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Nen éppen a legnemesebb, de 
talán a legérthetőbb emberi érzés, a 
felháborodás nyomja kezembe a tollat 
e pár sor megírására, fin a felhábo-
rodás, ami bizonyára felbuzogott a 
kőszegi kerület minden tisztességes 
és jóérzésű polgárában is, amidón 
tudomást szerzett arról az elveteme-
dett erkölcsi bombaTerényletről, amit 
— a bombavetők hitvány gyávaságá-
nak megfelelően — az álnév személy, 
telenségébe burkolózva követett el 
egy sötét alak, vitéz S z a b a d v á r y 
Ferenc és városunk néhány más tisztes 
polgára ellen. 

A közfelháborodás az ilyen alatto-
mos és gyáva merényletek ellen, — 
legyenek azok akár fizikaiak, akár 
erkölcsiek — seholsem olyan mélyről 
jövő és olyan ösztönös, mint nálunk 
Magyarországon, mert a magyar jellem 
nyilt és egyenes becsületessége semmit 
sem vet meg annyira, mint az alatto-
mos, vagy pláne biztos rejtekhelyről 
elkövetett támadást, ami ellen alig 
van védekezésnek lehetősége. És ha 
az utóbbi időkben mindig gyakoribbá 
is válik nálunk a bűnözésnek ez az 
utálatos fajtája, kétségtelen, hogy a 
társadalom egészséges ösztöne mindig 
erőteljesebben támad fel ellene. 

Ez a mindig erősebb és erősebb 
közhangulat, ami a rejtekhelyről lövöl-
dözök, az időzített bombákat elhelye-
zők, a névtelen levélírók, az álneves 
pamflette írók — (ez mind azonos 
és Lombrosónál egy kategóriába tar 
tozó gonosztevőtipus) — ellen fel-
támad, szerencsére mindig veszélyte 
lenebbé teszi a merényleteket, de 
azért mégis csak szükséges lesz előbb 
utóbb ezek $llen erőteljesebb rend 
szabályokat életrehivni. 

A mi külön kőszegi erkölcsi 
bombamerényletünk esetében ugyan 
már csak azért sem történhetett ko-
molyabb bonyadalom, mert a meg 
támadott vitéz Szabadváry Ferenc 
olyan fényes és átüthetetlen erősségű 
erkölcsi páncélzatban áll nemcsak 
városa, kerülete, de ország-világ előtt 
is, hogy ezen a páncélon még az 
acélpenge is kicsorbulna. Vitéz Sza-
badváry nem szorul védelemre az ilyen 
aljas támadásokkal szemben, de nem 
nyomhatom el azt az érzésemet, amely 
most azt parancsolja, hogy a tiszta 
férfibaratság egész melegével és sze 
retetével meg ne szorítsam becsületes, 
hűséges kezét. Ha van valaki, aki 
tudja, hogy milyen tiszta, milyen 
egész és milyen igaz ember vitéz 
Szabadváry Ferenc, — akkor én tudom. 
Nem beszélek az elmúlt harcról, 
amelyben mindig ö volt a legharco-
sabb, de a legnobilisabb is, mert csak 
a harc utáni időkről szólok, amikor 
mindenki tudomása szerint, minden 
kinek volt sebe, panasza, jaj-a, kérni 
valója — csak neki nem. A harc el-
múlt — ő tovább harcolt, mindig 

csak a mások fájdalmának gyógyítá-
sáért, a kicsinyekért, a nyomorultakért, 
pedig neki is letl volna bekötözni 
való sebe. Én tudom milyen harcot 
kell vivnia saját iparának fojtogató 
kartelljével szemben és tudom azt is, 
hogy ő már régen kiugorhatott volna 
ebből a harcból, ha a saját előnyére 
meg tudott volna alkudni. Én tudom 
milyen szent érzéketlenséggel van 
saját elemi érdekeivel szemben is és 
tudom, hogy nincs egy gondolata, 
ami nem a közé és tudom azt is, 
hogy még ritka szórakozásainak per 
ceiben is használni, segíteni, ellen 
téteket simítani, egyenetlenségeket 
békíteni akar. Es tudom azt is, hogy 
mennyi jót tett, mennyit megbocsátott 
azoknak a hitványoknak, akik az ő 
jóságát, védelmét, emberségét ember-
telen és gonosz hálátlansággal fizették 
meg. 

Tudom mennyire tiltakozik az ö 
férfias szerénysége ezeknek a dolgok 
nak elmondása ellen. Mégis elmondom 
nem az ó védelrpért, — arra ő nem 
szorul rá — hanem ázért, hogy anná 
óbban kitűnjön az ellene intézet 

merénylet aljassága. 

De ennél a pontnál meg kel 
állanunk és felháborodásunk kell 
íogy helyet adjon a józan mérlegelés 
nek. Le kell vonnunk a tanulságokat 
amik mindnyájunk számára tanulságok 
ehetnek Az egyik tanulság az, hogy 

nem mindig az a helyes jóság, ha 
szivünk hajlandóságának engedve 
ózan Ítéletünk ellenére túlságosán 
védelmezzük az olyanokat, akik egyszer 
már dokumentumot szolgáltattak em-
beri elvetemültségükről. A börtön 
nem mindig javit, — sajnos, leg-
többször csak zsúfolja az alantas 
indulatokat, különösen az olyanoknál, 
akiknek bűnözési módszerébon az 
alattomosság, a sunyiság és gyávaság 
már egyszer megnyilatkozott és bű 
nözésükben is hiányzott az emberi 
szimpátiát egy bizonyos mértékig 
mindig felkeltő bátor kiállás. A bör-
tönök ilyen szabadultjaival lehet kö-
nyörületet gyakorolni, de nem jó velük 
harcra szövetkezni. 

Ez a tanulság szól felénk, de 
szól másfelé is. És le kell vonnunk, 

— minden oldalon — ennek a tanul-
ságnak logikai folytatását is. Mégpedig 
azt: ha van bennünk megbocsátó 
szándék, ha van megbékülésre való 
hajlam, ha van megértő emberségünk, 
azt érvényesítsük, — de ne az ilyen 
alakokkal — hanem olyanokkal szem-
ben, akik jószándéku, becsületes és 
emberséges törekvéseikről már bizony-
ságot tettek. Vannak harcok, amelyek 

jószándékuakat is szembeállítják és 
kibontják az emberi gyengeségeket 
itt is, ott is. 

De ha van az ilyen egyetemes 
aljasságu attentátumoknak jó hatása 
s, akkor az éppen abban van, hogy 
a szembenálló jószándékuakat felhívja 

közös veszedelem, a közös ellenség, 
az egész társadalommal egyértelműen 
szembenálló elvetemültség ellen való 
— közös harcra. Mert ahol ennek a 
közös harcnak szükségességét és ész-

szerüségét nem értik meg, ott — és 
csakis ott — fognak robbanni mindig 
is a bombák, fizikaiak és erkölcsiek 
egyaránt, mert az ilyen két táborra 
oszlott, egymásra fenekedő társadalom-
ban találhatnak csak menedéket — 
hol itt, hol ott — az olyan nemzet 
közi lelkületü, állampolgárságukat is 
ingként cserélő, kémvilágból szakadt 

futóbetyárok, mint amilyen a kőszegi 
röpirat névtelen szerzője. 

Az ilyenek ellen fogjon Össze 
minden jószándéku tisztesség, az Ilyes 
alattomosak ellen teremtődjék meg a 
nyíltan szembenálló nézetek becsületes 
Treuga Dei-je és az ilyenekre egyeaült 
erővel és egyértelműen sújtson le 
minden tiszta bárd . . . 

M e g y e g y ü l é s . 
A megyegyülés egyhangúan állást foglalt a kőszegi járás 

visszaállítása mellett. 

Chernel Ernő az új szentgotthárdi főszolgabíró. 

— Egyéb kőszegi vona tkozású ügyek. — 

Zsúfolt ház volt a hétfői törvény 
hatósági ülésen, amelyre a megye 
bizottsági tagok Kőszegről és a 
kőszegi kerületből teljes számban 
vonultak fel. 

fánessy Gábor emlékbeszédet tar 
tott Berzsenyi Dánielről centennáriuma 
alkalmából. 

Az alispáni jelentésnél többórás 
vita alakult ki. Boros Imre felszólalá 
sánál igen viharos volt az atmoszféra 
Az alispán demagógiával vádolta, 
megyegyülés nagy része nem akarta 
meghallgatni. Végűi is Ostffy Lajos dr 
főispán avatkozott bele erélyesen t 
vitába és vetett véget annak. 

Köhler Béla a kőszegpatyi Lóránd-
birtok cselédeinek sorsával foglaiko 
zott. Ostffy Lajos dr. rámutatott 
mennyi intézkedés történt már e téren. 

koledits Ferenc tömördi megye 
bizottsági tag az erdőtörvény meg 
változtatását, a felesleges kerékpár-
igazolvány kiállítását, a mértékhitelesítő 
hivatal bürokratizmusát tette szóvá. 

Németh Zoltán busmajori föld 
birtokos a cselédkérdés egy lehetetlen 
jelenségéit tette szóvá. 

Vitéz Szabadváry Ferenc rámutatott 
arra, hogy az alispán jelentésében 
helyesen emeli ki azt a példátlan 
teljesítményt, amelyet emberfeletti erő 
eszitéssel a vasmegyei adófizető 
teljesített, Az egész ország figyelmét 
el kell hívni erre a tényre és joggal 
remélni, hogyha vasmegyéiek jönnek 
ogos kérelmeikkel nem bánnak velük 
mostohagyermekként, mint a múltban 
oly gyakran. 

Indítványozta, hogy a járás vissza 
állítását első pontként tárgyalják és 
szóvátette Kőszeg—sopronlövői ut 
zsidányi szakaszának állapotát, amely-
ről a soproni alispáni jelentés is meg 
állapítja : annyira rossz, hogy az autók 
eljesen elkerülik. (Éppen a néhány 
nappal ezelőtt tartóit soproni közigaz 
gatási bizottság ülése is foglalkozott 
ezzel az üggyel és Szo'noky Dezső 
nditványára elhatározták : átirnak 

Vasvármegyéhez, hogy szintén azonnal 
oglaljon állást ez ügyben. Szolnoky 
Dezső többek közf.tt kijeli ntette. 
hogy az autók tengelyig süllyednek a 

horvátzsidányi kapaszkodón és ennek 
az útnak állapota közbotrány. Qévay 
Wolf alispán válaszában kijelentette, 
hogy valóságos tengeri kigyó ez az 
ügy. Most az a terv : aláásássa! fogják 
az emelkedést csökkenteni.) 

Tekintettel arra, hogy a kőszegi 
sopronlövői autóbuszjárat mielöbb-
megindilása az ut jókarbahozataJától 
függ, ne várja be a megyegyülés, míg 
az átirat megérkezik Sopronvármegyé-
tői, hanem már ma foglaljon állási 
újra ez ügyben. Egy aljas röpirat fan-
tasztikumai jó alkalmat nyújtanak 
arra, hogy Kőszeg város és a kőszegi 
kerület óriási többsége nevében sze-
retetéről és ragaszkodásáról biztosítsa 

főispánt, akinél többet még egy 
főispán sem tett Kőszeg városáért. 

Az alispán a felszólalóknak sorjá-
ban érdemi választ adott. A kőszeg-
sopronlövöi ut helyreállítása érdekében 
nem javasolta az uj feliratot, ellenbea 
Kijelentette: azonnal megsürgeti a 
Korábbi felirat elintézését. 

Az alispáni jelentés után a szent-
gotthárdi főszolgabíró megválasztására 
került a sor. 152 szavazaüesett Chernel 
Ernőre, a kőszegi szoJgabirósági ki-
endeltség eddigi vezetőjére, 99 pedig 

Kóczánra. Chernel Ernő meghatottan 
mondott köszönetet a megválasztásért. 

A tárgysorozat többi pontja most 
már gyorsan került letárgyalásra. Kő-
szeg város kérelmére és vitéz Szabad-
váry Ferenc indítványára a törvény-
hatóság 

egyhangú ha t á roza t t a l á l lást 
fogla l t a kőszegi j á r á s vissza-

á l l í t ása mellett . 

Vita keletkezett még vitéz Szabad-
váry Feren sajtórendszabályozó indít-
ványánál, amelynél Boros Imre szólalt 
el, az indítvány első részét magáévá 

léve, de másik részének elvetéséi 
kérve. A módosítást a törvényhatóság! 
bizottság, amely akkorára már jórészt 
gazdatagokból állott, 32 szavazattal 
25 ellenében elutasította. 

A viharos felszólalásokkal, izgal-
mas választással és Kőszeg vároyára 
nézve nagyfontosságú állásfoglalások-
kal lefolyt közgyűlést Ostffy Lajos dr. 
őispán délután 3 órakor zárta be. 

Egyes szám ára 12 fillér. 
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Kőszeg és Vidéke 1936. február 23. 

fl névtelen levélíró 
sohasem volt a hősiesség példaképe 

é* a férfi bátorság ideálja. Cz okból 

» .m is volna érdemes időt, munkát, 
nyomdafestéket pazarolni egy álneves 

szerzőre. 

De hogy az első ilyen alkalom 
l*gyen az utolsó kisérlet, hogy nt 
szaporodjék el nálunk ez a városunk-
tól — há'a Isten — még vadidtgen 
tynis, hogy Miskolc, Budapest, Szé-
kesfehérvár utan ne alkothasson Kő 
szegen is iskolát ez a stilus, hogy f 
bccsületrablás modern bajnokainak és 
s közélet öncélú utonállóinak elmenjen 
s kedve alattomos munkájuk további 
hivatásszerű iizésétől, foglalkozni kel! 
epy közelmúltban széles körökben 
álnév alatt terjesztett nyomtatvánnyal, 
ha még ugy is undorodunk a szánal-
masan ostoba, ellentmondásoktól 
hemzsegő és nyilvánvalóan valótlan 
Urtalmatól. 

Azon nincsen mit csodálkozni, 
hogy az tlyt,n zavarosfejü embtrne^ 
sem ferhti a kobakja alá, hogy világ-
nézeti cs ennek folyamányaktppei 
politikai kétdésekben még testverek 
kfl^ött is Uhit különböző felfogás. Azi 
jxdig el se rr kep zelheti szükreszabott 
eszében, hcj.y tszmtket önzetlenül 
m^győződesből is lehet szolgálni; 
hiszen mindenki önmagáról szokot 
mérteket vinni. Testvérháború nélkü 
egyenestn L-"égőjét veszítené az, ikt 
a magyar testverek közötti gyülöletbő' 
élhet csak nvg. 

Ha azonban megakadályozni nen 
is tudjuk, ho^y néha egymás hajának 
essünk, a nevtelen levélírók alatto.nos 
rágalou hu amait mégsem engedhetiü-
a Tejünk föle öir lei i 

Mégis csalt az az igazi férfiba 
torság, amely karriert, kenyeret, föld 
boldogságot, életei vet kockára, — 
még pedig a magáét és nem a ma 
sokét, — amikor u^y érzi, vagy tudja, 
hogy igaza van. Mégis csak az < 
talpig teifi, aki nyíltan kiáll és hiven 
kfeaii hite, tlvei es eszményei mellett, 
szembenall egyedül és mindenkivel 
szemben is, ha az ö igazságát vedi 

Ha igaz is az a megcáfolhatatlan 
tény, hogy n forradalmi idők felfor 
ditották az állammal és jogrenddé 
^jyutt a társadalmat is es ilyen idők-
ben felülkerüihtt mirden, ami alávaló 
amig a politikai világ kavarog és moz-
gásban van ; ha igaz is, hogy ilyer 
időkben folyton erőt veszt, vérzik és 
gyengül minden é'ték és érvényesülhet 
a nevtelen kvelirók hizelgesre és 
marásra egyfomán berendezkedett 
serege, sem államnak, sem társada-
lomnak, sem az ezeket mozgató par-
toknak es egyesületeknek nem lehet 
éldeke. hogy ez a mégis csak rendet-
len, beteg és ide 14 K res áilapot állán 
dó&uljon, vagy véglegessé váljon. 

A pusztulás fele haladnánk, hí 
nemcsak elszaporodna, de hitelre is 
találna ez a mindenkit benyálazó 
kigy 0-termeszeiü gyava réteg, amei) 
azokat is le akétja rantani a mocsátba, 
akik a lövészátkukban is, de a belső 
felfoidulások és a nagy megtántoro 
dasuk idejen is kenyeret, állást, hiva 
tait áldoztak fel, vagyorukat, eletüket 
tették kockára eszméik eivényesülé 
seeit, amikor pedig a névtelen levél 
iiók ts ragalmazó iellemtarsaik a 
legjobb esetben lapultak és bújtak, 
vagy elaljasodottsagukban az akkoii 
hatalon rál vádullak be és jelentette* 
lel névtelenül és rizikó nélkül m.n 
dtnkü, akin bosszút akartak állani. 

Aki álarc mögött él és ir, egész 
gondolkodásában és összes megnyi 
latkozasaiban a kakukmadár stílusát 
követi. Beleül a mas feszkebe, el akat 
nyelni mindent tolakodasával testvért, 
elől, hofcy negerőstdvén még a szü 
löket is k i l ök je a fészekből. Nem is 
tehtt 1 óla szegény feje, hogy ember-
társaitól is hasonlót tételez fel, mert 

ez a természete és mások megrágása 
a mindennapi kenyere. 

Ezért nem csoda, hogy minden-
kinek felkínálják szolgálataikat ezek 8 
törpe Coriolánusok, akik mindig csak 
azért szajkózzák, oiditják és harsogják 
a divatbajött jelszavakat, hogy elal-
kuvásuk tüze mellett megsüthessék a 
maguk pecsenyéjét, amint ez a röpirat 
szerzőjéről is ki fog derülni. A név-
telen árulkodásnrk igen közeli rokona 
az árulás is. 

Megnyugtathatom azonban a röp-
irat szerzőjét, hogy — bár nem vállal 
tam a legitimista pártnak sem kerületi 
elnökségét, sem hivatalos képviselő-
jelöltségét —, én akkor is ott fogok 
állani a legitim királyság eszméje 
mellett, ha egészen egyedül maradok 
és még akkor is ott fogok állani, 
mikor ő, vagy eszmerokonai esetleg 
már a magyar király kormányához 
irják meg hódolattól ájuldozó névtelen 
levelüket ellenem és hasoaló gondol-
kozású társaim ellen, akik akkor a 
túlságos meghódolás és terdreboiulás 
mtait valószínűleg uiegint csak ellen 
zekbe szorulunk. 

Mind-.neseire nyugodian bizom a 
papságra és összes tarátaimra, hogy 
helyettem, az .áruló legitimista" he 
lyett inkább a röpiratban ajánlott 
Mitffy Józsefet ajándékozza meg bi 
zaimaval, hiszen mindketten elegei 
S7< lepeltünk már a nyilvánosság előtt. 
Minde nkinek joga van azzal barátkozni 
akivel akar. 

A röpiratnak n inden, szemé'yem-
mel kapcsolatos álliiása szemenszedett 
valótlanság. Amit velem kapcsolatban 
Mások szajába ad a l í pirat, ugyancsa* 

nazugság. 
Aki mar hozzászokott az ünnep 

léshez es a lehunogáshoz egyaránt, 
akit már a vállain vitt a tömeg, d<. 
ha'álra is keresett, aki már állott a 
lionlok poklában is, de a vörös 
fegyver tlőit is, aki nem is egyszer 
hagyta ott az állását, mert feifogasá 
val szembe került a hatalommal, annak 
nagyon mindegy már akarkinek a 
vállveregető e'ismerése, de a leg 
komisszabb hálátlanság is. 

Közerdek azonban a névtelen 
becsületrablók kiseptüzese a tisztessé 
g< s társadalomból es ez okból kei 
ezeket és a piszkos vádjaikon csám-
csogó tarsaikat a napra rántani, mert 
a felelőtlen alattomosságot kiszántani 
a közeletből más módon lehetetlenség. 

Ez nem is fog elmaradni. 

Dr. Freyberger Jenő. 

A kultuszminiszter 

Kőszegre jön, 

meglátogatja az iskolavárost. 

Németh Imrét a kőszegi kerület 
országgyűlési képviselőjét Hóman 
Ba.int kultuszminiszter l.osszaöb ki 
hallgatáson fogadia Ez alkalommal 
meghívta a kultuszminisztert Nemeth 
Imre, hogy látogasson el Kőszegre es 
a helyszínen ismerje meg az iskola-
vá'os pioblémait. A kultuszminisztei 
mtgigéne, hogy meg ez iskolai évben 
a tavasz foljamán eljön Kőszegre. 
Ugyanezen alkalommal reszletesen 
tK fcdta Németh Imre Kőszeg város 
egyik legnagyobb problémáját, a tanító-
*ep7Ő üg>ét és rámutatott arra, hogyha 
a kormány annak idején évekkel eze 
lőtt tett igéretét beváltotta volna és a 
kilátasba helyezett kettőszázötvenezer 
pergő tamágatásban részesíti a várost, 
sohasem keletkeztek volna a nagy 
anyagi bajok a varos gazdasági élete 
ben. 

A kultuszminiszter igen nag> 
me-géitést mutat ezen nagyon nehez 
pioblémával szemben és máris felhívta 
a képviselőnek a figyelmét egy e téren 
járható olyan útra, amely talán meg 
o ld j a a városnak ezen legnehezebb 
keideset is. 

t ez a ragyogó asszony? 

Micsoda remek haj, 

mi ly gyönyörű f r izura -

mily csodás fény i 

N e m csoda, ha sokakban 

fe lvetődik a kérdés, 

vá j jon mivel is ápo l j ák 

ezt a gyönyörű ha ja t? 

K A M I L L O F L O R 
A szőkéknek készült a lká l imen-
tesKami i lo f lor Special Shampoo 
meg ta r t j a a haj természetes, 
a ranyos fényét es azt visszava-

rázsolja, ha mar eltompult voiro. 

B R U N E T A F L O R 
A sötét ha jnak készült a lka l i men-
tes Brunetaf lor Specia l Shampoo 
r a g y o g ó mély fény t a d és o sö-
t é tba rna sz ínárnya la toka t soha 
nem sejtett p o m p á b a n j u t t a t ó 

érvényre . 

Kőszegi jelenségek. 
A múltban szomo-uan láthattuk, 

amikor nagy pörei, v-.̂ y egyeb kelle-
metlenségei vot-.k a vaiosnak, vagy 
vezetőinek, akkor lu'ságosan foglal 
kozott velünk a magyar sajtó. Most 
ismét itt volt egy ily botrányos szen 
/.ació. Megáll- pithatjuk ezúttal ép az 
ellenkezője történt annak, amire egyes 
gonosztevők számítotok. Elárasztották 
az összes magyar napilapok szerkesz 
tőségeit azzal a szennyirattal, amelyet 
megküldöttek e vármegyébe is min-
denfelé. Már a hangja annyira aljas 
voit, hogy mind nhol od ikerult azon 
nal, ahova való, a szemeikosárba 
Csak 2 lap vette magának a fáradt 
ságot, hogy megállapítsa: a szennyirat 
szeizője sem a megadott cimen, sem 
Budapesten és köi nyékén, sem máshol 
nem letezik. Amit irtak a lapok ez 
esettel kapcsolatban, mindenesetre 
jellemző. Egy szempontból örvendetes 
is. Meg a szenzációra éhesek is kü 
lömbséget tudnak tenni a szenzáció 
és a gazság között. A szenny irat gálád 
nerenylője és esetleges cinkostársai 
nem éidemlik meg semmifele vonat-
hozásban, hogy veiÜK foglalkozzunk. 
De mivel a^ igazságszolgáltatás sújtó 
ökle nem egyik naptól a másikra éri 
el a tettest, hanem ehez idő kell, 
ezért van szükség arra, hogy egyszer, 
de egyúttal utoljára ezt az egész ügyet 
oly megvilágításban állítsuk oda olvasó 
közönségünk elé, hogy lássák azt a 
tényállást, amelyre eddig helytelenül 
alkalmazott kíméletből eddig jótékony 
célú fátyol volt borítva. A munkál 
most sem nekünk kell elvégezni, meg 
teszik ezt mások, befejezik a mai 
számunkban megjelenő nyilatkozatok. 
A mi szerepünk csak arra szorítkozik, 
hogy egyat mást citálunk a különböző 
napilapokból. 

Az Uj Magyarság, Függetlenség, 
Budapesti Hirlap, Pesti Napló napi 
lapokban különböző címekkel hivatalos 
helyről közreadott tényállás jelent meg, 
amelyből megállapítható, hogy a NEP 
Országos Központja utasította a Kő 
szeg kerületi vezetőséget még az 
elmúlt nyár végén, hogy Márffy József 

mindennemű pártténykedesét szüntesse 
meg A „Reggel" című lap irt 
egy hosszabb cikket, amelynek ez a 
ciire ; „Márffy élh.ircost nyugalmazták, 
de nem nyugszik", „Gyalázkodó röp-
iratokkal bombázza a NEP kőszfgl 
vezérkarát". E cikkhői vesszük a kö-
vetkező részeket. „Az este a fővárosi 
és vidéki lapok szerkesztőségeit es a 
NEP szervezeteit rnegltpő röpirattal 
árasztották el. Aláírója mögött az 
érdekeltek a „bombás Márffy" néven 
ismert Márffy Józsefet, a NEP kőszegi 
•Iharcosát vélik telismerni A primitív 
iállitásu gyalázkodó röpirat sorban 
ne^rágalmazza a kőszegi NEP szer-
vezet vezetőit." .Röviddel a nagy 
port feivert beszámoló után a NEP 
Kerületi szervezete fiyyelmeztetest ka-

pott, ho^y Márffy közéleti szereplése 
nem kívánatos. Az ítéletet vitéz Sza-
badváry Ferenc kerületi NEP elnök 
hajtotta végre s most ő all a maga 
nemében egyedülálló rágalomhadjárat 
központjában." — A Sopronvármegye 
vasárnapi száma a következő főcímmel 
hoz tudósítást. „Súlyos vádakat tar-
talmazó körlevelet küldenek szét a 
NEP kőszegi elnökéről, azzal vádolják, 
hogy Ostffy főispán helyére iör." A 
cikk többek között ezeket irja: .Tel-
jesen hihetetlenül hangzó nyomtatott 
körlevelet küldtek tegnap szerkesz-
tőségünknek. A körlevél súlyos váda-
kat szögez a kőszegi közélet legtevé-
kenyebb alakja, vitéz Szabadvary 
Ferenc szappangyáros ellen. Nem 
ismerjük ugyan Szabadváry urat, de 
elképzelhetetlennek tartjuk, hogy azt 
az embert akarja megfúrni, aki kiváló 
egyéni értékeinél fogva ugy a Kor-
mányzó Ur, mint a kormányelnök és 
Kozma belügyminiszter legnagyobb-
foku bizalmát élvezi. Egymagában ez 
a tény nullára redukálja szemünkben 
a körlevél szavahihetőségét." 

De ne is folytassuk, álljon itt a 
végkonkluzió: „Robbant megint egy 
bomba, hatása meglepő, minden be-
csületes ember egy frontba sorakozott 
fel az elvetemültek ellen, a bomba 
pedig maga alá temeti vetőjét." 

Gépírást ju tányosán 
vállalok. Cim a kiadóban. 
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A NEP országos vezetőinek elismerese 
vitéz Szabadváry Ferencnek, 
A NEP országos vezetősége a 

következő levelet intézte vitéz Sz.v 

badvárv Ferenchez: 

Egy nemzeti mozgalomban, mtly 
mindannyiunk fáradhatatlan és áldozat-
kesz munkássága révén érhet csak el 
kellő sikert, el kell készülve lennünk 
arra, hogy nehézségek támadnak, kő 
zöm'bös vagy rosszindulatú akadékos 
kodasok és támadások igyekeznek a 
mozgalom sikerének útjába állni, vagy 
vezetőit elgáncsolni. Ezek a tapasz 
tálatok nemcsak rragyar vonatkozás-
ban jelentkeznék, hanem külföldi moz 
gaimaknál is. A mi mozgalmunkban 
ezeket a nehézségeket egyformán érez te 
az országos központ is és a legkisebb 
községi szervezet is. Rögtön rá kell 
mutatni azonban arra, hogy ilyen aka 
dályok elsősorban olyanok, amelyek 
rek a magyar életből való kiküszö-
bölését a Nemzeti Egység mozgalma 
egyik főcéljának tekinti. Ez a meg 
állapítás azonban magába foglalja 
már azt is, hogy pártvezérünknek 
bizalmából a szervezet kölönböző 
pontjaira helyezett vezetőknek semmi 
körülmények között sem szabad 
visszariadni a munkájukat gátló aka-
dályok elől, hanem szívósan és abban 
a tudatban kell n üködésüket folytatni, 
hogy a szervezet tekintélyével minden 
korlatot, amely ennek a történelmi 
mozgalomnak ut ába került, elhárítsa 
nak. Meggyőződésünk, hogy munka 
társunl nak ebben a tevékenységben 
minden tényező a legmesszebbmenőeu 
segítségére lesz és mi a magunk ré 
szeröl is mindenkor és mindenhol 
támogatni fogjuk" 

Vitéz Marton Béla otszágos NEP 
főtitkár pedig ezt irja: „Biztosíthatlak 
hogy amint Ti nehéz viszonyok közö't 
becsületesen es fegyelrr ezetten az 
országos központ intencióinak meg-
felelően teljesítitek nehéz kötelesseg 
teket, mert megállapítom, hogy Kőszeg 
ketü'eiünk vezetősége felad ttának tel 
jes mertekben tudatában van és tiszt 
segét kiváióan tölti be, ugy nem, 
fognak engem sem átlátszó szándékú 
támadások eltéríteni arról az útról, 
ar ly nek helyességéről kezdettől fop va 
img vagyok győződve és i melynek 
eredményességet éppen a tehetetlen 
ségből fakadó tamadasok is bizonyít-
ják Biztoaitalak legteljesebb bizal-
mamról, mert mint munkatársunkat 
messze a helyi viszonylatokon tu! 
szervezetünk egyik legértékesebb ta* 
jának tekintlck." 
^ V N ^ S ^ ^ ^ W W W W y y W W W W 

GÍOSZ József püspök 
átvette az egyházmegye kormányzását. 

Feiemelő és bensőséges ünnepsé-
gek kereteben foglalta el a szombat 
helyi egyházmegye püspöki székét 
Qrösz József felszentelt püspök, apos-
toli adminisztrátor. 

Qrősz József szombaton érkezett 
meg Szombathelyre, ahol felekezeti 
különbség nélkül ünnepi disszel fogad 
ták az egyházmegye közelmúltban ki 
nevezett adminisztrátorát. Bár a fő-
pásztor egyenes kivánsagára hivatalos 
logadtatas nem volt előkészítve, mégis 
* pályaudvart zsúfolásig megtöltötte 
Szombathely és a vármegye katolikus 
közönsége. 

Vasarnap az ünnepségek egyházi 
'észé a székesegyházban zajlott le, 
amelyet szorongásig megtöltötték a 
hatóságok, a társadalmi egyesületek, 
j z egyházmegyéhez tartozó megyék 
küldöttsége és a hivők ezrei. 

Az egyházi ünnepségek lezajlása 
"tán, amelyek déli 12 órakor értek 
végtt, a küldöttségek a püspökvárba 
vonultak, hogy hódolatukat fejezzék 
k l az egyházmegye uj főpásztora előtt. 

Megnyílt 
Szaszföldy Éva festömíivesznö 

kiállítása a Városházán. 
Szászföldy Éva, a fiatal, nagytehet-

ségű festőmövésznő, mintegy 30—3b 
képb*i álló kiállítási anyaggal érkezett 
KAszegre. Szombaton ' nyilt meg a 
tárlat a Városházán. 

Szászföldy Éva művész család 
gyermeke. Édesatyja Szász István fes-
tőművész a Nemzeti Szalon alapító 
tagja, a Magyai Képzőművészek Eyye 
sületének választott tagja, a Műcsarnok 
30 éves kiállító művésze képeit több 
magyar múzeum őrzi. Leánya nem 
marad el atyja és mestere mögött. 
Mondanivalói ujak, eredetiek, kifejezési 
készsége könnyed, szinti frissek, fel-
fokozottak, ccsetkezelese szélesen ve 
zetett, biztos. Modein festő, de nem 
a túlzottan újszerű formakeresésben, 
valamely „izmus" erőltetett bajhászá 
sában, hanem témáinak megválasztá 
sában uj és mai. 

Ha képei közül bármelyik előtt is 
állunk meg, érezzük, hogy az a művész 
lelkének egy benső és komoly oda 
adással *«élt tiszta élménye. A „Búcsú 
sok" éjszakai képén a iánykák mind 
egyike ery-egy gyertyát, a maga kis 
világosságát tartja, viszi az éjszakába: 
talán el is vesznenek, eltévednének, 
ha nem voinának együtt, sokan. Meny 
nyíre tömeg az „Ey-uchnyem* cimü 
kép kis vaszonra festett negy feje. 
Négy fej, tömeg, de mégis négy Ön 
álló arcot ad. A „Tere-fere" vidám, 
falusi, trécselő hangulata az első látásr 
megfog. Mennyi mély érzés van az 
„Unalom" és a „Vágy" cimü képekben, 
mennyi szociális tartalom, a „Túlsó 
part* és a „Demagóg" ban es mennyire 
százszázalékosan festői és szép a 
„Naplemente". A többi kepék is — 
tájképek és csendéletek — mind bi 
zonyitjak Szászföldy Éva művészleiké 
nek nemes egyszerűségét, tehetségének 
sokszínű frisseseget. 

A kiállítást — amely egy hétip 
tart — K<V, íg műértő közönségének 
igen napy érdeklődése kiseri. 

Osztályharc 

a réten, legelőn. 

Nemcsak az emberiség, hanem 2 
természetes gyepek, a retek es ie^ lók 
növenyláis idaima is osztályokra oszlik, 
mely osztályok egymásstl állandó 
küzdelemben élnek. Persze itt nem a 
hatalomért, igaz, v.igy hamis jelsza 
vakért folyik a harc, hanem az eltet/ 
napsugárért, levegőért, tenyészterület 
ért. 

Emberi szemmel, hasznosságuk 
szempontjából tekintve, 3 osztályt 
különböztethetünk meg: a herefélékel, 
a fűféléket, a gyomokat. Amint az 
emberek között is szabályozatlan tár 
sadalomban a nagyhangú, könyökkel 
dolgozó, de rendszerint üiesfejü 
emberek törtetnek előre, ép ugy gon-
dozatlan réten, legelőn is a gazok, 
gyomnövények terpeszkednek, el 
nyomva az értékes füveket, pillangó 
sokat. 

Ha azonban gondozzuk a mező 
séget, pld. műtrágyázzuk, hamarosan 
az értékek kerekednek felül. A szuper-
foszfát foszfotsavának hatására nem 
csak több lesz a hozam, hanem első 
sorban a pillangósok, a herefelék 
gyarapszanak, de a fűfélék is, a 
gyomok azonban lemaradnak; egy-
szóval javul a széna, a fű minősége is. 

Vizállásos réten a csáté, meg a 
békátokká uralkodnak, de ha lecsa-
poljuk, alagcsövezzük és műtrágyázzuk 
(mert istállótrágya nálunk a mezősé 
gekre nem jut) egy-kettőre az édes-
füvek jutnak uralomra. 
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Egyedárusitó: Róth Testvérek, Kőszeg. 

Nyilatkozatok. 
Vaskuty Ervin aláírással megjelent 

röpiratban az én nevem is szerepel.— 
Kijeientem, hogy tudtom és en-

gedélyem nélkül került bele, mert én 
a politikában való szerepléstől állá 
somból kifolyólag is távoltartom 
magam. 

Kőszeg, 1936. február 20. 

Sárosi Is tván s. k. 
tanítóképzőim, h. igazgató 

— o— 

Alulírottak visszautasítjuk a Vas 
kuty név alatt megjelent röpiratnaV 
azon megállapítását, amely szerint 
nevünk mögé bújva egy aljas szenny 
iratban igyekezett bennünket egy ál 
hir'apiró maga melle rántani, szere 
pünknek valótlan beállításával. 

Kőszeg, 1936. február 20 

id. Ei tner Gusz t áv s.k. 
i f j . Ei tner Ousz t áv s k. 

malomtulajdonosok 

—o— 

A nyilvánosság utján tiltakozom 
az ellen, hogy egy Vaskuty álnév 
mögé bujt, átlátszó ostobasága miatt 
ryilvánvalóan rosszakaratú és egyéni 
erdekeket szolgáló, ocsmány szenny 
iratban nevemet forgalomba hozzák. 

Bu>major, 1936 február 19. 

Németh Zo l t án s. k. 
földbirtokos. 

—o— 

Bár személyesen is, a rendőrség 
utján is, a szerkesztőségek utján is 
meggyőződést szereztem arról, hogy 
i kőszegi választókerületben megjelent 
ostobául átlátszó szennyirat szerzője 
sem a megadott cimen, sem Budapesten 
és kornyékén nem létezik, ilyen kiadó-
hivatal sincsen, az igazi szerző, ez a 
gyáva falazó gangster, mégsem fog 
nár sokáig a sötétben bujkálni, mert 
visszakerül a neki jól Ismerős négy 
fal közé az alattomos nevtelen becsület-
rabló. 

Budapest, 193b. február hó 20. 

Jag i ts József s. k. 
—o— 

Alulírottak tiltakozásunkat fejezzük 
ki a Vaskuty álnév alatt forgalomba 
hozott röpirat olyan gálád beállítása 
ellen, mintha mi az abban foglalt aljas 
rágalmakat megállapítottuk volna, 
lletve annak terjesztéséhez beleegye-
zésünket adtuk volna. 

Kőszeg, 1936. február 18. 

i f j . Seper Ferenc s. k. 

ép. vállalkozó 

Benedek Mik lós s. k. 

eml. hadnagy 

Hammer Ernő s. k. 

egyetemi hallgató 

Budaker Gusz t áv s. k. 

tanitó 

Cserkut i Károly s. k. 
építőmester 

Feljelentést tettem ismeretlen tettes 
ellen, aki az én nevemben hívta fel 

kfonon B. d p st különböző poli-
tikai tényezőit es a most Vaskuty név 
alatt megjelent rCpirnt aljjs tartalmát 
az én nevemben igyekezett telefon 
utján teijeszteni A nyomozás szálai 
K<3szegre vezetnek. 

Kőszeg, 1936 febiuár 21. 

Hané ly Lász ló s, k. 
szobrászművész 

Törvényes útra tereltem azon 
becsületem ellen irányuló aljas me-
ényletet, amelyet ismeretlen tettes 
cövetett el az én nevemben azáltal, 
íogy Seper Ferec név bemondásával 
Budapest különböző politikai tényezőit 
elefonon felhívta és a most Vaskuty 
név alatt forgalomba hozott röpirat 
aljas rágalmait eképpen terjesztette. A 
budapesti rendőrség nyomozása szerint 
a merénylet Kőszegről indult ki. 

Kőszeg, 1936. február 19. 

ifj. Seper Ferenc s. k. 
ép. vállalkozó 

Kitüntetés. A TESZ országos 
elnöksege vitéz Szabadváry Ferenc 
kőszegi gyáros, emléklapos huszár-
kapitánynak a TESZ jubiláris nagy 
érdemkeresztjét adományozta. 

Kinevezés, A vallás- és közok-
•atásügyi miniszter a megüresedett 
kőszegi polgári fiúiskolái rajztanári 
állásra Kovács Árpád oki. rajztanárt 
nevezte. 

Névmagyaros í t ás . Stumpf Kál-
mán Máv. kőmives Serlegire változ-
tatta családi nevét a belügyminiszter 
engedelyevel. 

Az ág. h. ev. Nőegyesület mind-
izoknak, akik az estély sikeréhez akár 
felülfizetéssel, akár sütemény felajánlá-
sával és adományozasával szívesek vol-
tak hozzájárulni, ezúton mond hálás 
Köszönetet. 

A kőszegi j á r á s visszaál l í tásá-
val kapcsolatos kérdéseket , valamint 

város és keiület összes aktuális 
ügyi t tárgy dta meg egy hosszabb 
negbeszélésen dr. Ostffy Lajos főis-

pánnál vitéz Szabadváry Ferenc kerületi 
elnök. 

Németh Imre e l őadása Szom-
bathelyen A szombathelyi irodalmi 
társulatok vezetőinek meghívására 
Nemeth Imre országgyűlési képviselő 
irodalmi témákról tart egy előadást 
március hó folyamán Szombathelyen. 

Kitüntetés. Az Ipartestületek Or-
szágos Központja Decker Vilmos fod-
rászmevtert hosszú évi önálló ipari 
működéséért kongresszusi díszokle-
véllel tüntette ki, melyet a mai köz-
gyűlésen dr Gyöngyös Endre főjegyző 
iparhalósági bizlos fog a kitüntetettnek 
űnnepelyesen átnyújtani. 

Németh Imre a miniszterelnök-
nél. Németh Imre országgyűlési kép-
viselőt csütörtökön hosszabb magán-
kihallgatason fogadta vitéz Gömbös 
Gyula miniszterelnök. 

A Kőszegi Népművelés i Bizott-
ság a második körzet részére vetitő-
;ép kiutalását kérte a kultuszminisz-
eriumtól. Németh Imre képviselő 
Közbenjárására ezt a kérelmet a mi-

niszterium méltányolta és a vetítőgép 
beszerzésére 150 pengő államsegélyt 
utalt ki a Népművelési Bizottságnak. 

Stefán ia-hirdetmény. A vedő-
intézetben rendszeresített „Anyák is-
kolájában* dr. Kirchknopf Béla főorvos 
f. hó 27-én (csütörtökön) d. e. fél 
órakor tart előadást „Tudnivalók a 
csecsemők mesterséges táplálásáról" 
címmel. 

Bormérés. Ozv . S imon 
J ánosné Király-ut 21. szám alatt jó 
vörösbort mér. 

t". 
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Bucsu-estély. A helybeli polgári 
fiúiskolái tanártestület mult hetfo esté-
jén a Szombathelyre áthelyezett Lénárd 
Ödön rajztanár tiszteletére a Dorner 
féle vendéglőben kedves bucsu-estélyt 
rendezett. Ebből az alkalomból fol>ólag 
Marasztó Ferenc igazgató lendületes 
felköszöntőjében bensőséggel és ai 
elismerés hangján méltatta a távozó 
kartárs eredmenyes, ügybuzgó mü<ö 
désehez fűződő érdemeket, ugy tanügyi, 
mint társadalmi téren. Di. Gyöng>ös 
Endre városi főjegyző a városi h»tó 
ság képviseletében köszönettel emlé 
kezett meg sikerekben gazdag kulturális 
tevékenységéről, melyet az évek hosszú 
során át mint a kőszegi népművelés 
titkára és a városi muzeum rendezése 
körül kifejtett. Lénáid Ödön tanár 
meghatva mondott köszönetet a nyil 
vánitott ovációkért, elhangzott elismerő 
szavakért és kiemelte, hogy érzelmi 
kapcsolatai sok tekintetben ezután is 
KősZeg városához fűzik. Az ünnepeli 
utódját, Kovács Árpád rajztanárt Ti 
hamér Gusztáv üdvözölte; Vivánva azt, 
hogy itteni n unkássaga mind eredmé 
nyesebb legyen, fiatrlos agilitását s 
munkaképességét minél hasznosabban 
tudja gyümölcsöztetni e varos és a 
magyar tanügy javára. Kellemes han-
gulatban folyt az élénk társalgás a késő 
esti órákig. 

A Leánynevelő tánctörténet i 
bemutató ja . Országszerte ismert és 
elismert Kőszeg zenekultúrája. A kő-
szegi közönség kifinomodott Ízlése és 
magas zenei iskolázottsága e téren 
mindig a legtökéletesebbet és a leg 
magasabb klasszist nyújtja. A zenének 
rokonmüvészete a táncművészet az 
utóbbi időben nem talált megfelelő 
lelkes müvelésre pedig ha Kőszeg kul-
túrtörténetét lapozgatjuk fényes doku 
menlumokat találunk annak a múltban 
való ápolásáról. Annál osztatlanabb 
örömet keltett Kőszeg kulturtársadal 
mának körében az a tánctörteneti be-
mutató, amely az ev. líceum fényes 
keretek között nagy és előkelő közön 
4ég jelenlétében mutatott be. A tánc 
bemutató értékében annyira túlszár-
nyalja a megszokoft kereteket, a pom-
pázó toilettek, a ritmikus táncköltészet 
oly mély hatást gyakorolt a megjelentek 
fogékony lelkére, hogy vele érdeméhez 
méltóan óhajtunk foglalkozni s jövő 
Számunkban részletes, szines beszá 
mólóban igyekszünk méltatni. Az elő-
adást holnap, hétfőn megismétlik este 
pontosan 8 órakor a Bálházban. 

Óriási érdeklődés az uj .Fecske, 
szivarkapapir és hüvely iránt. A nagy-
szerű papiros gyártásánál egészségi 
szempontok domináltak és hogy semi-
lyen ártalmas anyagot nem tartalmaz 
azt bizonyítja a minden dobozban 
található intézeti hivatalos bizonyítvány 

Az evagél ikus nőegylet műsoros 
tái icestélye. A kőszegi evangélikus 
nőegylet vasárnap este jól sikerült, 
műsorral egybekötött zártkörű tánc 
estélyt rendezett a Bálház termeiben. 
A hangulatos estelyt, amelyen a város 
társadalmi és közéleti előkelőségei is 
számosan jelentek meg, egyfelvonásos 
vígjátékok vezették be nagy sikert 
keltve a közönség soraiban. A mulat 
tató műsor után rövidesen megkez 
dődött a tánc. Vig csárdással nyitott 
a cigányzenekar, és muzsikája az 
egybegyűlt nagyszámú közönség egyre 
fokozódó jókedvvel a legjobb han-
gulatban szórakozott és táncolt egészen 
záróráig. 

I r A f l í i n sürgősen e l a d ó . .Corona' 
l l U g C J J védjegyű, össze csukható. 

Bővebbet: Hangya r uh á z a t i fizlet, Fő tér . 

Az Ovodaegyesület ez évi rendes 
közgyűlését március hó 1-én, vasár 
napon d. e. V,12 órakor tartja az 
Óvodában, melyre az egyesület tagjait 
ezúton hivja meg. Abban az esetben, 
ha a közgyűlés határozatképes npm 
volna, rákövetkező vasárnapon, marc 
8-án, jelzett idSben lesz megtartva. 

A bábsz ínház előadásai , melyei 
március 1 re voltak tervezve és hirdetve 
közbejött akadályok rriatt néhány 
héttel eltolódnak. Megtartásuk napjat 
a kellő időben jelezni fogjuk. 

Bormérés. Kitűnő vörös 
bort mér Kuntner Ferenc Hegya j i 
utca 2. szám alatt. 

A Szent Család Otthon mű 
kedvelői előadás keretében mu t 
szombaton este a Szent Domonkos 
rendi zárda dísztermében szinreho7ta 
Csite Károly : Heje-huja kézfogó c. 
felvonásos tréfás színművét. A mulat 
ságos színdarabbal, amelynek tiszta 
jövedelmét az iskolai tejakcióra for 
üitották, a Szent Család Otthon r; ű 
kedvelői nagy s i K e r t arattak. Vog 
Elza, Nagy Gyula, Jagodits Rózsi é-
Nagy László a f'szertpékben jól ér 
venyesuitek. A többiek R^czetár Annn, 
Baumstingl Bözsi, ZettU r Ferenc, Ne 
meth István, Tompeck Ferenc mind 
mind tudásuk i e j tvával járultak hozza 

dtrab sikerehez. A darabot, átnélyel 
Krisch G.-za tanított be, vasárn p 
nagy sikerrel me^ismetelték. 

Helyi képviselői, egyéni 
vagy céget keres nagy biz'osi'ó intézet. 
Ajánlkozást levélben Szombathely, Fő-
posta 11 >. sz. fiók cimre kérünk. 

Az iparügyi miniszter ujabb 
tanújelét adta a kézmüiparosság iránt 
táplált jóindulatának, amennyiben a 
kőszegi ipartestület felterjesztésére 
egy darab kézi és erőmeghajtásu talp-
varró gépet bocsátott a cipészszak-
osztály szállitócsoportja részére ha-
szonkölcsönbe A gép az újpesti állami 
fa- és fémipariskola telepen van el 
helyezve. A haszonkölcsönzés ideje 3 
év, melynek leteltével a haszonköl-
csönbe adott gépnek örök tulajdonba 
bocsátása kérelmezhető. 

Anyakönyvi hirek az elmúlt 
fiirek. Születések: Mayer Pál és Ga 
mauf Erzsebet házasságából Erzsébet 
ág. ev., néhai Oberíeitner Aladár és 
Szokoll Mária házasságából András 
r. k., Forintos Ferenc és Lenbi Mária 
házasságából Róza r. k., Greger János 
és Kappel Terézia házasságából Lajos 
ág. ev. — Házasságkötések: Dras-
kovits Ernő Schatzl Annával, Puhr 
József Neuwirth Gizellával kötött há 
zasságot. — Halálozások: Scheck 
Ignácné 79 éves r. k., Zeisl Lipótne 
50 éves r. k. 

Népművelési előadások. 
Mult vavárnap d. u. 1 órakor is-

mét megindult a népművelési munka 
a leventék számára. Bognár Gyula ta-
nitóképzö-int. tanár Hunyadi Jánosról, 
mint az önzetlen hazafiság képviselő-
jéről, Tomory Pálról és Czibak Imré 
röl, mint az elvhüség megtestesítőiről 
mondott beszédet. Az előadásokat ér-
tékes kisérömiisor egészítette ki. 

Pénteken, 21-én este 8 órakor a 
tűzoltó szerházban rendeztek előadást, 
melyen szépszámú közönség jelent 
meg. Dr. Szegi Ödön tanítóképző int. 
tanár „A tüz kémiája" c. kitűnő elő 
adását nagy érdeklődéssel hallgatták, 
a vele kapcsolatos kísérleteket figye-
lemmel kisérték. Bognár Gyula a régi 
magyar világ tűzeseteiből ismertetett 
néhányat, majd az áll. tanítóképző nö-
vendékei néhány szép népszokást mu-
tattak be. 

Ma, vasárnap d. u. 3 órakor is-
mét mesedélután lesz a kőszegi ki-
csinyek számára. A vetitettképes mese 
bemutató ezúttal is az áll. tanitó-képzö 
Kaszárnya-utcai épületében lesz. 

Baleset 

Ipartestületi közlemények. 

Ez uton is felhívjuk testületünk 
tagjainak figyelmét a ma délután 2 
órakor tartandó évi rendes közgyűlé-
sünkre és felkérjük összes tagjainkat, 
hogy azon — különösen az iparos-
nyugdíj sorsdöntő kérdésében hozandó 
határozathozatala végett —, teljes 
számban jelenjenek meg. 

Ipartestület i e lnökség. 

SZÖLLÖOLTYÁNYOK 
Rip. Port. és Berl. Rip. I. alanyon, 

hazai sima és gyökeres vesszők jutá-

nyos áron beszerezhetők teljes garancia 

nellett. Árjegyzéket és árajánlatot 

kötelezettség nélkül küld 

Tunyoghy Zsigmond 
oki. szöllöoltvány termelő Gyöngyös . 

Hivatalos rovat. 
hogy Kőszeg 

erdőgazdasága 
hétfőn délelőtt ágfa 

favágás közben. A 
kőszegi fakitermelési munkálatok során 
az Öhaznál dolgozó Deckelmann 
Gyula kőszegi munkás a ballábát 
favágás közben megsebesítette. Társai 
részesítették első segélyben a súlyo-
san sebesült fiatalembert, majd hord-
ágyon behozták a kőszegi kórházba, 
ahol ápolás ala vették. 

Közhírré teszem, 
szab. kir. m. város 
ebruár hó 24-én 

árverést tart a „KLAUZEN'-nevü 
erdőrészletben; közvetlen a Kőszeg— 
röti országút mellett. Eladásra kerü 
nagyobb mennyiségű húzott ág rakás 
Árverés kezdete délelőtt 10 órakor 
Gyülekező a röti uton, az erdóreszle 
sarkán. 

Felhivom mindazokat, akiknek 
ismeretlen helyen tartózkodási helyéről 
vagy ezek hozzátartozóinak tartózko 
dási helyéről tudomásuk van, az ér-
dekeltek vagyoni érdekeiknek védel-
mében ezt sürgősen közöljek 
városháza 21. sz. szobában. 

Közlöm az érdekeltekkel, hogy 
m. kir. iparügyi miniszter ur elrendelte 
az ország egész területére kiterjedő 
hatállyal a hajlított fabútor szakmában 
a legkisebb munkabérek megállapítását. 
Egyúttal meg is alakította a megálla 
pitásra hivatott bizottságot. 

Felhivom mindazon hátralékos 
adózókat, akik ugy az elmúlt év végén 
mint pedig a folyó évi első negyedévi 
közadó tartozásukkal hátralékban ma 
radtak, hogy adófizetési kötelezettsé-
güknek 8 napon belül pontosan 
legyenek eleget, mert ellenkező esetben 

hátralékban maradt adózók ellen 
legszigorúbb végrehajtási eljárás lesz 
folyamatba téve. 

Közhírré teszem, hogy a város 
erdőgazdasága felvesz a már folya 
matban levő hétforrási bükkös gyéri 
léshez 60-60 embert. Tekintettel arra, 
hogy a kőszegi munkások egy része 
már a szölömunkálatokhoz fogott, 
védékiek is jelentkezhetnek Kiss városi 
erdőőrnél. Ugyancsak munkáshiány 
van Németh József városi erdőőrnél a 
Vöröskereszti bükkösben. Ide is szűk 
séges még 20—80 munkás. Jelentkezni 
Németh József erdőőrnél kell. — Köz-
hírré teszem továbbá, hogy az Irány-
pyergen tul lévő főhasználali és elő-
használati vágásokban ágfa vágható 
Özsébé; akik ezen munkára jelent 
eznek azoknak a vágás összetakaritás 

fejében a rőzsét ingyenesen áten-
gedjük. A rőzsevágók jelentkezhetnek 
szintén Németh erdőőrnél. 

vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármester. 
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Ház i asszonyok ! Megjelent a 
Dr. Oetker gyár ö töd ik kiadású 
fényképes ünnepi receptkönyve, 
nelyet kivánságra bárkinek ingym és 
bérmentve küld: Dr. OETKER A. 
Tápszerművek Budapest VIII, Conii-
u. 25. Sütőpor és vanilincukor ára 
most levelenkint 12 fillér. 

a csepregi-ut-

nál (Gubahegy) 

és egy k á p o s z t á s a vágóhidryU 

eladó. Bővebbet dr . Róka Lász ló 

ügyvédi irodájában, Kossuth L-u. 1. 

Megnövekedet t Kőszeg hús-
fogyasztása az elmúlt évben. Vas-
vármegye 1935. évi állategészségügyi 
kimutatását most állították össze. A 
kimutatás rendkívül érdekes számai 
beszámolnak az elmúlt esztendő állat-
betegségein kívül a vármegye megnö-
vekedett húsfogyasztásáról és az or-
szágosvásárok forgalmáról. Kőszegre 
vonatkozó adatok alapján megállapít-
ható: Kőszeg elmúlt évi húsfogyasztása 
nagyobb volt, mint az 1934-es évben. 
Rendes vágásra 828 (1934-ben 755) 
szarvasmarha, 462 (362) borjú, 4 (6) 
juh, 1941 (1806) sertés került. Kény-
szervágás során 12 (16) szarvasmarhát, 
33 (17) borjut vágtak le az elmúlt 
esztendőben. Az országosvásárok 
forgalma a következő volt. 7 vásáron 
751 ló és 741 szarvasmarha fordult 
meg Ebből 152 ló és 282 szarvas-
marha cserélt gazdát. Az 1935. évi 
áliatösszeirás adatai szerint Kőszeg 
aliatallománya: 787 szarvasmarha, 205 
ó, 961 serlés és 28 kecske. A fenti 
ad ttokból megállapítható: Kőszeg az 
elmúlt esztendőben 73szarvasmarhávfü, 
100 borjúval, 135 sertéssel, 16 kény-
szervágott borjúval fogyasztott el többet, 
mint 1934-ben. Ebben a kimutatásban 
csak a szigorúan közfogyasztásra le-
vágott állatok szerepelnek, amikft 
hatósági husvizsgálók közbenjöttével 
bocsátottak közfogyasztásra, tehát a 
magánházaknál megesett disznótórok 
és egyéb állatöldöklések nincsenek 
jenne. 

E g y „ S u n d a " 

cimbalom 
eladó Bálházzal szemben. Széchenyi-n. U. 

„Házasságfeíbontó okok* 
r ímen meg je l en t n ép i e s j o g i k ö n y v 
rendsze rbe f og l a l v a Ismerte t i az 
összes h á z a s s á g f e í b o n t ó és h á z a i -
ságé rvény te l en i t ö okoka t , v a l a m i n t 
a békés v á l á s s zabá l ya i t . Ir ta : dr . 
Qerő E rnő k a p h a t ó : t p e n g ő elő-
leges bekü ldése e l l enében Lapunk 
k i a d ó h i v a t a l á b a n , vagy a szerzőné l : 

— Nyomatott Rónai Frigyeskönyvnyomdájában Kőszegen — 
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