
K f t H z e g , # i l i s h ó l ) - é n A 3 . é v f o l y a m 1 A , » • 

F ŰSZE6 9IDEKE 
t i . .TÉSl ÁR egynegyed évre: 

Helyben n i zhoz száll ítva 1*60 Pengő 

Vidékre póstán Pengő 

Kfilfőldre egy évre 3 dollár 

M e g j e l e a i k m i a d e n v n u h r u n p r e g g e l . 

Felelős szerkesztő: 

vitéz Szabadváry Ferenc 

Vdsdrtér 13. Tslefonszdm %. 

Kiadótulajdonos: 

Róna i Fr igyes 

Várkör 39. sz. T«l«fonsxitn 23. 

Hirdetések millmétmoronkint 6 fillér. 
Hirdetések dija előre fizetendő 

nytltér sora 40 fillér 
SzöveghSzötti rtkldmhlr sora 20 ftllér. 

A nagy kőszegi per. 
Előzményei bőven ismereiesek. A 

nagy p >rt felvert sorsolás ügyének 
törvényszékhez került részéről szánt-
szándékkal nem hoztunk az Ítélet ki 
hirdetéséig tudósítást, meri nem akar 
tuk ezzel még jobban a dolgot ke 
verni és a szenvedélyeket esetleg aka 
ratlanul is szítani. Most, hogy lefolyt 
a nagy érdeklődéssel várt bírósági 
tárgyalás, erről a következőkben szá 
mólunk be. 

* 

Az ügyet a szombathelyi törvény-
széken Manuszy Tiv; dar dr. törvény 
széki lanacselnök és 'ariácsa tárgyalta. 
Az erdeklődés oly nagy volt, hog> 
még a fővárosi lapok is tudósítókéi 
küld'fk a targyalásra. 

Röviden az előz "ények. 

A mull év október 6 án a hely 
beli képviselőtestület 30 választott 
tagja közül a törvény értclmébi-n 15 
kisorsolásra kerüli. A sorsolási m iga 
Jambrits Lajos polgármester vég zte 
Ennek a .sorsolásnak az eredménye 
lett: 15 képviselő közül 13 Kincs 
párti esett ki a képviselőtestületből 
Ezt a sorsohst a kőszegi képviselő-
tes'ülei tudomásul vett*. A Kincs pán 
17 tagji azonban a sorsolást megfelieb 
bezte Vasvarmcgye kisgyüle^éh-z. A 
felébb' zést tizenheten irták aiá Ebben 
a fellebbezésben réhzletesen perlrak 
táiták a sorsolás körülményeit. A 
felebbezesnek ezt a részletezéséi, an 
nak bizonyos kitételeit és különösen 
a tónusát a polgármester sértőnek ta 
láita magára nézve és Vasvármegye 
alispárjától felhatalmazást kért a rá 
galmazási per megindítására. A fel 
hatalmazást az alispán megadta, en 
nek alapján az aláíró 17 képviselő-
testületi tag ellen a bűnvádi eljárást 
az ügyészség folyamatba tette. 

Az ügyészség egy rendbeli hiva 
tálból felhatalmazásra üldözendő rá 
galmazás vétségé miatt a 17 aláíró 
ellen vádit emelt. Igy került a vád 
lottak padjára: Kincs István, Németh 
Imre, Németh Károly, Náhrer Mátyás, 
Gribács Lajos, Jaross István, vitéz 
Szabadváry Ferenc, Szelinger Dezső, 
Imre Ferenc, Tangl Adolf, Schláffer 
Ferenc dr., Linzer Mihály, Hettlinger 
|enő, Vörös Lajos, Schreiner János 
Prenner Pál, Bertalan Erzsébet. Mind 
a 17 vádlott egyöntetűen dr. Keleti 
József szombathelyi ügyvédet kérte fel 
védelmére. 

A tárgyaláson mind a 17 vádlott 
megjelent. Manuszy tanácselnök ismer-
tette a vádiratot. A vádirat idézi a 
felebbezesnek azon kitételeit, amelye-
ket inkriminált. Ilyen kitételek: 

„A polgármester nagyszerű mun 
kát végzett, olyan eredményes munkát 
produkált, mely a városok történeté-
ben alighanem egyedülálló lesz a 
maga tökéletesen funkcionáló mecha-
nikájával, ugy, hogy érdemes róla 
szatirát irni." „Látott-* már valaki 
olyan kucsébert, akit senki sem ellen 
őrizhet, hogy miféle számokat rakott 
a maga zacskójába s hozzá még jó 

maga húzza ki minden ellenőrzés 
nélkül azokat." .A becsületes kucsé 
ber pl. a húzás tlőtt fel is szokta 
rázni a a zacskóban levő számokat 
A közgyűlés szine előtt ez nem tör-
tént meg." 

A vád.rat ismertetése után elsőnek 
Kincs Istvánt hallgatták ki. 

Kincs István ismertette előszöi az 
eset előzményeit, majd elmondotta a 
sorsolás körülményeit is. ö csak más 
nap értesült arról, hogy milyen körül 
menyek között jött az létre. A felleb 
bezest ő irta meg, de nem azzal a 
szándékkal, hoizy Jambrits polgár 
mestert n egsértse. Tisztán a közérdek 
vezette ennek megírására, s BZ, hogy 
ez a sorsolás megsemmisíttessek. 

A többi vádioti kihallgatása aztán 
tisziázta azt a kérdést, hogy a vád 
!ottak egyike sem akarta a polgár 
mestert megsérteni. A f lebtezés aL-
'rásával a céljuk kizárólag az volt, 
lOtiy lörvényadta joguknál fogva a 
törvényes f lettes h iiósagtól a sérel-
m s sorsolás megsemmisítését és ut 
sorsolás elrendelését érjek el. 

Ezu'án a törvényszék tanácsa rö-
vid visszavonu ás után elrendelte a 
valódiság bizonyítását B zonyitékkeni 
d megyei kisgyűlés fnlározatál ismer 
teti és a tanúként megidézett Jambri's 
polgármestert kihallgatja. 

Jambrits Lajos kihallgatásával kap 
csolatban azután tisztázódtak a kér 
deses sorsolás körülmenyei is. \ pol 
gármesttr ugyanis előadta a töiveny 
szék elölt, hogy a képviselőtestületi 
tagok neveit ő gépeltelte le iroda 
kisasszonyával egyforma fehér pipi 
tosra. A papirosokat sajátkezüleg haj 
iotta össze kétszer. Ezeket az össze 
Rajtolt papirosokat azután először bo-
ri ékba tette a három kőszegi szavazó 
kerület szerint, majd a három ládikába 
ismét sajátkezüleg a borítékokból 
rázta bele a szavazócédulákat, majd 
ugyancsak sajátkezüleg vitte be a 
háro n ládát a közgyűlési terembe és 
itt ismét sajátkezüleg húzta ki a ki 
sorsolandó képviselőtestületi tagok 
neveit. 

Elismerte, hogy sem a neveket 
tertalmazó cédulák elkészítésénél, se>n 
azoknak az urnákban történt elhelye 
zésénél bizalmiférfiak jelen nem voltak 
és hogy az urnákat a közgyűlés jelen 
létében a sorsolás előtt fel nem rázta. 
Ezeket a ténykedéseket mindenesetre 
megfelelő magyarázattal látta el. 

Az urnákat azért készíttette két 
rekeszeden, hogy egyik rekeszbe a 
rendes, a másikba a póttagok nevei 
kerüljenek. Hogy a póttagok nem ke 
rülnek kisorsolásra, azt csak később 
tudta meg, de már az urnákon nem 
változtatott. Az urnákhoz azért nem 
engedett senkit sem hozzányúlni, ne 
hogy valaki akár tréfából is egy ide 
gen cédulát tegyen azok közé. A 
közgyűlést a sorsolás elölt felszóli 
totta, hogy van-e valak nek hozzá-
szólása észrevétele, vagy indítványa ? 
Ezzel módot nyújtott a közgyűlésnek, 
hogy intézkedéseit ellenőrizze. Senki 
sem jelentkezett és igy feleslegesnek 
tartotta, hogy az urnákat újból fel-

rázza. Az egész ügyben csak azt ne-
hezményezi, hogy a becsületes sorso-
lásban kételkednek. Azonkívül sértik 
azok a kitételek is, amelyek feliebbe 
zesben előfordultak. 

Ezután Szakáll Géza dr. ügyész 
mondotta el vádbeszédét. Hivatkozott 
arra, hogy a vádlottak beismerték a 
felebbezes aláírását Kijelentették ugyan 
hogy a polgármestert szemelyiségéber. 
nem akarták sérteni, csupán a sorso-
lást kívánták megsemmisíttetni. Ezért 
gyakorolták a kritikát. Igen ám, de a 
•<tiiikának meg van a határa, amelyen 
tulmenni nem lehet. A felebhezők a 
polgármestert ugy akar ták fe l tüntetni 
nintha a Kincs pártiakai s z á n d é k o s a n 
sorsolta volna ki. A polgármesteri 
valóságos bűncselek nénnyel vádolták 
neg.1 

Keleti József d r . védő hosszabb 
felszólalásában felmentést kért, mert a 
n«*gyei közgyűlés határozatával és 
Jambrits Lajos kihallgatásával k^p 
csolatban is a valóság bizonyítása az 
egesz vonalon sikerült. De felmentést 
\ert azért is, mert a megyei kisgyűlés 
határozata és Jamb'its Lajos tanú 
vallomása is igazolja, hogy a városi 
Képviselőtestületi sorsolás keresztül 
vitel* tekintetében sem törvény, sem 
niniszteri rendelet, sem miniszteri 
••^abályrendelet nem intézkedik, ennek 
folytán a vád tárgyává tett tényállítá-
sok Jambrits Lajos sértett ellen bűn-
vádi, vagy fegyelemi eljárás megindi 
tására alkalmasak nem lehetnek. De 
uuyanugy nem alkalmasak ót köz 
negvetésnek kitenni, mert lényegében 
várospolitikai harcról volt itt szó. már 
p.dig a Kúria ép a közelmúltban álla-
pította meg egy ehhez hasonló analóg 
esetben, hogy a választási harcok he 
vében tett kijelentések nem alkalmasak 
jrra, hogy bárkit is közmegvetésnek 
te yenek ki. 

A törvényszék ezután meghozta 
ítélete'. Mindenben magáévá tette a 
vt dő erveléseit és a vádlottakat fel 
mentette. 

Miután senki nem fellebbezett, az 
ügyész sem. a polgármester sem, az 
i*élet jogerős. 

JTZindenféie rovat. 
Ez is mögöttünk van. Mennyi sok 

felesleges port vert fel ez a szerencsét 
len sorsolási história. A törvényszéki 
tárgyalásnál tulajdonkép az Ítélet kihir-
detése után került sor a legérdekesebb 
jelenetre. Jambrits Lajos polgármester 
a teremben odalépett a felmentett 
vádlottakhoz és sorjában kezet fogott 
velük. Ezt a részét ez érdekes ügynek 
szeretnénk a magunk részéről a leg 
jobban kihangsúlyozni. De kell, hogy 
a kérdést is feltegyük, hát volt mind 
erre egyáltalán megint szükség?, Nem 
lőhetett vo na ez a kézfogás már előbb 
;s ?. Legalább a jövőrenézve vonjuk 
le az egyedüli helyes következtetési, 
közéleti ügyekben nem a törvényszéki 
tárgyalások után kell a kézfogásoknak 
jönni, hanem az idáig történő elfajulást 
kell előzetes becsületes kézszorítással 
megakadályozni. 

S még valamit meglehet állapítani. 
Sok minden egész máskép lenne és 
lehetne e városban, ha nem mindig 
innen is, onnan is az ugratóknak ugy 
ranának be közéletünk és társadalmunk 
vezetői 

• 
Még csak egyet álapithatunk meg 

e perrel kapcsolatban. Ennyi badar-
ságot megint már régen nem olvastunk 
Kőszegről a pesti lapokban. Előze-

tesen, de meg a tárgyalásról is. Persza 
a botrány-anyag hilás téma. Tele is 
voltak a lanok ve'e. Micsoda bődüle-
tes és szédületes dolgokat olvastunk, 
ami sajnos eléggé zűrzavaros állapo-
ainkról. Nem tudunk eléggé csodál-

kozni, ho^y lehet ennyire tévesen 
informálva a sajtó egy nagy részt. 

Jó hir a Unitóképzlvel kapcsolat* 
ban. A csurgói intézet bezárási vég* 
leges. De még va'ami biztos már Az 
ott jelenlegi tanulók legnagyobb részét 
már a jövő iskolai évben Kószegra 
vezénylik s ez a legbiztosabb gyógy-
szer kőszegi intéz tünknek átmeneti 
elnéptelenedése ellen. 

Amikor tavaly a soproni ünnepi 
játékokat megrendezték első gondola-
tom az volt, ezt nekünk kellett volna. 
A kezdet Kováts Ferenc Jurlsich szin-
foniájának a Várban történt előadásá-
val úgyis meg volt. Csak a folytatás 
maradt el a jubiltumi év egyéb sok 
eseménye folytán. Ez idén kell meg 
rendezni. A magyar Graz, a kis Sem-
mering mellett legyen még valami 
Kőszeg. Nem majmolásból, htnern 
mert ezze' tudja legjobban megala-
pozni hírnevét, legyen Kőszeg a kis 
Salzburg is. — Meg is van már a 
nagyszerű terv. Ugyanazzal a háttéréi 
mint Salzburgban. A Jézus Szive temp-
lom előtti hely kiválóan alkalmas. 
Meg van már az alkalmas darab is a 
Parasztbecsület. Ha mindenki ugy 
segítségünkre siet, mint a mult évben 
a jubileumi évben, akkor minden kis-
hitűség mellett meg is lesz olyan elő-
dadásban és rendezésben, hogy ez az 
esemény megint hivatva lesz Kőszegre 
nemcsak mint üd ílő városra, hanem 
mint kulturvárosra is felhívni az egész 
ország figyelmét. v. Sz. 

Mégegyszer a városi fakitermelésről. 
A múltkoriban csak általánosság-

ban beszéltem a tavalyi termelés és 
értékesítés hibáiról. Nobilis voltam, 
gondoltam magamban, aki akarja, 
úgyis kiolvashatja belőle, hogy mindez 
mit jelenti 

Megkaptam aztán érte a magamét! 
Jó még, hogy ilyesmihez hozzászoktam 
de mivel az igaz mellett mindig kitar-
tok és nem tágítok kénytelen vagyok 
ezúttal néhány részlettel is szolgálni. 
Azt mondtam, hogy nem piaciak vol-
tak a méretek. Ez, amint az egyik 
vasárnapi hirdetésből is látjuk a nem 
jelentéktelen mennyiségű fenyő fürész-
árura vonatkozott. \i ott 1 coll vastag 
árunak a mérete 23, 24 miliméter 

JUT Egyes szám ára 16 fillér* 
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tielyeM legalább 26 milliméter. Azután 
48, 50 helyett 52. Továbbá 18 helye 
20 n illiméltr. t z legalább 10%-os 
veszteség az eladásnal. De veszteséges 
a kihasználás is, mert vastagabb mé 
retbci kevesebb is jön ki. Aztán a 
vt v ö a szálliias miatt súlytöbblettel is 
száir it, ezt is le kell szamba-i és a 
vefceii a veszteségét megbecsülve, ed 
dig iegalább 100 köbmeter értekét 
kell elveszettnek venni a tavalyi áron 
Vagyis cc* 3 500 P-t. De ezzel ennek 
még nincs végleg vége. Mert ezen a 
áron vagyis 35 P átlagkent nem adták 
el. Jobb ériékesitésre váriak, holot 
tudni kellett volna, hogy az iden min 
minden u'óbbi esztendőben újra és 
újra esnek az árak. Ez legalabb 20 
soazaiekos buntetest jelent. Az eges?, 
raktaron fekvő árura cca l.OtO köb 
méterte ez legalább 7.C00 pengő to 
vábt i viszttieget fog előidezni. Lehet 
fcogy több is Itsz, amilyen kétségbe 
esett a mai piac helyzete : 

Azt is irtam, ho^y olyan válasz 
tekokut termeltek, ameiyek nem voltak 
indokolva. Ezt a bányafa termelésére 
élteltem. Eladott a város mintegy 
l.bCO köt meun 9 20 P árban a fti 
adóailomas. Ennek termelesi, azaz 
levágás, kifüteszelési, kérgezési, va 
gonoa rakasi, forgalmi ado, továbbá 
8 % közvet,tesi jutalékát leszámítva, 
marid a városnak ab eidö a tövön 
álió ta köbmeteréert cca 3 20 P. Ezzel 
szemben, ha ebből bányafa helyeit 
tűzifát termelnek, ugy ürméterenken; 
az erdőn 6 pengőt kaptak volna. Egy 
tömöiköbrrciene at szamitva cca 7.50 
F-t. Le ennek termelesi költségét, 
marad tövön álló fáért köbméleien 
ként: cca ü P nehany fillér. A külön-
bözetet lessek kiszámítani. 

Aztán itltfonpóznakat is termeltek 
Szamuk lehetett cca 3—3. 500 darab 
Ezeket kitermeltek, Ithancsoiiak, le 
kergezuk, kihotdtak, s a végen csak 
cca 700 dóiatot lehetett eladni. A 
többit ujtít at kellett dolgoztatni, ter-
mészettan veszteséggel fuvaiköliség 
^el teihélun — Igaz hogy ez egy 
hágjon kenyeS teimelés. Konplikali 
dolcg az aiió ftn megállapítani a n.i 
nőstget, de megfelelő éiiekesitő ta 
pasztalataival annyiia el lehet menni, 
hogy ll*/t-rál nem nagyobb a hasz 
távét t i t i lcn . Er.ntl a léiéinél nem is 
cr.ctk szán szerű veszteségéi kivánnán 
felhozni, hárem az áiak tájékozatlan 
tregailapitasara kívánnék t a nua im 
azzal, hegy mtg tn l i i tm , hogy ezek 
felit a varr s hivatalos közvetítője 
utján 18*61 P- ert adta el és f.zet utanna 
jutalékot. Ugyanekkor Budapesttől 32! 
kilcmeitrnynt fekvő másik tetmelesi 
Lely 24.20 P t^ystg a , o n helyezte tl 
igaz, hogy idejét tn, eiézó ev 6í»ztn 
adta tl a sztzon leijében, jókor elké-
szült a I t in tUssel , s jókor adia at 

És igy tovább, a töLbit ezen ka 
ttgét.abao ntm teszletezem hely hiá 
u j aOuif. 

A Kereskedelmi minőség hiányát 
i,lelően megen ntettem, hogy leveltkrt 
nem »eruit válasz. Lzert például 70C 
köbir cter Ijragott lat 2.0<HJ pettgóve. 
athtk el t> escLbfcn mim lehetet" 
volna. 

De ettől t l i t k i n l v e a ve-vek eges . 
sttegv e l U d i . Ha valaki ö s s z e k ö t U k s 
m e g u i e i n i e i c : : e z nem érlel t , vagy erie 
ntm l a t w o . t aKalmas i .ak, ugy egy.il 
talatan nem I U I O I I lárgyalásaiv I sem-
m i i t . K í s > i g i k e r t s U d ő v e i i t n é r i 
hogy azzal u a s n o t t í k el vevő i'zan 
t lekat , hogy „ u sztgi* v a g o n b a n áiu; 
n e m K^p. Á n á í i k jart, s mikor lá'ta 
h u t á r g y a l á s a i v a l nem jut ek re 
a b b a h a g y t a . Senk i sem ké rdez t e n : u r 
nem jött újra : Ele 

Meg a r. p ó k b a n is 1 Arra voli 
k íváncs i az etü< hivatal milyenek a 
fü lésze l t fa árak! H a t o m k e t e & k t d í n * 
közül kettőt meghívo t t , a harmadik 
antipdtiku* vo t b i zonyara . Mert e g y t b t 
k i fogás t nem I t h e t m e d ó z é s ü e fel-

hozni ! DJ bizalmi állásban még ez 
sem tanacsos 1 

Ilyen körülmények között nehéz 
bizalommal közeledni az ujjabbi hir 
detményben közölt áruhoz. A hirdet 
ményben nincs a minőség megjelölve 
s a pontos méretek. Azután ki tudja 
hogy az eidőhivatalhoz benyújtón 
ajánlatunk meg is lesz e válaszolva 
Nem e csak a régi kipróbált összi 
köitetes juthat ü?leihez ! S ki tudja 
hogy azért mirt az ember niegla 
valamit nem-e lesz mellőzéssel bün 
lelve! 

A napokban künn jártam a stájer 
házak körüli termelés szinhelyen 
Láttam nagyon szép bükkrönkne 
való anyagot tűzifára feltransirozva 
Kár, hogy ntm tud róla a nyilvános 
ság, hogy i lyenhe2 hozzájuthat az em 
ber. Ma jóformán az egyetlen cikk 
fürészáruban, amelyik keresett voit 
Jálek a bükköt felffltészelve, gőzölve 
70—75 ptngőérl tlhelyezni köbmé'e 
renként. Ami a tűzifa cca 17 pengős 
tömörköbméterre vonatkoztatott árava 
szemben körülbelül és legalább 3( 
pengőn felüli eredményt jelent. D 
rönkben is elment volna. A gőzöles 
3tdig egyszerűen megoldható pai 
téglával, minden további befektetés 
nélkül, s különösen akkor volna ér 
demes ezt a kérdést megoldani, ha Í 
övöben erett bükk kerül vágásra! 

Ennyit tartottam ma szükségesnek 
megirni, közérdekből! Kirchknopf E 

Kulturest városunkban. 
Vasárnap délután 6 órakor tar-

ottak valósunkban a bencesgimnázium 
diszteiirébtn az utolsó böjti kullur 
estet. Ezen kultuteslnek eióadója 
Kollár Gedton pannonhalmi főiskolai 
anar volt, aki igtn érdekes tlöí-das 
bfcn számolt a néiretorszagi tanul 
manyutja alkalmával a hiilenzmussa 
kípcsolaiban tett W-posztalatairól. A 
kitűnő előadó először a fiiozofusok 
S2en üvegen át foglalkozott Hitler el 
veivel, mely mindennek az alapjava 
ajt es a véit tette. Foglalkozott ezzei 
kapcsolatban azon n unkakkalésismer 
ette azokat, melyek azon hitleti eln.e 
etet, mely az tmbeit a faj szerint 

értékeli, birálat tárgy ává teszi és 
cáfolja. Majd ismertette Hitlernek 
„Det Kampt" cimü munkáját, majd 
n ái előkelő Hitler követök munkaja 
val foglalkozva ismertette az Egyház 
álláspontját, mily a kommunizmusnak, 

kapitalizmusnak, a hnletizn usnak es 
ascizmutnak kinövéséit egyaránt el 

ítéli. De ahogyan a fascizmus Róma 
SJ ivében mtgialalta azt a helyet, mely 
n.a az Egyhazzal nem ál) ellentetten, 
tppen ugy az evolúcióban levő hit 
tiizraus, mint ián ugyancsak oly sze 

repet fog betölteni, mely az Egyház 
nak az eidiktit fogja előbbre vinni 
Az érdekts temaju tiőadast mindvégig 
tszült figyeltmmel kisérte a nagy 
zamu kOzÖnseg. 

Az előadás után Bauer Ödön 
káplán betanitasaban a Kai. .Legeny-

fylet adta elő Harsányi Lajos: 
Polgár, hallod-e a harangszót?" c 

s/.ovaló koiusat igen nagy hatásai. 

A kőszegi 
skolankivüli nepntüveiesi bizottság 

ujjaalakulasa. 
Vasárnap deltlőit t. rtolla a hely 

beli Ukolánkivüii nép nüvelési b;zotl 
sng evi iend«.s uit>et Nagy Miklós d 
jolgármesterhely ttes elnöklete alatt. 
Jgynnezen *»yüle> választotta n ; ^ 6 
vre a ntpn üveksi bizottságot is. 

Vitéz dr. N gv M'klós e'r.ök meg 
Laschot er Ödön nyitója utan Lastho' er Udön tiuai 

bitófa meg beszámolóját. Vissza-lnOke: Ja^briis Lajos 
k nieti arra az id re, amely idő óta'iiely^t ese a mindenkori pol-armestcr 

városunkban, mint az iskolánkivü 
népművelési bizottság gondnoka in 
tenziven foglalkozik a népműveléss I 
jelentette, hogy 1928—29. évben 164 
1929—.0. évben 130, 1930-31.évben 
140, 1031- 32. évben 92ésl932--33 
evben 112 előadást rendezett váró 
>unkban es Kőszegfalván. Megállspi 
tolta, hogy bár mult évi működésé 
idjéie tsik a bizoitság réizere egy 
vetítőgépnek a beszerzése is, mely 
lehetővé tette a velitettképes előadá 
sok tartását, ami általáb; n véve ; 
közönséget vonzani szokta az elő 
• dásokra, Kőszegtn nem váiloit be 
mert az iparosság és a gazdaközön-
<eg részerői igen csrkély, érdeklődés 
tanúsítottak ezen előadások iránt is 
B jelentette, hogy a város nehéz 
rtnyagi viszonyaira való tekintettel az 
elmúlt évben 38, az idei évben p^dig 
60 ingyenes előadást tartott. Kérte 
bizottság tagjait, hogy a jövőben kü-
lönösen az ingyenes előadások tartá-
sában legyenek segitsegere 

Németh Imre tanitónőképezde 
igazgató jelentette a bizottságnak, hogy 

barakkokban az ottan lakó népes 
seg tovább müvelésére és szórakoz-
latasára otthont letesitetttk a város 
támogatásával a helybeli hitbuzgalm 
és jótékony és jótékony célú nőepy 
etek. Mivel azt látja, hogy igen nagy 

erdeklődést tanusitanak a barakkok 
akói ezen kulturális intézmény iráni 

arra kéri a bizottságot, hogy a ba 
rakkokban rendezendő előadásokat 
stb. is vegye bele programmjába és 
arr.ogassa ezen nepmüvelési akciót. 

A bizottság nagy helyeslessel vette 
udomásul Nemtth Imre igazgató bt-
eientéset, melyet Zoltán üeza tanitó 
Ktpezdei igazgató kiegészített azzal 
íogy n.ird a tanáii kara, mind pedig 
intézetének ifjúsága szivesen kapcso 
édik bele az iskolánkivuli népmüve 
esi programmba, annál is inkább,imeri 
ezen n unkakör egyenesen belevág i 
anitóképzés piogrammjába. 

Kincs István apátplébános a gond 
noki jelentéssel kapcsolatban es a ket 
tanilóktpezdei igazgató bejelenteset 
igytlembe véve azt javasolta, hogy a 
Övóben olt tartson előadást a bizott 

ság, ahol hallgató közönség van. Ahol 
nincsen érdeklődés, ott be kell szün 
etni az előadást. 

Vitéz dr. Nagy Miklós mondott 
köszönetet az .értékes bejelentesekér1. 
es javaslatára a bizottság elhatározta, 
íogy a jövőben az egyes társadalmi 
osztályoknak ott tartanak előadást, 
ahol az meg szokott jelenni, esetleg 
mas értekezletekkel stb. kapcsolatban 

Dömötör Gyula ipartestületi elnök 
sajnálatának adott kifejezési, hogy az 
iparosság valóban csak gyeren látó 
gatia az előadasokat, ennek okát a 
kedvezőtlen gazdasági helyzetben látja. 

Vitéz Szabadváry Ferenc szólt 
meg a kérdeshez. Ugy látja, hogy az 
előadások gyér látogaiottsagának egy 
eszt az az oka, hogy a falut össze-

cserélik a várossal. Kőszegen azt kel; 
dni és nyújtani, amire érdeklődés van 

Sajnálattal látja, hogy a sok in-
gyenes gyümölcsia kurzusnak ninc.-
özönsége. Pedig ep itt Kőszegen 

nagyon sokat tanulhatnak a gyümölcs 
ert tulajdonosok, mert gyümölcsö 

seink pe,dollárul elhanyagoltak. — 
t jyb»n a/, elmu i érukezleten elhány 
zotiakat figyelembe véve felveti a kér 

est, hogy a jövőben szükséges e 
aio unkban nemet nyelvű előadásod 
artása. 

Kincs István apnt hozzászólás• 
ut n eiyhansulag eihvározta a bi 
oltsák, hogy a jövőben városunkban 
émet nyelvű elöadist nem tartanak 

Végül is a goi.dnok jelentését tu 
omasul vették. tiif.jd megválasztották 
kövt-tkező 6 évre az iskolánkiviiit 

tpf uvtlesi bizo»t;agot, melynek H 

polgármestei 
a 

helyettps, alelnök: Nahrer Mátyás| 
polg. isk. felügyelő-igazgató, gond-l 
nok: Laschober Ödön, könyvtaros;! 
Kirchknopf Jenő. A bizottság tagjai:I 
vitéz dr. Nagy Miklós. Kincs lstvan,| 
dr. Tirsch Gergely, Kovács Arisztid'! 
Zoltán Géza, Arató István, Kováts I 
János, Kühn János, Némeih Imri, f 
Gerslauer őrnagy, Marton Géza, Far- • 
kas Pál, Rólh Jenő, vitéz Szabadváry! 
Ferenc, Dömötör Gyula, Szova Ferenc 1 
dr. P.iller József, dr. Freyberger Jenő, I 
Nagy Gyula, dr. Halik Miksa, Taucher r 
Gusztáv es dr. Fuchs Endre. 

A bizottság ujjaalakulasí után a | 
közgyűlés veget ért. 

HÍREK 
A nagyhet i istentisztelet sor-

rend je a Jézus Sz ive templomban, i 

A'agyszerda: D. u. 3 kor keresztúti 
ájtatosság, meiy alatt a hivek gyón- j 
hátnak Nagycsütörtök: D. e. fél 8-tól 
gyóntatás, 9 kor nagymise aiaua a 
papság és hivek áldozása. Szt. mise 
uián az oltárok megfosztása. Nagy-
péntek: fel 9-kor magyar szt. beszed,) 
utána csonka mise es az Oltáriszent-' 
ség kitétele a szt. sirnál. A Kálvárián 
10-kor Szentsegkitetel. D. u. 2 kor 
magyar körmenet a Jézus Szí. Szive 
templomából a Kalvariára, ott ke-
resztúti ájtatosság, magyar szt. beszéd, 
uiána a menet visszaindul. Szenlseg-
belétel a Kálvárián d. u. 5 kor, a 
Jézus Szt. Szive templomban este 
tel 7 kor. Nagyszombat: 7-kor Szent-
ségkilétei, fel 8 kor lüzsztnielcs, pró-
féciák keresztvizszentcléssel, 9 kor 
nagy mise, uiana Szenisegkitetei a 
Kálvatián. Feltámadasi körmenet a 
Kálvárián d u. 4-kor, Jézus Szt. Szive 
templomban 6 kor, a btncéstemplcm-
ban 7-kor. Húsvétvasárnap: 7 órakor 
husszenteles. 

Az istentisztelet rend je a nagy-
héten a bencés t emp lomban . V7-

rdgvasárnap: a ö órai szentmise előtt 
batkaszenteles. Nagycsütörtökön: 8 
órakor nagymise. Nagypénteken : */48 
oiakor csonkamise passióval, utana 
szentbeszéd. D. u. 6 ótakor Jetemiás 
siralmai, Miserere, szentségbetétel. 
Nagyszombaton: 6 órakor szentseg-
kitetel, fel 10 órakor nagymise, d. u. 
negyed 8 óiakor feltámadasi körmenet. 
Húsvétvasárnap: 6 óiakor szentseges 
mise, utara husszenteles, 7 órakor 
csendes szentmise, fél 9 órakor szent-
seges mise, 10 órakor csendes szent-
mise, u>ána szentbeszéd. 

Evangé l ikus nagyhé t ! istentisz-
t letek. Viragvasarnapján d. e. 9 

órakor nemet istentisztelet után gyó-
nás es úrvacsora; háiomnegyed 11 
órakor magyar istentisztelet. — A 
nagyhét minden napján esti b órakor 
passióolvasas Nagypénteken d. e. 9 
órakor nemet, 11 kor magyar isun-
uszieiet, a német istentisztelet uua 
jyónas és úrvacsora. Husvet vásár-
napján d e. 6 órakor nemet ünnepi 
stentiiztelet, fél tizenegykor magyar 
egybekötve gyónással és urvacsoiaval 
Husvet másodnapian d. e. 9 órakor 
-.émet istentisztelet utana gyónás es 
úrvacsora, 11 orakor magyar szolgalat. 

ket ünnepnapon d. u. 2 órakor 
vecstrnye. 

Re formátus istent isztelet nagy; 
pénteken és húsvétvasárnap (utoDoi 
napon úrvacsora oszlás d. e. 10-kor 
az Ipartestület disztermeben. Prédikál 
dr. Rácz Bela lelkész. 

Érett* égi biztos. A kősz»gi leanv-
iceun.hoz a nuliusz miniszter az ezovl 
üietuegi vizsgálatokhoz AUlyusz E -
ncr d . sz g di egyetemi t r.dkivuli 

anárt küldte ki miniszteri Lizlosu'-. 

Apáca temetes voit e heferi-
Kuráli Maiia Kordula laikanővér hunyt 
fi eletének 36. eveben, akit Kincs 
Idvan temetett el. 
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Ha l á lozás . Gyuiiis Bt l izár nyűg 
al iáfcotr .agy, l u l á c s h á i . i f ö ldb i r tokos , 
S o j r o n b a n n e g h a l t . Apii l is 5-én te-
metlek el Sopronban a Szent Mihály 
t t n e i ő b t n a s c p i o n i k ö z ö n s é g igen 
nagy részvéte mellttt. Gyurits Btlizái 
78 évet élt. Életének utolsó éveit 
L u k á c s h á z á n töltötte, ve jének , Siol 
noky Dezsőnek a birtokán. Mfgas 
koia dé.cára is terdkivül t evékenysége t 
fejtett ki a g a z d a s á g köt ül. A é i d t m e s 
öreg k a t o n a vég t i s z t e s ségén ott voli 
S o p r o n k ö z ö n s é g é n e k i z i n e j a v a és 
testület i leg jelt ni meg az Esttiht-zy 
u r a d a l m a k k ö z p o n t i tisztikara. 

Ha l á l o z á s . Szombaton reggel el-
hunyt Rozonits Sándorné 66 éves ko 
ráfcan. Tenttése hétfőn d. e. 10 kot 
ltsz a temetőkápolnából 

Befe jeződöt t vá rosunkban az 
urak le lk igyakor la ta . Vasainap fe 
jeződött be varosunkban az utal 
lelkigyakorlata délelőtt fél 9 órakor » 
bencts templomban, amikor is a gim-
názium növtrdektivel együtt a lelki-
gyakorlatokon résztvevők igen nagy 
szán ban vettek részt a szmtáldozásban. 

A kőszeg i Ovodaegyesü le t 
közgyű lése . Vasárnap tartotta a kö 
szegi Ovodaegylet évi rendes krz-
gyüléset dr. Schneller Aurél ügyvéd 
az Ovodaegylet elnöke vezetése alati. 
Az elnök megnyitóján rámutatott azon 
nehézségekre, melyekkel az Óvoda 
egylet a nehéz gazdasagi viszonyok 
terhe alatt küzd, beszámolót adott 
Kühn János igazgató, az ovoda goi d-
noka az egylet pénzügyi helyzetéről 
és egyben beterjesztette az elmuli évi 
zárszámadást, melyet a közgyűlés 
jóvahagyott. Miután az elnök kegye 
ietes szavakkal emlékezett meg Ham 
mer János igazgatóról, az egyletnek 
nemregen elhunyt alelnökéről, aki 
hosszú időn keresztül tevékeny mun 
kát fejtett ki az egylet érdekében, az 
elnök javaslatára Hammer halálává 
meg üresedett alelnöki tisztséget id. 
Róth Sándor bórkereskedővel löltöt 
ték be. 

Tea-táncestély. Az ev. jótékony 
nőegylet ez .évben is megrendezi 
húsvéthétfőn a már megszokott és 
mindig szívesen fogadott tea-tánc 
estelyt az Elité-kávéház helyiségében, 
hugy a társadalomnak kedves össze 
jöveteire alkalmat nyújtson, és a fia 
talsagnak pár órai táncszórakozást. 
Akik eddig is mindig szívesen jöttek 
erre, tekintsek magukat ez uton meg 
hívottnak, mert más mtghivót nen 
adnak ki és mivel már ismerik az 
egyszeiüségeben is kedélyes est jel 
leget, legyenek ezek a tovahbterjesztó 
azok köitben, akik még nem vettek 
reszt ilyenben, mtrt az egyesület nagy 
örömmtl fogadja az uj vendegeket is 
Nagyobb tc.isaságoki.aK vagy csala 
dóknak ajaniaios mar előre gondos 
kodni külön asztaiiói. 

A kőszegi m. kir. Tan i t óképző 

intézetbe felvételért április hó végéig 
lehet folyamodni. Az I. osztályba 36 
cövendeket eesznek fel. Éiettségi bi 
lonyitvannyal a IV. osztályba lehet 
toiyan.odni A felvétellel kapcsolatos 
bármely természetű felvilágosítást 
kcszseggel nyújt az igazgatóság. 

Az evangé l ikus i f júsági egye 
sülét tagja i nagy buzgósággal mé£ 
több szereiettel és dicséreles szorga 
lommal hozzáfogták a ter plom kör-
sytkenek rtndeztsehez. Megujjitották 
a t ippet, uj bokiokat ülteti, k es szép 
kis keiuessel diszuetuk az udvart. Ha 
'"unkasbaguk es gondosságuk a r.yár 
folyamán is olyan tempóban fog ha 
»uni, amiről edd h i buzgósaguk bizto 
s n . u^y nemcsak n.aguknak hanem az 

gyülekezetnék ÍJ M I G Y örömet 
tob"uk aztre.ni. 

Kom Jenő kö lcsünkönv vtárának 
ujdoi .su^ui : Wt-ils: tgy lauibor lelt?* 

Mart kovfiki]: Nagy Pi , 
l í o t i : Eines Künstbeis Lietie. 

A Corcord ia da l á rda húsvét 
vafcáir.£pjar a Jézus szive tenplomban 
a 11 óifci mise alatt a Schubert misé 
fogja énekelni. Pontos megjelenés 
kívánatos. 

Hangverseny. Az Ev Ifjúsági 
Egyesület IV hangvttstnyel husvéi 
hétfőn tartja 8 órai kezdettel a leány 
líceum diszttimébtn A n üsor sokat 
igérő számaivfl maga is igen érdekes 
és változatos. Az együttts hat szám 
mai szertpel : Neil Morét: Ir disz 
őrség, Alétttr: Weliveigtssen, Kacsóh: 
Rákóczi mtgttrése, Mendelssohn : Ve 
lercei gordoladal, Dvorák: Humo 
reske, Kováts: A dallamok világából. 
Szóló, duett, Illetve triószámok : Bul 
lejahr : Valamit az anyósnak, nagy 
bőgőszóló Kétclbey : A vándor haza 
terese, cstllószóló, Popp V. : Magyar 
rapszódia, fuvolaszóló, Dancla : Zenei 
gondolatok, hegedű ts cselló duett, 
zongorakisértltel, Dancla : 1 er Aii 
Vatie, hegtdüszóló, Hártel: Abtnd 
siándchtn, cselló és zongora kettős 
A hangvtrseny jövtdelmét egy épi 
tendő előadási terem javára fordítják 
A nagyközönség az eddigi hangver 
senyek iránt melegen érdeklődőt', re 
mélhetőleg ezúttal is szívesen par 
tolja majd a buzgó zenészgá'dat 
mely a mult év óta mtglepő fejlődesi 
mutatott és uj erőkkel uazdagodott 

Megnyi l t a 600-tves gesztenyefa 
melletti Berghofer-féie nyár i vendég lő 
A Királyvölgy lavíszi és nyári pom 
páját ezen a helyen lehet legjobban 
és legkényelmesebben élvezni. Látó 
gassunk ki minél gyakrabban. 

Moz ie lőadások áta lakí tot t né-
zőtérrel . Végre, n ondja majd minden 
mozilátogató. Több évts tárgyalások 
eredményeként a Szinpártoló Egye 
sülét a mozielőadásokon is ott hagyj* 
a leremben a nézőtéri dobogót s mosi 
m*;d már nem lesz annyi panasz a 
mozielőadások ellen A tulajdonos 
ugyan heiyben megleheősen vészit 
de hisszük, hogy az állandó látogatók 
száma viszont emelk«dik. Ma egyéb 
kent „Marokkoi átok" kai kezdődnek 
isrret a rendes fi'.melőadások. amelyet 
magyar hangos hiradó elöz meg. Kii 
lörös dráma tele titokzatossággal, 
meglepetéssel. Egy fantasztikus varázs 
lat beteljesülése s sz ezzel kapcsola 
tos sxámos bonyodalom, vé^üi a meg 
l< pő befejezés, ez a témája a mai 
darabnak. 

Az „ ödenbu rge r Zeitung44 szer-
kesztőjét Becsben ietar.óz.attak, mivei 
az újság egyik c^kéber. Burgenlandot 
elrablóit leru eitiek mondotta.i Ej.y 
ti?pi fogság uian szabadon bocsa 
iottak. 

A borbélyüzletek hujvetva^ár 
nap zarva, mig húsvéthétfőn délig 
nyitva lesznek. 

Pr/tg^t módra p.icolt 

füstölt SONKA kg.-ja P 2 ' -
FOstölt HÚSOK kg.-ja P 1 8 0 , 

nagy választékban 

kapható 

B o r h y n á l 
Klrály-ut IS. 

Fil léres au iobusz Hrftndulást 
rendeznek r e r a Soproni ól K< :w<g-
ie, melyn.k utasai mir kor-regj.» 
erktzni r, In va.otui kba ts késő esti} 
m i j maradnak. 

A Frontharcosok a mult szerdán 
tartották havi értekezletüket, amelynek 
kie melktdő pontja dr Dreiszker Ferenc 
főorvosnak rA fegyverek eredete és 
ősei" címen tartott befejező előadása 
volt. Szép képeivel és érdekes elöada 
sával a figyelmet mindvégig lekötötte. 
Az uiana tartott bizottsági ülésen 
általános örömet és lelkesedést váltott 
ki annak bejelentése, hogy a szombat-
helyen 7 zsúfolt házat megért balett-
estéjt Kőszegen is bemutatják a hely-
beli főcsoport javáia. ldfpont: máius 
első vasárnapja. 

Kéz imunka és iparművészet i 
kiá l l í tás városunkban . N. Szabó 
Gyuláné az ország neves iparművé-
szeitől származó ötvös bőr és famun 
kaival, gyönyörű csipke és más tümü 
vészeli gyűjteményével Kőszegen kiál-
lítást rendezett, amtly csütörtökön 
nyillott meg 

Az idei idegenforgalom ügyé 
ben tegnep volt az első szükkörü 
mtgbeszéles. Miután a megyebiztos 
is kilátásba helyezte legmeszebbre 
menő támogatását, remélhető, hogy 
most már mtg is töiiénntk az összes 
inlé;ktdések, amelyek hivatottak Kő 
szeg eme egyik legnagyobb és legje 
lentősébb kérdését helyes váganyokrr 
vinni. 

A „Kőszegi á l t . Temetkezési 
Segélyegyesfllet44 nél ma d u. fél 2 
órakor, 2 tag után dijat bt fizetni. 

A má jus i menetrend . Nemso 
kára jön az uj májusi menetrend 
Tavaly annyit cikkeztünk, irtunk me 
n orandumoztunk a ktdvező menetrend 
ügyében, hogy volt is rémi eredménye 
Határozott Ígéretet kaptunk, hogy h 
deletötti motorost ezidén beállítják 
Most hogy közeledik az igéret betar 
lásának ha'árideje, reméijük nem kell 
újtól csalódnia városunk közönségé 
nek, s az uj menetrend tekintettel lesz 
városunk érdekeire. — Rövidebb me-
netidőt is kértünk, e tekintetben ké 
résünket alaposan megindokolva egyik 
legközelebbi szánunkban nyilvánosan 
megismételjük. Ugyanezek eidekéber 
beadványt intéztek az üzletvtzetőség 
hez a Kereskedelmi Kör az Ipar 
testület és a hivatalos város is. 

Bormérés. E lsőrtndü fehéi 
é* vörös bort mér Zw Mer Karoly 
Erdő utca 7 szám alatt. 

Segédv iz?gák A kőszepi iparos 
t noncvizsf.áló bizottságok előtt, f. évi 
máreiu?. havában a köveUezö tanon 
cok teltek segédvizsyat : Seyboltl 
Gusztáv mészáros es hentesnek Vado4-
Bilint revü tanorc i kitűnő, Karn^i 
Fererc sütőnek Giosncr }<mos, Fiő 
ich Gu?7tá»' sülének, h.'tpptl Mihüiy 
RódUr Anial bó'belynak, Kóroknai 
Rezsó, Koczor La;os b«dego>nak 
Bán Korsós Is van, Dointr Fuen,. 
vendéglősnek Bozzay Lajeis nevü ia 
noncai jó |ó eredmennyel 

Felkér jük «>zl az hmeretlen és 
gyuttal figytlmetlen btlváro i villany -

motortulajdonost, illetve arnak keze 
lőjét, fcki n ponta dclben 1 órako? 
iozza üzembe a motort, pon' akkor 

.iirikor Budapest időt j*lrz, Wier, 
hiteket ad le, hogy ezen erősen za 
varó munkáját egy órával lés íbtre 
2 órára halasztani szíveskedjék. Ezen 
kérelem uljesitését az összes belvárosi 
radióiulajdonosok elvárjak. 

Mit jelenthet 

ez a c s o m ó ? 

S'em mást. n int 
azt, hogv *i* 
felejtse el a 

Kősneg és Vi-
déké" lap u a:t 

. előfi etésidi-
jnt beküldeni, 

- rt u, tugytd 
<utl; dtin a n.uit 
özan.mol. 

Országos vásá r v á rosunkban . 
Hétfőn tartották meg a szokásos hús-
véti országos állat és kirakodó vásárt 
gyenge forgalom mellett. A kirakodó 
vásáron különösen sok ruhakereskedő 
kiná'gatla portékáját, azonban kevés 
eredménnyel. Az állatvásáron felhaj-
tottak : 95 darab szarvasmarhát, 164 
darab lovat és 275 darab sertést. Ebből 
eladásra került 54 szarvasmarha, 38 
ló és 202 sertést. Különösen szarvas-
marhában nagyon kevés volt a felhaj-
tás, pedig a kereslet nagy volt és igy 
minden jobb minőségű szarvasmarha 
gazdát is cserélt. A ló vásáron csekély 
volt az érdeklődés. 17 drb. lovat 
vittek ki Burgenlandba : 7 drb. csikót 
és 10 drb. vágó lovat melyeket Bécsbe 
szállítottak. A sertés vásáron is nagy 
volt az érdeklődés. Egy budapesti 
kereskedő autón 150 darab 6 hetes 
mabeot szállított Budapestre. A ke-
reslet és kínálat alakította ki az árakat 
is. Különösen a sertésvásáron a nagy 
kereslet miatt igen magas árak 
domináltak. 

Szaporodnak a panaszok a z 
OTI miatt . Az Országos Társadalom-
biztosító Intézet ama rendelkezései 
niatt, hogy az igazolványokért beteg-
jég esetén 20 filléreket kell szedni az 
orvosoknak s a receptekért darabon-
kint 80 fillért kell fizetni, országszerte 
mindnagyobb panaszok és elégedet-
lenségek támadnak. A társadalmi tes-
tületek és a hivatalos apparátusok is 
egymásután mozdu'nak meg a sérelem 
orvoslása miatt. 

í i a t á rment i husk imérés . A tria-
noni hatar menten a magyar nyers 
töm ényeknek, különösen a húsfélék 

n-k olcsósága következtében a hatá-
ron túli lakosok a határforgalo nbun 
•ra^yai területen szereztek be izük 
se^íeteiket. Most a burgerhndi terme-
t k és mészárosok panasza nyomán 
HZ osztrák kormány a fennálló szerző-
des ellenere ugy intézkedett, ho^y 
cs*k a hét két napján: kedden es 
csütörtökön szanad a megengedett 
fejkvótát Magyarországon bevásárolni 
es átvinni a határon. Eme egyoldalú 
intézkedés ellen most magyar részről 
kívánnak orvoslást. 

Detektoros r ád l ó zók figyal-
mébe. A .nagyar rádiós t á r s i g fi-
syelmczteti a közönségét, hogy mióta 
a magyar mellékállomások eikés/Qltek 
detektoros készülekekkel is lehet él-
vezni a budapesti műsort. Eddig ugyan-
Kőszegen is az volt a helyzet, ho jy 
dftektoros készülékkel esik akkor 
lehetett Budapestet hallgatni ha Bécs 
nem működött. Most azonban, hogy 
Magyaróvatott rreilékillomás létesü't, 
a k6s7<»i és Kőszec környéki detek 
oros Kí/fllekek hal . ; . t ó i h zava»t»-
unu; %lv«./h ti . .3 l ud ^rsti n üsort. 
Tu djdonkepc* ez volt a cé |a a mel-
lei á lomások létesítésen**. 

Kiraktak a pudoknt m inden fe l é 
varosbnn , elt v , .h nyau lajtafe-

ejtetek t«v ti. i por1, piszkol Nem 
) les* nz, ha a ti: z a> áfáról hires 
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városban csak az esőre bizzuk a tisz-
togatást. Most bizony igen elhanya-
golt állapotban vannak a padok, p-
dig igen könnyen lehetne ezen segíteni 

A pézsmapatkányoknak Vas 
megyében való megjelenéséről olvas 
tunk elmúlt évben sok mindenfélét. 
Kőszegen is láttak, de inkább csak a 
rémlátók pézsmapatkányokat. E héten 
sajnos magunk győződtünk meg arról 
hogy a Szent János hidnál egy jól 
kifejlett pézsmapatkányt fogtak és 
ütöttek agyon. Jól teszi a lakóssa.', 
ha figyele nmel kiséri, nem-e bukkan-
nak máshelyen is fel a város területén 
a pézsmapatkányok, mert az ellenük 
való védekezés rendkivül fontos. 

A rádió helyi vételi viszonyai 
ról emlékeztünk meg már ismé 
telten. Ép mai számunkban jelezzük, 
hogy a magyaróváii meilékállomás 
üzembehelyezése folytán most már a 
detektoros készülékkel i» kifogásta-
lanul kell, vagy legalább is kellene 
venni Budapestet. Helyi zavar azon 
ban még mindig van elég. Annak ide 
jén beadványt intéztünk a postához 
es kértük, hogy elsősorban a villany 
telepnél allapitsa meg az erős zava-
rást. ósszel már kiszálltak a radióói. 
illetve a póstakincstartól és e héten 
Budapestről jött nagy felkeszültséggel 
Eötvös mérnök és a többnapos vizs 
gálát és próbák eredményeként meg-
állapította, hogy a villanytelep gépei 
tényleg nagyon zavarólag hatnak első-
sorban a környék vevőkeszülekeire. 
Segiteni is lehet a bajon, bár ez a 
villanytelepre nézve néhány százpengős 
kiadást jelenti. A villanytelep vezetője 
a közérdekre való tekintettel terme 
szelesen javasolja, hogy ez átaiakita 
sokat mielőbb megcsinálják. A vizs 
gálát szerint a tűzoltólaktanya, vala-
mint néhány Kert-uccai motor zavarja 
meg a kifogástalan vételt, melyeknek 
elszigetelése szintén szükséges volna 

Háromévi dologházra ítélték 
Huszár Mihály sárvári apát na^y-
gencsi születésű, városunkban is több 
éven at alkalmazásban volt Kovács 
Lajos nevű zsarolóját. A zsarolási 
ügyről annak idején úgyis részletesen 
megemlékeztünk. 

gól 2 :1 . F.« az eredmeny már nem is vál-
tozik. Németh birfi sokat elnéz, de általi-
ban véve azért jól vezette le a meccset. 

S P O R T 
Kitúnö formát mutatott a KSE 

első bajnoki mérkőzésén. 
Nagy várakozás előzte meg a váró 

sunkban lejátszott ZTE KSE bajnoki 
mérkőzést, amely mindvégig rendkivül ér 
dekes, kemény és izgalmas igazi bajnoki 
küzdelmet hozott A KSE-n nagyon meg-
látszik Tomka tréner rendkivül gondom 
munkája, mert ilyen jól a KSE evek óta 
nem volt együtt. Az uj játékosok is nagy-
szerűen megállták a helyüket cs az egész 
mérkőzés sorát olyan stílusos szép futball-
jatékot mutattik be, hogy a lelkes futball-
közönség nem is fukarkodott az elismerés-
sel. Kár, hogv a szél igen befolyásolta a 
meccset. A ZTE keménv, SZÍVÓS ellenfél, de 
ezúttal csak egy negyedóráig volt veszélyes, 
mert 2 : l-es eredmény nem fedi a mutatott 
játékot. A KSE az í. telidöben teljesen be-
szorította ellenfelét és a második félidfiben 
ben Is nagy fölényben volt A 6:t-es kor-
nerarány már hűbb kifejezője a játéknak. A 
KSE minden játékosát dicséret illeti a rend-
kívül agilis és lelkes játékert. Különösen 
kellemesen tünt f«l a közvetlen védelemnek 
a bekkpárnak nemcsak ésszerű szerelése, 
hanem hatalmas felszabadító rúgásaik is. 
Csak a kapusnak volt rossz napja, aki lát-
hatóan drukkolt 

A KSE k«zd és az I félidőben végig 
uralja is mezőnyt, de a I I emberrel véde-
kező ZTE kameny ellenfél. A szebbnél-
szebb akciókat menti vagy a védelem, vagy 
a kapufa, vagy a jó formában levő eger-
szegi kapus A 36. perc hozza meg végre 
az eredményt, amikor a KSE uj balszéle 
éles lövéssel megszerzi a vezetést. A 44. 
percben Molnár 2 . 0 ra javítja az eredményt. 
Szünet után a szél segítségé sem hozza meg 
a ZTE-nek a remélt fordulatot. A KSE szel 
ellen is változatlanul támad, csak a 30 pere 
után jön fel a ZTE s akkor nekik is van 
egy negyedórájuk. A 31. percben a szél 
segit be egy labdát a kapuba, tipikus potya-

A mai futbal lmérkőzésról . Ma 
rendkivül érdekes futballmérkőzés van 
nely alkalommal városunk legjobb 22 
játékosa kerül szembe egymással. A 
csapatok összeállítása a következő : 
KSE 1.: Galla — Janzsó. Bruckner — 
Horváth, Wrhoffer, Kopfer — Schrődl, 
Molnár, Kolláth, Höffer, Markovits. 
KSE I. b): Wimmer - Kappjl, No 
vák — Borostyánkövi, Pojdesz, Maitz, 
— Szakács, Tomp.-ck, Háni, Miitz, 
Kern. Ez a névsor mindent megmond 
Igen érdekes összehasonlításra ad majd 
alkalmat ez a mérkőzés es egyuMal 
láthatjuk, hogy állja majd meg a he 
lyét a serlegmérközéseken az I. b.) 
A mérkőzés d u. fél 4 órakor kez-
dődik olcsó helyárak mellett. 

Felsőőrre utazik a KSE húsvétva-
sá rnap . Kiserók szerdáig jelentkezzenek a 
kluhheUisegben. 

A KSE tenn iszpá lyá l már e héten 
meunyllnak. Teljesen újjá lettek alakítva. 
Szokatlanul nagy az iden az érdeklődés a 
tenniszpályák iránt, ugy, hogy az ö«szes 
pulyákat lefoglalták. 

A húsvéti prograo i . Városunk nem 
maraJ húsvétra prow^m uelkül, mert húsvét 
vas.lrnap az I. b) jttszik, húsvéthétfőn pedig 
a KSE 1 valószínűleg a szombathelyi profi-
klubbal, vagy egy budapesti levente válo-
gatottal játszik birátsagos mérkőzést. 

A tavasz i futha l lmérk "zéseket a 
KSE az alanti helyárakkal rendezi meg. — 
li.ijnoki mérkőzések, va«y oly napokon mi-
kor páros mérkőzések kerülnek lebonyo i-
tasra: ülőhely 70, állóhely 50, diákjegy 4') 
fill. A KSE I. egyéb, valamint az 1. b) 
serlegmerk<Vesnn ülőhely 6ü, állóhely *0 
diákjegy 30. Egyéb mérkőzéseknél: ülő-
tidy 50, állóhely JO, diákjegy 20 fillér 

A kezdők tenn iszkurzusára s 'kan 
je lentkeztek. Még öt tagot felvesznek. Je-
lentkezni Borhi Jenőnél lehet 

A KSE I. b) csapata , mely nagy lel-
kesedessel most atakult meg, benevezett a 
a szombathelyi serlegmérkőzésekre, melyben 
részt vesznek a Máv egy, az SzSE ket csa-
pattal, a szombathelyi Hangya, Krtnnend és 
Sárvár 

Spannraf t Mihá ly a KSE inva l idusa 
látja el ezentúl nemcsak a KSE szertárosi 
tisztségét, hanem ö lesz a KSE tagságidij 
gyűjtője is Segédkezik neki Fehér Imre is 
t'j tagok gyűjtését is megkezdték a napok-
ban. Aki pártoló tag (havi I P-vel) minden 
versenyt ingyen tekinthet meg. Tekintettel 
arra, hogy a KSE I b) csapata is serleg-
mérkőzéseken is játszik, az idén nem ik>en 
lesz városunkban oly vasárnap, hogy vala-
milyen spoitversenyen ne legyen Tehát 
gazdasagilag is jói járnak a KSE pártoló 
tagjai. A versenveket díjmentesen csak azok 
tekinthetik meg a pártoló tagok közül, akik 
semmifele tagdij hátralékban nincsenek Van 
azonkívül rendes tagsági díj évi minimalisra 
szabott 2 P-vel. 

/ v w y w w v w w w w v s ^ w w w v v v * 

Hivatalos rovat. 
2989-1933. Felhivom az ebtulaj-

donosokat, hogy az 1933. évre előirt 
ebadót f. é. április 15 ig a városi 
pénztárbe különbeni jogkövetkezmé-
nyek terhe mellett feltetlen befizessék. 

3355-1933. A melegebb időszak 
közeledtével felhivom a háztulajdono-
sok figyelmét, hogy a szemét és pöce-
gödör kitisztítását ós a trágya kihor-
dását eszközöltessék. Végső határ-
időül május hó 1-ét jelölöm ki. Fi 
gyelmeztetem az érdekelteket, hogy 
ezen rendeletem be nem tartása ki-
hágást képez és büntettetik. 

2217—1933. A m. kir. földműve-
lésügyi miniszter 1Q.090—1933. VI. 2. 
sz. rtndalete alapion közhirré teszem, 
hogy sténsavas tejet ,részben lefölö-
zött tájból" vagy .egészen lefölözött 
tejből" megjelöléssel szabad forga-
lomba hozni. Az ilyen lefölözött tejből 
készitatt tejpezsgő előállítása, keze-
lése és forgalomba hozatala tekinte-
tében a mult évben közzétett 48 300-
1932. F. M. sz. rendelet egyéb ren-
delkezései továbbra is irányadók. 

3012- 1933. A m. kir. Földmü-
velésügyi miniszter 11536-1933-VII 
3. számú rendelete alapján közhirré 

teszem, hogy a faiskolai termesztvé 
nyek árusításához szükséges nyomtat-
ványok költségei fejében a helyi ható 
ság szállítmányonként (igazolványon 
<ént) 6 (hat) fillért szedhet be. 

2526-1933. Mivel a vonatkozó 
törvényes rendelkezések szerint 
birtok határjelek minden évben kiiga-
zítandó. felhívom, az érdekelt birto-
kosokat, hogy földterületükön a hiány 
.'ó vagy megrongált határjeleket mii-
den késedelem nélkül, sürgősen j.^vi;-
sák ki. A hiány pótlásának elmulasz-
tása kihágást képez és törvény szerint 
büntetendő. 

3550—1938. A kárt okozó növé-
nyek köteles irtására vonatkozó tör-
venyes rendelkezések értelmében fel 
hívom az érdekelt birtokosokat, hogy 
az arankát, amennyiben az valahol 
fellép, területükön alaposan és a már 
ismételten közzétett módon irtsák ki. 

2673-1933. Budapest székesfő-
város mint minden évben, ugy ez idei 
évben is azon kérelemmel fordult 
városunkhoz, hogy tegyük lehetővé 
budapesti 8-14 eves testileg leromlott, 
de orvosilag teljesen egészségesnek 
talált jó magaviseletű szegénysorsu 
gyermeknek üdültetését. Áthatva azon 
nemes és szociális eszmétől, mely 
e;en szegénysorsu gyermeknyarilia-
táshoz fűződik, a kérést legmelegeb 
ben felkarolva a város jómódú kö 
zönségéhez fordulok azon kétéssel, 
hogy a nyár folyamán 4 6 héten 
keresztül vállalkozék egy-egy család 
arra hogy egy budapesti gyermeknek 
napi ellátást ad A gyermekek elhe 
lyezéséről a város gondoskodnék. 
Felkérem mindazokat, akik ezen ak 
cióban részt óhajtanak venni, közöljék 
ezt a városhazán a 21 sz. szobában. 

309—19J3. Felhivom a gazdakö 
zönség figyelmét, hogy a városi erdő-
hivatalban f. é. április hó 11 én kedden 
csalitkiadás lesz Mindazok, akik még 
nem váltottak csalitot, teltétlenül vált-
sanak, mert egyéb napokon csalitki-
adás nincs. A csalit utalványok vált 
hatók az erdőhivatalban 9 12 óra 
között. 

Ipartestületi közlemények. 
Felkérjük a róm. kath. vallású 

testületi tagokat, hogy az április 9 
10-11-én tehát vasárnap, hétfőn és 
kedden a bencés gimnáziumba este 
8 óra kezdettel tartandó lelkigyakor-
latokra teljes számban megjelenni szí-
veskedjenek. 

Ipartestületi elnökség. 

Elsőrendű gyümölcsfák 
legfinomabb fajták-\ 
ban még kaphatók 
a DTiagpergeiő 

faiskolájában. 

Bútor 
szakszerűen, rugós tarszekere-

ken, helyben ts vidékre 
legolcsóbban vállal 

Franki Lajos utóda 
szállító 

Kossuth Lajos-u. 21. Tel: 36. 

Egy rövid 

zongora eladó 
és ugyanott egy bérbeadó. 

Jurlslts-tér 13. 

Nagypéntekbe 
tfiss balatoni hal rendelhető. 
A R A K . : 

Keszege 60 fillér. 

Önhal P 120. 

Ponty „ 1*30 

Harcsa „ 2*— 

Süllő „ 2 — 

Fogas „ 220 

Előjegyezni ápr. 12-ig e lap 
kiadóhivatalában és Nóvák F. 
tejkereskedésében lehet. 

Tisztelettel 

Maurer Pál. 

Meghívó. 

fl Kőszegi hegyközség 
1933. április hó 17 én (húsvéthétfőn) 
d. e. 11 órakor a Városháza közgyű-
lési termében tartja ezévi 

rendes Közgyűlését, 
melyre a hegyközségi tagok ezennel 

meghivatnak. 

Tá rgysor : 1. Elnöki megnyitó 
es jelentés az elmúlt évről. 2 A mult 
évi zárszámadás beterjesztése. 8. Az 
1933. évi költségvetés. 4. Esetleges 
mditványok. (Ezeket 3 nappal előbb 
az elnökségnél kell beterjeszteni. 

Ha a közgyűlés nem volna hatá-
rozaiképes, ugy április 23-án ugyan-
ott és ugyanazon órában — a meg-
jelent'k számára való tekintet nélkül 
— uj közgyűlés fog határozni. 

Kőszeg, 1933. febr. 12 én tartott 
választmányi gyűlés határozatából 

az Elnökség. 

a Várkör 45. SZ . barokk-
stilusu családi ház és a Várkör 
2.3. S Z . emeletes ház 2 üzlethelyi-
séggel és 2 lakással. 

Dr. Kopfstein Lipót. 

la. b f i kkhasáb 1 m3 P 12— 

fenyőszó l óka ró 1 db . 4 f i l lér 
akác szó lóka-ó la. I . 10 
rózsaka ró gya lu l t la. 1 , 2S r 

gyümö l cb f aka ró la. I fm. 8 . 
szé ldeszka la. 1 „ 10 
g ő m b ö l y a rud 1 . 16 
tö lgy ker t l áb 3 m. 1 db . P I-80-tól 

f a rago t t f a és deszka , v a l am in t az összes 
egyéb ép í tkezés i és t ü ze l ő anyagok a 
lego lcsóbbak 

Franki Ferenc fatelepén 
á l l omássa l szemben . Telefon : 77-

E L E K T B O 
BIOSKOP H A N 0 0 S| 

M O Z I 

Műsor : vasárnap ápri l is 9-én. 

Marokkoi átok 
(fl t i tokzatos kelet) 

Romantikus történet. 

Főszerepben : Camll la Horn, 

Adolf Wohlbrück, J. Trevor. 

Magyar hangos hiradó. 

Hangos klsérőmüsor. 

— Nyomatatt Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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