k 32 éves. 

Ipartestületi közlemények. 
Mindazok a tanoncok, akik « 

anoncmunkakiállitáson való részvételre 
eddig még nem jelentkeztek, kivételesen 
unius 10 ig még jelentkezhetnek, ké 

sőbbi jelentkezéseket nem vehetünk 
igyelembe. 

Ipartestület] elnökség 

Hivatalos rovat. 
Felhívom az érdekelt szülők fi-

gyeimét, ho:,y azok a gyermekek, akik 
nájus 26 an és 27 én ujrroltás, ill, 
í im l ío l tá íokban leszesültek, folyó hó 

6 an vasárnap délután 3 órakor a 
városmajorban megtartandó oltási el-
enőrző szemlen fe'tétlen jelenj nek 
neg. Továbbá jelenjének meg fenti 
napon m i n d u o k , akik oltási kötde-
e-Uségükn- k « zideig nem tettek eleget. 

A városban a serté^oibánc beteg-
é i szórványosan m g illapittatván, 
Irend lem a következőket: 1) A fer-
'>zött udvarokat zarlat alá helyezen. 
k. lezárt udvarokból az ottlévö s rté-

seket elhajtani, eiszáilitani és ezen 
udvarokba más helyről származó ser-
téseket engedely nélkül beállítani tilos. 
2) A beteg sertéseket az egézségesek-
ől, gyanúsaktól és fertőzésre gyanú-

saktól és az utóbbiakat egymástól el 
<ell különíteni. 3) A fertőzött ó'akba 
degeneknek a bemenetele tilos. 4) A 
ezárt udvarban termelt sertéstrágya 
külön gyűjtendő össze és szabálysze-
rűen fertőtlenítendő. 5) A lezárt ud-
varokba herélők, rmskárolók, sertés-
kereskedők és husiparosok bemenetele 
ilos. 6) Sertésorbáncban beteg, vagy 

annak gyanújában elhullott sertés hul-
ája a dögtéren szabályszerűen elásan-

dó. 7) Sertés orbáncban beteg, vagy 
annak gyanújában beteg sertést csak 
a városi hatóság engedélyével és ál-
atorvos husvizsgáló jelenlétében és 

vizsgálata melleit szabad levágni. I yen 
Kényszervágott serlés husa pedig csak 
állatorvos-husvizsgáló kedvező ered-
ményű vizsgálata után hozható forga-
omba és használható fel. 8) Felhívom 

alközönséget fenti rendelkezésekre és 
arra is, hogy állatainak megbetegedé-
sét vagy elhullását a hatóságnak be-
elenteni el ne mulassza, mert ellen-
kező esetben szigorú büntetésnek teszi 
ki magát. 

Értesítem a város közönségét, 
hogy a Gyöngyös malomárok vize f. 
évi junius hó 11 én reggel 4 órától 
unius hó 13 án este 7 óráig le lesz 
eresztve. Felhívom az összes érdekelt 
partbirtokosokat, hogy ezen idő alatt 
partvédelmi és medertisztitási munká-
ataikat okvetlenül végeztessék el an-
nál is inkább, mert a mulasztók ellen 
a kihágási eljárást megindítom Viz-
merités vagy fürdés céljaira alkalmazott 
lépcsők ugy alakitandók át, hogy ne 
nyúljanak a mederbe, mert ezzel víz-
folyási akadályt képeznek, hanem a 
partba sülyesztendők. 

14—15 évos intelligens, 1 
n é m e t ü l is beszélő I C í U i y 

és 5 éves gyermekekhez azonna 
felvétetik Wáchteréknél Kaszárnya 
utca 28 s/ám alatt. 

Elvállalok mindenféle 
szakmába vágó 

pitkezést, átahkbást, 'a'aiozást stb 
S ue^ Pártfogást ker Schranz Károly 
kőműves i pa ros Kőszeg, Muskátli 
i la a lisznüduiő mögött. 

Kifutófiut, háziszolgát 
azonnal felvesz a 
kőszegi H A N G Y A föüzlet 

Csak Jó szerszámmal lesz jó eredmény I 

Gyümölcsfák és szóló metszéséhez 

X , kétélű kerti ollót 
Solingeni oltó- és kacorkést I 
Kapható: Lancsarlcs Vendelnél 
Szombathely Kirá ly-utca 9. szám 
Műköszörűs, — Acéláru, — Illatszer. 
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Árverési hirdetmény. 
Dr. Stúr Lajos kószegi ügyvéd által 

kepviselt Kőszegi Takarékpénztar lakos ja-
vára 400 P tőke és több követeles és járu ekii 
erejéig a köszegi kir. járásbíróság 1936. 
évi 701. sz. végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folvtán veerehajtást szenvedőtől 
1»36. évi december hó 12-én lefoglalt 1025 
P-re becsült ingóságokra a kószegi kir. 
járásbíróság ?k. 1840 - 1933 sz. végzésévej 
az árveres eln-ndeltetvén, annak az 1903 évi 
XLI. t - c . 20. §-a alapján a következő meg-
nevezett: dr Tóth László ügyv. ált. kep* 
Bozsoki Hangya javara 14a P 80 f s jár. 
Dr. Róka László ügyv. ált. képv. Schrotter 
Béla javára P jár. dr Walter Károly ügyM 
ált. kepv. Kisbirtokosok javara 25 1' j 
jár. továbbá a foglalási jegyzókönyvb I kij 
nem tűnő más foglaltatók javára is, az >r-l 
verés megtartását elrendelem, de csak 
esetre, ha kielegitési joguk ma is fennáll « 
ha ellenük halasztó hatályú igénykeresej 
folyamatban nincs, vegrehajtast szenvedő 
lakásán, üzletében Bozsok 35 leendő meg-
tartására határidőül 

1937. évi Junius hó ?3. napjának 
délután 3 ó rá ja 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt nuto-1 
rok, szarvasmarhák, • egyéb Ingósagokat l | 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellé-
éi fogom adni. 

Kőszeg, 1937. május hó 24. 
Zarándy Nándor 

k i r . b i r v é g r e h a j t ó 

- Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájf fban Kőszegen- -
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