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A főreáliskola 
Horthy ünnepélye. 

A megszokott fényes külsőségek-
kel ünnepelte meg a főreáliskola a 
legelső magyar ember névünnepéi. A 
város szine java, katonai és polgáti 
előkelőségek szines tömege hullám 
zott a nézőtéren. Pontban háromne 
gyed 6 kor szólalt meg a trombiták 
és harsonák együttesének ünnepi fin 
farja. Ezután a magyar népi zene 
immár világhirü apostol ínak Kodíly 
Zoltánnak egyi legmarkánsabb ve 
gyeskari kompozícióját, a Köszöntőt 
énekelte a növendékek ének'tara. 
Kodály elsőizben szólalt meg a fő-
reáliskola énekkara révén Kőszegen 
Mindenképen inéltó gondolat volt az 
államfő névünnepén ezt a nagysza 
lontai himnuszból fakadt csodálatos 
megoldást Kodály remek feldolgozá 
sában előadni. Az én.-kkar teljesen 
meg is felelt ennek a ncm minden 
napi feladatnak és Kodálynak, va'a 
mint általa az igazi magyar zenenek 
sok hívet szerzett a tradíciókba te 
metkezett városunkban. 

A hatalmas kórus előadása után 
Palásthy Lász ó V. évf. növendék, az 
Intéze' egyik legteheiségespbb szava'ój t 
adta elő Sajó Sándor- R ndületlenül 
c. megrázó költeményét. Ritkán hai 
lani ilyen kifogástalanul átérzett sza 
valatof. A hangja tragikus mé'ység k 
ben jár, mikor S jó Sándor súlyos 
gondolatait szólalta'ja meg 

A szavlat után az ünnepély fény-

pontja következett. Képes-Winckler 
Szilárd ny ezredes, intézetparancsnok 
ünnepi beszéde. Minden megszokot 
szólamtól mentes, értékesebbnél érté 
kesebb gondolatokkal telitett művészi 
megalkotásu irásmü ez, amelyet teljes 

egészében közlünk: 
• 

A magyar történelem uiját járom 
A küzdelmes, sziklákkal hintett, tö 
visekkel szegélyezett, vérrel tap isztoti 
utat. 

„Huj huju ozó, fergeteges lova-
sok görbe, törölt kardjai, letépett var 
kocsai, majd Jezus"-i kiálló magya 
rok kelevézei és dárdái, p.-rkussios 
puskák, kiegyenesített kaszák, réz 
ágyuk, rozsdás fegyverek, törött szu 
ronyok, horpadi roharsisakok, hall-
gató nyelvű géppuskák, foszladozó 
gázálarcok, mállottszárnyu repülőgépek 
borítják ezt, az ezeresziend5 távi iá 
ból előkigyózó, véres utat. 

Szenvedés, harc, küzdelem. 

Alig-alig ér rá a „Kelet kapujá" 
nak tépett testű őre, hogy a harc 
fegyvere helyett a muika és béke 
szerszámait vigye magával az örök 
vándorútra. 

Néhi felszakad a leUünkben a 
<étely, mint az elnyomatás pap-költő-
lének ajkáról: 

Te szám szerint tudod Jejilnk hajszálai' 
S hogy boldogok legyünk a létet ugy adodI 
Ezernyi kánny s nyomor mégis honnét van...!? 
Urum ! nem érthetem a te akaratod! 

Mégis, bár utaid titkát fenyegetem, 
Fs ajkaim pártos szavaktól jajgatnak-. 
Ne gerjedj oh Uram\ haragra ellenem; 
Mert bennem igy zajong ax a por,... a salak! 

Kőszeg vára bástyatornyairól. 
Irta : Barczn Leánder dr . 

III. folytatás. 

Kőszeget a császár és király 
(Ferdinánd) már 1530 ban felmenti 
négy évre a nehéz úrbéri adótól. (A 
vár és hozzátartozó nagy uradalom 
más határszéli váturadalmakkal együll 
ezidőben német császári zálogbirtok-
ban volt meg a Mátyás királynak ide 
jére visszamenő szerződés alapján; 
de Kőszegre ki volt mondva, hogy 
jövedelme a lörök elleni védekezés 
céljára szolgáljon. M iga a város mint 
egy földesúri adót fizetett ez időben 
a császári kamarának, a vár és vár-
uradalom birtokosa pedig bizonyos 
összegért mintegy albittokosul kapta 
meg a belső várat (Schloss) és ura 
dalmát és még ő is bizonyos évi járu-
lékot fizetett a kamarának. A császár 
is, várkapitány is ezért „zálogbirlo-
kosai- a vátnak és uradalmának, mert 
az alapjában magyar királyi birtok.) 
Ez az első felmentés az 1533 i vár-
építési elszámolásban van megemlítve. 
1533-ban az ostrom után Kőszeg a 
Magyarország területére úgyis meg-
lévő örökös vám és harmincad men-
tességen kivül (1633. ápr. Titk. 
Levt. 52. sz.) 20 évre megnyerte a 
vám és 30 ad alól való mentességet 
az osztrák örökös tartományokra is 
(1533 máj. 28. Titk. levt. 53. sz.) és 

1533. aug. 7. (Titk levt. 5t. szi) — 
meg az 1530 ban 4 évre adott fel-
mentés l"telte előtt — 10 évre újból 
felmenti Ferdinánd Keszeget az ur 
béri adótól (Urbusteuer). S^t 1545 — 
1549 ig maga szedhette a ira^a ja 
vára a t *le keletre levő magyar ha 
társzélen az Ausztriába vagy Migyar-
orsrágba irányuló kereskedelem után 
4 harmincadot. Ezeket a kedveznie 
nyeket Kőszeg mind azért kapta, m.-ri 
1529 ben is, 1532 ben is sokat szen 
vedelt. Tehát az úrbéri adót nem kel-
lett bizonyos ideig a városnak be 
szolgáltatni, de a polgároktól be kelleti 
szednie, mert a várfalakra kellett for-
dítani. 

Uj építménynek, mint láttuk, meg 
is épült már 1533 ban az erős Molzer 
torony. Utána azonban nagyobb pauza 
következett. Van egy irat a városi 
levéltárban, amely szerint Jurisich 
Miklós, mint Kőszeg bárója (tehát 
1537 után, de 1543. [Jurisich Miklós 
halála] előtt) Kőszeg varosával együt 
tesen kéri Ferdinándot, hogy azt a 
hozzájárulási összeget, amil Qyőr 
vára építésére Keszegre kivetettek 
(Bargeld ül), enged|e át a főlség Kő 
szegnek, hadd vegyenek rajta puska 
port. ök a várat és várost több mint 
3000 fontnyi áldozattal újra védheti 
állapotba tették. Félhetne' török 
ujabb támadásától, aki bi .vara igen 
haragszik rájuk kudarca miatt é.s na 

De megujul a hit is: az Isten azt 
rostálja legkeményebben, akit szeret. 

És mégis szent vagy te Ut, szent 
vagy te Via Veritatis I 

Az ezeresztendős magyar törté-
nelemben nincs egy olyan félszázad, 
amely alatt megpihenhetett volna < 
magyar. 

Ha nem a szabadságáért, lété 
ért és fennállásáért küzdött, akkor 
idegen érdekek es célokért. 

Morvamező, Nápoly, a 30 és 7 
éves, napoleoni és olasz háborúk; 
Solferino és Königgrátz, Mostar cs 
öilek, aztán a világháború ezer. vér 
áztatta csataterén bő sugárban öm-
lött a szenvedések nemzetének bibor-
áldozata. 

S dőltek a bérc ősi fái, pusztul-
ak, enyésztek a nagyok. A pusztává 
lett porták kapujában idegen virág 
nyi'ik. 

Idegenből szivárog a tárt karok 
kai fogadott .Testvér*. Neki ontja 
termését a magyar humus s a magyar-
fogyott tájakon más nyelven hangzik 
a szó. a da l . . . , más lesz a sziv. 

Csúszik a magyar föld. Terjesz 
.edik a magyar tölgyön a parasita 
folyondár, az üldözött, vérző nemes 
ad testén hizik a kullancs. Hitszegőn 

és álnokul röhögve sajátjának hazudja 
a földet, mely méltatlan testét, a kul 
túrát me'y mosdatlan lelkét hivsége-
sen táplálta. 

Gonosz lázálmainak mákonyát 
keveri a győzelem mámorában tob-
zódó békediktátorok Italába s a 
szennyes, aljas fantazmagóriák valóvá 
ehettek ! 

£>obb hévvel támadja majd meg őket. 
Szigetvár és Babocsa felől várják a 
Arök támadását. Kanizsa még nem 

elég erős. Kérik, hadd legyen Kősze 
gen muníció felhalmozva, amit őfel-
sége egy erre vezetett hadjáratban 
aztán felhasználhatna. 

A haditanács Győr kiépítése mel-
ett döntölt a nyugat védelme érde-
lében, de azért — mint láttuk — 
tószeg is épült tovább. Anyagi for 
rásul ismételten kérik az úrbéri adó 
elengedéséi (az erre adott 10 éves 
elmentés ugyanis 1543. máj. 17-én 
ejárt), kérik a magyar korona orszá-
gaira örök időkre adott harmincad 
mentesség fenntartását (e jogukat m g 
1570. körül is elismeri a kamara) és 
azt, hogy 30-adot szedhessenek. (1545 
márc. 21-én ugyanis Ferdinánd *meg 
vonta Kőszegtől a 30-ad mentességet, 
illetőleg — mint az elszámolásokhó 
átjuk — a 30 adot a várépitesre kel 
ett forditaniok egy pár éven ke 
resztül.) 

Csak 1546 ban (amikor még két 
evre megnyerték az úrbéri adót) jön 
-erdinándtól a szigorú parancs, hogy 
a legtüzetesebben számoljanak el az 
ő megbízottjának Polt Kristófnak (in 
den Thorn, Thurnen der Stattmaur, 
und andern notwendiger Mangeln — 
Titk. levt. 62. sz.) az Enns alatti 
Ausztria helytartójának. Minden épit 
Kezéshez ezentúl előzetes engedely, 

A világgal küzdő oroszlánok vérző 
testének huscafataiból a bűnök éj 
szakájának mocskos sakálai hizlalták 
puffadtra gyáva testüket. 

Ne örvendjetek! Nem lesz meg-
fordítva a kripta felett az ősi cimerí 

Hajnalodni kezd és köröskörfii 
hangzik már a dissonans ü/öltés, 
nellyel búcsúzni kezdenek az éj és 
sötétség martalócai. 

A pirkadás glóriás fényében mind-
jobban nő egy hatalmas alak. 

Sziklaarcán az igazság nyugalma, 
lángoló szemében az igazság tüze. 

A hipnotikus ragyogás előtt a földre 
sütvék a gaz tekintetek. 
Behúzott farkú, kullogó ebek a 

magvarra Pereat-ot kiáltó orgyilkos 
hordák bűzhödt lehelletü, nyálfolyásos 
Cieon jai. 

Vezérünk! ki magasan tartod a 
szennynélküli háromszines lobogót, az 
Isten legyen Veled! 

Nem a törpe test, de a hatalmas 
léleké a győzelem. Termophile harca 
és Németalföld százados küzdelme a 
lelkek győzelme a lélektelen és lel-
ketlen túlsúly felett. 

Ha a fehéregyházai gyászmezőrÓI 
a költő meteor felénk dalolná énekét, 
bugó szavából a régi dallam, uj szó-
val csendülne ki: Mi ne győznénk, 
hisz Horthy a vezérünk! 

Imádkozó ajkunk áldást rebeg le 
Rád. Áldást az igazság Istenétől áz 
igazság bajnokára, ki látó szerT":'-kel 
vezet a Via Veritás jövő kuszo utján, 
törhetetlenül a szent végcél felé. 

A keresztény hit és keresztény 
filozófia szeplőtlen lelkű apostola, 

részletes terv és számadás kellett. Ugy 
látszik evvel kapcsolatban irja Ferdi-
nánd 1547. szept. 8-án, hogy a bás-
tyák építéséhez hozzáértő embereket 
fog küldeni. (Ezt az iratot Chernel K. 
említi, de helyét pontosan nem jelöli 
neg ) Az elszámolások csakugyan 
igazolják, hogy a Ferdinándtól ide 
küldött várépítő mestereknek fizettek. 

1550 ben pedig a kamara össze-
foglaló számadást kér az összes eddigi 
építkezésekről, bevételeikről, kiadá-
saikról, addig, rrig az m»g nem lesz 
ujabb kérvényeiket el s-m intézik. 
Ez i d ^ e n ugyanis megtámíidiatások-
ól félve muníciót kértek a vár szá-
mára Így számoln»k el ulólag a 
Lombai (Lobenwein (1546.) és F.lső-
kapu torony (1549.) kiépüléséről is. 

Az épületek alakjáról is nyerünk 
néhány ada.ot. A Sarokbástya, Molzer, 
Lombai kerek tornyairól azt mondja 
Schwankler P„ ho$:y mindegyike há-
romemeletes (Jeden mit drei poden) 
/olt. Az emeleteket tölgyfa padozatok 
választották el *) 

A tornyok cserepezett telőzettel 
voltak ellátva, a Sarokbástyát kivéve, 
r.erl ennek kitéglázott padozat al-
kotta a tetejét, mely vizlevezetővel 
v »lt ellátva. Minden épült [toronyhoz 

•) A Felsökapu-tornyot ugy építették, 
hogy kocsik számara átjáróval volt ellátva. 
Kőlépcsők vezettek az emeleteire es a lép-
csózet fölött — elől - ktllrtn kis tetőzet volt 

Egyes szám ára 16 fillér. 



Prohászka Ottokár felett azt mondta 
az Akadémián tartott emlékbeszéde 
ben Ravasz László, hogy „Ktisztus 
lovagja" volt s Prohászka jellemezte 
Beethovent akként: „Az utolsó élő 
tmber volt, aki személyesen beszélt 
Istennel." Mi az Örökigazság trónusa 
fele foídulva mordhatjuk, hogy a mi 
Kormányzónk nagymu't idők első 
embere, kiben hamisság nem laKozik 
és aki nehéz és fájdalmas lelki har 
caiban is a tiszta hazafi önzetlen és 
szeplőtelen fegyverei forgatta minden 
koron. 

Ha lelketekbe markol ifjú test 
véreitek most következő allegóriáiban 
a Rákóczi induló vérpezsdítő hangja, 
ha a kurucz tu tárogatójának szava 
varázsol fátyolt magyar szemetek ele, 
csillogjon a szent könnyön át a meg 
tisztitott es megtisztult, a megfeszített, 
de feltámadott integer Haza imádott 
képe. 

Vezérünk! Te palladiuma a gye-
hennáttürő magyar igazságnak, nézd 
a te népedet, nézd a te ifjúságodat 
és öntsd belenk minden legkisebb 
magyarba — az éve ddel csak növe 
ke Jo, erősbödő, diadalratörö hitedé 
ebben az igazságban. kitartásodat 
ebben az eszményi harcban, önzet 
lensegedet a nemes és egy lelkű mun-
kaban. 

Életed jutalma legyen hogy — 
uj Simeonként — az ígéret földjei 
lássak a te büszke szemeid. 

• 

A gyCnyÖtü és ölökké maradandó 
hatást tett beszed után egy kis II. éves 
növendék lépeti a lámpák elé. — 
Temessy István szavalta el bátian 
büszkén Harsányi László Véreimhez 
c. költemenyét. 

Ezután Gratzl Gyula hegedümü 
vész, az intézet zenetanára követke-
zett, ki valesaggal magaval ragadta a 
közönséget Rimsky—Korsakow kü 
lönleges, csillogó világába. A modem 
orosz kon ponisia egyik legnehezebb, 
legnüvésziesebb munkáját adta elő 
paratlan művészettel. Ami pedig má 
sodik szarná' illeti, a Sarasaié 
magyar dallamok feldolgozását, abban 
valosaggal tobzódott a szédületes 
technika s a művészi interpretálás. 
Azt hisszük Gratzl Gyula dr. ezen az 
estén ataua eddig legnagyobb sikerét 
Második számát meg is kellett ismé-
telnie. A zongorakiséretet Mathia 
Károly látta el. 

A szünetben fényképfelvételen 
magörökitették a diszes közönségét. 

A szünet után a szinpadi deko 

ráció és a zenei aláfestés hódította 
meg a közönséget vitéz Rózsás József 
Három térkép c melodramikus képé 
nek bemutatásával A szereplők, a 
mult megszemélyesíti je (Bedák István 
Vili. évf.), a jelen alakitója (Karácson 
Pál VIII. évf ) és a jövő szimbolizálója 
(Kellner Olivér VI. évf. növendékek) 
igazi beszédmüvészetiel tolmácsolták 
a szerző magasszárnyalásu gondola 
'ait. a n flvészi díszletek (Dudinszky 
Rezsó f stőmüveSZ tervezései) és a 
zinekaii és énekkari kiséret (Mathia 
Karoly nűve) kivételes harmóniával 
Oivadtak össze a törtenelmi levegői 
theló gondolatokkal. A szimfónikus 
zenekar finom játéka külön dicséretei 
érdemel. 

A magyar Hiszekegy és a Him 
- ûsz zárta be a felemelő ünnepséget, 
amelynek mintaszerű megrendezeseert 
dr Mathia Károlyt illet meg minden 
d csérét. 

vízmerítő vödör is tartozott, melyben 
kötél segítsegevel merítettek vizet az 
esetleges oltáshoz. 

A Lombai tornyot tartották a leg-
erősebbnek, de nem kevesbbé vesze 
lyeztetett, fontos ponton állott a Mol 
ztr sCm. A Lombai-torony épülése 
alatt mindennap egy-egy tanácstag 
telugyeli a munka serény, rendes vég 
zéseie. A sok követ a közeli kCfej 
tökből hoidiak össze és meszet is 
maguk lejtettek val. hol a közelben ét 
inaguk is egeitek ki. A Meszes-völgy 
(Kaichgiaben) valószínűleg ekkor m 
tűit ki, mett a XVIII. sz. ban n at 
Lékarol szerzett mindig meszet a varos 

Nem csekely gond volt alban ai 
inseges világban a várba kellő n u 
Iliciot szere, i Meit — jól tiijesztik 
elő J fölsegnek — n it einerek a jó 
bástyák muníció nélkül, ha Magyat 
szag k i t I tan.adas v«gy felkelésemé 
Az 1549. nyiiiaw " . császári b>z 
101 ok min- cg voltak ugy.-t 

elégi dve, eh . unic.ól kevesellettek 
Lzek magún tjanloiiak a császárnak 
bogy jól lassa ei a vatost. bnnek al; p 
jár. (1551 ípr 4 és 21 ér) ágyukat 
Kb. 5L— H,ü nehez váipuskát, óin o 
Mb. kérnek cs 10—15 métermázsa 
puskádon. i^Éiückes ezzel összevetni, 

OTiindenféie rovat. 
Gömbös Gyula mondja: „Nagy 

eladatok, nagy munka előestéjén ál 
unk. Amit eddig végeztünk, az csak 

e'fkészitése annak a nagy alkotó ét 
ujjá építő tevékenységnek, amelynek 
célja kifele a revizió elérése, a ma-
gyarság egyenjogúságának biztosítása, 
íefelé ptdig olyan független öncélú 
nemzeti allam kiegeszitése, amely egyfoi 
ma boldogulást, igazságot,anyagi és er 
kölcsi jólétet biztosit a nemzet min 
den dolgozó fiának". 

—o— 
Az O.V.KE dec. 2-iki számának 

3 ik oldalán hatalmas cikket olvasunk 
amelynek cime „Párbeszéd a kőszegi 
városházán". Ajánljuk különösen a 
kereskedőknek és iparosoknak, olvas-
sák el ezt a cikket. 

— o— 
Megindult a siélet. December 2 

án és 3 án hangosak voltak már az 
erdők. Érdemes ezt azért is feljegyezni, 
mert ilyen korán Kőszeg erdeiben 
még nem síeltek. 

— o— 
Volt már egy kis baleset is. A 

Stájerházaknál egy kezdő szombathelyi 
hölgy tul nehéz terepet választott kt 
magának s ugy neki töpült az egyik 
fának, hogy nem tudott lábára állani. 
Hordágyon kellett bevinni Kőszegre. 
Szombathelyen pedig mindjárt kór-
házba vitték. 

—o— 
A városi erdöhivatalban azt a 

rendkívül érdekes és nagyfontosságú 

nogy 1675 ben 5 ágyú, 114 nehéz 
várpuska volt a várban ) 

A kőszegiek hajlandók voltak a 
várárkot is egy jó hosszú darabor 
tovább ásni, melyiteni (durch Teuch 
sknecht), azonban eddigi áldozataikat 
is oly nagynak ítélik, hogy csak a 
30-ad szedesének megnyeresével es az 
úrbéri adónak 1550. juliusától 15 évre 
terjedő átengedésével volnának azok 
annyira, amennyire födözve. 

Az elszámolás 155l>-ben is (mint 
154b-ban) Poll Kristófnak történt, aki 
az iratokat aztán a várvizsgáló-meg 
bizouak adta at ; ezek viszont jó je 
let.icssel attetlek a cs. kamarálte 
Legutoljára a császár lende' 
Preyner Fülöphöz jutottak, c.^' 
Schwankler P. egy kisebü levelet ir 
hogy ügyük kedvező elintézést nyer-
jin Az valószínű kedvező is volt. 

A vái fejlesztés ezzel köiülbelül 
be is fejeződött. Kisebb eiídtomyok-
nak (az ujabb Rókafok |Fux/ag] 
Halászbástya), közbeiktatásán kivu 
masiól mar mm ertesülünk. }• lenlő 
seget később a vár a törökkel szem 
bin elvesztette, más várak kiépítésért 
helyezlek súlyt, a viharokat azok fog 
iák tel vagy szenvedték. K6szeg fa 
lúinak omlíidozását még évtizedek 

információt kaptam, hogy az erdőhi 
vatal ez idén minden kőszegi munka 
nélkülinek tud munkát adni, ha jelent-
keznek. 

—o— 
Rendkivül fcntos kijelentése ez a 

városi erdőhivatal vezetőjének s jó ha 
erre nemcsak a munkanélküliek, hanem 
mirdannyian is felfigyelünk és ezt a 
tényt, hogy munkaalkalom van meg 
jegyezzük. 

—o— 
Igaz, persze, kisebb falat az a 

kenyér, amit a téli munkaval az er-
dőben meg lehet keresni, de mégis 
csak kenyér. Hány város munkanél 
küiije volna boldog es megelégedet, 
ha ilyen munkaalkalmat is kaphatna 
Igazán elmondhatja e város e tekin 
;etben magáról, hogy szerencsés hely 
zítben van. 

—o— 
Érdekes a kormány egy most 

kibocsátott rendelete, amely lehetóve 
tetie, hogv a jövőben nő is tagja lehel 
vinlis alapon a képviselőtestületeknek. 

— o— 

Nagyra voltak a szociáldemokra 
iák azzal, hogy mi' csinállak Bécsből 
és Béccsel. Teny az, hogy a polgár 
ságot a tönk szélére juttatták. Uj ím 
pozáns épületek tömegeit szintén lát 
juk. De most itt is van a böjtje mind-
ennek. Az 1934 évre benyújtott költ 
ségvetés tételei egyenesen riasztó ke 
pet mutatnak. Nem kevesebb, min 
128 millió sillinggel haladják meg < 
kiadások, a beveteleket és ebből 45 
millió teljesen fedezetnélkül van. 

—o— 

Néhány ujabb elképesztő hir 
Braziliaban tovabbra is ugy felhalmo-
zódlak az eladhatatlan kávékészletek, 
hogy legújabban szeptemberben 22.249 
zsákot, októberben pedig 24.596 zsák 
kávét öntöttek vagy a tengerbe, vagy 
a mozdonyokba 

—o— 
Az is érdekes, hogy a magyar 

Földmivelésügyi minisztérium elhatá-
rozta, az elkövetkezendő évben 10*/o 
kai csökkenti a búzával bevetett terű 
leteket, ellenben 900 holdat gyümölcs-
fákkal ültetnek be. A világ gabona-
termésétől egy érdekes adat. Búzában 
1933-ban 55 millió q val kevesebb, 
rozsban 5 millióval tr>bb, árpában 43 
millióval kevesebb és zabban pedig 
94 millió q-val kevesebb termett az 
egész világon, mint előző évben. 

— o— 
Meg egy tidekes adat. Magyar 

ország Angliába 1932 ben 3600 drb. 

múlva is az ostrom a törökök aláak-
nazásának tulajdonították. Az u. n. 
nemzeti felkelések idején a vár újra 
küzdelmek középpontjába jut, bar 
Chernel K. szerint 1557—1836. állt a 
Halászbástya keletre néző homlok-
zatán a szép felirat. 

Da pacem nobis Domine in die-
bus ncstiis, quia non est alius, qui 
pugnet pro nobis, nisi Tu Dtus nosier. 

Mária Terézia aztán a hadászai 
átalakulása, politikai helyzet változási 
miatt megszünteti a vár vár-jellegét. 

Schwankler P. írásai és az ismer 
tetet. Sorozókönyv (Musterregister) 
minden esette sok konkrét, érdekes 

• tdaual gazdagítják »ddigi ismeretein-
ket. Ha a Varkör méiy sáncárkát ma 
n ar kenyeltres utcakon kerülhetjük 
meg kívülről, egész biztosan mulat 
hatunk rá (különböző korok változó 
tlnevezeseii tigyelmen kivül hagvvn) 
a Szi. Fióiian szobornál az öregbús-
tyara, amelynek erreletje es kazamata 
pmceje sok őrségnek adott helyet, a 
Kopfstein boltoknál (25. vagy 31. sz 
híz udvatan) a régi Molzet-toronyra, 
a Ke,cz Adeiffy ház sarkán a Lombai-
toronyra, a hegy aljautcai t o ^ üónal a 
Sarokcrödrc stb., mint i uicső mult 
iit hagyott emlékeire. («ége.) 

tojást, tehát majdnem semmit sem 
exportált. Ez év első 9 hónapjában 
780 ezer darabot exportáltak csak 
Angliaba. 

— o— 
Múltkor Japán gazdasági előretö-

réséről irtam néhány érdekes adatot. 
Ma még egypárat. 

_ o — 
A középe urópai államok nagy-

részében izzólámpa kartell látja el a 
fogyasztókat és egy sillingért adják 
a normál izzólámpa darabját. Most 
mint az égből a villám csapott le a 
hir, hogy Japán is forgalomba hozza 
a lámpákat egész Európában. Ugyan-
azért a pénzért egy helyett 15 lámpát ad. 
3 Olyan töltötollakat, amelyeket ed-
dig Amerikában 7 dollárért hoztak 
forgalomba, ugyanott Japán '/j dollá-
ros árban dobott a piacra. 

— o — 
Avagy Angliában a napokban 

döbbentette meg a bőripart az a hir, 
hogy Japán gőzösök éikeztek a kikö-
tőkbe, melyek '/< iont áron igyekez-
nek piacot teremteni olyan cipőknek, 
amelyekhez hasonlót az Angol ipar 
V, fonton alul sem tud előállítani. 

—o— 
S a legérdekesebb. Japán kis 2 

üléses személyautók százezreivel akarja 
elárasztani Amerikát és Európát, pl. 
Magyarországon nem kerülnének többe 
400 pengőnél. 

—o— 
Mi lehet a felelel mindezekrenézve? 

A fehér faj kapitalizmusának és id-
digi rendszereinek teljes csődjét jelenti 
mindez, mert a legfontosabb: Japán-
ban államilag irányított termelés éri 
el ezeket az eredményeket. Náiunk 
ezzel szemben szabad verseny van, 
amit úgyis lehet mondani, hogy a kar-
telek szabadon zsarolnak. Minket a 
pénzzel ölnek meg. Ott a pénzzel 
alkotnak bámulatos dolgokat. 

—o— 
Ez a fenti l :15-nöz arány mu-

tatja, hogy a japánoknak van igazuk 
s nem a mi kapitalista apostolainknak. 
Hanem Mussolininek, aki szintén erre 
a rendszerre akar reáiérni. 

—o— 
Mert azt is jó ám megjegyezni, 

hogy sehol sem olyan hatalmas a 
nemzeti érzés, mint ép Japánban és 
Olaszországban. Lám lám mire képes 
az a lenézett sárga faj. Nincs sehol 
olyan nagyszerű nemzeti élet, amely 
a hazáért a legnagyobb áldozatokra 
képes, mint Japánban. 

—o— 
A magyar feltámadást sem a 

dédelgetett kapitalizmustól és pénztől 
várhatjuk, hanem a nemzeti lélek 
újjászületésétől. Ha mi nemzeti egy-
ségbe össze tudunk forrani, akkor 
bármennyi pénzt is áldoznak szom-
szédaink fegyverkezésre, mi fogunk 
.yőzni, mert nem a pénz és a fegyver 
a fontos, hanem a lélek, a felebarátság. 

—o— 
A Magyar Hitel havi folyóirat 

decemberi legújabb száma van előttem. 
S benne mindjárt az első oldalon 
hatalmas cikk, amelynek cime .Éhen-
halás előtt állnak Lennerék". S a cikk-
ben olvassuk többek között a követ-
kező érdekes részleteket; 

—o— 
A Lenner család régi kőszegi 

patrícius família, mely ebben a ku'S 
batárvaiosban egy évszázaddal ezelőtt 
telepedett le. Eredetileg kávésdinaszúa 
volt es a hétszemélyes táblás arany-
koiszakáb;m a Lenner kávéházba ja-
jgattak a jó öreg táblabírák, a dra-
gonyos és huszárezredek tisztikara, 
közöttük számos mágp*"a l élükön 
Jenő főherceggel". 

» 
,1 
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Ebből a családból származott 
Lenner Róbert, aki szüleitől kapott 
pénzzel Stahelék bevonásával megala 
nitotta a Stahel és Lenner gépgyárat-. 

— o — 

Le van azután irva 5 hasábon 
keresztül e folyóiratban az a beadvány 
amilyet dr Szovják Hugó adott be a 
kisemmizett Ltnnerék nevében, ebből 
megtudjuk mig Stahel Géza és i d e 
hatvanezer pengőket vágnak zsebre, 
a Lenner öiökösök éhenhalás elölt 
álnak egy kisteleki tanyaházban. 

— o— 

Négy év alatt 84 ezeirtl 78 ezerrt 
esett a telefonelőfizetők száma. Az 
ertekltvelek 19 6°/« al, a csomagkül-

demények 17.9°/o- al, a levélpostai 
küldemények is 8.6'/o-al csökkenlek. 
A távíró forgalom ptdig 23.6%-al 
csökkent. 

— 0— 
Ezek a btszedes számok előtt a 

póstavezéiigazgatóságnak is meg kel 
lett hajolni és ugy tudjuk, hogy máris 
dolgoznak a teiviktt., amelyek kü ö 
rösm a telefonelífizetési dijakat le 
ryegesen csökkintenék a jövőben? 

— 0— 

Az is lehet, hogy kövelik az osztiák 
példát, ahol teljesen eltörölték a lek 
fonbevezetesi dijakat és er.r.ek tied 
ménye volt, a ulefonelőlizetők S2á 
mának ótiási emelkedése. 

— o— 

Sok az egyesület, °z tény. Egyet 
mégis reklamalunk. Volt valaminOi 
Kfszegtn tradárvédó egyesület. Mái 
jóideje semmit sem hallunk 1 óla. Mi 
tnnek az oka? Pedig a n adatvédelem 
terén igen szonoiuak tapasztalataink 
Éneklő és hasznos madaraink tgyrt 
jobban pusztulnak. Ha tehát meg lé 
tezik VÍ lahol vagy \alamilyen fotma 
ban a mídátvédö egyesület, jó volna, 
ha hallatna valamit magától és mtg 
mutatná, hogy a feladatául kitűzőn 
célnak meg is felel. 

—0— 

Antal István sajtófőnök egy ér 
dekes kijelentése: Ami most Euiópá 
ban történik, az évtizedekre vagy év-
századokra fogja eldönteni a nemzetek 
sorsát. Egy rossz lépés ötökre be 
csukhatja nemzetünk előtt a boldo 
gulás kapuit. v. Sz 

^AAAAAAAAAAAA^^^^VMWVW^VMV 

A filléres gyorsok es varosunk, 
A jubileumi év egyik tredménye, 

hogy hosszas utánjárások után sikerült 
varosunk részére filléres vonatoka 
kijárni. Azóta is Kőszeg egész kivé 
teles elbánásban részesül e tekintetben 
mert aránylag az otszágban Sopron 
és Kőszeg kapja a legtöbb fillérest 
Ez városunkra nézve kétségtHenü 
rendkívül tlőnyös és örvendetts. 

A Nemzeii Egység kőszegi szer 
vezete az lBUSz- hoz a filléres gyarsok 
ügyeben ujabb hosszabb felterjesztés 
intetett, amelyben sok mindenre hivta 
fel az lBUSz figyelmet. Az Ibu^znak 
gyoisan megeikezett a válasza és 
vatosunkra nezve csupa örvendetes 
dolgot olvashatunk ez értesítésben 
ameiy a többek között a következőket 
mondja. 

„Ntm kell különösebben hang 
súlyoznunk azt, hogy mi már a mult 
ban is különös gondot fordítottunk a 
kőszegi filieies gyorsok beállítására 
mert jól tudjuk, hogy Kőszeg városa 
nemcsak történelmi múltjánál, hanem 
idegenlen is. A leli időszak alati 
azonban sem sielő filléres vonatokat 
sem egyéb filléres vonalokat a leg 
nagjobb sajnálatunkra Kőszegre ntn 
indíthatunk, mert decemberiül ktrzdvt 

néhány h ó n a p o n a i t o v á b b i in lezke 
des i g a fil léres g y o i s o k szünetelnek 
A lava s?;.l i u o n i a n ú j t ó l meg indu l 
nak a ,* ' c v s g y o r s o k c s mar n os 

'ÍJUK ö n ö k e t a l i ra luk b i r t o k á b a n 
u o s z e g v a r o s a az edd ig iné l is 

eg n a g y o b o m é n e k b e n f o g szerepeln i 

a ptogtammon. Mindtn egyéb egyben 

is a legnagyobb készsége! állunk Kö-

s : t g váiosárak rendelkezésére*. 

H I R C K 

Százötven évemár... 
(A tíuegi ÍV. ttnplini 

Ef 150 t\is évjorculöjen.) 

lio ive ncr . ../ Áldott kezik 
Törhetlen futni n unkuta kezdtek. 
A szent akarót im csodát mixelt, 
Mindent leküzdve tirrplcrrot ímelt 
Miról u tí kvk cfvk ugy álmodott... 
Henn oltár állott! Az I r legyen áldott! 
S hogy 111 oz elek n a ünmpeinek, 
Sírjukból kunk ez esi hi\ik.\ 

Sz imadásru hinak!: „ Fele/jeti k 
7/ ünneplő, elő kőszegiek! 
Áll míg a templomi El-e a hit... 
Ameiy in csorbát 150 tv stm üt? 
ült-e o jiük az ónk nyomán? 
Fel, /elzeng-e a dal az : ,Erős vár ..?" 
tarjatok-e az igazság útját? 
Követitek e Ulketik szavalY 
kéznél von-e a regi Biblia Y 
Vagy a gerendán Upi évik pora? 
Ottón vagy tok-e oz oliar kór ül, 
ha a rKeszitsdmugLd..." lágyon zendül? 
Von-e bűnbánót, igaz megterés, 
Vagy megfojt mindent a kapzsi önzés? 
A szegényt, árvát észreveszitek, 
Hu a könnye csurog előttetek ? 
Becsület, hűség, szent jóakarat, 
Ott van veletek egy fedél alatt? 
Megvetitek a becstelenséget? 
Elfordultok ultól mi szenny s vétek? 
ha vész ostromol hozat, hitet, 
ludtok-e áldozni vagyont s éltet??" 

Az ősök kérdezntk: „Kőszegiek! 
Megértek-e egy mos ily ünnepit? 
Megtartjátok-e oz öröhéget, 
Mit másfélszáz év alkotolt, védett? 
Aem igeret kell! de szint akarás, 
Mely előre néz, nem tűr olkuvást, 
Az ősi oltár tüzét hittel rakja ... 
A pásztort s nyájat egyült tartja, 
Az apák nyomán végzi a munkát, 
Istent imád, véd hi'.et, hazát!" 

Porladók lelke semmi mást nem vár: 
Álljon e templom! benn a szent oltár! 
Oh! hogyha ennek hün megjeleltek, 
Az Ur veletek! Ünnepeljetek! 

Kőszeg, 1933. dec 3. 

ORBÁN KÁROLY. 

Jub i leumi Ut.nepély a kőszegi 
evang . t epm lomban . Vasarnap tar 
totta a kös/egi evang. egyház lö(> 
eves jubiitumat annak, hogy a jelen 
Itgi templomát felavatták. A jubileumi 
ünnepségét szereny keretek közön 
ti-rtották meg. Delelőtt 6 órakor dr 
Tirtsch Gergely lelkész tartott német 
istentiszteletet, melyntk során meg 
emlékezett a napnak jelentősegéül. 
Délelőtt 11 órakor tariott magyar is 
tentiszldeten Prőhle Mentik pozsonyi 
esperes magyar beszédében 

utalt a jubileumra. Délután 6 Órakot 
vallásos est volt a templomban, mely-
nek során ugyancsak P.őhle Henrik 
esperes tartott beszédet, aki gyönyörű 
beszédében azon sok viszontagságot 
látott múltra tekint vissza, melyben a 
kőszegi evang. egyháznak része voli 
amikor az ellenreformáció idején a 
kőszegi evitngelikus hivők kiszorultak 
a belváiosi lenplomból, az imahá? 
neikűl niaiadi H V Ö K nagy aldozaio<* ai 
építették ir.n ' " . ú . evben az evati-
^elikt: plomat. Az épilke/ts 

ideje ,1 , /set cs^Siar idejere esett, 
kitti k uralkodása idejeben Kőszegen 
a türelmi időszak alatt templomo 
utcaia ntm epi.luliek es tornyot nt 1 
emelhetlek a templom tttejeben. Inr n 
van, hogy a kőszegi evang. egyház 
len plonta udvarban áll és csak idők 

multán a hivfk nagy áldozatkészség* 
emelt a terrpiom mellé tornyot, mtly 
rek hatar.gjai hivják az evang hívőket 
isteni szolgálatra. Név szerint is ftl-
soiolla a szónok az elmúlt másfél 
századnak papjait, akik szolgálatot 
teljesítettek az evíngélikus egyháznál 
és ujyarcsak rév szerit t felsorolta a 
taritekat is, akikKíszegen müköd'ek. 
A raj.yhatásu beszéd után az evang 
ifjúsági ztntkar közrtn ük ödésevel 
f t j tz ídött be a ubi'.umi űrnepsép 

Z u z n a r á s fák. Elmúlt télen fá-
inkat h»!8'mss zu2ma/aréteg Itple el 
Nagy kátékat is oko2ott. A hatalmai 
zuznaratéteg és a hó nyotrasa ösz-
szetötte, széthasította a Iákat. Nt 
nulasszuk el télidőben, nagy hava2ás 
utan s különösen, ha zúzmarás az 
idf j írás Itrázogatni a Iák koronájáról 
az ólomsúlyu l ó ts zuzmararétegei 
nett külfnben fáink nagyrésze tönk 
remegy. 

Ha l á l o zás . Szombaton reggel 
fél ti órakor h*lt n t g bosszú szén 
vadts utín vátosurk közismert és 
köztiszteletben álló polgára Schermann 
István vtrdég'ős í>5 évts korában 
Fiatal tv t ib tn Kiü l t Schtrnarr Istvár 
Kf szegre, a ló l nagy szoiganával és 
hozzáértéssel n i rd ig az okos üzleti 
t n b t r t id tkt i i sztn tlőit tartva gaz 
dalkidoti és tett tekintélyes vagyonra 
szert. — Temetése héifőn délután 3-koi 
Vátkör 14. lesz. Felesége és 3 fia 
gyaszolja. 

Ha l a l o i á s . llliás Géza nagycsö-
nöt t t lántottaniló e bó l én hunyt 
el NagycsCnölén 68 éves korában 
Ttmetése 3-an volt NagycsÖn ötén. 

A Vörös Keresztegylet ülés1 

•ártott mirap, amelyen Náhrer Mátyás 
tlnökölt. Kincs István, Kőszegi Józsii 
es viléz dr. Nagy Miklós felszólalásai 
után ugy határoltak, hogy n ivei a 
Vötös Keresztegyletre első sorban 
habotu esetén vár nagy hivatás, viszont 
a jótékonyságot számos más helyi 
úgyis defaclo elvégzi, az egyesület 
csak fenntartják de további kiépítésétől 
és őrál ló fiókegyesületté való átala 
kitásálól egyenlőre eltekintenek 

Karácsonyi Hízott 
p u l y k a 5—7 kg. é lősú lyba 
k i l ó ja 1 pengő . Előjegyezhető „Gaz-
dasági és malom termenyek* üzletbt 
Kőszeg, Deák Ferenc utca 15. 

A Concord ia működő tagjai 
keretnek, ho^y ma vasátnap délután 
negyed 3 órakor az Ipartestület helyi 
ségc-ben megjeleni szíveskedjenek. 

Névvá l toz ta tás . Hopp Lajos 
kősztgi születesü levéli lakós belügy-
miniszteri engtdéllyel családi nevei 
Halmai ra változtatta. 

Képk iá l l í t ás nyílott meg tegnap 
szombaton a Kirchknopf-féle ház voli 
Ki'-s üzlethelyiségben és szerda estis 
bezárólag, megszakítás nélkül eges/ 
napon át nyitva lesz. A kiállítást Deli 
Mihály festőművész rend-.zi. 

Ra j zk i á l l i t á s a vá roshá z án . 

Szebeny Jenő városunkban is ismert 
festő- és rajzművész december 10 tói 
19 ig bezárólag a városhaza közgyű-
lési termében kiállitást rendez. A ki-
állítás délelőtt és délután nyitva van. 

Üdü l ő lett a gyöngyösapá t i 
Appony i kasté lybó l . A gvö r yös 
apáti Apponyi kastélyt a H Min 
jóléti alapja vásárolta iti^j,, t\ ktisUiy 
átadasa e héten már meg is történt 
A kastélyt özv. gróf Apponyi Albertné 
adta dt, aki végleg el is utazott mát 
Gyöngyö'-apáiinól. 

Kőszegi munkané l kü l i ek ha 

még e héten je len tkeznek az er 

dnh i v a t a l b an kapha tnak munká t 

Isntét csökkentik a közeli na 

pokb-n a burgenlandi állami alkalma-

zottak fi;etéset. Már hosszabb id^ 

óta :s két uszletbtn kapjak illetmé-

nyeiket. t 

Kulturesté ly a bencésg imná-
z i umban A bencés gimnázium ren-
dezésében megkezdődtek az idei év-
ben is a kulturesték. melyeknek tárgya 
Itginkább az Actio Catolicának szer-
vezetével van kapcsolatban és magya-
rázza a Quadragesimo annot. Az első 
előadás hétfőn volt a bencés gim 
názium dísztermében. Kováts Arisztid 
mtgnyi'ó beszéde után Dsida Ottó 
tanker főigazga'ó tartott elóadast az 
Actio Catolica, mint a világkatoliciz-
mus legnagyobb mozgalma cimmel 
igen nagy éideklődés mellett. Ar. elő-
adásban bemulatta azon működési 
ttreket, melyeken a szervezetnek mű-
ködnie kell. Több példát hozott fel 
arra vonatkozólag, hogy milyen szép 
eredményeket ért el már néhány he-
lyen az actio. Győrött például egy 
év leforgása alatt a hitbuzgalmi szak-
osztály 35 rendezetlen házasságot ho-
zott rendbe. — Szendy László dr. 
ttológiai tanár volt a következő elő 
adó, aki a tőkének es munkának egy-
máshoz való viszonyát, majd a ka-
pitalizmust és szocializmust fejtegette. 
Egyik mego'dás sem vezet eredményre, 
mert mig a kapitalizmus csak termel 
es nem oszt, addig a szocializmus 
oszt, de nem ttrmel A magántulaj-
donnak a Quadragesimo anno értel-
meben való elosztása és annak fele-
baráti szeretetén alapuló elosztása 
mellett található meg csak a boldo-
gulás. Amig ezt a nagytőke be nem 
látja, addig boldogság e földön nem 
Ithet. A nagy hatással elmondott és 
igen érdekes példákkal illusztrált be-
szédet hálás tapssal jutalmazta a kö-
zönség. — Holnap, hétfőn ismét elő-
adás lesz a gimnáziumban, amely al-
kalommal Keleti József szombathelyi 
ügyvéd tart előadást: A szocializálás 
a Quadragesino anno szellemében, 
azonkívül Blazovich Jákó ber.cés ház-
főnök értekezik: Az elracionalizált élet 
cimmel. Az előadás pontosan fél 7 
órakor kezdődik. 

Geo lóg ia i ku ta tások . Most jött 
meg a véghatározat az alispántól a 
Kőszeg környékén végzendő geológiai 
kutatások ügyében. A határozat a töb-
bek között a következőket mondja. 
„Vasvármegye törvényhatósági köz-
eyülése tárgyalván vitéz Szabadváry 
Ferenc kőszegi lakosnak a kőszegi 
hegyekben szükségesnek látszó geo-
lógiai kutatások támogatása tárgyában 
beadott indítványát, a törvényhatósági 
kisgyűlés javaslata alapján elhatározza, 
hogy az indítványt magáévá teszi s a 
földmivelésügyi Miniszter úrhoz fel-
iratot intéz az iránt, hogy miután 
Kőszeg szab. kir. városnak a geoló-
giai kutatások végeztetéséhez módja 
nincs a külföldi és belföldi kutató 
vállalkozóknak az ilyen irányú enge-
délyek kiadása előtt a Kőszeg és vi-
dékén eszközlendő kutatására a figyel-
müket hivja fel. Igy határozott a tör-
vényhatóság, mert azon körülményből, 
hogy Kőszeg határában a közelmúlt-
ban vastartalmú forrásra bukkanlak, 
arra lehet következtetni, hopy a kő-
szegi hegyek értékes dolgokat rejte-
getnek. 

B o r m é r é i . Jó fehér bort 
mér Dóra Lajos Kert-utca 5. számú 
házában. 

Van egy utcánk , melyről már 
sokszoi és sokat irtunk, de hiába. 
Most ez az utca már nem csak a sár-
ról és pocsolyákról nevezetes, hanem 
arró' is, hogy ket neve van. A sarkon 
van egy tábla, amely jelzi, hogy 1930 
ó'a „Ho-thv Miklós-utca" a neve, ha 
tovább megy az idegen a házak kapuin 
ezt olvassa: „Intezet utca". Hát most 
milyen u cában vagyok lulajdonkepen? 
kérdezi az idegen? — Mi megmond-
juk neki: Kösz g eyyik legelhanyagol-
tabb és le sárosabh n'c.« :aban. Pedig 
ez az utca megé.el hogy szép 
legyen ! 



K H M és Vidéke lft33. decemlur 1Q 

Üzlet i zá rórák ka rác sony he 

t é b e n : December 11 tói 23 ig beza 

rolag ütletek, ameiyek eddig 7 óiáig 

tarthattak nyitva, 8 ig tarlhatn .k nyitva 

December 24 én vasárnap reggel 7 

tői este 6 ig. D-cember 81-én Szil 

vesztei napján vasárnap ugyancsak 

reggel 7 tői estet) ig tarthatnak nyitva 

az üzletek. 

Miklós Andor a magánember 
A lee neghatóbh es bgeitenes^bb ol 
vasmánv e heten a Szinházi Életberi 
az a ckk, amely Miklós Andort 
mag nembert mutatja be. D.irabmellek 
létként a Belvárosi Szinház nagysikerű 
.Kozmetika" cimü szind arabját közli 
Kottamellékletén pedig a „Van egy kis 
pénzem" cimü slagért hozza. Rengeteg 
érdekes cikken gyönyöiü • epeken ki 
vül 64 o'dalas Ridióvilághiradó. kezt 
munka - ell ik et es 32 old ilas gyermek 
ujs vr-n a Szinházi Élet uj S7.á 

mab.in, amelynek ára 60 tillér ti őfi 
ze éfi dti \/4 vre 6 50 petigő. Kap 
ha.o Ruih lenő könyváereskcdésében. 

É les lövészet . 1933. évi decem-
ber hó 15 én reggel 8 órától délután 
4 óráig, Cák, — cáki erdő — Irányhegv 
(Zeígerberg) — Pogány botpincék — 
és Kőszeg Kőszegszerdahelyi országút 
közötti területen a kőszegi heiyörse« 
harcszerű éles lövészetet tart. Az ér 
dekelt lakosságot a kőszegi állomás 
parancsnokság ezúton is figyelmezteti 
hogy a jelzett időben és hogy a he 
lyenként felállított biztonsági ötöknek, 
il'etve azok u isitásain >k mindenki 
vonakodás nélkül eleget ttgyen. A 
veszélyeztetett te:ü etet egyébként a 
szokásos módon, kilátó pontokra tű 
zött piros fehér zászló is jelzi. 

Az iskola i te jakc ió hét főn meg-
kezdőd i k . Annyira szerény anyagiak 
állottak eziden rendelkezése, hogy 
csak a karácsonyi szünet után januat 
hó folyamán kezdődhetett volná el et 
a nemes akció. A tejakció vezetőség 
a nagyon igénybevett közönseghe-r 
sem akart fordulni, viszont a várat 
lanul szigorúan beköszöntött tel na 
gyón is kívánatossá tette, hogy a 
tejakciót haladéktalanul kezdtek meg 
E nehéz helyzetben Képes Winkler 
Szilárd a reáliskola igazgatója sietett 
segitsegre és a reáliskola kormányzói 
ünnepségének gyűjtéséből szármázó 
bevételt a tejakció céljaira adta E 
nemes adományért ezúton mond hálás 
köszönetet az akció vezetősége s ez 
uton kéri a közönségnek azt a részét, 
amelynek még van módjában néhány 
ptngőt e célra felajánlani, juttassa el 
adományait. A legkisebb összeget is 
hálás köszönettel fogadunk 

Megnyi l t a korcso lyapá lya 

Mikulás napjára a szünetet élvező 
ifjúságnak mintegy Mikulási ajándéka 
ként tükörsima kitűnő jéggé! meg 
nyilt a jégpálya. A jégpálya minden 
nap nyitva van 9 tői l-ig és 2 tői 
hétig. Egyszeri korcsolyázás felnőttek 
nek 50 fillér, diákoknak, leventéknek, 
gyermekiknek, katonáknak és olyan 
KSE tagoknak, akik tagsági igazol 
vánnyal igazolják, hogy hátralékban 
nincsenek, 80 fillér. Bérletjegyek: 
Felnőtteknek 8 pengő, KSE tagoknak, 
akik hátralékban nincsenek 4 pengő. 
Diák és levente bérlet ára ugyancsak 
4 pengő. Hitel nincs. Az öltözőben 
csak olyanok tartózkodhatnak, akik 
korcsolya jegyet váltottak Minden 
csütörtökön és vasárnap zenedélután. 
Ilyenkor mindenkinek, tehát a bérlő-
nek is ki kell váltani a 10 filléres 
zenedijat. 

Célszerű es olcsó karácsonyi ajándék a 
n é v j e g y ! 

Újévi köszöntésre is a legalkalm 
és legolcsóbb. D.szes kivilelbu,. el 

készül már 2 pengőtől felfelé a 

R ó n a l - n y o m d á b n n . 

K 
O 

Csak jót, de olcsón 

H 
vásárolhat ö n Is 

ha karácsonyi szükségletét 

< V Á r R ö r « > 

szeizi b.-, hol 

nagy választékot 

talal játék, norin 

•M, 
á 

t 

b 
hergi bőr és diszmű 
arukban, köt szövött áruk 
bin , valamint f an lok-
o:an, mosó árukban, vász 
nakban, férfi es n ">i divat 
cikkekben es mindennemű 
jtndék tárgy ikban. n 

Mozih irek . E het való >an s/eu 
zációi inüdOia uian lovabbra is kiiünő 
műsorról gondoskodik a mozi. Ma 
vasárnap egy rendkivül izgalmas kinai 
Ir .ma, amely tele van izgalommal, 
meglepetéssel, fordulattal, megy Cime 
a darabnak „Hongl'ongi kaland". 
Csütörtökön ismét hosszú szün.t után 
egy Tom Mix film jön, még pedig 
legújabb hangosfilmje, a nely egyúttal 
a legizgalmasabb is. Cime „Kém a 
fegyházban" Ezeknek a filmeknek 
nindig egészen külön közönsége is van. 

A Nemzeti Egység kőszegi 
izeivezetének irodája kénytelen h;va 
talos óráit szaporítani. A i egyre nö 
vek vő taglétszám és az ugyancsa* 
igyre sűrűbben jelentkező szervezet 
tagyk ügyes bajos dolgainak elintézese, 
neghallgatása múlhatatlanul szüksé 
gessé teszi a hivatalos óráknak is 
felemelését. Egyenlőre a Nemzeti Egy 
seg irodájában felek részére követ 
<e/ő hivatalos órákat rendszeresítették 
Kedd és csütörtök 4-től 7 ig, ha 
ezen napok egyike ünnep, ugy delelőn 
9 tői 11 ig. Vasárnap 9 tői 11-ig, e 
napokon a körzeti titkárok állanak l 
tagok rendelkezesere, szerdán es szom 
baton délelőtt 11 tői 12 ig, ugyan 
csak a kőszegi szervezet hivatalos 
helyiségében Vagó Sándoi nyulai na 
zott százados áll a tagok rendelke.-.é 
séte. A N E. szervezet kerületi titkára 
vitéz Szabadváry Ferenc, feleket sze 
nelyesen minden szombaton 8-tól 
délután 2 óráig fogad vásártéri iro 
dájában. 

Etessük a madaraka t 1 Serény 
igényűek szegénykék, hálásan fogael 
nák bármilyen ételmaradíkot, zsira 
dékot stb. 

Uj fáz isadók . 1934 január I én 
l í t b : lépne* az uj meglehetősen 

magas fazisadók a vegyszeiekre, fes 
tekekre. szappanokra, olajokra már-
cius 1 en a fákra és papírárukra. Mi-
vel minden egyes cikk fázisadója más 
es más rendszeren épül fel, a pénz 
iigyminisztérium ugy tervezi, hogy az 
1934 év folyamán átdolgozzák é^ 
egységesitik a fázistendszert. 

Gyümö lcs f á i nka t a télvégi nedv 
keringes megindulásáig enyhe, fagy 
mentes időben bármikor nyeshetjük 
vagy tisztogathatjuk. Az őszibarack 
termőre nyesését s a fiatal fák koro 
r.avessztőjének alakító metszését azon-
ban lehetőleg mindig a kemény fagyok 
elmultával végezzük Fiatal fak, újon-
nan ültetett fák tövénél a földet tel -
huzzuk és a fa körül a tányért szal 
má< trágyával betakarjuk, hogy ilyen 
módon a fagy ellen megvédelmezzük 

RUSZKE könyvkötészete 
y y o r i , o l c s ó é s j ó . 

Hivatalos rovat. 
2750—1933 Közhirré teszem, hogy 

Vasvárrnegyt? tÖrV'rtyHató<Agi b i z ton 
nak az aiabbi közeidekü határozatai 
a polgármesteri hivatalban 1933. evi 
december hó 11 tői 27 éig közszem 
lére ki vannak téve, amely idő alal 
u ok fhetjtekiríthetők és ellenük feleH 
^ezés adható be: 10978-103* Kőszeg 
szab kir. megyei varosnak a helybei 
pénzintézeteknél levő függő kölcsöne 
10641 —1933. Kiskorú Q ÖSzler üusz 
\áv részére á város kötelékébé való 
felvétel M'átásba helyezése. 

Köztatlozás fejehen lefoglalt ingót 

f évi d ce«ker hó 16 an délel. t 

10 órakor a legtöbbet Ígérőknek el 

fognak adt!ni 

1 0 8 4 7 — 1 9 3 3 F J h i v o m az é-d-k 

lődök f igyelnél a muít vasárnap 
számban negjeL-nt erd i faki ' ^rm lesr 
vonatkozó hudetmenyre. Tekintettel 
arra, hogy eddig kevés jelentkező volt 
felhivom a kőszegi munkásokat, hogy 
ninél számosabban jelentkezzenek 
-llen esetben kenytelenek volnánk az 
erdei fakitermeléshez a szomszédos 
községekből is favágókat felvenni. 

11 947—1933. Felhivom az érde-
keltek figyelmét arra. hogy mindazon 
adózók, akik az 1933 évre kivetet 
adójukat 1931 évi november hó 15 
eig kifizették, továbbá az olyan adó 
fizetők, akik az előző évnegyedről 
hátralékban nincsenek, avagy az előző 
evnegyed végéig fennállott hátraléku 
kat december hó 15-éig kiegyenlítik 
27,-os kamat térítésben részesülnek. 

10805-1933 Közhirré teszem, 
hogy az 1933—1934 évre szóló in 
iégjá ulék kivetési lajstroma 1933. évi 
december hó 4 tői 15 napi közszem-
lére van kitéve a városi adószámviteli 
ügyosztályban. 

10.612-1933. Közhírre teszem, 
hogy az Országos Lakásépítési Hitel 
szövetkezet által folyósított kölcsö 
nőkből épített házak, ha ezek 
19 3 dec 31 ig lakható állapotba 
helyeztetnek 30 évi rendkívüli házadó 
mentessegben részesülnek. A fent' 
határidő azonbin 1934 évi december 
hó 31 ig meghosszabbita oit. A 30 évi 
adómentesseg után 15 évre a községi 
Dótadó mentesség is jár. 1Ví33 novem 
ber havában megkezdett tatarozásokra 
ha azok 1934 julius 1 ig befejezés 
nyernek rendkívüli hazadómentesség 
jár. 

10.552—1933. Közhirré teszem 

hogy a védett birtokká nyilvánítás 

iránti kérelmek beadásának határidőt 

1933 december hó 15 ig meghosszab-

bíttatott. 

dr. vitéz Nagy Mik lós 

polgármester h4 

Ipartestületi közlemények. 
Meghívjuk a testületnek összes 

tagjait a minden hó 15 ikét megelőző 

szerdai napbnn megállapított, tehli 

december 13 án este pontosan 8 kor 

az ipartestület közgyűlési termében 

tartandó ismeretterjesztő előadói estr-

s felkérjük a tagokat, hogy az aktu 

alis kérdéseket tárgyaló előadáson 

teljes számban jelenjenek mag. 

Felhivjuk testületünk tagjainak 
figyelmét, hogy a kőszegi Actio Cato 
lica kulturális szakosztálya a gimná-
zium dísztermében este 7,7 örai kez-
dettel a következő napokon: dec. 11-
en Dr. Keleti József ügyvéd, dec. 18 
án Tiszta Sándor és Blazovich Jákó 
előadásában ismeretterjesztő előadá 
sokat rendez. Belépődíj nincsen ön-
kéntes adományokat köszönettel fogad 
a rendezőség. — Állandó ülőhelyet 
P 150-ért az Emericanumban lefiet 
biztosítani. 

Felhivjuk továM á testületünk tag. 
jiinak fLyelmét aL olcsó télíruhas>t}ve| 
es fehérnemű anyag akcióra, melyekre 
mi d izon t xlilke »szedőknél, akik 
szövetet tartanak lehet elő egyeztetni. 
BWebb felvilágosítást ezen üzletek 
nyújtanak. 

Ipartestü let i e lnökség 

S76/1933. vght sz 

Árverési hirdetmény. 
Dr Fesiis József budapesti ügy ved 

által képviselt Qanz Danubius gép, w.igoi 
és hajógyár javara végrehajtást szenvedó 
elten 1341 P 21 f. tflkt és több követelés 
es járulékai erejéig a budapesti központi 
kir. járásbíróság 1930. evi 438.836 sz. vég-
zésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőktől 1930. évi 
augusztu hó 9 én lefoglalt 171(» P 10 f. 
becsfertékü ingósagokra a kőszegi kir járás-
bíróság Pk. 1725'1930. számú végzésével 
az árverés elrendeltetvén végrehajtást szen-
vedő lakásan, üzletében Nagygencsen leendő 
megtartasará határidőül 

1933. évi dec. hó 12-IK n a p j á n ^ . 

dé lu tán há romnegyed 1 ó r á j a 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bú-
torok, 4 lóerős Ganz és társa Danubius 
motor, 21 drb. 6 cm. 2 calos funér deszka 
s egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron 
alul is, el fogom adni 

Kőszeg, 1933. évi november hó 11 

Z lnhobe l Nándor kir. bir. végrehajtó. 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Mindazoknak, kik felejthetet-

len jó féljem és drága jó édes-

apánk temetésen résztvettek és 

fájdalmunkat részvétükkel és ko-

szorúk kü'désével enyhítették, ez 

uton fogadják leghálásabb kő 

szönetünket. 

A gyászoló lilás-család. 

B J X i E K T B O 
b i o s k o p Hr0°z?s 

M ű s o r : Vasá rnap , dec. 10 én; j 

HongKongi Kaland ! 
Németül bes/elő kahndorfilm 8 • 

f lvonásban. \ f 'sse epben Kay • 

Francis és W i l l i am Powe l 4 

Hangos kisérőmüsor. 
*" lr ••• • • M B M M H M M ' M a a B * 

M ű s o r : Csü tör tök , dec 14 é n : 

Legújabb T O ^ MIX hangosfilm! 

Keni a fegyházban 
(Repü l ő lovas) Vidnyugnti tör-

t net 10 f Ivonasban. 

00 kg. szén csak P 3 94 
100 
100 

» fa 
„ forgács „ 

)) W 
2*50 
1 ' -

Franki Lajos utóda 
Kossuth Lajos-u. 21. 

Telefon : 36. 

rlasznált, de jókarban levő 

írógépet 
keresünk megvételre. Cim a 
kiadóhivatalban. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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