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A szent év. 
XI. Pius pápa 1933 ra Szent évet 

hirdetett A jubileumi év Krisztus ha-
lálának ezerkilencszázadik évforduló-
ján. Pálmavasárnapján április 2-án 
k e z d ő d ö t t és 1934 húsvét hétfőjén, 
április 2 án végződik. 

A Szentatya szózatában azt kérte, 
hogv a Szent évben ne vitatkozzanak 
konfliktusokról és ellentétekről, jóvá-
tételekről és háborús tartozásokról, 
b a l omró l és bizalmatlanságról, hanem 
kizárólag békéről és testvériségről, 
igazi felebaráti szeretetről, amely a 
világ valamennyi népét magába foglalja. 

Legyen ez az év — mondotta a 
Szentatya — a lelkek felemelkedésének 
éve, az emberiség uj megváltásának 
kezdete. 

B?*z»lt az államok és országok 
között felmerült konfliktusokról és az 
általános gazdasági és pénzügyi vál 
ságról, amit legjobban aszegény-rk és 
a munkások sinylenek meg. 

A Szentatya Isten világosságát 
kérte a kormányoknak, hogy szociális 
igazság és keresztény felebaráti szere 
tet töltse el őket. 

Ist*n áldását kérte minden em 
berre, keresztényekre és nem keresz 
tényekre és a béke és nyugalom kor-
szakának eljöveteléért fohászkodott. 

Ugyanakkor a nyomorgók és 
munkanélküliek érdekében is nagy 
horderejű nyilatkozatot tett a pápa 
hanesulyozva, hogy a kereszténység, a 
katolikus világegyetem legkiválóbb 
elemeinek össze kell fogni a válságból 
kivezető út felkutatására, mivel úgy 
szólván mindenütt kudarcot vallott az 
ál'am és a magánosok kezdeményezése 
a munkaalkalmak megteremtése. 

Minden dolgozni akarónak mun-
kaalkalmat kell biztosítani közös ösz 
szefog*s«al! 

J tag var feltámadás! 
Irta: Képes Winckler Seildrd. 

Halljátok-e a márciusi hangot? 
Sóhajtva suhan márciusi szél I 
A kopasz jákról hókönnyek peregnek, 
Az élet ébred, magyar mult mesél 

A mult gomolygó, szürke fellegéből 
Szent, nagy alakok lépnek im elő. .. 
Rozzant a házunk, az udvarunk gyepes, 
Mohalepett a csepegő tető. 

A kerítésen belül áll az ármány 
Es a vicsorgó ordasok hada, 
Lánc a kezünkön, lábainkon békó : 
Ez harminchárom tavasz Idusa! 

Egyik ős tölgy a a másik után dől ki, 
A magyar erdő egyre ritkuló ... 
S a sorvetésben bősz gazok tipornak, 
Tilos a tett, az emlék és aszó. 
Az ősi mesgyék istenrakta*sánca 
Helyett az ördög rak körül falat 
Röhögve, qyáván, hiszen: ,Elhulltanak 
Legjobbjaink a hosszú harc alatti" 

Erdőt nevel a gazságlopta bércen, 
Neki kell szüljön rab magwir anya, 
Neki csak az tenne dicső március, 
Ha itten minden összeomlana. 

Döbbenve reszket minden mozdulásra 
Es pajzsot tart parittyakő elé, 
Szövetkezik, készül, csak e?yet nem mer: 
Felnézni, fel a Nagyisten felét 

A börzén vadul spekulálnak. Ez 
a bűnös és könyelmű spekuláció milli-
árdos értékeket rombol széjjel! 

De vájjon mi volna akkor, ha a 
tőzsde vezéreit áthatná az a gondolat, 
hogy az alsóbb néposztályokat hozá-
juttassák azokhoz az élelmiszercikkek-
hez, amelyeknek árán egyik napról a 
másikra vagy a mélybe taszitjik, vagy 
a magasba emelik. Hasson át minden-
kit, de kiváltképpen az államférfiakat 
és a felelős állásban levőket az Üd-
vözítő szava, aki megkönyörült az 
éhező nép Ínségén és jóllakatta a tö-
meget. Ez a lényege a pápa szentévi 
szózatának. 

Szent Év! Talán soha nem 
volt kedvesebb és szentebb a nagy-
böjt és a húsvét, mint az idén. Krisz-
tus kereszthaiálának 1900 ik évfordu-
lóján. Ez az évfordu'ó az emberek 
gondolatait — l ega lább némileg — a 
f ö l d i és mú'ó dolgoktól, amelyekkel 
na olyan s z o m o r ú m küszködnek, 
elfordí tva az égiekre és örökkévalókra 
fogja irányítani; a mai idők félelmetes 
és s z o m o r ú dolgai tól felemeli lelkün-
ket a n n a k a boldogságnak reménysé 
géhez, amelyre Krisztus hivott bennün 
ket, mikor vérét ontotta. 

Mementó, emlékezz csak wmber 
s szálljanak vissza gondolataink 1900 
esztendővel. 

Jézus földi életének emlékét ele-
venítjük fel a Szent Évben es nagy 
buzgósággal és szeretettel rójjuk le 
irántuk tiszteletünket. Necsak a saját 
üdvösségünket tartsuk szem előtt, 
hanem az egész emberi nemét is, 
ar.elv annyi tévedésbe esett, annyi 
egyenetlenség és ellenségeskedés szag-
gatja, annyi nyomorúság sanyargatja 
és annyi veszedelem aggasztja. 

A Szentatya jó! ismeri a szörnyű 
nyomort, melyben millió és millió 
ember sínylődik, a szociális kérdést 

S a mull gomolygó, szürke fellegéből 
Szent, nagv alakok hangja szól nekünk 
„Fiuk, ti árvák, büszkék, megtiportak! 
Csak egy hazánk van és egy Istenünk! 

Feltörő sarj a ritkuló erdőben 
Fonódjatok s lesz újra ősvadon ; 
Parittvaköben Isten átka lesz majd, 
Diadalt vesztek Góliát-hadon. 

A rablott bércen nem terem fa másnak, 
Hacsak bitónak! Átkozott nekik! 
Rab anya-szülte fattyú megbosszulja 
Sanyargatott, alázott véreit! 

Dévényi sas, Pozsony és Kassa szobra, 
Nagycenk emléke törve, porba hull, 
De Bánhidán még tágranyilt szemekkel 
Az égre néz a bosszuló turulf 

A Kárpátok körül a fakeresztek, 
A rónán ezre hős-emléknek áll; 
Hát igy maradjon ? Inkább elpusztulunk ! 
Inkább jöjjön a „nagyszerű halál/' 

A száraz dgon zendülő ajakkal 
Fiaimi Ti csak énekeljetek, 
A szemeteket könny ne fátyolozza, 
Csak szent harag buzdítsa kebletek t 

A segesvári sírból Iái Petőfi, 
Hanváról Tompa is felétek int: 
A ti erdőtök cserfa-koronáin. 
A nagy magyar nap ragyog fel megint I 

Én, ősz fejemmel áldást mondok rátok: 
Vezessen Isten, csüggedni seha, 
És eljön újból, régi, tiszta fényben 
A várva-várt március Idusa I 

minden problémájával és veszedelmé-
vel. Nemcsak ismeri, hanem orvosolni 
it akarja. Tudja, hogy gazdasági 
politikai, társadalmi válságon túl a 
legn tgyobb baj a lelki válság, az 
Isténbe való hit és szeretet megfogyat-
kozása, az élvezetvágy, az önzés 
egyénekben és nemzetekben, az isten-
telenség propagandája. Ezek mellett 
hogyan volna remélhető a profitéh-
ségnek, a gyengébb legázolására való 
készségnek, a rombolás szellemének, 
az állandósult htrenak, önimád\snak, 
a nemi élet elvadtlásának, a család 
romlásának, a mind sűrűbb válásnak 
megszünese ? 

A tudomány, kultura, technika 
sohasem fog e rettentő bajokból ki-
gyógyítani, erkölcsi megtisztulásra és 
megújhodásra segiteni. Csak a hit, 
Krisztus keresztje gyógyíthat meg 
bennünket. Csak lelkünk gyógyulásán 
keresztül várhatjuk a viszonyok gyó-
gyulását. Hiába mondjátok, hojy a 
viszonyoknak meg kell változniok. Az 
embernek kell megváltoznia, akkor 
megváltoznak a viszonyok is, melyeket 
az ember teremt és alakit. 

A Szentatya e szavakkal zárta 
rendeletét: „Engedje meg a kegyes 
Úristen, hogy a Szent Év hozza meg 
a lelkeknek a békét, az Egyháznak öt 
megillető szibadságot és az összes 
népeknek a/, egyetértést és az igazi 
jó lé tet" . . . És hozza meg azt, ami 
olyan nagyon hiányzik a mai emberek 
életéből, amiről olyan szépen beszélt 
Krisztus az utolsó vacsorán : a meg-
értést és szeretetet! 

JlZindenféle rovat. 
Megtörténtek az első biztató lé-

pések az idei Idegenforgalom érdeké-
ben. Ilyenek közbenjárás a filléres 
jyorsok érdekében. E/.ek utasainak 
•legfelelő fogadtatása, kalauzolása és 
észükre oly információ megadása a 
<ő»zegi nyaralásra, hogy néhány %-a 
f Itétlen vissza Is jöjjön. Érintkezés a 
Düsti lapokkal, hogy a lapok is ren-
dezzenek kőszegi nyaraló és kirándu'ó 
ikciókat. Megkísérlése az elmaradt 
•congressusoknak ez évben történő 
megrendezésére, a Kőszegen elmúlt 
évben nyaralókkal az érintkezés felvé 
tele, jöjjenek ez évben is Kőszegre 
nyaralni. Megkísérlése annak, nem e 
lehetne 2 vagy legalább lV, napos 
filléres, de inkább weekend vonatokat 
kapni stb. S ami legfontosabb, az ide-
genforgalmi irodának működését a 
legmegfelelőbb vezetés mellett bizto-
sítani. Ez is meg történik. Most azon-
ban a közönségen a sor. Támogatni 
ninden erővel az akciót. Bejelenteni 
a kiadó szobákat, lejebb menni az 
árakkal, tekintve hogy a kőszegi nya-
ralók legnagyobb része tisztviselő, már 
ptdig a mult év óta kétszer volt már 
fizetéscsökkentés s egyáltalán mindent 
rlkövetni, hogy a városunkban meg 
fordulók mindig jól érezzék magukat 
% kellemes emlékkel táv< zzanak. 

Idegenforgalmunk már is megin 

dult. Sok érdeklődés fut be a város-
házára és egyesekhez Is. Jó jel kora 
tavasszal. Vannak oly lakások, ame-
lyeket tavalyi nyaralók már is lekö-
töttek az idei nyárra. Az elmúlt hetek-
ben is örömmel figyeltem meg, egész 
csomó autó jött városunkba utasokkal 
akik először voltak itt, megnézve a 
város nevezetességeit. E héten Buda-
pestről jöttek kereskedelmi iskolások 
tanáraik vezetésével, hogy megnézzék-

a hires város"-t. 

Érdekes és kellemes jelenség. A 
Nőegyletek Szövetsége tavaly nagy 
propagandát végzett az itthan nyaralás 
nellett. El is ért srép eredményeket. 
Az idén ismét elküldték felhívásaikat 
szerte az országba és nagy örömmel 
látón, hogy B.alaton, Mátra és a 
Velencei tó mellett ott vagyunk mi is 
a kőszegi hegyvidék és Kőszeg a fel-
írásban. 

* 

Hirlik, a katonai kincstár megvette, 
vagy megveszi rokkant tiszti otthon 
céljaira a gyöngyösapáti kastélyt. Két-
ségtelen, nagyobb volna az örömünk, 
ha ily intézmény, mint arra legalkal-
masabb helyen, városunkban létesülna 
De hiszem, hogy ez a közeli szomszéd-
ságban megalapítandó rokkant otthon 
sem lesz hátrányára, hanem csakis 
előnyére városunknak. 

Kőszeg a magyar Qrác. Ezt a 
szép címet már évekkel ezelőtt ado-
mányoztuk önmagunknak díjmentesen 
Hogy a jelleget is megszerezzük, e 
tekintetben elkövettünk eddig is min-
dent. Most egy bizonyos irigységgel 
olvassuk, hogy Sopron minisztertaná-
csi határozat alapján egy nagy nyűg-* 
dijotthont kap, amelynek építését már 
a tavasszal el is kezdik. A városi 
hozzájárulás majdnem semmi. Telek, 
homok, kő. Ily intézmény s ily olcsón, 
ez az, ami nekünk kellene. Láttam 
most soproni lapokat öles címekkel 
.Sopron a magyar Grác". A jelleget 
ugylátszik előbb szerzik meg s most 
* címünket is el akarják vinni. Jó lesz 
sietnünk. Itt van függőben a póstán 
üdülő ügye. N?<jvon meg kellene 
nyomni ez ügyben sürgősen a gombot, 
hojy a versenyért a két magyar Qráz 
között, amely most Indult ugylátszik 
meg, valahogyan ne maradjunk la 
túlságosan. 

Aki akar valami kedves felemelőt 
érdekes dolgot látni, menjen ki a ba-
rakkba s nézze meg azt a kulturmun-
kát, ami a barakk „kaszinójában" egy 
idő óta folyik. Amit itt végeznek Ber-
talan Erzsébet, Németh Imre s mind-
azok, akik segitik őket e nemes mun-
tcijákban, ez az igazi népmüvelés. S 
milyen hilás a közönség itt. Több 
mint százan hallgatják a hetenként 
többször rendezett előadásokat, a 
rádióestéket a gra nmofon estéket. 
Varrnak szőnek dolgoznak. Úgyszól-
ván rongyokból, semmiből csinálnak 
használható dolgokat. Van már könyv-
iáruk, társasjátékaik. A fiatalok már 
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o Kőszeg és Vidéke 1933. áptilis 16. 

zenekar alakításán törik a fejüket. 
Ott tréningei a KSE birkózó szakosz-
tálya is. Lelkiismeretesen mindig nagy 
közönség előtt. Egyszóval hihetetlen. 
A munka de meg az eredmény is. 
Gratulálunk, de támogassuk is mun 
kájukat. 

A névnapokat már nem igen tart-
iák meg miMénk. Az volt talán az 
Igazi jó világ, amikor majd minden 
házban megtartották. Ma se meg nem 
tart) tk , Se meg nem váltják. Ugylát 
szik jótékony célra sem fu'ja. A név-
naposok is csak rendszerint akkor 
vesznek tudomást b nagy napjukról, 
amikor megszólal házuk előtt a városi 
luvós z e n e k a r . Ez a jó szokás meg 
maradt. Támogassuk is legalabb ilyen 
form öan a városi zenekart, mert 
igazan jól esifc megfigyelni, különösen 
akkor, mikor minden lefelé megy 
tesped, n ilyen nagyszerű fejlődésben 
van kitünó karmesterének vezetése 

alatt a városi zenekar. 
• 

A so;>toni kisgyűlés és nyomán 
a vasmegyei kisgyűlés is állást foglalt 
es felírnak 9 kormányhoz, hogy a 
tervbevett k epitésre jvaró Bécs—Ba 
latoni utat Sopron, Sárvár, 'Zalalövőn 
keiesz'.ül vezessék. Megint ugy játunk, 
mint a vasúttal, elkeiül a fővonal 
Most mrg íem kérdeznek bennünket 
és a Jövö fő útját, a nagy autóutat 
megint ntm Kőszegen át, hanem jóval 
odébb vezetik. Vagy legalább is igy 
tervezik. Szomorú. 

• 
Micsoda embertömegek özönlöttek 

az azelőtti években nagypénteken vá 
rosuiikba. Micsoda forgalom volt itt 
s mennyire az ellenkezőjet figyelhettük 
meg ez évben. Ha majd megint eljön 
az Idő — mert eljön — amikor mo 
zogní sem lehet a falusiaktol nagy 
péntek napján Kőszegtn, akkor van 
megmentve városunk mostani tetsz-
halott e letet V. Sz. 

Valami a barakkról. 
Kőszeg városának 660 lelket szám-

láló különleges része is belekapcsoló 
dott a város lelki közössígebe. A vá-
ros vezetősége a vámőrség kiürített 
tágas epuietreszét átengedte a barakk 
beitek lelki es kulturális igényeinek 
otthonául. Valóban a 15 méter hosszú 
terem, kezdetleges telszerelesével va 
lósagos otthona lett azoknak, akik 
akár foglalkozásuk illetve munkand 
küliségük, szegénységük és ruhátlan-
ságuk miatt az emberhez méltó lelki 
kultuájának áldásától egyebkent el 
esnének 

Hetenként szerdán és szombai 
délu'án H gyermekek vidám játszóter-
mevé alaknl át a terem, ahol a kis 
ap'ó<agok a zárd* polgárista és kép-
i s lanynikka) készített és adományo-
zott jntékokkal szórakoznak. Jószívű 
embtnk pyrdig gondoskodnak, hogy 
> In-, r.p oságok uzsonakenyéthez is 
Jussanak 

Péntek délután van a laányok és 
assonyok v*rró fol o.'ó es kezimunk 
délutánéi. mikor .i háziasság cs rend 
sz^r tet akar l>evonulni az agyonfol 
tozott w Ki;ai/itott ruhákon keresztül 
a szegényes otthonb*. Estéken a fel 
nőitek olvadó és szórakozó lerne 
kflhnrosi kaszinóvá alak Írjak ,a he 
Ifisegtt — réha a bencés igazgató 
Schf imanndinger mérnök Gomb i t 
Ede jóvoltából g nno f>n és r.idió is 
kerfila családi ö«sze;öretel élénkítésén 

Hetenként hirom este 9 10 ig 
olvasóterem átal-kul bitkó/ék trenm 
gelő gyakorlóterévé, ahol a KSE bír 
kőző gárdája végzi t irkozó gyakorlatait 

Máre. Itf an szentelte lel ezen 
helji'éget Kincs apátplébános és adta 
át rend hetesének, azóta a barakknak 
aaár két vetiuttképekkel kisért kultur 

estje is volt, melyet a záida igazgatója 
és növendékei rendeztek a Szentföld 
ről és egy tréfás előadást a gyerme 
keknek. Böjti esték is voltak, hogy a 
nagyböjt hangulata, e bübánat szel-
leme a barakkba is behatoljon. 

A barakk! kulturház, vagy otthon 
érdekessége, hogy annak áldásos 
munkájában a város minden vallásos 
és kulturális és szociális női alakulatai 
résztvesznek az iskolánkiviili nepnü 
velődési szárnyai alávette a külváros 
uj kullurházát. 

Kell is ez a megértő támogatás, 
mert egyébkért az otthon anyagi 
ügyeinek intézője, Bertalan Erzsébet 
tanárnő kellemetlen helyzetbe kerül, a 
villanyfölszerelés, berendezés és 
egyebb költségek előteremtésénél 
Hiába az áldozatkész hölgyek, óvónők 
kongregánisták es kis polgáristaleá 
nyok jóakarata, ha az anyagiak 
hiányoznak. 

Pedig a barakkbeliek otthonukat 
igen szeretik. Hogy a gyermekek sze-
relik, az természetes, de a felnőttel-
ragaszkodása egyenesen felemelő. Ad 
ja Isten, hogy a kis otthonból valóban 
a lelki és anyagi kultura áldásai fa-
kadjanak és valódi kulturházzá ala 
kuljon ki a város szociális megérté-
serői tanúskodó kezdetleges intézmény 

H Í R E K 
Nagyhéten 

ünnepelték a földkerekség kereszrény 
hlvőinik milliói a világ legnagyobb 
eseményét, legemberibb megalazko 
dását, legistenibb csodáját : a Meg-
váltást. Ez a hét, amelyen még a leg-
konokabb ember, leghüvösebb agy es 
legiidegcbb szív Is közel éizi magát 
Istenhez. E'szorul a sziv, amikor a 
nagyhét három napjának délutánján 
felcsendül a templom melyén a zso 
lozsma. Lameniációk, leremiás siral 
mai! 0 ezekben a siralmakban benne 
van az embeii lét minden önsirató 
fájdalma és benne van a vágy, a szép 
ség, boldogság és jóság után. Ezek 
ben a siralmakban ott jajjong az ős 
ember éppúgy, mist a modern kor 
embere, aki pusztulás, ver, megnem 
értés s halálos küzködés közt nem bit 
e'talá'ni önmaga igazi nagyságához 
ahhoz a nagysaghoz, amelyeit terem 
tet*tt. Térjetek be a templomokba és 
siijátok cl mindazt a fájdalmat, amtly 
a keresztfa Messiásának arcáról egyet 
len könnycseppken pergelt le. Érezzé-
tek, hogy a ti utatok is mindennapi 
keresztrefeszittetáseken át vezet a fel 
támadáshoz. De odt vezet! Mert a 
1 ai munkané küli, nyomorúságos, ke 
servers elet Oolgo'.ha járása után el 
kell már egyszer érkeznünk a húsvéti 
alelujához! 

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kiván a „Kőszeg és Vidéke* heti-
lap munkatársainak, előfizetőinek 
és olvasóinak a 

szerkesztőség és kiadóhivatal. 

A vidéki rendőrkap i t ány vá-
rosunkban . Éliássy Sándor, az ál'am 
rendőrség országos vidéki főkapitánya 
tdden vato>unkba érkezett, ahol hi 

v<tál vizsgalaton kivül nekany látoga 
lást it tett. 

Húsvéthétfőn lesz Kelemen 
Kr izosztom féapát beiktatása . A 
ui p*nnonhalni főapát, Kelemen Kti 
zoszlom beiktatása holnap hutvéthét 
főn l»sz a panonhalmi székesegyház 
ban Rétztvesz az ünnepségen József 
kir. h*rceg, Gft nb&i Gyula tniniszer-
eln&k, Hótian Bálint kultuszminiszter 
is. Raj uk kivül száatos országos mél-
tóság jelenik meg a l enedivalas ün 
•épségén Pannonhalmán. 

76 fi l lérért kaphat má r egy kg. 
mosószappan t a Főtér 10 szám 
alatt i flzletben. 

Hunn Ernő kőszegi tábor i 
lelkész kitüntetése. Dr Hász István 
tábori püspök a kőszegi főreáliskolá 
hoz beosztott Hunn Ernő lelkésznek 
hitbuzgalmi téren kifejtett érdemeit 
-akarta kitüntetni akkor, amikor elis-
merő és dicsérő sorokban emlékezett 
neg hozzá irt leiratában arról a tevé 
kenységről, melyet Hunn Ernő a Hu 
nyadi Mátyás reáliskolai nevelő in«é 
/étben kifejt. Az elismeréssel egyide 
juleg megengedte a püspök, hogy 
Hunn Ernő a piros cingulust viselhesse 

Meghal t Hausmann inger Károly 
ny. t ábornok . Kedden ha|n«*lban 
szívszélhűdés következteben váratlanul 
elhalt Kőszegen Hausmanninger Károly 
ny. tábornok, 66 eves korában. Az 
elhalt tábornok halálát betegség nem 
is előzte meg, még he.főn délu'án a 
kaszinóban a szokott pártiját is meg 
látszotta, kedden reggelre pedi^ szo 
bájában holtan találták. Hausmannin-
ger Károly a 83. közös gyalogezred 
nel teljesített szolgálatot Kőszegen e» 
itt is ment nyugdíjba, ahol általános 
köz'iszteletnek örvendett. Halalát fele 
sege Kapocsányi Appel K<rolin?t és 
János fia. aki a Ludovika növendéke 
azonkívül nagyszámú es kiterjedt ro 
konsag gyászolja. Temetese nagycsü 
törtökön volt igen nagy részvét mellett 

Ha lá lozás . Nagycsütörtökön dél-
ben halt el a szombathelyi kórházban 
özv. Lauringer Eleknészül. Eckei Irma 
kőszegi vaskereskedő özvegye. A 6(i 
ves korában elhalt uriasszonyt a ki 

terjedt rokonság és nagyszámú isme 
rősök kisérték utolsó útjára nagyszom 
baton délelőtt a kőszegi teme őbe. 

Műsoros e lőadás . A kőszegi 
ieányifjusagi Mária kongregáció ápr 
hó 2J-én délután 7 órai és 23-án G 
órai kezdettel műsoros estét tart a 
következő műsorral. I . Szavalat 2. 
Taritónő Kincs István 1 feiv. vigjáték 
3 Zeneszám. 4 Csoport tanc 5. Ze 
neszám. 6. Bacillusok. Kir cs István 
1. felvonásos vígjátéka. Jegyek előre 
válthatók az Emericanumban és Róth 
Jenőnél. Helyárak: I 80 fillér, II 50 
fillér, 111 3.) fillér. 

A le lk igyakor la tokat a leven 
téknél, valamint az iskolánkivüli leá 
nyok kongregációjánál Németh Imit 
tartotta. A férfiak egy részének lelki 
gyakorlatát, amelyen leginkább a város 
intelligenciája vett részt Kollár Gtdeon 
pannonhalmi lőiskolai tanar vezette 
Ugyancsak férfiak részére Boros Alán 
dr. gyórsztntiváni plébános tartott 
lelkigyakorlatokat. Ugyanő tartotta a 
hölgyek részére is. 

Hangverseny. Igen nagy érdek-
lődés előzi me i ez ev. ifj. egyesület 
negyedik hangvjrsenyét, amely húsvét-
hétfőn 8-kor Iasz a leányliceum disz 
termeken. Belépődíj nincs. Helyek ér 
kezes szerint. Adományokat az épi 
tendő ejjyesuleu terem javára kösiö 
nettel fogad a rendezőség. Vezényel 
Budaker üusitav karnagy. 

Tta-táncestély az Ell e kávé 
h á zban Az evang. Nőegylet húsvét-
hétfőn az Elite-káveházban tea tánc 
estélyt rendez. BeWpődij nincs. 

A helyi rád ió vételi viszonyok 
ról emlék«ztünk meg mát isméteiter-
Sok még nagyon mindenfelé a város 
ban a nem elszi^ete'l motor. A most itt 
járt rrdiós mérnökök megállapításai 
izerini nagyon köp-y«n lehet a helyi 
^aiokon segiteni. t i y egy motor el-
• zigetclése maximum 10 14 peni/ 
költségei jár. Ezt az áldozatot min 
d»n motor tul;jdonosna< meg kell 
hozni. A ridiotok p>dig a j fvák«r 
őrizzék fokozotabb mértékben -llen 
hol vannak a városban oly aem blok 
kolt '"oiorok amelyek állandéan za-
varják a vttelt. 

Bormérés. Első rendű tiszta 
burgundi vörös kort ráér Gaál Gyula 
Király-ut 73 szám alatt. 

Bérautó 
vállalatomat 

ajánlom a n é. közönség 

figyelmébe! 

Kényelmes ti üléses, kitűnő 

autómmal minden személy-

fuvart jutányosán vállalok. 

Szives pártfogást kér tisztelettel 

Karner K á lmán 
vá l l a l kozó . 

Garázs : Klrály-ut 4. 

Rendelést átvesz : 

PÜSKV cipész. 

Kasz inó e lőadás . Ormándlaky-
W.aisbecker Antal ny. őrnagy, aki 7 
éven át mint mezőgazdasági szervező 
(jrganisator) működött Albaniában es 
az erre az időre vonatkozó emlék-
tárgyainak értékes sorozatával gazda* 
^itotta városi n uzeumunkat, jelenleg 
a tisztiűdülő vendegeként városunkban 
időzik. A Kőszegi Polgári Olvasókör 
elnökségé felhasználta a kedvező al-
kalmat és felkérte öt, hogy e^y veti-
tettképes előadás keretében tájékoz-
tassa szülővárosának közönséget erről 
a ktvéssé ismert országról A nzeme-
yes tapasztalatok alapján értékesnek 
ígérkező előadás a kaszinó helyiségé-
ben pénteken, f. hó 21-én d. u. pon-
'osan 6 órakor kezdődik és elsőtor-
ban a kaszinó tagjainak, ezek család-
tagjainak és a tiszti üdülő vendégei-
nak szól. A kevés férőhelyre v.dó 
tekintettel mások csak akkor hallgat 
halják meg, há ezen szándékukat a 
kaszinó háznagyának Tauschtr Bela 
ny. alezredesnek bejelentik es az el-
helyezkedés lehetősegét vele megbe-
szélik. 

Adomány az ínségesek részére. 
Az evang. leányliceum igazgatósága a 
helybeli inségakció javai* 100 pengőt 
adományozott, amely összeget kisebb 
tételekben a város vezetősége az Ín-
ségesek részére már ki is fizetett Az 
inségakció vezetősége ezúton it hálás 
köszönetet mond a nemeslelkü ado-
mányért. 

Segítsünk a szegényeken Jelen 
sorainkban nem pénzt kérünk a sze-
gények részére, hanem oithon már 
nem használt o'yan foltokat, melyek 
fehérnemű v>gy ruha megjavittatásara 
és megfoltozására alkalmasak. Aki a 
szegényeken ilyen módon tud segiteni. 
jelentse be nevet és lakásat Róth 
Jen* könyvkereskedésében, vagy az 
dmerlkánumbán. A ruhákért az akció 
vezetősége érte küld Öreg kalendári-
u nokat és más olvasmányokat ugyan-
csak szívesen fogadnak. 

A Kelcz Adalf fy á r vahá z elődje 
a kőszegi városi á rvaház . Ezt 
áilapiija meg a városi levéltár egyik 
okmánya alapján Barca Leander dr. 
bencés tanár. Erről szóló érdekes cik-
két húsvéti számunkban akartuk te-
tőzni, de helyszűke miatt a cikket 
sajnos csak jövő számunkban 
hozhatjuk. 

Közismert az Aaplr ln-Tablatták 

fájdalomcsillapító haiasa minden meg-
hűléses megbetegt desnál. De nem 
mindenki tudja, hogy hamisítványok 
is vannak foigalamban és gyakran 
pótszereket is kínálnak megvételre. 
Hojy magunkat káros utélntásokló! 
me.«óvjuk, úgyeljüac Aipirin tabletták 
vásá-iásánil mindig az eredeti wBáyei" 
csomago ásra (a zöld sza'a;«al) mert 
c»*k ebben kerülnek forgalomba az 
eredeti tabletták. 

f e l h í v j uk o lvasó ink szíves 
f igyelmét a badapesii Baár Mtdas 
református leánynevelőintézet lapunk 
mai számában megjelent hirdetésére. 



A főapáti beiktatására Kőszegről 
vitéz dr. Nagy Miklós a város képvi-
seletében, a bercés diákszövetség és 
a z Emericana képviseletében dr. Frey 
berger Jenő utaznak Pannonhalmára 
Kovács Arisztid igazgató rendtársai 
élén vesz rész az ünnepsegen. 

Kőszeg sakkbajnokságát Hol 
lósy Árpád nyerte veretlenül. A 
bajnok i verseny a nemes játék 1<J 
résztvevőjét állította sorompóba. A 
verseny rendezése határozottan szük-
ségletét elégített ki, a résztvevők pe-
dig sakkszeretetükről tettek tanúbi-
z o n y s á g o t a küzdelem mintaszerű le 
bonyolításával. Az elsídijas Hollósy 
X. körültekintéssel, védekezés- és tá 
i radasban egyaránt való biztonsággá! 
gyűjtötte egységeit (100%). 2 leit 
Ketcsmár Utvan 1;V, ponttal. 111—IV 
helyen vitéz Csermely ü és Nóvák 
E osztoztak holtversenyben. Az első 
komolyabb helyi verseny meg nen 
tisztázhatta az erőviszonyokat s igy 
a többi helyezett között is vannak 
erős játékosok és sokat igérő talen 
tumok. A verseny megrendezése és 
mintaszerű lebonyolítása körül Kirch 
knopf Jenő és Hochecker János fára-
doztak. A díjkiosztás e hó 9 én volt 
a tűzoltó laktanyában. 

A rendőrség átszervezéséről 
Már ismételten hoztunk hitt arról, 
hogy a rendőrség átszervezésével kap 
csolatban tanácskozások folytak. Leg-
ujabb információink szerint ezek s 
tanácskozások most befejeződtek. A 
tanácskozások eredménye az a javaslat 
.nely szerint csak 14 kisebb vidéki 
városban szüntetik meg a rendőrse^ 
állami jellegét és e városokat kötehz 
nek is a rendőrség fenntartására 
Kőszeg hatátváros jellegére való tekin 
tettel még nem biztos, hogy ezek közé 
kerül e. A javaslatrak azt a részét, 
hogy az összes vidéki városokban 
vegyek át az államrendőrséget, végleg 
elejtették. 

Az iparművészeti és képki 
állításról. A kőszegi városházán a 
volt régi pénztári heiyisegben már 
megemlékeztünk. Az anyag igazán 
szép és elsőrendű. Változatos kolLk 
ció azotszág nevesebb kézimunkázó 
itól és iparművészeitől. Ezek mellett 
pedig pompás balatoni és más tájak 
csendéletek. A szepet szerető alig 
tudja elraktározni a sok kellemes he 
nyomást. Megkapóan szepek Himffy 
csipkék és az ötvös munka remekeit 
dicsétik az ékszerek. Bámulatos olcsó 
á faegetések és bőrmunkák. A szebb 
Bél szebb tárgyaknak sok bámulója és 
vevője is akad, mert olcsó áron kap-
hatók. A kiállítás 12 éig volt nyitva 
A húsvéti ünnepek uian u|ból megnyílik 
Belepi dij felnőtteknek 20, gyermekek 
nek 10 fillér. 

Németül szépen és perfektül 
beszélő jobb családból való 15-16 
éves leányi keresek 5 éves kis fiam 
mellé. Ajanlatokat kérek: dr. B:ncze 
József körorvos, Uraiujfalu, Vasmegye. 

Éleslövészet. 19 3. évi április 
hó 24 tftl naponta reggel 7 órától 
délután 19 óráig (kivéve vasárnapot) 
folyó evi május hó 4 ig bezárólag, a 
Cák község — caki erdő — Irányhegy 
(Zeigerberg) — Pogány borpincék — 

a Kőszeg—kőszegszerdahelyi or 
szágut között: területen a kőszegi és 
szombathelyi helyőrség harcszerű éles 
lövészetet tart. Az érdekelt lakóságot 
a kőszegi állomás parancsnokság ez 
Mton is figyelmezteti, hogy a jelzeit 
időben és veszélyeztetett területen, a 
saját érdekében, senki ne tartózkodjék 
és hogy a helyenként felállított bizton-
sági öröknek, illetve azok utasításainak 
mir.denki vonakodás nélkül eleget 
te6y*n. A veszélyeztetett területet 
•KJebként a szokásos módon, kilátó 
pontokra tűzött pitr • fehér zászló is 
jelzi 

Térzene, a városi fúvós zenekar 
vasárnap délelőtt fél 12 órakor kedvező 
időjárás esetén térzenét ad. 

Fellebbezések tömege futott be 
az utóbbi hetekben a városhoz. Leg-
többen a költségvetést fellebbezték 
meg. Főleg azért mert a bevételeket 
oly rródon csökkentették és oly kia 
dási tételek állítattak be, hogy azok 
eredményekép a pótadó oly ma-
gasi* emelkedhetne, amit a kőszegi 
közönség el nem bírhat, mert a pótadó 
nak legkisebb további emelése a pol 
gárok anyagi romlására vezetne Kö 
szegen. A fellebbezők legtöbbje kéri, 
hogy amenyiben a pótedó teher túl-
ságos magas mértekben jelentkezne, 
ernek elkerülése végett segélyt kérnek 
a minisztériumtól, hogy a város adózó 
közönségének teihe ezáltal is csök 
kenjen. A pótadó esetleges emelése 
tekintetében elmúlt számunkban az 
arra jelenleg legilletékesebb megye 
biztos nyilatkozatát volt módunkban 
hozni s ez a nyilatkozat teljesen meg-
nyugtatóiig hatott mindenkire. Néze 
lünk szeiint azonban nem árt, hogy a 
polgárság is élt jogaival és e felleb 
bezések kerelén belül mutatott reá 
aggályaira. A költségvetés ellen bead 
lak fellebbezeseket az ipartestület, a 
kereskedelmi kör es a gazdák vezetői, 
vitéz Szabadváry Ferenc és társai 
valamint dr. Freyberger Jenő t. tiszti 
főügyész. Ugyancsak befutottak felleb 
bezesek es felfolyamadások a Hősök 
kapujának bonyolult ügyében is ame 
lyet közül egyet már ismét el is uta 
sitottak. E kerdésben a végső szói 
alighanem mégis csak a belügyminisz 
terium mondja ki, ha ugyan ki ismerik 
magukat ez ügynél, amely ugy össze 
van már zavarva, hogy jobban nem is 
lehetne. 

Húsvét a moziban. A dobogós 
nézőtér meg egy átalakítást lehetővé 
tett a moziban Páholyüleseket állítottak 
be. Ezt a változást biztos örömmé 
üdvözli a közönség A húsvéti műsor 
egyébként nagyon jó, mindkét nap a 
mai keserves időknek megfelelő gyógy 
szer „bufeledtetö rrösor". Kitűnő nú 
met vígjátékok. Vasárnap .Szegeny 
leányt nem lehet elvenni" A darab 
főszereplői Renate Müller, Hormann 
Thimig, Fntz Qiűnbaum és Szőke 
Szakail. Zágon litván eme filmeper«ti 
változata a legjobb. A németek ra 
gyon jól árterek a könnyebb fajta 
Mmoperettck késziteséhe?. Csup« mu-
latságos uj ötlet, bohókás helyzetek 
válogatott gárdával. Szép a zenéje is 
a darabnak. Ez a darab élvezetes 
órákat szerez majd a helybeli moii-
közönségnek Húsvéthétfőn Ufa han-
gos hirado es „Ezir é# emléke Java 
ban' kultu;film után a fődarab .A 
felfordult kastély". Ufa vígjáték Bár 
sony Rózsival és Wtlly Ftitichel a fő 
szerepekben. Kitűnő zenés bohózat, 
&ok vidám Ötlettel, jó kiállítással és 
iok szép felvétellel. Gondűző, prob-
lémáktól mentes igen jó darab, mely-
nek biztosan nagy sikere lesz váro-
sunkban. 

Az ifjú Strohschneidar váró 
sunkban. Az igazi Strahschneidert 
nem igen felejtettek még el Kőszegen 
bámulatos produkcióval. Volt mar 
utódja is, akinek azonban sikere csak 
mérsékelt volt. Húsvéti ünnepek alatt 
ismét kifeszítik a drótkötelet a Struc 
ás Takarék között. Ezúttal Olasz Laci 
próbálkozik, akit már jobb hírek előz-
nek meg. Tavaly Szentgotthárdon le 
esett, súlyosan megsérült, sokáig voli 
<órházbaa. A baleset nem szegte kaá-
vál. moit akarja délutáni és esti elé 
adásaival megmutatni, mit tud 

A közigazgatási kerületek 
összevonása. Hetekkel ezilőtt kor 
mánytervezet járta be az országát, 
hogy az ország közigazgatási terü-
leteit összevonják ts hét közi^azga 
tási körzetbe osztják be. A terv ellea 

A R C Z I G Y U L A 
szombathelyi 

f e s t é k k e r e s k e d é s é n e k 

Győri lakkgyár egyedárusitója. 

Festékeim nem tévesztendők össze k ö z ö n s é g e s 
kereskedelmi á ruva l , kiadósságuk és tartósságuk 
folytán is a legolcsóbbak. 

összes por- és olojfeslékek, lakkok, zo-
máncok, düsseldorfi mttvészfestékek, 
ruhafesték, kefék, meszelök, l a k á s o k 
takarításához szükséges összes anyagok elsőrendű 
minőségben, tartós homlok? atfestékek, padlóolaj, 
kenőolaj, kátrány, karbid, karboleum 
legmérsékeltebb a ion 

Piperecikkekben nagy választék! 

Yasvármegye egyedüli festékszaküzlete 
M Á R C Z I G V U L A . 

több vármegye óvást emelt es kifogá-
sokat hozott fel főként azon az ala 
pon, amit az elsők közltt lapunk is 
hangoztatott, hogy nem lehet és nem 
szabad a tiiaaoni hátárok közöttj uj 
rendszert kezdeni és mintegy bele 
törődni ezzel a kényszerhelyzetbe. 
Miit moit értesülünk, á kormány az 
uj közigazgatási beosztási tervet le 
vette a napirendről. 

Kisgyűlés volt e héten, ké 
kőszegi vonaikozasu ügy szerepelt z 
tárgysorozaton. Jóvahagyiák a tanító-
képző kórdéséne* vegleges rendezé 
sével kapcsolatban az ingatlan vételi 
és elutasítottak egy fellebbezést a 
Hősök kapujának ügyében 

Adomány az inségakcióra. A 
helybeli honvéd tiszti es altisztikar 
apriiis hónapban ujabb adományt 
jutattak az inség-ikció részére. A kül 
dött 12J P 63 fill. öss'eget, a csecse 
mővédelem, a nőegyietek es egyes 
ze^enyek támogatására fordították. 

Tanoncokat foglalkoztató mun-
kaadók f igyelmébe! A belügymi 
niizter a tanoncoknak nyújtott teljes 
ellátás penzbeli ellenériékét havi 20 
pengőben állapította meg. Jövőken 
ugy a vidéki, mint a városi munka 
adók csupán ellátásban reszesfllő la 
noncai az első napibéroaztályba so 
'oztatnak. Ez a rendelkezés csak az 
újonnan belépő tanoncoknál vétitik 
figyelembe. 

Harc a vadorzóval . Léka etde 
jtben Stein Adolf él Kera Hermán 
vadász bérlök östzeűtkftztek Janda 
Károly vadorzóval, aki flóbertpuskájá 
Kernre fogta, mire Kern rásütötte va-
dászpuská|át. Janda testét t<zennégy 
tőrét lyukasztotta keresztül, megii 
elmenekült a faluba. A vadorzó sérü-
lése súlyos, mert egyik sörét a tüde 
jét érte. 

Sertéstulajdonosok f lgyelméba I 

Kik a sertéseiket seitésorbánc ellen 

ojtatni kívánják ezen szándékukat, to-

vábbá az ojtandó sertések darabtzá 

mát és hozzávetőleges súlyúkat mie 

lőbb jelentsék be a Városháza 1. em 

•26 sz. szobájában, akol az ojt?sok 

dijai is betekinthetik 

* Magjelent a Szinházi Élet 
húsvéti a lbuma díszes köntösben, 
360 oldal terjedelemben Kottámellék-
letén két nagy slágert ad, az egyik : 
Jst das nicht romantisch" cimO slá-
ger a Hercegnő szabója cimü hangos-
filmből, a másik: János legyen, fenn 
a János-hegyen . . . A Színházi Élet 
húsvéti albumában uj szenzációs re-
gény közlését kezdj! amelyet 
Hunyadi Sándor irt .Családi album* 
cimmel. Az országismertebb írói, mű-
vészei, színésznői a regény szereplői. 
A Színházi Élet húsvéti albumának 
darabmellékleie Bus Fekete László 
nagysikerű színdarabja : A pénz nem 
mir.den. A 64 oldalas Rádió Vilag-
'liradóbm először jelenik m;g tíz be-
keretezett rádióeléfizetó száma helyeit 
100 rádió szam btkeretezese. Rmge-
teg érdekes cikk. gyinyörü kép és 
számos Tellénlet f i n a 800 oldalis 
Szinházi Éleiben, amelynek ára 00 f. 
Kaphüó varosunkban Róth J. köny 
kereskedésében 

I 

Na küldjek leányainkat külföldre? 
A külinidi itkolákni! tBbtxt nyújt a budapwt 

B A Á R - M A D A S 
ref. leanyae velőintezet. Alapos 
nyelei kiképzés. Internátus. Lí-
ceum. Továbbképző. Gyors és 
eépiró, főző- és varrótanfolyam. 
Buda Irgszrbb és legtgésztege-
sebb helyén. II., Lórántfy Zs. 
ut 3. Teljesen modern berende-
zés. Mérsékelt árak. Kívánatra 
értesítőt küld az igazgatóság. 

Ipartestületi közlemények. 
Az ipartestület aranylfjuiágának 

vigaimi bizottsága értesíti a testület 
'agjait, hogy április hó 22-én (szom-
baton) este 8 árai kezdettel, az iper-
testölet önzés helyiségeiben táaccal 
-gybekötött családi ettélyt rendez, 
meyre az ipiitesttilet tajjait és azok 
jábarátait, cs*ládtag|aikkal együtt ez 
uton tisztelettel m?ghivja. Külön m«g 
hívó nem letz kibocsátva. Belépfdij 
nv cv d i ruhatir '«öi»lezi. Veadeg-
csiöl vau gondoskodva. 

ipartestületi elnökség. 



Kőszeg és Vidéke 19M3. április Ifi 

Megh i vó . A kősz«gi Concordia 

fétfi daleeyltt 1W33 április ho 23 ár 

vasárnap d. e. */, 1L órakor az Ipa? 

testület disztermeben tartja ez évi 

rendes közgyűlését, melyre a működő, 

alapitó es pártoló tagokat ezúton 

hivja meg az Elnökség. 

S P O R T 
Húsvé t f u t ba l l spo r t j a Kőszegen . 

Vasárnap hatalmas es étdekes kettős 
futh I attiakció van városunkban 
rendes helyárakkal fél 3 az I. b.) ját 
szik barátságos mérkőzést azzal a 
szombathelyi Előrevel, amely tavaly 
megnyerte a serleget, tehát a M Á V és 
az S / S E mellett Szombathelynek leg 
jobb amatőr csapata Nagyon össze 
kell magát szednie az I. b. nek, hogy 
sikerrel megállja helyét e kitűnő játék 
erőt képviselő csapattal szemben. 
Utánna f é l 4 órai kezdettel a K S E 
pompás formában lévő I. csapata ját-
szik az újonnan alakult szombathe 'y i 
profikkal az S z F C vei, akiket már fel 
is vett a szövetség tagjai sorában s 
akik már be is neveztek a profi baj-
nokságba Ez a mérkőzés rendkívül 
érdekes összehasonlításra ad majd 
alkalmat. A K S E most megmutathatja 
ho^.y a professionistáknak is méltó 
ellenfele. Hé ' főn sem marad merközéí 
nélkül a sportközönség. Az uj amatőr 
bajnokságra is benevezett csapat a 
Hangya jön most ismét fel Kőszegr ; 
Szombathelyről, \ n i k o r tavaszai iti 
voltak, az első felidőben nagyszerűen 
tartották magukat, de azu 'án ös«-ze 
roppantak. Mos t teljesen uj leigazol ' 
játékossok'xal és átszervezett csapatta1 

jö*nok Kőszegre, hogyrevánsot vegye 
nek a vereségéit. Ezt a méiközést a 
K S E a legolcsóbb belépfldij ik meilet1 

rendezi meg. 

A b a j n ok i t abe l l a . I^azi kepét 
a vesztett pontok alapján 
állapíthatjuk meg. Ez jelenleg igy fest: 
Vesztett pontok : Z S E 5. S z S E <>, K S E 
7, Sárvár 7, T1AC 8 Perutz 10, Z T E 
14 Ez a tabella is mutatja, mennyire 
nyilt lett ismét a bajnokság. 

A KSE f u t b a l lmé r k ö z é sek hely-

ára i ez évadban a következők. Ren-
des, 70. 50. 40, mérsékeit fiO, 40, 80. 
o lcsó 50, HO, 20, (ülő, álló és diákjegy). 

Ki lesz a b a j n o k ? Ez ar izgató , 

nagy kérdés. MeR egy hónappa l ezelótt 

mindenk i «lkftnyvelte. Csak mi nem. A/ 

ősszel annyira megugrott a l is tavezető ZS l i , 

hogy benne látta mindenki a ba jnokcsapatot 

A KSE 5-iknek fordult 7 pontvesztesetfuel , 

s senki sem vette komolyan eselveit. S mi 

van ket fordu ló után ? Már is ismét teljesen 

nyilt a na>jv küzde lem a bajnokságért . Iga-

zo lva van á l l áspontunk Annyira kiegyen-

súlyozott erós csapatok játszanak, annyira 

e^y to rma esellye', hogv az utolsó forduló ig 

nem b i z tos ki lesz a ba jnok , ki jut az I 

osz tá lyba . Csak esv b iz tos Ma a KSE k i i /d 

szívvel-lélekkel , még szintén azok között 

lehet, akik megnyerhetik a ba jnokságo t . Az 

is b iz tos , hogy ilyen hata lmas küzde lem 

1Í1CH sohasem folyt a bajnokságért , mint most 

es az is, hogy ily j ó formában és ily szép 

sti lusu csapat még sohasem volt varosunk-

ban , mint ahogy most együtt van a KSF. 

Csak t o v á b b Ilyen lelki ismeretes munkáva l , 

mert nagy a tét s az volna az igazi dicső-

ség, az ö töd ik helyről feltörni az elsőre és 

elnyerni m inden másodosz t á l yú csapat á lmát 

a ba jnokságo t 

K e r ü l e t i e r e d m é n y e k . I gy alakulnak, 

mintha c tak a KSE rendelne meg Ilyen volt 

az Eger tzegen lejátszott S á rvá r—ZSE 1 : 1 

eredménye. Még i nkább az a szombathely i 

n a t v meglepetés, mikor teljesen reál isan 

verte az S / S E a bajnokjelöl l t ZSE-t 6 : l-re. 

A Z S E te l jestn letört csapat benyomását 

keltette, meg sok kellsmetlen meglepetés éri 

majd tavasszal Érdekes a Z T E Tiac I : I 

eredmény* is A legnagyobb meglepetes 

a i l osztály első helyezett csapatának, a 

szombathe ly i Mávnak barátságos mérkőzése 

• olt a páps i P«rutzza l . 2 : l-re győztek a 
Mávis ták , a pápaiak végig egyenrangúak 

•o l t ak és olyan szép játékot mutattak, hogy 

as utána köve tkező dsrbi meccs mindkét 

csapata az SzSE Z S E elbújhattak mö-

götte. Ez a Vámos által trenírozott pápai 

csapat okozza al ighanem majd tavasszal 

még a legtöbb meglepetest. J ó lesz majd 

v igyázni a KSE-nek ápri l is 23-án, mikor is 

eor kerül városunkban a KSE—Peru tz baj 

nok i összecsapásra. 

KSE I. —KSE I. b ) 5 0 Ez a mér-

kőzés is megmuta t t í a KSE m o s n n i I. csa-

patának nívóját , erejét es t u d t s i t Az I b 

is n.igyon igyekezett Az egészséges riva-

l izá lás csak elönvös lehet a helybel i futbali-

sportra, d í természetes, hogy félre kell tenni 

a helybeli j á tékosoknak egytn is között min-

denféle ellertétet, legyen ez akár pá lyán 

(rendszerint durva, erös j á tékban je lentkezik) 

v.in) meg inkább pá 'yán kivül . 

Az S z S E — Z S E derbi fontosságát mu-

tatta egy erdekes körü lmény is. Kivetel 

nélkül ott vo'tak a ba jnokságban rész tvevő 

csapatok vezető i . Ezt az a lkalmat m ind j l r t 

fel is hasznalták, ho^y nehanv sportügyet 

am« ly egyformán érdekli az egyesületeket, 

meg is beszél jenek. 

Érdekes sportügyek es tsrvek 
a KSE intézőbizottság előtt, 

Nagy erdeklődes el Wte meg a KSE 

első tavaszi i n t ^zőb i zo t t t s ig i ülését, melyen 

megjelent az egesz elnökség. Ott voltak 

J -iinbrits Lajos oolgár nester e lnök. Pallér 

József dr és Wachter Gvu ' a társe lnökök , 

vitéz Szahadvárv Ferenc ügyv. e inök, a 

tisztikar, a szakosz tá lyvezetők es az int 

bizottsái; tagjai ma jdnem teljes s z ámban 

Jambri ts Lajos po lgármester szép sza-

vakkal uyitotta meg az ülést, amely után 

vitéz Szabadváry Ferenc referált részletesen 

a sportegylet mindeu ügyéről . E l s f i sorb in a 

pálya tovább i k iépí téséről , a most folyó 

na jy szabású munkákró l , a kész tovább i 

pá lyaépí tés i tervekről es az O T T pálya-

építési segelyeról, amelyre ez. évben annái 

is i nkább számíthat az egyesület, mert az 

O T T - n í l ez ugvben már eljártak nemcsak 

dr. Ostffv Lajos f ő i sp in . hanem két ízben 

átírt a KSE érdekeben G ö m b ö s ü y u ' a mi-

niszterelnök is. A tavasszal a K ^ E p i l v á j an 

lel ionvol i tásra kerülő nagy«zabasu reá. iskolák 

atl erikai versenyevei kapcso la tban Képes 

Winck ler Sz i l án ! és Marsík Ferenc tevén 

ugyancsak nagyobb támogatásra számi that az 

egyesu'et. A p.vyagoridnoki es szertarosi 

t i s ' tse^et Spanraft Mihá l lya l töltötték be 

Ugyancsak Sp>nraft látja el Fehér Imrével 

a p én / be s zedő l tisztséget is. Mive l a pálya 

t o v ább ál iandA felügyelet nélkül nem ma-

radhat , az idén megoldásra kerül egv kis 

egy szobás pá lyagondnok i he'yiseg epitése 

is amelyet összekapcso lnak büffett létesí-

tésével es t nnek bérbeadasáva l . 

Ügyveze tő jelezte, hogy amikor 10 

évvel ezelőtt átvette az egyesületet 5 98-4 P 

96 Ml . adóssággal vette át az egyesületet, 

mely pá lyaép í tésbő l keletkezett. Ma figye-

lembe vesszük azokat a nagv befekteteseket. 

amelyeket azóta eszközö l t á KSE, bár rend-

kívül nyomja az egyesület kö l tségvetését a 

a pályaépítési kö lcsön é* kamatai a helyzet 

nem aggasztó és ininél t öbb nehézseg mu-

tatkozik , annál nagyobb lelkesedéssel kell 

mindenk inek t ovább segíteni es támogatn i 

az egyesületet. Javasolja a kamattétel tő l va ió 

szabadu lás t , indítson az egyesület egy ak-

ciót. hogy sportbarátok es inódossabbak 

jegyezzenek 50—100 F-s oly kö lcsönöket 

amelyeket kam itmentesen nyújtanak az egye-

sületnek. Az egyesület ezen kö lcsönökke l , 

melyeket havi k isebb rész letekben is lehet 

fizetni, törleszti fenná l ló tartozását , meg-

szabadul a kamatoktó l ös minden évben 

annyit sorsol ki visszafizetésre, a m e n m i t az 

egyesület evi köl tségvetésé megenged. A 

polgármester a legmelegebben ajánlot ta en-

nek H kerdesnek ilyen mego ldásá t s hosz-

sz.nsan fejtegette előnyeit 

Az int b izottság egyhangúan el is fo-

gadta a javaslatot. Zo l tán ü t z a tari itókípez-

dei igazgató szólalt fel ezután cs rámutatott 

arra, h o g y a K S E - t támogatn i kell. Ö a maga 

részéről bejelent i , hogy mint a múl tban , ug\ 

e / i den meg a j övőben is egy b i zonyos 

összeggel járul hozzá a KSE terheihez már 

csak azért is, mert ez m indenkép méltányos. 

Kéri, hogy a KSE ilyen érte lemben jár jon el 

a t öbb i intézeteknél is. Id. Wach ter Gyu la 

felveti a gondolatot , hogy jó volna korábban 

megrendezni a tervbevett nagyszabasu tom-

bolát értekes nyereménytárgyakkal Wáchter 

az int. biz felkeréserw vál la lkozott ennek 

megrendezesere. Schedl Márton és Grand ics 

József referáltak az I b. csapat felállításá-

vá! kapcsolatos megá l l apodásokró l . |lfj. Hit-

ner Gusz t áv átmenet i leg vállalta a KSE I 

csapatának intéző i t isztét. 

Ezután még egesz csomó ügyet refe-

rált az ügyv elnök, melyek közü l az érde-

kessebbeket közöl jük : A szombathely i pro-

fiknak b izonyos körülmények közöt t hajlan-

dók a pályát tréningek es meccsek rende-

zésére átengedni . Nagyszabású propaganda 

indul meg további pár to ló tagok gyűjtésére, 

akik a KSE minden versenyét dí jmentesen 

tekinthetik meg. Pár to ló tagsági dij havi 

1 P. Rendes tagsági di j évi 1 P. A b i rkózók 

szorgalmasan tréningeinek. Az összes ten 

n i szp i lyáka t lefoglalták. Kezdőknek a KSE 

kurz«st rendez. A 60 méteres lőteret mégis 

a KSE pályá ján építik meg. A munkalatok 

még a tavasszal megkezdődnek. A KSE jel-

vénye ezentúl a Jurislch jelvény lesz, ame-

lyek az egyesületnél kaphatók. A villany-

telep évi 15 P-s segélyt nyújt az egyesület-

nek. Pösz t Ká lmán c ipészmester 10 P t 

adományozot t az egyesületnek. N.igy elis-

meréssel vette t udomásu l az int. biz . Tomka 

amatőr tréner lelki ismeretes s hata lmas mun-

káját. A rendezesi do lgoka t ezentúl az állás-

nélküli d i p lomások látják el, akik már meg 

mutatták, hogy mennyire megtudnak felelni 

e t isztségüknek. 

Az ülés vegén ismét Jambr i ts La jos 

szólalt fel. Nagy ö röm nel látja azt a hatal-

mas munkát , amely az egyesületben folyik 

?s büszke arra, hogy talán ő indította el nzt 

iz akciót , amelvnek révén a háború utan az 

elhanyagolt Marhavásártéren lerakták a 

sporttelepnek alapjait , amely oly szepen 

fejlődik s amelyre a város már most is, de 

meginkább a jrtvő^en még nagy busz<eség-

üel tekintget. Örü l annak a hata lmas sport-

életnek, amelv városunkban v irágz ik , a sport-

életet vez.etö< agi l i tásának, akik semmitS! 

nem hagv j ík magukat e lkedvet leníteni , ha-

nem do'goznak összetartással és lelkiisme-

retes munkáva l a s zebb jövflért. 

Hivatalos rovat. 
2999-1933. Felhívom az «btu!aj 

donosokat, hogy az 1933 évre előirt 

ebadót f é. április 15 ig a városi 

pénztárba különbeni jogkövetkezmé-

nyek terhe mellett feltetlen befizessék. 

3355-1933. A melegebb időszak 

közeledtével ftlhivom a háztulajdono-

sok figyelmét, hogy a szemét és pöc«-

<ödör kitisztítását és a trágya kihor 

disát eszközöltessék. Végső határ-

időül május hó l-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 10 (>90—1933 VI. 2. 

sz. rendelete alapján közhírré t<mem 

hogy síénsivas tejet „részben lefölö 

zött tejből" vagy „egészen lefölözött 

tejből" megjelöléssel szabad forga-

lomba hozni. Az ilyen lefölözött tejből 

készített tejpezs^ő előállítása, keze 

lése és forgalonba hozatala tekinte 

tében a mult évben közzétett 48 300-

1932. F. M. sz. rendelet egyéb ren-

delkezései továbbra is irányadók. 

3572-1933. Közhirré teszem, hogy 

a Kőszeg városában tartózkodó nya 

raló vendégek november hó 30-áig 

határátlépési igazolványokat a m. kir 

államrend Vkapitányságnál a szokásos 

módon válthatnak ; a kiállítás alapjául 

szolgáló személyazonossági igazolvá-

nyok a polgármesteri hivatal iktató 

irodájában válthatók 

3810—1933 Közhirré teszem, hogy 

a város tulajdonát képező árokpartok 

és kisebb területek fütermése a szo 

kásos módon 19)3 évi április hó 28-

án vasárnap d. e. 10 órakor a város-

házán tartandó nyilvános árverésen 

eladásra kerül. 

3ti92—1933. Közhirré teszem hoay 

Kőszeg város adózó közönségét érdek 

lő 1933. évi rögzített jöv. és vagyon-

adó valamint ezek után járó rendkí-

vüli pótlékok kivetési lajstroma a vá 

rosi adószámviteli ügyosztályban f. é 

április hó 17-től május hó 2-ig köz-

szemlére van kitéve. 

8447—1938. Közhirré teszem, hogy 

az egyenes adók után fizetendő rend-

kívüli pótlékok és egyes adótételek 

felemeléséről szóló rendeletek a városi 

adószámviteli ügyosztályban betekint-

hetők. 

3001—1933 Közhírré teszem, hogy 

Kőszeg város adózó közönségét ér-

deklő 1983. évi rögzített ált. ker. adó 

kivetési lajstroma f. é. ápr. 17 tői má-

jus hó 2-ig közszemlére van kitéve a 

városi adószámviteli ügyosztályban, 

3741—1983 Az eddigi érdeklődés 

is azt mutatja, hogy az idei nyár 

folyamán a nyaralók ismét nagy 

számban fogják városunkat felkeresni 

A nyaraltatási akció lebonyolításának 

elsérendü feltétele megfelelő lakások 

biztosítása. Felkérem mindazokat, 

rtveumatikus fájdalmaknál 
é s 

Ügyeljünk a Bayer-keresztre, 
mely minden tablettán látható, 

akiknek a nyári hónapokban nélkülöz-

hető lakásuk van és szobájukat haj-

landók nyaralók rés;ére kiadni, ezt 

mielőbb jelentsék be a városháza 18. 

sz. szobájában. A'.on lakások bejelen-

tését is kérem, melyeket tavalyi évben 

már bejelentettek, mert az idei nyáron 

uj jegyzéket fektet fel az idegenfor-

galmi hivatal. 

a Városház u. 3. sz. ház, a Müller-

telep melletti 1273 n. öles kert és egy 

L^nger Schütz«ngrabsni 1263 n. öles 

szőllő és gyü nölcsös. 

Dr. Kop f s t e i n L i pó t ügvvéd. 

szabad kézből ecy 1400 Q-öles ki-

száló a GölM-dülőben. 

Bővebbet K i rá ly-ut 30. 

Ingatlanok eladása 
Házak, gazdálkodásra alkalmas 

házak, házhelyek, kertek, rétek, gvü-

^ö'csösök eladók. Z s o h á r . Ktfszeg. 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

Azon számos és jóleső rész-

vetnyilvánitásért, melyet felejthe-

tetlen jó feleségem, édesanyánk, 

anyós és rokon 

Rozonits Sándorné 

elhunyta alkalmával részesítettek 

bennünket, akik részvétüket el-

juttatták hozzánk, valamint a ko-

szorú és virágadományokért, nem-

különben azoknak, kik a teme-

tésen megjelentek, ezúton mon-

dunk hálás köszönetet. 

A gyászo l ó-csa l ád 

E L E K T R O l 
BIOSKOP H A N O O Sj 

M O Z I 

Húsvéti műsor! Vasarnap 16-án: 
Szegény leányt 

nem lehet elvenni... 
Zágon István rutópai sikerű víg-

játéka 8 felvonásban. 

F í szer tpben : R e n a t e Mü l le r . 

H e r m á n T . és S z ő k e S zaká l l . 

M a g y a r h a n g o s h i r a dó . 

És a h a n g o s k i s é r óműso r . 

Hé t f őn , ápr i l i s h ó 17-én: 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kftszegen — 

A felfordult kastély 
(Cin tollcr Elnfall) 

Vidám történet 9 felvonásban. 

Főszerepben : B á r s o n y Rózs i 

és W i l l y Fr i tsch . 

U fa h a n g o s h i r a d ó . 

Ezer év em l éke J á v á b a n . 

Kulturfi lm. 
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