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fl hóvirág. 
A tavasz csalhatatlan előhírnöke 

a hóvirág. Nevében csodálatos el'ent 
mondást egyesit, mert a hó a téli 
álmát alvó természet fehér szemfedője, 
a virág pedig a növénnyvi lág nász 
ruhája, gyönyörű és pompázó meny 
asszonysága. Jóformán a hó alatt, a 
hó alól dugja ki kedves fejét a hó-
virág, mint" a tavasz, az uj élet elő-
hírnöke és előfutára A tavasz pedig 
a természet újraéledésének, uj zöldbe 
borulásának, az uj s ' . r jadzásnak az 
időszaka. A tavasz beharangozója a 
bájos kis hóvirág. 

Mit jelképez, mit szimbolizál te-
hát a hóvi rág? Azt, hogy a fagyos, 
élettelen téli á'om takarója alól már 
cius napjai felszinre csalják a gyönge 
erőtelen kis hóvirágot, mely nem tö 
rődik a körülötte levő hóval, csípős, 
fagyos lehHletével és a feltartóztat 
hatatlanul el jövendő tavasz küszöbén 
létét bejelenti. 

Minden élet őskutforrássa: a nap 
meleg, a napsugár fénye csalja elő a 
hó alól, a fö ld kebeléből a hóvirágot. 
A tavas7 első hirnökét, ha ideje el 
érkezett, sem a hó, se n a hideg vagy 
szél nem tarthatja vissza a pázsit és 
az erdők szélén való megjelenéstől. 

A hóvirág egy örök termés? eli 
körforgás szerény és bájos szimbó-
luma s a hirdetője annak, hogy a 
hideg, fagyos tél és a dermedés után 
eljön a kikelet, a tavasz az uj élet, 
az uj sarjadás, uj rügyezés, uj virágba-
borulás ideje és periódusa. 

A borút — okvet lenül követi a 
derü. A kerék f o r o g : le és fel egy-
aránt. A borulatot, a vihart követni 
kell a derűnek, az enyhtiletnek. Tehát 
a reménynek soha sem szabad az 
egészséges emberiségből kivesznie. 
Amig lélekzek, addig remélek, amit 
ugy is lehet variálni, hogy ameddig 
élek — remélek. Még a halálos nagy 
beteget, de magát a haldoklót sem 
hagyja el soha a remény, hogy meg-
gyógyul, illetve, hogy a testi halál 
csak átlépés a túlv i lág örökéletébe. 

A kis, szerény hóvi rág is az örök 
emberi reménynek, a természet örök-
életének, megújhodásának a bátor 
hírnöke. Komor gondjaink között, 
midőn az aranydollár megingathatatlan 
bálványa válságba került, midőn a 
110 milliós USA pénzügyi krízise 
mellett itt Európában a 70 mill iós 
német birodalom belpol i t ikai átfordu 
lása következik be s amikor a szom-
szédos Ausztria belpol i t ika i válsága, 
» japán kegyetlen előretörés, szóval 
a gazdasági nacional izmus történelmi 
válságai forronganak előttünk hihe 
tétlen filmgyorsasággal — akkor ves-
sünk egy pil lantást a szerény hó-
v ' r % a , nézzünk bele a márciusi él-
tető napsugárba s erősítsük meg re 
ménységílnket és hitünket a szebb és 
jobb jövő, a meleg nyár és a bőtermő, 
gazdag ősz iránt. 

A határátkeiesi igazolványok, 
a nyugdijasok es a köszegirendűrseg, 

Nemes-Szlavik József nyugalma-
zott altzredes egy hosszabb panasz-
beadván tyal fordult a belügyminisz 
terhez. Ebből vesszük a következő 
érdekes és jellemző részleteket. 

..Kőszeg olyan hstárváros, ame-
lyet félkörben vesz körül a tr ianoni 
határ. Mindennapi életünk ily körül 
nények között el sem képzelhető 
éves határátkelési igazolványok nélkül 
A város lakossága az elmúlt évek 
során minden további nélkül hozzá is 
jutott ezen igazolványokhoz s ez &n 
nál is inkább szükséges, mert útlevél 
lel csak Rőt f i lva irányában léphető 
át a határ. Aki Kethelyen, vagy Ro 
honcon át akarja lépni az ország 
határt, ann»k feltétlen Hl határátlépési 
igazolvány! kell szereznie, mert ezeu 
utvonalakon az útlevél, hogy miért 
azt csak a jó Isten tudja, nem elég-
«eges igazolvány. 

Kőszeg uj rendőrkapitányának dr. 
Rácz Kázmérnak bürokratikus intéz 
kedései a vele érintkezésbe jövő vá 
ros lakossága nagyrészének életét el-
keserítik. Ezen intézkedései nemcsak 
állandó szóbeszéd tárgyát képezik a 
városban, hanem a helyi lap anyagát 
'S képezik. A rendőrkapitány a határ 
átkelési igazolványokkal kapcsolatban 
kiadott egy rendelkezést, mely szerint 
határátkelési igazolványokat csak oly 
egyének kaphatnak, akiknek hivatásuk 
nál vagy foglalkozásuknál fogva több 
ször kell átlépniök a határt. A ren-
delet eltérőleg az eddigiektől, szószé 
rint alkalmazza a megfelelő paragra-
fust és csak fuvarosok, orvosok, pa 
pok és Burgenlandban üzlettel bírók 
kaphatnak határátkelési igazolványo-
kat. Többév i azon kialakult gyakorlat 
után, hogy a határszéli városban e /e" 
rendelkezést a Iege1őzékenye*>ben ke 
zelték a város lakósságával szemben 
az uj rendelkezés nagyon megnehezíti 
a határátkelést és igen sok panaszra 
ad okot. A rendőrkapitány ezen in 
fézkedése annál is inkább sérelmes a 
város lakosságára, mert Kőszegen az 
eddigi többévi gyakorlat nem a betű-
szerinti szabályt alkalmazta és ami 
még sérelmesebb, mindenfelé másfelé 
a hatóságok nem a mostani kőszegi 
gyakorlatot alkalmazzák és csak ná-
lunk van ez a rendeleteknek betűsze-
rinti értelmezésével keletkezett a la-
kósságra nézve rendkivül kellemetlen 
és hátrányos helyzet. Különös ez an 
nál is inkább, mert a tr ianoni béke 
által legjobban sújtott Kősz fg váro-
sának törzslakossága van most az 
egész határ mentén egyedül abban a 
kellemetlen helyzetben, hogy nem kap-
hat éves határátkelési igazolványt. 
Méltányos e kérdés rendezése már 
csak azért is, mert az osztrák ható 
ságok is nagyon liberálisan kezelik 
osztrák részről a határátkelési igazol-
ványok kiállítását. De a kőszegi intéz-
kedések révén most ugy hir l ik, hogy 
városnnkkal szemben ók is retorz ió i 
intézkedésre készülnek és igy ki van 

téve a város lakossága annak, hogy 
elzárják városunktól azokat is, akik az 
álda'lan viszonyok dacára tartják még 
személyi, erzelmi vagy gazdasági kap-
csohtaikat a volt járási székhellyel. 

Nyáron nagyon helyesen belügy-
miniszteri rendelet lehetővé teszi a 
Kőszegen nyaralók nagy számának, 
hogy határátkelési igazolványokat sze 
rezhessenek és kaphassanek. Nem 
különös, hogy a város törzslakossá-
gával szemben szigorúbban járnak el, 
•nint a városunkban megforduló nyara-
lókkal és turistákkal?! 

Hogy az éves határátkelési iga 
zolványok ki nem állítása, valamint ar. 
útleveleknek a küiönböző átkelési állo 
másokon való nem érvényessége foly-
tán micsoda lehetetlen állapotok ke-
'eikeznek, vagyok erre bátor egy ér-
dekes és épp a mi határainkon meg 
történt esetét felsorolni, ami vele n és 
Nagy Q»za ezredessel történt m*g s 
amely eset egyuttal beszédesen jel 
'emzi, mennyire virágzik még sajnos 
a bürokracia mifelénk. 

Autókirándulás közben Rohoncot 
etve ott akartam átlépni a határt, hogy 
K'ázegre utazzak. Minden nehézség 
nélkül ment is volna az eset, ha a 
társaságomban levő Nagy Qézs ezre 
desnek lett volna határátkelési iga 
zolványa. De mert csak „út levele" 
volt, a határt nem léphettük át. Tessék 
Búcsúra menni, mondla fölényes elő-
kelőséggel a vámőr, ott átlehet lépni 
a határt útlevéllel is. Szót is fogadtam 
Megkívánom jegyezni, hogy Rohoncon 
az osztrákok felajánlottak egy alkalmi 
uti lapot, ezt azonban hálásan meg-
köszönve a gavallérosságot, ne n fo-
gadta el az ezredes. Bucsun megvizs-
gálják az útlevelet, minden rendben 
van, mehetünk, de csak gyalog, mert 
ÍZ autó Bucsun nem mehet át. Tes 
sék Toronyba menni. S ió t fogadtunk. 
Toronyban megvizsgálják az útlevelet. 
R«ndben vannak. De útleveleket csak 
parancsnek ur láttamozhat, ó viszont 
hivatalosan lévén elfoglalva várni kel-
lett. Nem sokáig. Csak egy óráig. 
Azután ment minden, mint a karika-
csapás. Két órás késéssel és nagy ke-
rülőkkel mégis érkeztünk szerencsésen 
Rohoncról Kőszegre. Igaz, hogy ennyi 
idő alatt gyalog is megjöhettünk 
volna. 

A bürokrat ikus intézkedéseirő' 
közismert kőszegi rendőtkapitány tar 
mészetesen nekem és feleségednek is 
megtagadta az éves határátkelés! iga-
zolványok kiállítását, bár éveken ke-
resztül minden további nélkül meg 
kaptam. 

Vagyok bátor felhozni, hogy Kő-
szeg az országhetárhoz majd minden 
oldalán csak néhány száz lépésnyire 
van. Az 1926. évi megállapodás alap 
ján az eddigi rendőrkapitányok Kőszeg 
törzslakosságának ki is adták az éves 
határátkelési igazolványokat, annál is 
inkább, mert hisz a szerencsétlen sorsú 
Kőszegnek jelenleg úgyszólván egyet-
len vonzóereje, erdei, vidéke, kör-
nyéke. Szükségesnek tartom felemlí-
teni, hogy mikor kérésemmel a határ-
átkelési igazolvány kiállítása miatt 

megjelentem a helyi rendőrhatóságnál, 
az ott ezen ügyeket kezelő kisasszony 
oly éles formában közölte velem a* 
elutasító választ, hogy ezen egészen 
szokatlan bánásmód miatt a köve t -
kező kitételt használtam: „ A v i lág ma 
egészen megbolondul" . Ezt arra értel-
meztem, hogy most már u t lévéfW 
sem lehet átlépni a határt, határátke-
lési igazolványt pedig nem lehet kapni . 
Ezen kijelentésért lebüntettek 15 P-re. 
Az Ítélet végrehajtását 1 évre fe l füg -
gesztve. Kőszeg uj rendőrkapi tánya 
valóságos lázzal bünteti le a hólt pa-
ragrafusok alapján a város lakosságát-
a kihágások aktaszáma működése 
alatt a duplájára emelkedett. Ma csak 
Kőszegen van az a keserves helyzet, 
hogy n e n alkalmazzák azon fe lsőbb 
helyről kiadott útmutatásokat, hogy » 
kihágásokat lehetőleg meg kell előzni 
figyelTieztetésekkel, a büntetések mér-
tékénél pedig tekintetbe kell venni a 
mai nyomorúságos viszonyokat és nem 
elfelejteni, mennyire megnehezült m in -
den osztálynak a megélhetése, nálunk 
nem tudják, hogy ma nem lehet 2 0 -
30 pengős kihágási büntetéseket alkal-
mazni egészen kis lehetetlen lapá-
l iákért. 

A határátkelési igazolványoknak 
a rendőrkapitánynak osztályomat i l lető 
megtagadására vonatkozólag p?dig 
szabadjon még felhoznom, hogy Kő-
szeg a nyugdijasok városa, ahol a 
lakosságnak egy jelen-
tékeny százalékát képezik a .magyar 
Grázban" a katonai és polgári nyug-
dijasok. Mi azért telepedtünk le K ő -
szegen, hogy élvezzük a város gy3 -
nyörfl környékét és ezt teszi szánunkra 
részben lehetetlenné a kőszegi rendőr -
kapitánynak mostani intézkedése. 

Bürokrat ikus hivatal főnökök ahe-
lyett, hogy segítenének raj tunk, min-
denben csak akadályokat, kellemetlen-
ségeket és nehézségeket támasztanak. 
Hazafias és irredenta szempontból is 
hátrányos, hogy ép bennünket akar-
nak elzárni az érintkezéstől azzal a 
nyugatmagyarországi lakossággal, 
m e l y n e k egyszer megint csak egye-
sülni kell az óhazával és amelynek 
lakosságával ép a hazafias és meg-
bízható rétegeknek érintkezése első-
rendű érdek. Ép ezért mély tisztelettel 
kérem a NagyméMságu [Miniszter 
Urat. hogy utasítsa közegét, hogy az 
.dd ig i 5 éves gyakorlatnak megfele-
lően ugy nekem, feleségemnek, mint 
pedig a Kőszeg városában nagyszám-
ban élő nyugdijasoknak ezévben és a 
jövőben is kiállítsák az éves határát-
kelési igazolványokat. 

„Sopronban fegyverraktár és 
nagy municiókészlet áll az 
osztrák Heimwehr rendel-

kezésére". 
A francia lapok és a cseh rádió alávaló 

hazugságai Magyarországról és 
Sopronról. 

A hir lenbergi fegyverszáll itásl 
botrány óta a csehek hazug sugaima-
zására e^yre másra jelennek meg a 

Egyes szám ára 10 fillér. 



lapokban képtelen híradások Ausztria 
és Magyarország fegyvercsempészésé-
ről . Hogy ezeknek a hitvány hazug-
ságoknak mi a titkos rugója, az most 
• tar világossá vált, miután az olasz 
lapok leleplezték a kisantant állam-
szövetség katonai t itkos egyezményét. 
Ezeknek a hazugságoknak az volna a 
rendeltetése, hogy eltereljek a titkosan 
szervezkedő kisantantról a figyelmet. 

A leggaládabb tolvajpolit ikát fo'y 
latja a kisantant, amikor egyik olda 
Ion tüzet kubai , hogy a másik olda 
Ion anná| nyugodtabban lophasson. 

Napokkal ezelőtt egyik franci 
lap az tah i r t közölte, hogy az olaszo 
45 hadirepülőgépet szálitottak Magyar 
országrak és a gépek Szegednél 
szállónak földié. Most pedig Scpion 
kél találtak k i tgy bődületes hazug 
ságot. Ugyanis a tiancia „Populaire" 

ujabb száma azt irta hogy Seprőn 
t>an hataln ás fegyvertakiár és nagy 
Bunkiókészlet áll az osztrák Hein wthr 
secdrlktzésete. A híradás szerint eg) 
készülő osztrák Ottó-puccsra tartogat-
ják a sopioni hadianyagot és innen 
bármikor elszállíthatják. 

S ami a legkülönösebb a cseh 
rádió három nyelven is, cseh, magyar 
és német nyelvven napokon át hozta 
ezeket a ,bődületes szenzációkat". 

Az összes középiskolákba bevonul 
a latin nyelv 

Töi \ény készül a középiskolai 
reformról. — leheimentesít ik a tanu-
lókat. — tfc) tij.usu altóosziályok.— 
hvelvek, társadaimi ismertetések ts i 
i t tveszet előtérben. Lz az eredmeny 
a kultuszminiszter állal összehívóit 
sokéinak. 

Az uj tervezet a középiskola 
négy a lsc lb osztályát egészen egysé 
gesté kívánja tenni. 

tnnek kétségkívül négy e l í rye , 
hegy a pályaválasztás nehéz léidese 
4 evvel eltolja, amely idő alatt a ta 
• u l ó tehetségei és hajlamai is jo tban 
kdej l f t ínek. Az egysegts alsó tagoza 
után a középiskolai tanulmány kél 
főirányban ku l i d ra tovsLb : a gimna 
zium es reáliskola irányában. A latin 
nyelvet az alsó tagozatban minden 
középiskolai laru ló kttelezően tanulná 
Ez jo alapot nyújtana a l e l s i t b tago-
zatban eltkeiUiő tunc ia , olasz, vagy 
angol nyeivtk tanulásához. Az általa 
cc> nüvel iség n egszenésétez is ki 
vána.cs tényező, :öt a latin nyelv 
ismeretnek nálunk neg nemzeti jelle 

ge is van. 
Az ankét nagyobb tésze amellett 

nyt la ikczoi t , hegy a latin a nasodik 
osztályban kell kezdeni. 

A nemet nyelv tanulásának kez-
detét a ha inao ik osztályra heiyezi i 
teivezet s a fe lső lb osztályokban na 
gyobb óraszámhoz juttatná. 

A gimnáziumban az V. osztálytó 
kezeve a görög helyet harciat , angolt 
va^y olaszt lehtine tanulni. 

A tgység tn iö teivezet anól is ki 
ván gondoskodni, hogy a közepisko 
l a t c i k i le lő táruló ismetje i t b b vo-
násaiban t a i t i da l nunk beiendezcset 
is, kívánja továbbá, hogy az inteni 
g tns társadalom tagjai közé lepő kö 
zépiskolás tanuló megértse, énekelni 
s elvezni tudja a művészi álkotasokai 
Vagyis művészettörténeti ismeretek 
szeizése helyett inkább a művészi 
síkotások szenieitsebe és elemzéséit 
nyeljen bevezetest. 

A leányok középiskolai oktatásai* 
nézve az az egyseges vélemeny alakúi, 
kt, hogy mivel a ma fennálló leány-
középiskolák ugyanazokra az tgyei tn . i 
illetve lOiskolai iái ulmányokia jogosi 
taiMk, m nt a tiu középiskolák, nincs 
értelme annat, hegy külön leány kC 
zépTskola tajiak i, ütődjenek. Vegü. 
tet .a io vita tolyi az oiy sokat emle-

getett túlterhelés kérdésében is és az 
ertekezlet megegyezett abban, hogy 
itt tényleg sok a tennivaló és az egyes 
tantárgyak anyagát a lehetőségig ala 
posan redukálni kell. 

* * * * * * * 4 

Színház. 
Közeledik a színházi évad befe-

•zése. Itt vannak már az utolsó elő 
adások. Megállapíthatom, hogy a kö 
zönseg es a színház között olyan me-
•g hangulat alakult ki az idén, amirt 
alan még példa sem volt. Az anyagi 

siker ugyan még nincs biztosítva, dc 
az erkölcsi siker százszázalékos. Anya 
gilag érezhető a nagy pénztelenség és 
a speciális kőszegi mindenféle egyél 
nehézség, mert majd mindig csak a 
bérlök jelennek meg a színházban 
Készpénzzel fizető nézők száma b i i 
vajmi kevés. Viszont megállapithaíom, 
ha nem működne varosunkban a; 
országnak első, most már több n int 
30 éve működő Szirpártoló Egyesü 
ete, akkor ma Kőszegre nemcsak a 

kitűnő Deák-társulat, de más gyen 
£*bb, sót stmilyen színtársulat se 
jöhetne be. Az utolsó előadások va 
lóban bombán Csorát külön fis melt^ 
figyelmébe ajánljuk közönségünknek 
Nem volt még példa Kőszegen oly 
vendégjátékokra, mint 'amilyeneket 
most lathatunk. Az cpeiaház es Nem 
zeti Siir.haz legnevesebb n üvesze 
lepnek tel városunkban. Egyébként is 
csupa szenzációból all a n üsor. A 
vendégszereplestk és ez a hatalmas 
n űsor mindennél jobban jellemzi j 
Deák-társulat egészen kivételes nívó 
tat és igazgatójarak komoly, n fivéizi 
törekvéseit. 

Sz ír házi esemény, sót annál n 
több, mindenkinek e mery volt a tár-
sulat szemtat esti előadása a .Kadett 
szerelem". Már az előjelek szokatlanok 
v o l u k . Szon bat d t l b t n nem volt egy 
jegy sem, s legalább ILI - ra becsül 
h t tő a;ok száma, akik nem kaptak 
ez este jegyet. Talán példa sem voli 
nég Kőszegen ilyen érdeklődésre, de 
ryugodtan megállapíthatom, hegy u^y 
daiab, mint az előadás meg is etde-
ae l t t . Az idei sziniévadnak eddig leg 
nagyobb sikere kétségtelenül a Ka-
dettszerelem pon pás előadasának vol i . 
t z az a daiab. amelyet feltétlen min 
titr.kmek meg kell nézni s erre a le 
hetCség is megvan még. A darai 
tanain a kedves, érdekes, zenéje fúl 
bemászó, tárcszámai nagyszerűek, i 
szereplők közül pedig mindenki tudá-
sának legjavát adta. Szabó Ernő fő-
hadnagyán majd szétszakadt a közön-
ség a nevetéstől. A figura nagyon 
emlekeztet a Tatárjárás tartalékos 
hadnagyára. A kadettok remekeltek 
elén Huszihyval, de külön is ki kell 
emelni az iker kadettok szerepeben 
Mészáros Agit és Kovács Icat. A le 
anyok élén Faxy Teri vitte pon pás 
hangulatba a közönséget. Kepzelt je 
lent iük a király elölt eltagadó volt 
Benes Tusi egy nagyszerű torna 
tanárnői figurát alakított, szédületesen 
b ö m l ö l ö őrmester volt Kőmives és 
vegén említjük, akit legelöl kellett 
volna Deák Lőrinc főhercegét. Oly 
tökéletes volt e szerepében, hogy se 
hol, a fővárost is beleszámítva ezt a 
alakítást jobban meg nem játszhatták 

Vasárnap majdnem telt hazak 
nézték és tapsolták végig a délutáni 
.Mosoly országa* és az esti .Fehei 
lo* megismételt előadásait. 

Heifón félháza volt a „Weekend' 
Cimü operettnek. Darab a nyárról, 
ahogy Pesten elkepzelik. Egyébként 

i.yari ü i n k ö r slagtte volt. Ez mtg 
is latszolit rajta. E darabnal külön is 
észre lehetett venni, mennyi nehéz 
séggel kell küldenie a lehetetlenü 
aicsi színpadon a taisulatnak a n a 
operettekkel, amelyek n tm háromft l 
vonásosak, hanem legnagyobb resze 

10—15 jelenetből álló revü. A darab 
arra mindenesetre jó volt, hogy kü-
lönösen Szabó Ernő hangulatot és 
derűt vigyen bele táncaival, játékával 
és rendkivül mulatságos groteszk moz-
dulataival. Huszlhy ellágyuló hangjá-
val és kifejező mozdulataival kellemes 
perceket szerzett a közönségnek. Józsa 
Irma, Mészáros Ági, Torma Guszti és 
Benes Tusi is kihoztak szerepeikből 
mindent, amit lehetett. Végeredmény-
ben ha a darab nem is ért sokat, sót 
nagyon keveset, a komikus helyzete 
ken és tréfákon, valamint a jó tánc 
számokon jól elmulatott a közönség. 

Kedden „Zsákba macska" ment 
Már a pénztárnál látható a rendkívüli 
színházi esemény. Este tömegesen tá 
voznak, akik már nem kapnak jegyet 
Most, hogy láttam, megtudom érteni, 
hogy e darabot már több mint 200-
szor játszák Budapesten. Meg is ér 
demk Fülbemászó melódiák, mulat 
ságos és ötletes librettó, remekbe 
szabott parádés előadás és Paxi Teri-
nek egy oly ragyogó szerepe és ala-
kítása, amely a közönséget valóság 
gal extazisba hozta. Az estnek egyet 
t n kifogásolni valója, hogy a pon-

tosan 8 órakor kezdődő előadás éj 
félig lartott. Ennek is oka elsősorban 
a közönség volt, mely tombolva majd 
minden számot megujráztatott. Az elő 
adástól elsősorban minden dicsérő 
jelzőt és szót P^xy Teri alakítására 
kell halmozni. Énekével, táncaival, 
alakításaival olyan sikere volt, hogy 
a közönség tombolva ünnepelte. Ilyen 
sikerre egyhamar nem is emlékszem 
Hargjának tisztasága, csodás táncai, 
jatekanak kedvessége, humora, üde 
kacersága és groteszk bája ugy pom 
pázott a darab főszerepében, mim 
n eg soha. E darabban láttuk igazán 
Pcxi Te i i minden értékét. Szabó Ernő 
ellenállhatatlan volt mint herceg és 
n int vizes nyolcas. Tökéletts, jobb-
nál- jobb alakítások Deák Gáthyja. 
Meszáios Ági Marci ja, Benes Tusi 
Keineineje, Kertész Ladányija és Kő 
míves Nózingere. Nagyon kedvesek 
voltak a zsákba macskak is, különö 
sen Kovács Ica. Az operettnek és az 
előadásnak olyan sikere volt, amely 
lelüln ulta a Kadetszerelem sikerét is 

Szeidán minden vidéki szinpado 
megelőzve, Székely Mózes hazafias 
színmüvét „A térkép"-et mutatta be 
a szintársulat. Az előadás előtt kelle 
mes meglepetésben volt része a kö-
zönségnek. Amikor a függöny felgör 
dült, a színpadon a tanítóképző intézet 
hatalmas 64 tagu dalárdája állott, 
akik a szimpatikus fiaial Bognár 
Gyula tanár vezetése alatt a Talpra 
magyar-nak egy rendkivül hatásos 
vegyeskarra irt változatát adták elő 
onasi hatást keltve. Utána a „Nem, 
n tm sohát" szinten a tanítóképző 
intézet dalárdája adta elő s ezután 
vette kezdetét az előadás. Szinte hihe-
tetlen, hogy néhány próbával ily szép 
előadást tudott a társulat kihozni. A 
darabot érték szempontjából, nem is 
tehet egy napon említeni sem az 
ugyancsak jelenlegi erdélyi problémá-
kat tárgyaló, a pesti sajtóban jól fel-
fújt Hunyadi „Erdélyi kastélyáéval 
— A „Térkép" rendkivül értékes, 
izgalmas feszültségű Erdély mai prob 
témáit a valóságban megmutató, ha 
lasos szinmü. Az előadásból különö-
sen kiemelkedtek Mikes Béla csendőr-
őrnagya, Deák Lőrinc drámai erejű 
piefektusa, Kőmives markáns plébá-
nosa es Torma Guszti, mint az őrnagy 
felesege. De a többiek Mészáros Ági 
Huszlhy Róbert, Sorr Jenő és Józsa 
li mával az élen szintén hozzájárultak 
tgy ertékes élményt jelentő szinmü 
kuünően sikerült előadásához. 

Csütörtökön Huszlhy Róbert juta 
lomjaiékaként egy leheletlenül >yengr 
operett Cseretogar sárga cseiebogár 
meni. Hogy mennyire szereti a kö 
zönseg Huszihyt, mutatta egyrészt 

hogy az első helyek teljesen megtel-
tek, másrészt mennyire sajnálta min-
denki Huszthyt, hogy ilyen operettet 
kapott jutalomjátékként a városunk-
ban joggal nagyon népszerű bonvivan. 
Máskor ez ellen kézzel-lábbal tilta-
koznia kell neki is, nekünk is. v. Sz. 

• 
Utolsó előadásoknak á színigaz-

gató valóban csupa szenzációt ad. 
Ma vasárnap délután „Amikor & kis-
lányból nagylány lesz" operett, este 
a nagy sikerű .Kadettszerelem". Hét-
főn Laurisin vendégjátékával „Cigány-
báió" . Kedden a legnagyobb operett-
sláger a „Nyitot t ablak". Szerdán a 
társulat legjobb prózai előadása, a 
„ T ű z m a d á r . Csütörtökön Paxy Teri 
jutalomjátéka .Alexandra". Penteken 
Rózsahegyi vendégjátékával .A sabin 
nők elrablása" bohózat. Szombat dél-
után a .Kadett szerelem" és este a 

Nyitott ablak" operettek. 

Március 15-iki ünnepség a 
Hunyadi reálban, 

Nagyszabású március 15-iki ün-
nepséget rendezett a Hunyadi reál, 
melyen részivett Marsich Jenő vezér-
tanácsnok valamint Mátray Rudolf tan* 
kerületi főigazgató is. A hatalmas 
műsort a növendékek vegyeskara altal 
előadott Szózat vezette be. Ezután 
Képes Winckler Szilárd megrázó erejű 
hatalmas márciusi költeményét adta 
elő döbbenetes erővel Lévay Györgj. 
A következő szám zeneszám von. 
Most láthattuk azt az alapos, komoly 
munkát, amit az intézetben dr. Mathia 
Karoly végez. A hatalmas zenekar l 
legtökéletesebb előadásban adta elö 
dr. Mathia vezénylésével Jeiwitz: A 
tavasz hírnökét. — Az Ünnepi beszédet 
dr. Mathia Károly mondotta. Nem a 
szokásos márciusi frázisokat hallottuk, 
hanem egy egeszen szokatlsnhangu 
mély gondolatokkal átszőtt uj stilusu 
ünnepi beszedet, amely mélyen meg-
lógta és megrendítette a hallgatóságot 
Lacsny Andor elsőéves növendék 
Sajó Sándornak a trianoni idők nagy 
költőjének emlékezetére „Magyar fiuk" 
c. megrázó költeményét adta elő szé-
pen. — Mozart Andante és Menuet-
toja következett a második vonós-
négyesből olyan művészi előadásban, 
hogy kamarazenében egyhamar ilyest 
Kőszegen nem hallottunk. De ez nem 
is lehetett máskép, mert hisz a kvar-
tett minden egyes tagja valóban ma-
vész. Az első hegedűt Gratzl Gyula, 
második hegedűt Zilles János, brácsát 
dr. Mathis Károly, csellót pedig Ba-
ranyai Gyula játszották. Ezután egj 
nagyon kedves, minden tekintetben 
kitűnően sikerült szinmü előadás kö-
vetkezett. Kisfaludi Károly "Mátyás 
diák"- ját láttuk. Az előadás minden 
részében oly gondos és iskolai elő-
adásokat messze felülmúló pompás 
teljesítmény volt, amelyre bemutatói, 
rendezői és szereplői joggal lehetnek 
nagyon büszkék. Külön is ki kell 
emelni s pompás karénekeket. Mátyás 
diák alakjában Lévay György volt ki-
tűnő, a kántor szerepeben Gáts Tibort 
nemcsak humoros alakításáért, hanem 
nagyszerű énekéért is hálásan meg" 
tapsolták. SfcOts István az öreg bír* 
szerepét alakította jól, Orzsi leánys 
szerepében pedig igen kedves volt 
Kellner Olivér. Székely Attilának hang-
ja, éneke és játéka külön is eseménye 
az előadásnak A többiek De Galateo 
Tatay, Miklós és Super is hozzájárul-
ak alakításaikkal s nagy sikerhez. — 

A pompásan sikerült március 15 iki 
unnepseget a Magyar Hiszekegy fen-
seges akkordjai zárták le. - Lelke, 
rendezője, főszereplője az egész i " : 
nepségnek dr. Mathia Károly volt. 0 
voit a főrendezője, az énekkar veze-

je, ő mondotta az ünnepi beszedet, 
dirigalta a zenekart, tagja volt a ka-



mara négyesnek, betanítója a színda-
rabnak, sőt mi több a színdarab népi 
izövegeire a zeneszámokat is ö irta. 
Ezen óiiási teljesítmény előtt igazán 
üteg kell, hogy álljunk és gratuláljunk 
necsak dr. Mathiának, hanem az in-
tézetnek is Mathiálioz. 
^ ^ Î̂ /VVVV*VV*I|V* iViViViViVViVi f 

A kőszegi munkásprotHemákrút. 
Kaptuk a következő sorokat: 
Különösen nehéz szó nélkül el-

venni nagy családu rászorultjaink pa 
pas2a mellett. Viszont bármennyire is 
izon.oiu gazdasági állapotunk és a 
tehetőseknek sincs mii nevetniök, 
irégis megoldásokat kell keresnünk a 
ayomoiusag elviselhetővé tételére. 

Igy meg kell kérnünk munkaadó-
inkat, különösen iparvállalatainkat 
hogy egy családból többet, avagy 
többeket ne alkalmazzanak. Van rá 
eset, hogy egy családból i — 4- et is 
alkalmaznak, ugyanakkor más nagy 
csaladok egyetlen kenyéikeiesője sen 
tud nunkai kapni. Bizonyára aidoza 
tot jelent a meglevő, bevált munkás 
leállitasa, de latjuk es megtörtenik 
hogy pl. 7 - 8 $ még annál is több 
tagu családot tart lenn egy-egy mun 
kas kyári keresete. 

léhát az embeiiség, a jól felfo 
gott érdek nevében ^indokoljuk és 
keijlk a n unkaadókat, hogy adandó 
esetben hasonló szándékkal megjelenő 
öntelten segitséget nyújtó egyesületi 
kijelölteket fogadjanak szívesen és 
megertéssel. 

Kedvezőtlen a kőszegi anyakönyv 
statisztika. 

A kőszegi anyakönyveket vizsgálva 
megállapíthatni, hogy az elmúlt év a 
népesedés szempontjából kcdvezótle 
nebbüi zárult, mint az 1931 év. Mig 
ugyanis 1931 évben Kőszegen 17i 
születest jelentettek be, addig az elmúlt 
évben csak 164 et, es mig 1931 évben 
az elhaltak száma csak 99 volt, addig 
i m évben 119-en haltak meg 
Kőszegen. 

Az elmúlt évben Kőszegen t 
gyermek halva született, igy figyelembe 
tehát a születések szempontjából csak 
149 lélek jön. Meghalt 119, a termé-
szetes szaporodás tehát 80. 

A születési anyakönyvben egyéb 
ként a következő érdekességeket ta 
láljuk: 81 fiu született és csak 68 
leány. Vallásra nézve pedig az újszü-
löttek a következőképpen oszlanak 
meg : 1*6 r. katb. 1 görög kath 22 
evang. és 1 református. Izraelita nem 
született. Ugyanabban az évben meg 
halt 16 gyermek, tehát 10 százalék 
3 tkerszülés fordult elő, a gyermek 
kéknek aránytalanul nagy százaléka 
született házassagon kivül, mert 21 
gyeimek született ebben az évben 
hazasságon kivül. 

1932 évben 56 házasságot kötöttek 
mig 1931 évben 59-et. A házasfelek 
k8 esetben mindkét részről kath. val-
lású volt, 6 esetben mindkét házasfél 
evang. vallású volt. — 12 vegyeshá 
asssag fordult elő. 5 esetben a kath 

javára, egy esetben pedig az evang 
tél javára adott s házasfél reverzálist 

Elhalálozott az elmúlt évben 11** 
•mber, 68 terfr, 61 né. Az elhaltak 
közül 48 volt 70 even felüli, 26 pedig 
2 éven aluli, 3 erőszakos halállal hah 
meg, 20 szívbajban 19 tüdőgyulladás 
ban, <j tuberculosisbaa. Az elhallak 
közül 97 r. kath. volt, 18 evang., 2 
'*». és 2 izr. vallású. 

A gyümölcsös ápolásénak es vedel-
nének kiskátéja 

— összeállította : Bakó Gábor am 
k. Rovartani állomás igazgatója, Kern 
Hermann a m. k. Növénykóriani és 
Biokémiai intézet igazgatója és Mahács 
Mályás a m. k. Kertészeti Tanintézel 
igazgatója — a következő tavaszi és 
nyári permetezést ajánlja: 

Lemosó permetezések : 
Alma, körte, cseresznye, meggy, 

kajszi, szilva, mandula és őszibarack 
fákat 3 - 4 héttel rügyfakadás előtt 
3%- os bordóilével. 

öszbarackfákat 6—7 nappal (nem 
korabban) rügyfakadás előtt 2%-os 
bordóiiével. 

Alma és körtefákat a rügyek 
meipattarasa uian, de kinyílásuk 
1/2 °/e-os bordóiiével. 

Ködszerű permetezések: 
Cseresznye, meggy, kajszi és szilva 
fákat mikor a Jegtöt b bimbó kinyílt 
Vj'/e-os bordóilével, melynek ICO li 
terjében '/i kg- Suifaiolvagy Amonilt 
oldottunk 

Alma és körttfakat elvirágzás után 
(sziromhulláskor) ICO liter fél */#-os 
boidóiié 7i kg. Sulfarol vagy Amonil 
és '/a kg. Atzola 50, vagy Darsinnal 
keverve. Ezt követve 10—10 napi 
időközökben 3—4 szer megismételni. 
A második és negyedik permetezés 
alkalmával a Sulfarol ill, Amonil el-
hagyandó. 

őszibarack, köszméte és mandu 
lafákat elvirágzás után (sziromhullás 
kor) 100 liter vizben oldott '/« kg. 
Sulfarol vagy Amonillal. Ezt 20— 2G 
napi időközökben kétszer megismételni.] 

Cseresznye, meggy és kajszifákat 
szíromhullás után 20 nappal l'/a-os 
bordóilével, melynek 100 literjében 
fél kg. Sulfarolt vagy Amonilt oldunk 

Levéltetvek ellen ajánlatos a kincs-
tári nyers nikotin. 100 liter vizbe 50 
gramm nikotin és 1 kg. kenőcsszappan 
Fiatal alacsony fákon a tetves hajtá-
soknak a bemártogatásával, magasabb 
fákon bőséges fürösztő permetezéssel 
tr»íuW 9 IrvHtetüt 

* sa jná la tra méltó emberek, 
skik rheumatél szenvednek 1 Könnyen 
fctgithetünk azonban rajtuk nehany 
Aspirin- tablettával. A tablettán látható 
Bayer- kereszt szavatol a valódiságén 

lóságért. 

HÍREK 
XI. Pius páps Kelemen Krizosz 

lomot a rendtagok titkos szavazata 
alapján a pannonhalmi egyházmegye 
főpásztorává, a magyar szent Korona 
alá tartozó összes szent Benedek-rendi 
apátjává és Örökös elnökévé kinevezte. 

Főigazgatói látogatás. Mátray 
Rudolf tankerületi főigazgató hétfőn 
városunkba érkezett és egész héten 
át itt is tartózkodott. A bencésrend 
ház vendége volt. Hivatalosan a Lice 
umot és a Hunyadi reált látogatta 

l t ko la l á togs t i s . Kedd óta vá 
rosunkban tartózkodik Marsík Jenő 
vezértanácsnok, aki a Hunyadi-reált 
inspiciálja. 

Iskolalátogatás. Dr. Szakáll 
Zsigmond, keresk. isk. kir. főigazgató 
e hó 17 én meglátogatta a helybeli 
kereskedOtanonciskolát, meghallgatta 
az összes tárgyakból a tanulók fele-
leteit, felülvizsgálta a feleletek és 
Írásbeli munkák alapján az intézet 
tanulmányi állapotát, ellenőrizte ad-
minisztrációs ügykezelését és a fel-
vett jegyzőkönyv tanúsága szerint a 
látottak és tapasztaltak felett teljes 
megelégedését nyilvánította. 

Szent Benedek nap ján 21 én. 
Kedden a bencés templomban fel ki 
lenckor nagymise lesz, amely alatt a 
gimnázium énekkara gregorián misét 
énekel. 

Az Ovodaegyesfllet közgyűlése 
ma V,12 órakor lesz, melyre a tagokat 
újból mtghivja az elnökség 

• B o r m é r é s . Elsőrendű vörös 
bort mer Kappel dobos Várkör. 

Dr. Freybergtr Jenő előadásai 
Győrött. Freyberger Jenő dr. kőszegi 
városi t-főügyész az elmúlt ősszel a 
győri dekanatusi naggyülésen a Rerum 
Novarumiól nagyhatású beszédet 
mondott és már akkor felkérték ujabb 
előadás tartására. Dr Freyberger Jenő 
ma vasárnap két előadást is tart Gyö-
lött, egyett a Kath. Körben: Katolí 
cizmus, nacionalizmus és szocializmus 
cimmel, egyet pedig a Scola Emeri-
canaban a párbaj kérdésről. 

Kulturest. Kováts Arisztid igaz 
gató vezetése alatt a kőszegi bencés 
gimnáziumban ma rendezik meg a 
másedik böjti kul'.urestet, mely irán-
igen nagy érdeklődés mutatkozik, te-
kintettel arra, hogy az esten valóban 
kiváló szónoknak és nagytehetségű 
bencés atyának, Blazovich Jákó igaz-
gatónak előadásában gyönyörködhetik 
Kőszeg közönsége. Az előadás teljesen 
beleileszkedik a nagyböjti hangulatba 
melynek címe: A fájdalom utján 
Reményi Fererc ezredes Bach müvei-
ből előedott zongora játéka fogja 
méltóan kiegészíteni a nivós programot. 

Tsvssz vsn. Ezt Kőszegen 
nen csak a napsütéses melegedő idő 
látásból állapithatjuk meg, hanem 
mindenekelőtt az utcák potából. Ha 
egy autó végigszáguld a Főtéren, 
olyan potfelleg keletkezik és marad 
peicekig nyomába, hogy még. Nem 
kell a kalendárium után igazodni az 
öntözéssel, nyugodt lélekkel meg lehet 
sőt mi több meg kell kezdeni az utcák 
locsolását már most. Annak is csak 
ötülne a közönség, ha a padokat is 
előbb, már most kiraknák mindenfelé 

Val lásos est. — Jövő vasárnap 
márc. 26 án este 6 órakor az evangé 
likus templomban németnyelvű vállá 
«os est lesz a következő programmal 
Bevezető ének és ima után előadásra 
kerül Hubay Arioso-ja Kovács Rudolt 
(fuvola) Ribarits János (cello) és Bu-
daker Ousztáv (harmónium) előadásá 
ban. Böjti előadást tart Dr. Tirtsch 
Gergely lelkész. Utána az egyházi 
énekkara Kühn János igazgató veze 
tésével elénekli Hamar Gyula motettjét: 
Krisztus keresztjén. Az estét imádság 
és ének zárja be. 

A kőszegi megyebiztot rende-
leteinek és hstározata inak közié 
se. Kőszeg város képviselőtestületének 
feloszlatásával a képviselőtestület 
teendőit Horváth Andor főszolgabíró 
mint megyebiztos vette át. Azokban 
az ügyekben tehát, melyekben eddig 
a közgyűlés rendelkezett és határozott 
most a megyebiztos határoz. A megye 
biztos határozatai ellen éppen olyan 
jogorvoslatokkal lehet élni, mint a kép 
viselóteslüiet határozatai ellen. A me 
gyebiztos a határozatait közhirré teszi 
melyek a jogorvoslati határidőn belül 
a városházán megtekinthetők. Ezentúl 
a szokásos módon kihirdetik, hogy a 
megyebiztosnak milyen határozatai 
vannak közszemlére kitéve. A hatá 
rozatok lapunkban s hivatalos rovat 
ban jelennek meg. 

Köszönetnyi lvání tás . Hálás kö 
szOnetet mondanak a helybeli óvónők 
mindazon nemeslelkO hölgyeknek, kik 
adományaikkal nagy Örömet szeréztek 
a szegénysorsu ovodasgyermekeknek 
— egész télen át naponta kiflivel lát 
ták el őket — tnép pedig: dr. Szent 
miklóssy Jenöné, 7 P, Özv. Zatézaló 
lstvánné 6 40, özv. báró Miske Jó 
zsefné 160, báró Schelver Oyörgym 
3 20, báró Meyern Hohenberg Gott 
friedné 3 20 és Fasching Frigyesné 
3 20 P-vel járultak hozzá. Nemes jó 
ságukért ezúton is hálás köszönetei 
mondanak a gyermekek nevében is a 
helybeli óvónők 

• C i g á n y z e n e minden 
vasárnap és ünnepnap dé lu tán !> 
órai kezdettel a L a k n c r -
é ü e r c m b e n , ahol ki tűnő 
somlai kapható . 

A kőszegi Óvoda egyesület 
vá lasz tmányi ü lése. Schneller Aurél 
dr elnöklete alatt a kőszegi Óvoda 
egylet az elmúlt napokban választmá-
nyi ülést tartott, melyen a választmány 
olyó ügyekel tárgyalt le, majd a le-
mondás folytán megüresedett jegyzői 
isztséggel Wiedemann Lili ovó nőt 
bizta meg a választmány. 

Március 15-ét az idén is kegye-
ettel ülték meg városunkban. 14-én 
este és 15-én reggel katonai takarodó-
volt. Az összes templomokban hivata-
os ünnepi istentiszteletek voltak. Szo-
katlanul sok zászlót lengetett — a 
ubileumi év zászló beszerzései alap-
án szerte a városban a szél. Minden 
iskola külön-külön megtartotta már-
cius 15-iki ünnepséget, ezekről rész-
etesen jövő számunkban referálunk. 

Laurisin és Rózsahegyi ven-
dég já téka városunkban . Oly nagy 
érdeklődés előzte meg Laurisin Lajos 
az operaház legnépszerűbb művészé-
nek hétfői vendégjátékát, hogy az a 
sok nehézség dacára is végleges. A 
helyárak nem lesznek felemelve a 
Cigánybáró" hétfői előadásánál A 

bérletszelvények nem érvényesek, de 
minden bérlő helyét a rendes szoká-
soknak megfelelően fenntartják. Előny-
ben a piros szelvényesek vannak. Dél-
után is van előadás az iskoláknak s 
ez alkalommal is fellép Laurisin a 
Három a kislányban". Mégegyszen-

zációja van e hétnek. Pénteken lejOn 
Rózsahegyi Kálmán a Nemzeti Szín-
ház legnagyobb művésze és fellép 
délután az iskolai előadás során a 
Vén gazemberében, este pedig s 

legmulatságosabb bohózatok egyiké-
ben „A sabin nők elrablása*-ban. Ez 
előadásra is bérletszünet van, hely-
biztosításnál előnyben a kék szelvé-
nyek vannak. 

Futbal lmérközés. Ma d.u fél 3 
órai kezdettel a szombathelyi Hangya 
jóképességü csapatával játszik a KSE. 

A Concordia működő tagjai fel-
kéretnek, hogy kedden az énekpróbán 
okvetlen jelenjenek meg fontos meg-
beszélés végett. Rendező. 

Kisgyfllés volt e héten, amelyen 
a következő kőszegi és kőszeg járás 
ügyeket intézték el. Jóváhagyts a kis-
gyűlés Kőszeg város azon határoza-
tait, melyszerint a Szombathelyi Taka-
rékpénztárnál, a Magyar Aszfalt RT.-
nál, a Kőszegi Takarékpénztárnál és 
a Kőszegi Hitelszövetkezetnél fennálló 
függőkölcsöne, illetve áruhitele beke-
belezést nyer. — Bozsoknak nem volt 
szerencséje a határozatokkal. A fo-
gyasztási adó elengedéséről szóló 
határozatát azért utasitotta el a kis-
gyűlés, mert a községnek 60%-on 
felül van a pótadója, a vadászati ha-
szonbér leszállításáról szóló határoza-
tát pedig azért, mert a szerződést 
1930 augusztus l-ike után kötötték s 
az ilyen szerződéseknél nincs helye s 
bérleszállitásnak. Jóváhagyta a kisgyfi-
lés Kőszegszerdahely határozatát te-
nyészállat beszerzési költség felvé-
teléről. 

A Bencét G imnáz i um ifjúsága 
az intézet nagy tanitványa, Faludi 
Ferenc emlékére színielőadást rendez 
március 25 (szombat) és 26 án (vasár-
nap) délután 5 órakor az intézet 
dísztermében. Színre kerül : Faludi 
útra kél. Iskola színjáték 3 felvonásban 
Irta : Fábián Gyula. Történik Kőszegen 
az 1721. esztendőben egaoktóberi nap 
késő dilutánján. Közreműködik az in-
tézet zene- és énekkara. A tiszta jö-
vedelmet és felülfizetéseket az ifjúsági 
könyvtár javára fordítjuk. Helyárak : 
l III sor 1 P. IV-VIII. bO fill. IX-XII. 
50 f. állóhely és karzat 30 f. Jegyek 
előre válthatók az Emericanumban és 
Róth Jenő könyvkereskedésében. 

Róth Jenő kÖIcsőnkÖnyvtárának 
ú j donsága i : Földi, Láthatatlan ut. 
Fonó, A pénz nagykorú lett. 

1A33- március 19. Kflszeg és Vidéke 
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Vörös Kereszt Egylet kőszegi 
f iókjának közgyűlése. Ma délelőtt 
11 óraxor a polgármester szobájában 
a Vörös Kereszt Egylet kőszegi fiókja 
Kőszegen közgyűlést tart, melynek 
napirendjén az elmúlt évekről való 
beszá noló és tisztujitás szerepel. 

Az Országos Magyar Dalos 
szövetség junius hó 24 én és 25 én 
tartja meg Budipesten a XXIII. orszá 
gos dilosversenyt. A dalosverseny»n 
résztv<sz többmmt ő0«) dalárda, közel 
15 ezer dalossal. A vidéki városodban 
nem lehet már a nagy tömegek miatt 
megtartani a versenyeket, éppen ezért 
a kö/ponti választmány Budapestet 
jelölte ki a verseny helyéül. A versenyre 
való jalentkezes határideje március 
hó 20-án telik le. A dalosversenvnek 
legkiemelkedőbb ünnepe lesz a Par-
lament előtti öíszkari hangverseny, 
amelyen az összes dalosok, 500 tag 
ból álló zenekar es 1000 cigányzenész 
fog résztvenni. A magyar nótának ez 
az ü n n e p e az eddig tartott ehhez ha 
sonló ün;.epségek*t, éppen a tö negek 
részvétele miatt, messze felül fogja 

múlni. 

Sertéstulajdonosok figyelmébe 

Ki'< sertéseiket sertésorhanc ei!°n oj 
tatni kívánják ezen szándékukat, tovab 
bá az oj'andó sertések darabszámát 
és hozzávetőleges súlyúkat mielőbb 
jelentsék be a Városhá'a I em. 26 s/. 
szobájában, ahol az ojtások dijii is 
betekinthetek. 

A Stefánia orvosi hirei. A hely 
beli gyermek- és anyavédelmi szer 
vezet orvosai a Stefánia egészségügyi 
feladnának, a provtmciónak, vagyis a 
betegségek megelőzésének ésaze4és'-
ség fenntartásának érd-'kéHen f. hő 
20 tói kezdve a helybeli csecsemők, 
kisdedek (egyelőre 3 éves korig) és 
anyák reszere a helyes táplálásra, táp 
lálkozásra es gondozásra vonatkozó-
lag tanácsadó rendeléseket tartanak 
amelyek a meghatározott időben dij 
talsnok és amikor az orvosi tanács-
adásokat bárki igenybe veheti. A 
gyermekvédelmi tanácsadó-rendelese 
ket Dr. Kirchknopf Bela főorvos Vár 
kör 24. tartja, még pedig a csecse 
mők reszére minden hétfőn, csütör 
tökön es szombaton d. e. 10—12-ig, 
a kisdedek részére pedig szerdán d.e 
10—12 ig, mig az anyavédelmi tanács-
adásokat dr. Veszely Béla szülész 
nőorvos (Kossuth L.-u. 15.) tartja 
minden kedden 9 —10-ig. Ezen ren 
deléseket megfelelő más helyiség hiá 
nyában az orvosok egyelőre saját 
magánrendelőjükben kénytelenek meg 
tartani mindaddig, amig az önálló 
védöintézet felállítását és berendezé 
tét a város, a minden tekintetben vár 
ható nagy előnyökhöz képest arány 
lag csekély hozzájárulással lehetővé 
teheti, ami pedig a kőszegi anya és 
gyermekvédelmi munka intézmenyes 
kiépitéséhez mielőbb nagyon is kívá-
natos volna. 

50 %-os vasúti kedvezménnyel 
lehet felutazni március 17-ike és áp 
rilis 2-ikb között Budapestre az or 
szágos mezőgazdasági kiállitásra A 
kedvezményes jegyváltásra jogositó 
igazolványok ára 1 pengő. 

Kőszegi intézetek is részt vesz 
nek a szombathelyi gyorsiró 
versenyen, amelyet a Szombathelyi 
Gyorsírók Egyesülete május 13-án a 
Magyar Gyorsírók Országos Szövet 
ségének rendezésében boryolit le. A 
versenyre küld résztvevőket a kőszegi 
bencés gimnázium és a kőszegi evang. 
leányliceum is Ma a felsőbb hatóság 
megadja az engedélyt, kőszegi reálfiu 
nevelő intézeti versenyzője is lesz a 
májusi 13 i országos szövetségi szom 
bathelyi versenynek. 

Országos ti ltakozás az OTI 
terhek ellen. Memorandumok indul-
nak útra egyik a másik után az ille-
tékes hatóságokhoz, a kereskedelmi 

•niniszteriumba, a belügyminiszteriül 
ba, egyik memorandum az adótethe 
nérséklesét, a másik memorandum a 
OTI járulékok és kamatterhek csök 
icen'ését keri. Az üzleti forgalom -
iangoztatják a memorandumok — 
egyre jobbsn es jobban csökken s 
Keteskedők es iparosok egyre kevésb 
varnak abban a helyzetben, hogy 
normális gazdasági viszonyokra elő 
irányzott szociális terheket viseljé< 
Tizenkét százalékos kamatot kell mé 
nindig fizetni az OTI járulekok utá 
•s ezert van napirenden az, hogy 
őketartozás törlesztésére nem kerül 

het a sor, mert folyton c«ak a fel 
gyülemlett kamathá'ralékokat fizet 
az iparos. U;y é'tesüiilnic, hj^y » 
sorozatos memorandu nküldés után 
most országos tiltakozó^vülest tarta 
nak az iparosok é» kereskedő*. amely 
nek napirendén egyedJI az OTI és 
Mabi terhek szerepelnek. 

Állandó bérautószolgálat (éjje 
és nappal* áll a n. é. közönség ren 
delkezésére. Garázs Uiger-féle házban 
a Főtéren. A kapu melletti ablakná 
lehet jelentkezni. Tóth Zoltán bér 
autóvállalkozó 

Futball mérkőzés. SzSE-KSE 
2:0 (1 :0| Egyenrangú ellenfelek ér 
1 kes küzdelmét hozta az évadnak 
?lső futballmérkőzése, a szerencsésebb 
szombathelyiek győzelmével. Mindke 
c*apa?nál láthitó volt a tréninghiány 
* KSE-nél jobban, mert lt:jobb ?ka 
-ituk mellett sem vehettek téli torna 
enni tréningeket, ezzel szemben az 
S*SE egész télen át szorgalmasan 
tréningeit. Ennek dacára az első fél-
időben inkább a KSE volt frontban 
de eg\ erősen vitatható 11 esbő' 
né^is az SzSE szerzi meg a gyözel 
net. A második felidőben a KSE egy 
I -est nem tud ertékesiteni. A máso 
dik félidő végen a KSE visszaesik s 
ekkor az SzSE bebiztosítja győzelmét. 
Érdekes a kornerarány 9 : 4 a KSE 
javára. A KSE csapata különösen a 
első félidöbeli összeállításában i^y is 
<ielégitett. Szorgalmas és lelkiisme 
retes tréningek mellett igen soka 
várhatunk tavaszi sze eplésétől. 

• A világ legelegánsabb asz-
szonya Budapesten. St. Moritzban 
rendezték meg ez idén a világ leg 
elegánsabb asszonya versenyet, melyen 
első lett egy 19 eves gyönyörű szép 
kanadai úriasszony. A győztes hölgy 
Budapestre érkezett és a Színház 
Élet fényképekben és irásbai beszá 
mol a világ legelegánsabb asszonyá 
nak győzelméről. Rengeteg erdeke? 
cikken és melynyomásu képeken kivül 
3J oldalas gyermekújság, kézimunka 
és kottamelléklet és 64 oldalas Rádió 
Világhiradó van még az uj Színházi 
Életben, melynek ára 60 fillér. Kap 
ható Róth könyvkereskedésben. 

Elsőrendű o l c s ó hentesáruk: 
Pariser P 135, Tormás virstli (zó pár 
I kg) 140, Frankfurti virstli 1-60, 1 -a 
nyári szalámi 1 -SC, ízletes füstölt kol-
bász — 90. — Sótlan gyógysonka és 

felvágottak legolcsóbb napi áron. 

Megrendelések már ket kilótól kezdve. 

Kapható: Kozma Testvarek r.t. 
szalámi es hentesárugyárában 

Budapest VIII , Rökk Szilárd-u. 12. 

Árjegyzéket kívánatra küldünk. Helyi 
megbízható ügynököt felveszünk. 

Óra és aranyműves 
Javításokat precí-

zen és olcsón 
v á l l a l o k . . 

Aranyat, ezüstöt a legmaga 
sabb napi aron veszek. 

László Imre 

14 napos olcsó Heller sajtvásár. 
10 dkg. roquefort —•48 1 dob. (6 szelet) 

- • 5 0 10 „ ementhali —•40 dobozos sajt - • 5 0 

10 . trappista —•10 1 . (6 szelet) 

10 n <i —•16 roquefort - • 9 6 

10 tt n —•18 1 csomag Heller 

10 w ff — 20 blokk-sajt fél kg. —•60 

10 „ juhturó — i 6 1 csg pálpusztai - • 3 0 

10 * n —•20 1 » , nagy - • 5 0 

10 w ff —•20 1 „ romadour — 20 

10 „ Hellerteavaj —•30 1 „ * nagy - • 3 5 

Úgyszintén a többi böjti árukat u. m. halakat, 

szardiniákat, konzerveket a legolcsóbban 

árusítjuk. 

Győződjék meg olcsó árainkról! 

Teljes tisztelettel 

Hangya Szövetkezet, 

Hivatalos rovat, 
2782-1933 sz. Kőszeg szab. kir. 

^e^yei város erdőgazd isagában fü-
észáru és egyéb szerfa eladS a kö 

vetkező menyiségben: erdeifenyő 
deszka 3/4-os 130 rn3 erdeifenyő 
iíszka 4/4 o?360 m3 lucfenyő deszka 
ö/t os 17 m3 erdeifenyő palló 8 4 os 
3<» m3 erdeifenyő palló 3 os 20 m3 
erdeifenyő heveder 3 3-os 20 m3, f* 
dőléc 20 m.3, lucfenyő rud h intőit 
1500 fmtr., lucfenyő gyümölcsfa karó 

2 5 m. hosszú, hegyezve, hantolva 
6500 drb., Faragott tölgy kertláb 3 m 
és 900 drb.. Fenyő karika fa 1700 
kö'eg. továbbá tölgy fürészáru : 26 m m 
és 30 mm-es; palló 2-os, 3-os ösz 
s'esen cca m3. Tölgy parketta f<* 
17 köbm. Idei termelésű tölgyrönk 
cca 170 köbm. Ajánlatok az egyes 
választékokra Kőszeg szab. kjr. me-
gyei város erdőhivataíához adhitók be. 

Köztartozás ffjében lefog'alt buto 
ok, üzleti berendezések rövid*ru<, 

rovábbá 1 kerékpár, 1 kéziszekrény, 
I mérleg, 1 Íróasztal stb. árverés a 
egtö^bet Ígérőknek 1033 évi március 
hó 23-án délelőtt 10 órakor Kőszegen 
a városmajorban el fognak adatni. 

2750-1933 sz. Közhírré teszem, 
ho^y az alábbi közérdekű határozatok 
i polgármesteri hivatal iktatójában 
1933. évi március hó 20- ától április 
3 ig 15 napi közszemlére vannak ki 
téve amely időben azok ellen a vo 
natkozó törvenyes tendelkezesek ér 
elmében logorvoslat adható be. 1 

2542-1933. sz. Kőszeg szab kir 
meRyei város 1933 évi költségvetése 

2. 2541-1933 sz. Kőszeg szab. kir 
negyei város 1929. évi zárszámadása 
3. 2632-1933. sz. A Hősök kapuja 
emléktáblájának ügye. 4. 2511 — 1933 
sz. Fried Qyula kőszegi lakós illető 
ségi ügye. 

2770 -1933. Közhirré teszem, hogy 
a Mexicó dűlőben a város tulajdonít 
képező szántóföldekből még 16 hold 
bérbe k a p h a t ó ; előjegyzések f. lió 
J éig a számv evőségnél eszközölhető 
később jelentkezők figyelembe nem 
vétetnek. 

2766—1933 Felhivom az összes 
érdekelteket, hogy a városi szállitá 
sokra vonatkozó számláikat helyesen 
kiállítva és felbélyegezve legkésőbb a 
szállítás után következő hét keddi 
napjáig adják be az iktató hivatalban 
állandó szállításokra vonatkozó szám 
ák minden hónap utolsó keddi nap-
án adandók be; a számlák ellenértéke 
a beadás hetét követő szombaton a 
számvevőségnél átvehető utalvány el-
énében a pénztárnál vehető fel; ezen 
rendelkezések betartása a számlák 
íelyes kezelhetése, valamint az érdé 
keltek szempontjából is feltétlenül 
szükséges és kívánatos, az be nem 
artása a városi szállításokból való 

kizárást vonja maga után. órás- és a ranyműves . Király u. 8. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában K ő s z e g e n " ^ 

1608—1933 sz. Felhivom az adózó 
<özönség figyelmét arra, hogy adófi-
zetési kötelezettségének fokozottabb 
mértékben tegyen eleget, mert az 
nemcsak közérdek, hanem minden 
egyes hazafiasan gondolkodó polgár-
nak kötelessége é% érdeke; ép ezért 
a lecujabban kiadott rend-letek ér-

telmében a végrehajtási eljárás foko-
zottabb mértékben folytatandó és a 
felsőbb hatóságok a a végrehajtó ha-
tóságok kötelességévé tették, a leg-
erélyesebb és legszigorúbb e'járást ; a 
befizetés elégtel ínsége esetlej maga 
után vonja állami közeg kiküldését 
vagy oly intézkedéseket. amelyek 
nemesik az egyennek hanem a város-
nak uiabb költségeket okoznak, aminek 
elkerülése mindenkinek az érdeke. 

Eladó gyümölcsös, 
A város közelében e^y gyümöl-

csös szpbad kézből e ladó. 

Bővebbet Rohoticj u 3 sz. alatt 

Elsőrendű 

vető árpa és zab 

kapható Stipkovits I. 
molnármesternél 

Házeladás. 
Tüskevár-utca I . számú 1 szoba, 

konyha, 8 kamrából álló magános ház 
1933. március 19 én d. e. II órakor 
irodámban megtartandó önkéntes ár-
verésen eladásra kaül. 

Dr. Schneller ügyvéd. 

Kiadó lakás. 
Két szoba, konyhás kerti lakás 

mellékhelyiségekkel m á j u s 1 re ki 

adó. Bővebbet Klralyvölgy II. sz. 

fc magányos, gaz-
daságra alkamas 

t k Á z , szabad kézből, 

Hegyal ja u 30. sz. 
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