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i ŰSZEG Í/IDEHE 
ELÖhiZETÉSI ÁR egynegyed évre: 

Helyben házhoz szál l í tva 1*60 Pengő 

Vidékre póstán «•— Pengő 

Külföldre egy évre 3 dol lár 

> I © K | e l e i i i U m i n d e n v a n á r n a p r o ^ ^ e l . 

Felelős szerkesztő: 

vitéz Szabadváry Ferenc 

Udsdrtér 13. Talefontzdm * 

Kiadótulajdonos: 
Rónai Frigyes 

Udrhör 39. sz. Telatonsidm 23. 

Hirdetések mfllmttmoronUnt 6 fillér. 
Hirdetések dija előre fizetendő 

rtyilltér sora fillér 
SzOvegkSxAtti rakidmhlr sora 20 flílár. 

A gödöllői 

világ jamboree. 
Most. amikor revíziós törek 

véseink m ind inkább hangot adnak 
számottevő idegen o r s z á g o k b a n 
igy e l sősorban Angliában, a G ő 
döllőn m e g r e n d e z e n d ő cserkész 
világtalálkozó szinte fe lbecsü lhe 
tétlen p r o p a g a n d a erejével hat 
A iamboree cserkészif ja i , de első 
sorban azok vezetői ellátogatva 
megtépett hazánk fö ld jére , sze 
meikkel lá that ják, füleikkel hall 
hatják, hogy mivé tett bennünke 
a pillanatnyi rövidlá tás , m e g n e m -
értés, — mint tették ké t ségessé 
Trianonban Európa g a z d a s á g 
életét és nem utolsó sorban bé 
kéjét. 

A c se rkész j amboree t az olim 
piászok mintá jára négyévenkén 
rendezik Minden negyedik évben 
más-más o r szágban . Legu tóbb 
Londonban zajlott le a cse rkész-
világtalálkozó, ahol M a g y a r o r s z á g 
cserkészifjai s zép számmal vettek 
részt és fe lkészül tségük folytán 
számos bará to t állítottak igazságos 
ügyünk szo lgá la tába . 

Az eddigi jelekből ítélve jog-
gal állithatjuk, hogy a gödö l lő 
cserkésztalálkozó m é g a londoni-
oál is n a g y o b b s z a b á s u lesz. Az 
öt világrész minden számot tevő 
népe elküldi hozzánk képviselőit 
Az afrikai, ázsiai, ausztráliai szi 
getvilág ifjai é p p e n ugy képviselve 
lesznek Gödö l lőn , mint a művelt 
európai, amerikai nemzetek cse r -
készifjai. Joggal mondha t juk , hogy 
a jamboreen meg i smerhe t jük 
világ minden ember fa já t , hiszen 
a szélrózsa minden i rányából 54 
nemzet cserkészif ja i t láthatjuk 
gödöllői c se rkészvá rosban . 

A v i lág jamboree t á b o r p a r a n c s -
noksága mindent elkövet a siker 
érdekében. Budapes t rő l helyiér-
dekű vasúton, au tóbuszon naponta 
100.000 e m b e r kiszállítását bizto-
sítja kényelmesen Gödöl lő re . A 
táborbelépőjegyek árá t a lehető 
legmérsékeltebb á rban állapították 
meg, amennyiben 5 0 — 2 5 0 filléres 
jegyeket bocsá t anak ki. A ^ ; e r -
roekek, akik szüleikkel mennek a 
tábor megtekintésére , 10 éven 
alul ingyen nyernek bebocsá tás t . 

Mondanunk sem kell, hogy 
? tábor létesí tése százez rekbe 
került. Köve tkezésképpen senki 

kifogásolhat ja azt, hogy be -

lépőjegyekkel kívánják biztosítani 
a k iadásoknak legalább egy kis 
részét. 

Hisszük, hogy az augusz tus 
1-én lángra lobbanó gödöllői m a -
gyar cserkésztábor tüz nemcsak 
lá tványosság lesz, hanem lángra-
lobbant ja a művelt világ lelki-
ismeretének hamu alatt s zunnyadó 
zsarátnokát is, akik hisznek az 
ember i megbékülés , egymásra -
találás jobb jövőt formáló e re jé -
ben és Magyarország f e l t ámadá -
sában ! 

A Kőszegi Önkentes Tüzoltoegylet 
közgyűlésé. 

Vasárnap délelőtt 9 órakor tartolta 
i kőszegi önkéntes Tüzoltóegylet évi 
rendes közgyűlését Jambrits Lajos 
nyug. polgármester elnöklete alalt, 
amelynek a tüzollóegylet működő tagjai 
igen szép számban jelentek meg. 

Az elnöki megnyitó után Kirch 
<nopf Jenő tűzoltóparancsnok tette 
neg részletes jelentését, melyből a 
Következőket jegyeztük le : 

Az elmúlt néhány esztendőben a 
tüzoltóegylet által beszerzett tűzoltó 
autó, szerkocsi, mentőautó, benzinmo 
'oros aggregát és egyéb kisebb szerek 
beszerzése által felmerült 14.000 pengő 
adósságot folyó évben a tüzoltóegyle 
T>ár teljesen kifizette. Az adósságbó 
3.000 pengőt az Erdődy féle hagya 
tékból fizettek ki, a löbbit az egyle 
saját erejéből fedezte. 

Hosszasan beszámol ezután í 
jelentés az elmúlt év fontosabb ese-
ményeiről. Kivette részét a tüzoltóegyle 
a város jubileumi évének ünnepeibő 
és munkájából, mert minden ünnep-
ségen és azok előkészitő munkálatain 
élénken részt vett a testllet. 

Május 28 án az elmúlt évben 
tartotta az országjs tűzoltószövetség 
Kőszegen elnökségi, a vármegyei 
tűzoltószövetség pedig a díszközgyű-
lést, majd utána a Kőszegi önkéntes 
Tüzoltóegylet a jubileumi díszköz-
gyűlést. 

A győri országos tüzoltóversenyen 
is résztvett a kőszegi csapat, ahol 3> 
város tüzoltócsapata közül Kőszeg az 
skolaszerelésben a második, támadás 
ban pedig a tizennegyedik lett. 

A következő tüzeseteknél műkö-
dött közre a Kőszegi Tüzoltóegylet: 
Márc. 28 án erdőtűz az alsó erdőben, 
ápr. 10 én erdőtűz a Stájerházaknál, 
ápr. 25-én kéménytüz a zárdában, 
Tiájus 4-én kerités tűz a Sziget utcá 
ban, május 29-én tetőtüz a várban, 
unius 17 én kéménytüz a Várkör 30 

sz. házban, julius 8 án pajtatüz a 
reáliskolában. Két esetben az egylel 
vidéki tűzoltásban is részt vett. 

Március 17 én dr. Marinovich 
mre államtitkár, a tűzoltószövetség 

országos ügyvezető alelnöke szemlél 
ártott a kőszegi csapat felett, aki 
eljes elismerését fejezte ki. Különösen 

az nyerte meg tetszését, hogy riasz 
ására 20 tűzoltó 5 percen belül fel 
készültségben a tűzoltólaktanyán meg 
jelent. 

Tüzoltógyakorlatot a győri ver 
seny előtt hétköznapokon az esti órák 
Kan is tartottak 3 hónapon keresztü 
ietenkint háromszor. 

A vármegyei tűzoltószövetség 
április 20 tói május l-ig Kőszegen 
üzoltóképző tisztitanfolyamot rende 

zett A tanfolyamon 9 kőszegi tűzoltó 
lyert képesítést. Megszervezték az 
simult évben véglegesen a kőszegfalvi 
üzoltóságot is, mely jelenleg 19 fő 
JŐI áll. 

Az elmúlt évben beszerzett men 
főautót 120 esetben vették igénybe 
A mentőkocsit 36 esetben használták 
Az elmúlt évben a mentőautó 900 P 
hasznot hozott az egyletfiek. 

A részletes beszámoló után Jam 
brits Lajos polgármeiter elnök mon 
dott köszönetet a parancsnoknak és 
a tüzoltóegylet tagjainak azon szép 
és eredményes munkáért, melyet az 
egylet az elmúlt évben kifejtett. 

A pénztárosi jelentésből kitünőleg 
az egyletnek jelenleg 2045 pengi 
készpénz vagyona van. 

Néhány uj tűzoltó ezután az elnök 
kezébe letette az előirt fogadalmat és 
e?zel a közgyűlést az elnök be Is zárta 
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A Kőszegi Sport Egylet közgyűlésé 
A Kőszegi Sport egylet most tar 

totta meg évi közgyűlését, amelyen 
vitéz Szabadváry Ferenc a KSE ü 
elnöke ismertette részletesen az el 
mult év működését, reámutatva az 
egyes szakosztályok minden tekintet 
ben eredményes működésére. A fut-
ballszakosztály ujjá alakult, elnöke 
Kirchknopf Mihály, ügyvezető alelnöke 
Schedl Márton, intézője Borhy Károly, 
trénere Tomka János, pénztárosa Pék 
József és titkára Paár József. A pálya 
gondnoti és szertárosi tisztséget a 
KSE a birkózóbajnokságban évekkel 
ezelőtt invalidussá váltott Spandraft 
Mihályal töltötték be. A pénzbeszedöi 
tisztséget ismét Fehér Imre vállalta. 

Az ügyvezető elnök reámutatott 
arra, hogy a legnehezebb viszonyok 
között a KSE egyensúlyban tudott 
maradni, bár pályaépítési kölcsöne 
kamattörlesztésének csak részben tu 
dott a nehéz viszonyok között meg 
felelni. A kamatterhek csökkentésére 
a KSE egy gyűjtési akciót indított el, 
amelynek alapján a sportbarátok 50 
és 100 

gyűjtést a KSE tovább folytatja, mert 
negfelelő eredmény esetén kilátás vas 
arra, hogy meg szabadul az egyesület 
költségvetésének legkellemetlenebb 
tételetől, a kamatoktól. A KSE 1932. 
évi bevétele P. 5589.36 összeg volt, 
kiadása pedig P 5453.44 összeg. 
Ügyvezető bejelentette, hogy amikor 
I I évvel ezelőtt átvette az egyesületet, 
amelynek 59S6 pengő 96 fillér adóf-
sága volt akkor ez pályaépítésből ke-
letkezett. Az idén saját erejéből az 
egyesület a pályaépítésre nagy össze-
geket jelen helyzetében már nem tudott 
befektetni. Mégis megállapítja, hogy 
még soha olyan nagyarányú befekte-
tések nem történtek, mint ép ez éf 
tavaszán, mert vaknak kell lennie aki 
nem látja mennyire újjávarázsolták KSE 
sporttelepét. Na^y hálával tartozik az 
egyesület ezért elsősorban G l m b ö s 
Gyula miniszterelnöknek, aki ismétel-
'en interveniált a KSE érdekébe^ 
Ostffy Lajos főispánnak, a közbenjá-
rásokért és vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármesterhelyettesnek, aki Kősze-
gen legnagyobb lánogatója minden 
tekintetben a spolélet fejlődéséneit. 
Reámutatott még az ügyvezető arra 
hogy semmiféle nehézségtől és aka-
dálytól nem szabad visszarettenni és 
minél több akadály mutatkozik, annál 
nagyobb lelkesedéssel kell mindenki-
nek tovább segíteni az egyesületet. 
Ezután még ismertette a szakosztályok 
idei programját, majd pedig az 1932 
évi zárszámadásokat fogadta el és 
hagyta jóvá a közgyűlés. Ügyvezető 
zárószavaiban rámutatott még arra, 
hogy Vasvár negyében a MAV melletf 
a KSE az egyetlen csapat, amely 
megszakítás nélkül most már több 
mint 10 év óta állandóan részt vesz a 
bajnoki küzdelmekben. — Dr. Paílet 
József a közgyűlés végén meleg sza-
vakban mondott köszönetet az ügy-
vezetőnek kitartásáért és működéséért 
mert ha valaki tudja, akVor ö az, 
mint aki már active verette a sport-
egyesületet, hogy mennyi kellemetlen-
séggel jár egy sportegyesület vezetése 
és mennyi energia és kitartás ke'l hozzá, 
ip ezért, dupla kötelesség, hogy lel-
kesen és igazi szerelettel támoga?suk 
munkáját. — Ö^y ezeiő zárószivaival 
ért azután vé«;et KSE ez évi k^gyülése. 

pengős kamatmentes kölcsö 
nőket nyújtanak a KSE-nek. Ezen 
kölcsönök vagy egyben, vagy havi 5 
pengős részletekben is fizethetők s 
minden évben bizonyos százalékát 
kisorsolják és visszafizetik. Az idén 
eddig a következők jegyeztek: Dr. 
Pallér József 100, Schadl Márton 50, 
Kirchknopf Mihály 50, Grandics Jó-
zsef 50, Kovács Ödön 50, Böhmann 
Curt 50, Beregi Wank Andor 50. 
Somló Bertalan 50, Pintér József 50, 
vitéz dr. Nagy Miklós 50, Molnát 
József 50 pengő. E jegyzést és a 

Nagyobb tisztaságot kirán-

duló helyeinken és uj jelzé-

seket az Özkut felé is. 

Ezt kérik nyaralóink joggal. Álljon 
itt egyébként a levél, amit ez ügyben 
kaptunk. 

Nyaranta ismételten Kőszegen 
öltöttem el néhány hetet. Szeretem 

az Önök kedves kis városkáját s ez 
ÍZ érzés ösztönöz arra, hogy tapasz-
talataimat és kívánságaimat bizalom 
mai az Önök figyelmében ajánljam. 

Kőszeget fekvése, hegyei teszi< 
kidvtssé, vonzóvá. A város minden 
tekintetben alkalmas hely, ho^y a 
xönyebb turistaság kedvelőinek mep 
szálló és kiinduló helye legyen. Ne-n 
kicsinylem azt a tevékenységet, ami 

Egyes szám ára 16 fillér. 
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ennek érdekében idáig történt: az ut 
jelzések és a források gondozása 
menedékhelyek felállit«.sa stb. Mindez 
figyelemre es jóakaratra vall, azontan 
felelte kezdetleges és továbbfejlesz-
tésre szorul Ott van pl. az „özkuth 

poros kocsiúton végighaladtunk, az 
erdőbe érünk, ahol semmi nyomát 
sem látjuk uijelzesnek. Csak sok 1 o-
lyongás után találunk iti ott elfakuli 
festek-csíkokat a fakón. Sehol eg) 
pad, ahol a sétálók megpihenhetnének 
A forráshoz megérkezve, elktdvttle 
nedik a látogató a gondozatlansáj. 
szomorú képetői A forrás eldugult 
néhány rr.eitrnyire attól ásóval nyitót 
tak uj forráshelyeket! Szerttszét pa 
pirfoszlanyok es éielmaradványok. A 
pár év elölt itt táborozó cseikeszektö 
emeii mentdtkhtly piszkos, összefir 
kait és faragóit, tzzel szemtm gen 
dőljünk csak az osztrák nyaralóhelyek 
gondozott selautjaira, rru ntdtlhazciia 
jól megvalas/tott kilátóhelyeiie ! 

Az utak. mer.tdekhtlyek, forrasol 
helyrehozatalára, j . d ok ftlalliiasár; 
ts mindezek gordozására néhány 
pengft k i lure a vaios költségvetése 
ten elí iunyozni Miéit re vezttne bt 
Kőszeg is azt a gyakorlatot an it p: 
a Mairában mar n eglor.ositottak: 
hettnkint a város vagy a mrista szer 
vezet egy alkalmazottja I;tJátja a ki 
ránduló helyeket, Összeszedi a hulla 
dekot, es elszállít ja vagy a htlyszirtr 
elégeli. A gondosság és felügyele. 
latara, különöstn, ha a rendre es 
tisztaságra feliratok is kérik a közön-
ségét, óvatosak es figyelmesek lesznek 
a kirándulok is. 

A Hörtmann-forrás rég mtgéide 
melle volna a pompás vizentk meg 
felelő és méltó foglalatot 1 

A végcélt knal illemhelyek felálli 
tása is kívánatos! 

Jó szándékkal irt soiaimat az 
igen tisztelt Szerkesztő ur és az ille 
lekes körök tigyelmebe ajánlva, va-
gyok kiváló tisztelettel 

Lit ivari Sándor 

iparoktatási igazgató 

Yámháboru 

Bozsok-Rohonc között. 

E címen Itguiolsó szanunkban 
megjelent cikkünk nagy feltünesi 
keltelU 

Lianajanutik a dolognak illeteke* 
helyen is ts e cikkel kapcsolattan a 
következő eidekts kijelenitseket, rlltlvt 
nyilatkozatot kaptuk. 

A magyai —osztrák kereskedelmi 
egytzmeny rHaiaifoigalom szabalyo 
zasa* t . iejtzet vonatkozó hatáioz 
ványai szeiint a kisebb határszéli 
forgaion ban a hai&ikeiületbeli lako-
sok r aj onia ts sztn ely enkint — saját 
hasznalatukra — löb l tk közt 2 kgr. 
hűit vihetnek át. 

Artinihogy osztták elcsatolt terű 
Itten a hus itnytgesen drágább, mint 
magyar ttiülettn, a fenti engedmény 
a gyakoilattan oda fejlődöti, hogy 
Rohonc község lakósai a het 2—3 
napjan lömtgestn, 110—150 fő jön 
át bozsokia, ahonnan a megengedeti 
mennyisegti átvntek. 

A hu:n>k ny n.tnnyistgben való 
kivitele nemcsak az oszirak halar 
n.tnu haicsagokrak l ü n lel, hanem 
tönkretette az oszu k Urület n eszáros 

es hentes iparát. 
Ezen ipar, valamint az osztrák 

valuia kihozatalának vtdtlme érdé 
kéteii az oszuák hatáirren'i hatósa 
gok Kohor c ttiüleiet — anélkül, hegy 
a hatarforgain ai lezártak volra — 
tiltoit teiuleite nyilvánították. Ai 
oszu;k hatóságik eztn intézkedést 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy Ro 
tionc teiúlete a húsnak n agyar terü-
letről való bevitele szempontjától 
csenpesz terület és igy mindazok 

ellen, akiknél a fentiekben leirt módon 
bevitt hust talalnak, a csempészek 
elleni törvények szerint járnak el. 

A határőrség nem ^kadalyozója 
hanem elősegitője a határkerülelbeli 
lakósok érdekeinek és eztn esetben 
is a határőrség előmozdította a hus 
nak ily módon való kivitelét, mert ez-
által a törvények által adott keretekén 
belül: 

1. az amupyis nehezen értékesít 
hető allatttrmékek kivitelét és 

2. az osztrák valuta behozatalát 
segítette elő. 

Körülbelül lü napja indultíkme^ 
a tár^yalasok a m. kir. hatarőrség m 
kii vámhivatali kirerdeltség és a* 
osztrák határrrmti hatóságok illetékes 
sztrvti közütt, hogy ha r.em is a, 
egyezményben biztosított 2 kgr. hu.-
kivitele, de legal í tb — anint ; 
Kfszeg- Rőt—Keszthely teiüleiektn 
biztosiiva van — hettnkint 2-sztrsze 
mélyenként 12 5 dkgr. fus kivitelt 
biziosittassék. 

A tezsok —rohor.ci ván útnak az 
utlevel foigalom szamáia való n t g 
nyitása iránt az u j t d i javaslatok neg 
fognak tétetni. 

lilelekts helytn kijeltnteltek meg, 
hogy a haiáinak ktiekpaicn való ai 
Itpese ís a k< l apá toknak a ha'ár 
forgalcnlan oiyktptn való ktzeiése 
céljától — cir.int az Rőt ts Kethely 
l e t van — f. ho L5-en, isnetel 
kistrltitzestk után t j l ó l haiarn.enti 
éiitktzleitl hiv'ík Össze. 

kőszeg — csor.ka hazank 

\t[ti)\ilb Ettiajlalu v.úEke, 

Ntni ! Ez ntm a nyaialo-varos 
r tk l ín ja . Hittlts adatok alapjan aila-
pitotiak n.tg, Kősztg a legegtszse-
g ts t tb vaios, itt a I tgktcmzCbb a 
halálozasi arary. Most ptdig az atra 
Itghivatottatb tucosok Ktihy Antal di 
ts Rapaics R. iinak a Ttrmcsztitudo 
mányi Közlönyben ket hosszabb cik-
kets ebben n.tgallt pujak : legtnyhebb 
éghajlata Kősztg ts köinytktntk van. 
A cikk egyes részeit a következőkbtn 
ismertetjük. 

A Dunántul enyhesegél igazolja, 
hogy ott nincstntk olyan nagy es 
szinte tlemi csapasszamla mtno sza 
razsagok, mint az Allöldön, vagy akai 
brdt iyt tn es a legnagyobb szaiazsa-
gok is sokkal ton pitoiatb mellekben 
jelentkeznek. 

Újból meg kell mtg emiileni azt 
hogy a magassag növekedtevel ugyan 
csak csökkennek a hen ersekltti szel-
sóstgtk ts igy alacsony htgyvide 
ktinktn is lalaihaiunk ktdvtzo tnyht 
éghajlatú videkeket. Vtlen.enyem sze 
nnt a Balaton melleken Keszihtly és 
a keleti Alpesek nyulvanyain Kőszeg 
volnanak a legenyhébb éghajlatú vi 
dekeink. A kéidést részletesen meg 
ntm vizsgáltuk meg. Dr. R. A. 

tnntk a kéidesnek eldönteseben, 
ami udüles cs egészsegügy szempont-
jától egyaráni fontos nagyon enekes 
segítség a növény földrajz. 

A hazánk Mórájában még szereplő 
mtdiietán es alpesi-balti elemtk el 
urjtdese kijelöli azokat a helyeket, 
ahol az „enyhe* klima halasa n.utat 
»ozik Ltggazdagabb mtditerán flóra 
elemekben az ország mar terült ten a 
Balaton északi partvidéké, tthát körül-
belül a Bakony déli fele. Alpesi-bam 
f.óratltmekbtn viszont Vasnugye a 
kggazdagatb. Ntvtzeles es kivált 
u n utaió kCitlmtny ni a kiima tny 
hestgentk megitéltstben neg a nö 
venyhonositás is. Tudjuk, hogy ktnyts 
öiökzöldeket jlegjotb eredmernyel a 
vasmtgyti parkokban honosítottak. 
Ltgyen eleg iit a gy öngyösapatii, ká 
meni, a.sószelestei parkokra hivat 
kozrom. A p ih t i t t keitso aiisziok 
racia kimondoi ÍZ tr.y<ie klima 

miatt keresi fel Vasmegyét, amire 
megint legyen elég, ha a magyarság 
pátriárkájára, gróf Apponyi Alber're 
hivatkozom, aki Gyöngyösapátiban 
találta meg a korához illő legjobb 
klimát hazánkban. Báró Baich Mihály 
alábbiakat irja Aísószeleste klímájáról: 
„A vidék éghajlai altalálan, de külö 
n< sen ktriészeii szenpontl ól ntmesak 
Csonka Magyarország többi vidékti 
luz viszonyítva, hanem köztpeurc p^i 
viszonylatban is ktdvezőnek n ond 
haló és n érsek eltebb, n int Magyar 
ország bármeiy más tájin. A közeli 
A ' p e s e k n e k és kittrjt dl erdősegeinek 
kiegyenlítő befoiyasa, mely mar a 
Rábán tul erőstr. csökktn, Vasmegyt 
n;iLy részében érvényesül es meg 
nyilvánul a csapadék egyenletesebb 
elo^tásaban, a nyárt forróság lom 
pirsában és ami a kerteszet szem 
pontjából a legfontosabb a Itvegf 
paraiarialmának tmtlésébtn, ntly 
körülménynek köszönheti Vasmegyt 
vtgeiácicja elsősorban fiisseseget ts 
iide szinéi. Azonban enyhébb teleit 
ntm annyiia a Nyugat itfolyásának, 
mint inkatb az Adna közelsegtnek 
köszörheti, melyntk melege az Alpe 
stk ts Horvátoiszág közötti restr, 
tenyonulva, a Dunántul n:<gy része 
nek teli h í mersekleiét n.érsektlni tudja 
es Itheiőve teszi oly növenyek szabad-
löldi kultuiájat, melyek mar a Dunán 
tulnak kontinentálisabb vidékein is 
elfagynak" Tekinietitl atra, hogy a 
kim a tnyhesegehtz a ftnttbbi aita 
lános tényezőkön kivül az egészen 
ntlyi viszonyok is hozzájárulnák, igy 
ff kent a hely vedelt fekvtse, a nö-
venyItldrajzi terytk alapjan azt keli 
n or darunk, hogy a mai Magyaror 
sz.igi ttiűleien a legenyhébb helyek a 
Balaton északi partv elekén es Vas 
n.egyeben vannak a legvedttubb fek 
vésü pontokon. R. R. 

Sliindenféie rovat. 
Olyan kétsegbtejtCen üitsek, mim 

nőst, az osztrák füidíhelyek mtg 
solasem voltak. Vannak helyek, ahol 
2— 310 személy tetogadasra beren-
dezve, most a tő évadban 1—10 ven 
deg tariózkedik. Egész csomó bamu-
laios cdatot es péidat tudok felsora 
koziainr. Mondjak, nem is tud Ausztria 

ebből a katasztiófaból kiveigtdni. 
• 

A Sen merir.gen a nagy Pannhaus 
lezáiva, csak a sportszálló van nyitva 
A regi htres Erherzog Johannban 3 
vendeg volt. Reichenau legnagyobb 
szállójaban — bármennyire is hihe 
lellen — 1 vendeg volt julius köztpén 
A hires Thalhof csak szombat estén 
kint elevenedik meg, akkor is csak 
harmadara. Kaiserbiunn a Schneeberg 
es RcX legszebb pontján teljesen üres 
A híres tüidőhelyek közül pozitiv ér 
itsüleseim sztrint Aussee teljesen üres, 
Ischibtn tgy ismert nagy hotelban 
mindössze negy vendég van. — A 
Woltgang tó kornyéke teljesen üres 
St. Gilgen strandjan alig látni emberi 
es nem sokkal jobb a helyzet ai 

Attersee vidékén sem S igy tovább. 
• 

Kivétel néhány olcsó hely pl. a 
közeli Kirchschlag. Itt és még néhány 
hasonló helyen az olcsóság vonz. 
5—6 sdiingert adnak kifogástalan 
itljts ptnsict. Okuljunk, csak olcsó 

sággal tudunk Kosztgen is boldogumi. 
• 

Aki egyszer eljön Kőszegre, n tg 
sztreti vaiosunkat es visszajön más 
kor is. Dr. Moir.ár Imre ntjtvet Hii 
Sárival mát ntgyedik éve állandóan 
Kösztgtc jön. Többre becsülik, mim 
a modern kűl- es btlfö'di fürdőhelye 
ket. Lajtháek is eljöttek ezidén is 
Vagy nem erdekes, a Stabóhtgyen 
Rónay ftstómüvész neje már szintén 
negyedik éve jön el minden nyáron 

és három hónapon át tartózkodik ott 
egyhuzamban. 

Nagyon felkapták az utóbbi évek-
ben Tarcsafürdőt. Ezért aránylag 
eléggé látogatott, bár szintén nincs 
tele. Érdekes amit Szalonakon hallot-
tam. Feltűnt mennyire üres. S erre 
nagy csodálkozásomra a következő-
ket tudtam meg. 1910 ben 2210 la-
kosa volt, ma circa 8C0. Elköltözött 
Szalonakiól a zsidóság. 1919-ben 
1210 an voltak, ma 10 en vannak. 
Nem érdekes? 

* 

Ntmcsak Aus*tiia nyaralóhelyei 
vannak ily nagy bajban. Lapok irjak, 
a Lidó ts Velence is teljestn üres. 
C^ak olasz kirándulók látogatjak hét 
végén Velencét. A Balaionrol tudjuk, 
ott is katasztrófális a htlyzet. Svájc is 
üres. 

* 

Mirdezt tudva, olvasva, bár meg-
állapíthatjuk, hogy nálunk is sokkal 
gyengébb az idti idegtnforgalom es 
a nyaralék száma a tavalyinál, mégis 
az adott helyzttfctn még nagyon meg-
eltgedetttknek kell lennünk. 

* 

Az ein ult szombat esti térzenén 
megint ott láttunk 2—3C(0 embert s 
köztük nagyon sok volt már az idegen. 
Kirándulóhelyeinken és mindenhol 
máshol is most már erősen észreve-
httő a fő evad. Sok az isrntrds arcf 

akik évről-évre visszatérnek. Ez viszont 
rendkivül örvendetes jelenség. 

* 

A szombat esti térzenén megint 
elvezlük a városi zenekar állandó és 
ponpás fejit" desét. Ha most 

még e^ytniuhát kapnának és elké. 
süüine a zenepavillon, nem kellene 
már siránkoznunk kalonaztnekar után. 
Tökéletesen pótolja őket a városi 
fúvós zenekar. 

* 

A Hé'forrásnái rendbehozták a 
mentdékházakat. Nagyon szükséges 
es helyes intézkedes volt ez. Megva-
lósult egyebként a Hétforrásnál is az 
allandó korcsma. Jele a fejlődésnek 
és az idegenforgalom emelkedésenek. 
A tábla igy hirdeti: „Korcsma a róka-
lyukhoz." 

* 

Kellemetlen az éjjeli tüz. Rossz 
érzés fogja el az e.nbert, ha meg-
szólal a sziréna, amit azonban ellen-
súlyoz az örvendetes megfigyelés, már 
ugyanabban a peteben szólnak tűzoltó-
autóink is, rohannak derék tűzoltóink 
megakadályozni a veszedelmet. Mun-
kájuk a tett színhelyén pedig olyan 
precíz és tökéletes, hogy végered-
ményben mégis csak ny ugodtan alud-
hatunk. 

Három hónapra felfüggesztik a 
gazdaárveréseket. A költségek tekin-
tetében pedig nagyon körmére néznek 
az ügyvédeknek és a bankoknak. 
Mindez helyes. Kell is, hogy a gazdák 
lelekzethez jussanak. De ép oly indo-
kolt volna mindezen intézkedéseket a 
többi osztályra is kiterjeszteni, mert 
hisz nem lehet pénze a kereskedőnek 

iparosnak sem, ha neki nem fizetnek. 

• 

Megjelent egy jobb sorsra érde-
mes szegény llótásnak, Szentiványi 
Bélának „Kialvó lángok" c. könyve. 
Az Országos Művész (Szinház váro-
sunkban mindenhol ismert volt igaz-
^ató,a, akinek egész vagyona reáment 
vall .lkozására, e könyveben brutális 
őszinuséggel megdöbbentő dolgokat 
:át fel tlkeppeszlő és megdöbbentő 

micsoda helyzetben van a vidéki szí-
nészet. Erdekes városunkra vonatkozó 
megallapitása. Felsorolja tapasztalatai 
alapján, hogy osztályozza a vidéki 
városok es nayyobb helyek színházi 
kultui. ját r ngsorban. G5 helyet osz-
tály c . Első helyen Sopron van, 19 ik 
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julius 30. Kőszeg és Vidéke 3. 

helyen Kőszeg, Szombaihely pl. a 

30 ik helyen. 

Többször eljutok most a járás 
községeibe. Érdekes dolgok figyelhetők 
meg. Pl. Van egy kis község, ahol az 
idén ketten kaptak tanítói oklevelet, 
jövőre n ég hatan végeznek vagy kö 
népiskolát, vagy tanitóL épezdét. Majd 
minden háznak meglesz akkor az érett-
ségizett, de elhelyezkedni nem igen 
tudó lia víigy leánya. E lehetetlen 
helyzet ellen már maga a falu véde-
kezik. Nagyon természetesen és a 
leghatásosabban. A következő 7 év 
alatt ugyanebben a községben mái 

csak egyetlen fiu jár középiskolába. 
* 

Sokfelé eV elülök a megszállt nyu 

gatmagyarországi községekbe is. Kü 

lönös. Egyik falu 70% ban titokbar 

hilletisia, a következő falu 70%-ban 

dolllussista. Azt hiszem Ausztriáná 

még sok meglepetést étünk majd meg 

nem is a n gyon messze, hanem Í 

közel jövőben. 

H Í R E K 
A Bencés t emp l om búcsú já t 

vasat nap, f. hó 30 an ünneplik, b 
órakor szentseges mise, fél 9 kot 
szentbeszed, ^ kor nígymise, 10 kot 
cserdes szentmise, d. u. 3 órakoi 
vecsernye. A b c í a t szentmise a Jézu 
Szive ten plomban lesz. A 9 ótai 
ünnepélyes szentmisét Kincs Islvér 
papi i pitlatus, i paip'.etáros végzi 
az ünnepi S iór .ck Maiedi Atpad ben 
ces tanar, az uj Un plon&or dnok. 

Re fo rmá tus istent isztelet es 
jul. bO-an vósainap d" e. 10 ó ia lo i 
az iparteblület helyiségében. 

S zegha lmy G y u l a nyug. iskola 
igazgató, a fényképészet és diapozi 
livek nagy mestere, nagyon sok fel 
vételt keszitett Dunántuliól megjilerő 
müve szamára, a diapozilivek pedig 
meg aira is fognak szolgálni, hogy 
tanintézetekhez, egyesületekhíz is el 
jusson vetiteitképes előadásokhoz és 
igy működése varosunk és vidékünk 
tágabb kőiben való megismertetesébez 
is fog vezetni. Éidekes róla még fel 
jegyezni, hogy az idei fényképészeti 
kiállításon Budapesten első dijat nyert 
es hogy nehany evvel ezelőtt még 
Düsseldoifban is, hol a diapozitív 
fesleszet művészetét elsajatilotta, még 
mesterét is megelőző nagy dijat szer 
zttt. Kedden hagyja el varosunkat es 
a pilisi hegység tájékán folytatja n ü 
ködését. Nagy elragadtatással beszé 
Kőszeg város szépségéről nagy kul 
túrájáról, miiől sok feljegyzes jutott 
jegyzőkönyvebe. 

Áthelyezés. A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter Beyer Matild hely 
teli all. polg. fu iskol . i taráit a sop-
teni all. polgaii leányiskolához he 
lyezte át. 

Ha l á l o z ás . Kedden hunyt e< 
rövid szenvides után egyik köztiszte 
letten álló polgáiiáisunk, Kemer Ignác 
nyug. kat. népiskolai tanitó K) eves 
koraban. Dacára magas korának még 
mindig erőteljes derék ember volt 
Bélcsavarodást állapítottak meg lajla, 
leszá.litották a szombathelyi közkór 
házba, azonban n ár nem tudtak baián 
segíteni és meghalt. Szombathelyen 
temették t l nagy részvét mellett már 
több évekkel ezelőtt elhunyt felesége 
meile Egyetlen fia Kerner Viktor MÁV 
tisztviselő gyászolja. 

. .-.•aiozás. Kedden hunyt el 
h -.db betegség után 72 éves korá-
baii Hammer Mihály ácsmester Nagy 
szentmihály burgenlandi községben, 
remelése csütörtökön deiután voli 
nagy részvét melleit. Az elhunytban 
Ha 

n.mer János városi kéményseprő 
mester polgártársunk testvérbátyját 
gyászolja. 

Egyhá z i hangverseny A kőszegi 
egyházi énekkar augusztus 13 án va 
sárnap d. u. 6 órakor a Jézus Szive 
templomban jótékony célú egyházi 
hangversenyt rendez, melyre már 
serényen folynak az előkészületek. 

Az evange l i kus j ó t ékony nő 
egylet már minden intézkedést meg 
telt arra nézve, hogy augusztus 6 ára 
tervezett nyári mulatsága minél kedé 
lyesebb legyen és sok szórakoztatásra 
adjon alkalmat, jókedvre hangolja a 
közönséget, mivel a megelégedett kö 
zönségtől várhatja rendezésének anyagi 
támogatását, amire a nagyon kiürült 
pénztárának nagy szüksége van, hogy 
áii a sok segélyre szorult szegény 
•embert továbbra is megsegítse. Re-
mé-lhetőleg ftlülfizetések is gyarapítani 
fogják a tisz'a jövtdelmet. 

Mester és mi i lövész Kőszegen. 
Éidekes ember keiesett fel benünket 
Hégely József európai mester es mű-
lövőbajnok világkötü i útjáról haza 
térve, a kőszegi fiontharcos főcsopori 
vezetőségének meghívására szombaton 
este fel 8 es vasárnap delelőtt fél 12 
valamint deiután 5 órakor a Bálhá? 
kerthelyiségébtn tartja bemulaió mű 
lövészetét rendkivül mérsékelt helyá 
rak mellett, (állóhely 20 fillér) A be 
mutatandó löveszmutatványok külön 
féle testhelyzetből és fordított fegy-
verrel történnék. Van igen sok hu 
moros kacagtató és szórakoztató 
n utalvány is. A bevétel egy részét a 
helyi nunkanelküli hontharcosok fel 
segélyezésére foieiitják. - • Számo' 
lap kritikát mutatott, amelyből látjuk 
hogy valtban különleges tehetség 
aki mindenhol rendkívüli sikereket 
ért el. t u r í p a mi jd minden államában 
megcsodálták ki\aló tehetségét. 

A Fron tha rcos ba j t á r sak fi 
gyeimet felhívjuk, hogy Hegely Józse 
magyar lövőmester produkcióját a 
Balhaz kerthelyiségeben tartja csekély 
belépődijak mellett; további felvilágo 
silás a falragaszokon olvasható. Mu 
tatvány számai rendkívül érdekesek 
ajánljuk meglátogatni. a vezetőség 

Conco rd i a d a l á r d a balaton 
kirándulására jelentkezőket ezúton 
felkérem, hogy a befizetendő összegei 
legkesótb augusztus 5 éig nálam fi 
zessék le. Az indulás augusztus 13-ár 
reggel 6 diakor töiténik az ipartestület 
előtt. A forendtző. 

A T É B E nyaralási akciója Kősze-
gen. A Takarékok és Bankok Orsza 
gos Egyesülete tagjai gyermekei ré 
széie az idei évben is rendezett nya 
ralási akciót és 135 fiút és leányi 
nyaraltatott Kőszegen, akik részben a 
missiós házban, részben pedig a le 
ányliceumban voltak elszalásolva.. A 
gyermekek nagyon jól érezték magukat 
a négy heti kőszegi tartózkodásuk 
a'att, az egyesület vezetősége pedig 
már előre ts bejelentette, hogy a jöví 
évben is Kőszegen rendez négyheti 
nyaralási a gyermekek részére. 

Frontharcosok ! Szerdán este fél 0 
órakor a Mulatóban összejövetel. Meg-
jelenés kötelező. 

Tatay S á n d o r grafológus tekin-
tettel a sok oldalú kivár.ságia s £ 
kőszegi közönség egészen ritka mér 
vű érdeklődésére még a következő 
héten varosunkban marad. — Ircdája 
Csérnél u. 14. 

Bo im<! r é» . Elsőrendű fehéi 
és vörös t oit mer Özv. Simon Jánosne 
Király ut 27. szám alatt. 

Vendég l ős össze jövete l hétfői 

31-én délután 4 órakor a Dornei 

kertben. Mindtnki saját étdekeben 

jelenjen meg. 

Erdei mu l a t s ág lesz az Irottkőr. 

augusztus 0- án. vasarntp d. u. 1 órai 

(czdettel. 

B o i m é r é s . Kiváló vötös 

)ort n.er Zwaller Káioly Erdő utca 

7. sz. alatt. 

Fogakai 

pénzért kaphaf 

u e s ü h e . 
a 

: a j á l j a i t ! 
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A f o g a k e l v e s z t é s é t s z á m t a l a n e c e t b e n 
f o g k ő o k o z t a ' 

Előzze meg ezt a veszélyt, ápolja fogait Kalodont-tal í 
A helyes fogápo lás s zabá l ya : 2-szer évente fogorvos i 
ellenőrzés — 2-szer naponta fogápo lás Ka lodont-ta l ! 

ftfrJLO D P y 
fogkő ellen 

A k i sgazdapár t z á s z l óbon tó 
gyű lése v á rosunkban . A kisgazda 
pait vasárnap városunkban is zászlót 
bontott. A gyűlésre Kőszegre érkezeti 
Gallasz Rezső, dr. Rakovszky Tibor, 
Láng Lénárd és dr. Némethy 
Vilmos országgyűlési képviselők. -
Eckhardt Tibor másoldalu elfoglalt-
sága miatt kimentette magát. A kép 
viselők már szombaton este érkeztek 
városunkba. A gyűlés vasárnap elei 
előtt fél 11 órakor volt a Mulató 
kertjében, melyet közepes érdeklódes 
kisért végig. Szova Ferenc megnyitó 
beszéde után a képviselők szólaltak 
fel egymás után n indanny ian a Göm 
bös kormánynak a kartellek és állás-
halmozók elleni tehetetlenségét han 
oztatva. Rakovszky kü!ön birálat 

tárgyává tette külpolitikánkat is és azt 
helytelenítette. A közönség példás 
figyelemmel hallgatta végig a szóno-
kokat, akiket csok szociáldemokrata 
közbeszólások zavartak meg. Dr. Stűi 
Lajos befejező szavai után a közön 
ség a Himnusz eléneklesével távozott 
a kisgazdapárt zászlóbomó gyűléséről. 

Foly ik a c ipő k i á rus í t ás ön 
kö l t ség i á r a k o n Főtér 10 a lat t Ne 
legyen sa já t zsebének e l lensége 
és g y ő z ö d j ö n meg sa já t é rdeké 
ben a z á r ak r ó l . 

A ba r akk i f j ú s á g ának előadá 
sai óriási sikert aiattak. Közkivá 
natra a n ár ismertetett műsorral m i 
vasarnap délután 6 kor és este %9-koi 
megismétlik a műsoros előadsokat 

Moz ih i rek . Elmúlt Vasárnap is 
elég szép számú közönség nézte végig 
i jó darabot és ezért ma sem tan 
síiinetet a mozi, hanem bemutat egy 
ugyancsak kitűnő darabot. Cime: 
Nótásfiuk" zenés színjáték, nemcsak 

kitűnő slágerekkel, hanem szokailanu, 
érdekes tartalmas és izgalmas tartalom 
mai. A felvételek alatt hunyt el tra 
gikusan a híres német filmrendező, 
akinek ez a darab utolsó mestemüve 
Főszereplői a darabnak Ina Albrecht 
Ernst Busch mellett a vilaghirü tán 
cosnő La Argentína. Kiadós kisérő 
műsor is van ezúttal, mert a hangos 
híradó mellett még egy két felvonásos 
vígjáték is mepy Szőke Szakállal a 
őszerepben. „Nézd meg az anyját-. 

Hogyan i r j ák h a z á nk nevét a 
amboree ra érkező nemzetek ? 

Andol : Hungary, német: Ungarn, 
tszperantó : Hungarujo, finn: Unkari, 
észt : Ungari, litván : Ungarnjo, hol-
and : Hongarije, svéd: Ungern, fran 

cia : Hongrie, olasz : Ungheria, román : 
Jngarii , spanyol: Hungria, cseh: 
Madarsko, lann : Hung ria, lengyel : 
Wengety. 

A kőszeg—sopron i csere autó-
busz vasárnap Kőszegről 46 utast 
vitt Sopronba és 29-et Sopronból 
Kőszegre. A kedvezőtlen idő ellenére 
mindkét kirándulás nagyon szépen 
sikerült. 

12 éves é le tmentő . Schönfeld 
Károly hivatásos tűzoltó 12 éves 
Káioly fia a mult vasárnap a vágóhíd 
melletti fahídon tartózkodott ; egyszer 
csak észrevette, hogy a Gyöngyös 
vizében egy gyermek teste közeledik 
es bukdácsol. Nem sokat tétovázott, 
levetette kabátját, beleugrott a vizbe 
és a kisleányt partra hozta. A halál-
veszedelemben forgó 5 éves kisleány 
Schreiner pékmester gyermeke volt. 

Műkedve l ő e l ő ad á s a barakk-
ban . Julius 23 án a barakk munka-
nélküli ifjúsága Vrics Géza vezetésével 
bemutatta a nemesebb kultura iránt 
való érzékét és előadói rátermettségét. 
Kis otthonuk kiadásának fedezésére 
énekből, szavalatból tréfás monológ-
ból és egy tréfás színdarabból olyan 
előadást rögtönöztek, hogy a kis mű-
vész gárda szép jövőre jogosít. A 
mindvégig derült hangu'aiban lefolyt 
előadást a barakkból és a városból 
is számosan nézték meg és élvezhették 
azt az igyekezetet, melyet ez a magára 
hagyott ifjúság felmutatott. Pedig 
mégcsak rövid ideje, hogy kis ottho-
nuk fennáll és életnyomorusága között 
igyekszik a csüggedő szivekbe erőt 
önteni. A kezdet is megnutatta, hogy 
érdemes az ifjúsággal foglalkozni. 
Szereplésükkel kitűntek: Vogel Elza 
\ mama, Lamp Margit, leánya, Jago-
dics László fiu, Nóvák Imre a koca-
vadász, Nemes Margit a szolgáló, 
szerepében. Megható volt Bruckner 
Alajos hazafias szavalata, vidám de-
rűre hangoló Schwarz Károly sikerült 
Kinlornása és Ott Sándor öreg zsidó 
szerepe. Az előadást 30 n deiután 6 
és este 9 órakor megismétlik. Érde-
mesek a támogatásra. 

Deák sz ín t á rsu l a ta kitűnően 
sikerült pápái és mohácsi sziniévad 
után most vonul be Kispestre, ahol 
nagy szeretetlel fogadták a tavaly 
nagy sikert elért és Kispesten egy-
huzamban G hónapig tartózkodó tár-
sulatot. Deák rendezőnek Doktor 
Jánost szerződtette le. Honthy Hanna 
is vendé-szerepeit már. Augusztusban 
is. Második bonvivant is szerződtet. 

Ten i s zmérkőzés Szentgotthárd 
Kőszeg között Szentgotthárdon. Ered-
mény 3 : 3 . 

Egy a j tóku lcs találtatott a zárda 
előtti p.tdon. Tulajdonosa átveheti a 
kiadóhivatalban. 



» 

4. Kőszeg és Vidéke 1933. juliu', 30. 

Világmárkás autó p m f i y 
es motorkerékpár 

autóalkatrészek 
amerikai kocsikhoz, Citroen típusaihoz 

felszerelési cikkek 

l ego lcsóbb beszerzés i helye ! 

Saját erdekeben kérjen árajánlatot. 

NAGY JÚZSEF au'omB„b
<S

l.p,a.k«"2"" 
VI., Andrássy-ut 34. 

Telefon: Aut 221 97, 285-63. 

Egy kóbo r l ó veszet tkutyát 
ütOtt agyon Haramia László tegnap a 
Várkörön az ovoda előtt Proks gyep-
mestert megmarta s igy ó a Pasteur 
intézetbe fog k-rülni 

A s t r and f ü rdő e héten nagyon 
megelevenedett. N^h^ny melegebb nap 
kell csak s akkor mindjárt tele van-
nak a fürdők. A strandfürd ín minden 
melegebb nap délután fél 4 —fel 5 it; 
zene is van. Ily napokon külön 10 
filléres pótjegy váltandó A buffei 
állandóan nyitva van. A stnndfürdf 
belépőjegyei pedig a legolcsóbban 
vannak megallapitva. 

V a s á r n a p a KSE uszógá rdá j a 
Tapo l c á n vendégszerepe l . A ross? 
időjárás eziden eddig nem igen tette 
lehetővé úszóversenyek megrendezését 
Megjött a jó nyári időjárás s vele a 
KSE úszói is porondra illetve vizbe 
szállnak. Szorgalmas tréning után ma 
van első versenyük. Tapo'cára utaz 
nak, ahol Kőszeg Tapolca közötti 
úszóverseny es vizipoló mérkőzés 
kerül lebonyolításra. Augusztus ti án 
Kőszegen lesz revans. 

Ezévben is részt vesz a KSE 
a b a j n o k s á g b a n . Iniézóbizottsagi 
ülést tartott a KSE. amelyen vitéz 
Szabadváry Ferenc az int. bizottságot 
megelőző futballszakosz ály javaslatait 
terjesztette be. Felolvasta azon tagok 
névsorát, akik a havi tagsági pártoló 
dijaikat tendesen befizetik, valamint 
azokét is, akik az utóbbi időben ez 
megtagadták. Az int. biz. elhatározta 
a nagyobb propagandát taggyüjtés 
érdekeben. Ezután ügyvezető a fut 
ballszakosztály működésére vonatko-
zólag többféle javaslatot terjesztett elő, 
amelyek közül vitéz dr. Nagy Miklós, 
dr. Pallér József és Wáchter Gyu l ' 
hozzászólásai után egyhangúan a kö 
vetkező határozatot fogadta el. A> 
egyesület most is részt vesz a baj 
noki küzdelmekben. Felállítják a II 
és ifjúsági csapatot is. Az összei 
csapatok Tomka tréner fegyelmezése 
alá tartoznak. Az 1. b. szereplését 
nem engedélyezi szineiben, pályájái 
sem az l. b. nek, sem ezzel rokon 
a l a k u l á s n a k , sem tréning, sem verse 
nyekre rendelkezésre nem bocsátja 
mivel itt nem a sport fejlődését szol-
gáló egészséges rivalizalási tünetek, 
hanem egész más jelenségek mutat 
k o z t a k ' amelyek nem szolgálták Kő 
szeg egyetemes sportjának érdektit 
Vitéz dr. Nagy Miklós polgármester 
helyettes külön is hangsúlyozta, hogy 
az adott helyzetben és saját hatás 
körében mindent el fog követni, melv 
egyrészt biztositsa a KSE fejlődését, 
m á s r é s z t minden a sportéletre káros 
mozgalmat már csirájában elfojtson. 
Ugyancsak bejelentette még ügyve 
zető. hogy az ágyteritőgvár vezető 
ségével lefolytatott tárgyalások ered-
ményeként garanciát kapott a KSE 
nemcsak arra, hogy az ágyteritőgyár-
ban alkalmazott játékosok minden 
további nélkül szerepelhetnek a KSE 
szineiben, de arra is, hogy ezen játé-
kosokat a jövőben fokozottan ellen 
őrzik, hogy ezen szereplésből kifolyó 
lag semmi hátrány ne érje őket. Még 
több folyóügyet tárgyalt le az intéző-
bizottság ezután, különösen a szak 
osztályok ezévi programját. 

• A traf ik dicsérete. Sok a baj 

szaporodik a gond, sohasem volt 
olyan szükség jó füstölnivalóra, min 
nanapság. Nagy szerencse, hogy a 
trafik segítséget nyújt hozzá. Akik a 
szivarért lelkesednek, akar esküt is 
tehetnek a Nikotex-Faintosra, olyan 
jóizü, elegáns és mégis olcsó, mig a 
cigaretta hivei a találóan skót mem 
phisnek titulált Nikotex Leventében 
találják kedvüket és számításukat 
Korunk igazi hőse a pompás Nikotex 
Levente, mert jó, zamatos, kiadós és 
olcsó. 

Hivatalos rovat. 
6312 — 1933 sz. Közhirré teszem, 

hogy a város tul íjdonát képező gyü 
mölcsfák 1933. évi g'ümölcs termé 
sének nyilvános árverésen való eladása 
az időjárás miatt elnalasztatott és a 
szokásos módon 1933 évi augusztus 
hó 6-án vasárnap d. u. a helyszínen 
fog megtörténni; az árverés d. u. 2 
órakor kezdődik a vasúti hid mellett 
Bővebb felvilágosítás a városgazdánál 
nyerhető. 

Köztartozás fejeben lefoglalt ingók 
1933 julius hó 21-én délelőtt 10 órakor 
Kőszegen a városmajorban a legtöbbet 
i^érő<nek elfognak adatni. 

6149-1933. Közhirré teszem, 
hogy szabad fürdőhelynek a turista 
h'dtól a gyöngyös felső kanyarodóig 
evő terület jelöl tett et ki, amely táblák 
<al van megjelölve; máshol fürdeni 
szigorúan tilos. 

Ipartestületi közlemények. 
A». OTI azzal a Kéréssel fordult 

rz Ipartest elnökségéhez, ho^y figyel-
meztessék az egyes munkaadókat 
miszerint az üzemeikben foglalkoztatott 
i/ok a munkavállalók is bejelenten-
dők az OTI nal, akiket az illetékes 
iparhatóságok ipartestületeknél munka 
önyvük alapjtn taranak nyilvin, 

d í az OTI-nál azért nem jelentik 
be, mert velük olyan szerződése van 
tmelyek alapján az illetők az üzemnek 
lem alkalmazottai, hanem a tulajdo-
nosnak munkatársai (csendes társak 
parjogositvány nélkül) ezt tudomásul 
vétel és mihez tartás végett közöljük 
az érdekeltekkel. 

Ipartestületi elnökség 

Értesítem a n. é. közönséget, 
hogy a vezetésem alatt álló 

S r u c c - s z á l l ó l 

1933. jul. 31 -én bezárom, egyben 

a Mulató 
összes helyiségeit, újonnan be 
rendezett étteremmel megnyitom 

Kérem a n. é. közönség további 

szives pártfogását 

Plechl István vendéglős. 

Értesítem 
Kőszeg város és vidéke n. é. 
közönségét, úgyszintén volt 
vendégeimet és jóbarátaimat, 

a u g u s z t u s 1 - é v e l a 

STR UCC-szállodát és 
vendéglőt megnyitom. 

Abonenseket és penziót ugy 
mint menüt már aznap délben 
kiszolgálok. 

Tisztelettel 

Jesztl flntal 
vendéglős. 

<597-1933 Felhívom a gazdasági gép 
tulajdonosokat, hogy bárminő gazdaság 
<cpe mellett alkalmazott és dolgozó összes 
munkásait baleset ellenere biztosítani a jog-
következmények terhe mellett el ne mulasz 
szak akar saját, akár m i s gazd iságában 
vegeztet pépével munkát. Bővebb felvi lágo 
sitás a városi adószámvitel i ügyosztályban 
nyerhető. 

5191-1933. A városban levő azokró 
HZ épületekről mel jek csupán nyári időszak 
alatt vannak bérbeadva vagy haszná la tb in 
be j e l en tendő vallomás kapcsán f. é. aug 
lő-31-ig terjedő időben. Az augusztus 31 -e 
után bérbeadottakról pedig november 30-ig 
kell abevallast beadni B3vebb felvi lágosítás 
továbbá a be és kijelentő lapok a város 
adószámviteli ügyosztályban kaphatók 

A kőszegi kir járásbíróság mint telekkönyv 
hatóság. 1374/1933. tk. sz 

Árveresi hirdetmeny-kivonit. 
A Kőszegi Takarékpénztár ceg végre-

hajtatónak Randweg Antal és neje végrehaj-
tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé 
ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási 
árverést 11Ő0 P tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a kőszegi kir járásbíróság 
területén levó, Kőszeg városban fekvő, s a 
kőszegi 536-i. sz tjkv-ben A —t .sor és 
3705/a hrsz. alatt felvett »/« háznak és közös 
udvarnak Randweg Antal és neje szül Ne-
meth Mária nevén álló kétnegyedrész juta 
lekára 2<)00 P kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1933. a u gu s z t u s h ó 2*. 
n ap j á n dé le lő t t 9 ó r a ko r a telekkönyvi ha-
tóság hivatalos helyiségében (Chernel-u. 12 
I emelet) fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlan a kiki-
áltási árnál alacsonyabb áron nem adható el. 

Az árverelni s ándékozrtk kötelesek bá-
natpénzül a kikiáltási ár 107,-át készpénz-
ben, vagy az 1831 : LX. t. c 42 §-ában meg-
határozott árfolyammal számított óvadékké-
pes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
íogy a banatpínznek előleges birói letétbe 
helyezéséről kiállított leteti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte-
eket aláirni (1881 : LX t c. 147, 150, 170. 

§ § ; 1938: 41 t c. 21. § ) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet igérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bá-
natpénzt az általa igért ár ugvanannvi szá-
zalékáig kiegészíteni (1908 : XLt. 25 § ) 

Kőszeg, 1933 évi ápr 14 

Dr. R IEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök 
A kiadmány hiteléül: 

HERMANN FERENC sk. kiadó 

Ingatlan-árverés, 
Kőszegen ma vasárnap f. hó 30-án 

d. u. 2 órakor a helyszínen Brückler 
Ousztáv, a Szent János-hiddal szem-
ben levő 1360 Q-öles gyümölcsös 
kertes háza, gazdálkodásra is alkalmas, 
egytételben. vagy 130 ^-öles házhe 
yekben kedvezményes feltételek mellett 
szabadkézből önkéntes árverésen a 
egtöbbet Ígérőnek el lesz adva. 

Slltödemegnyllás. 

Schreiner János pékmester 

sütödéjét és péküzletét 
Klrály-uí 16. sz. alatt 

(saját ház) augusz tus 1-ével 

megnyitja. 
Szives pártfogást kér 

Schreiner János 
pékmester. 

Butoreladás. 
Különféle bútorok ma vasárnap 

d. u. 1 órakor önkéntes árverés utján 

a legtöbbet ígérőnek el fognak adatni 

Kelcz Adelffy-utca 9 szám alatt. 

•gy mosó katlan, egy bontószék, egy 
ágy és egy összecsukható vaságy, 
ovábbá egy asztal és képek. — Cim 

a kiadóhivatalban. 

Kézimunka-üzletünket 
augusztu3 I ére 

Városház-utca 7. sz. alá 
(a volt Laurinq-»r-üzlet) 

helyezzl lk Át. 
Kérjük a m. t közönség további 
szives támogatását 

B 4 R T O S N Ő V É R E K 

Gimsz 06a festő-
mázolómester 

meg 11 yitotta- üzletét. 

Kőszeg, Gyöngyös-utca ó. se. 

Elvállal a legegyszerűbbtől a leg-
finomabb munkák végzését. 

Szives pártfogást kér 

Mogyoróssy Ferenc. 

1 pengős vacsora 
ninden szerdán és szombaton este a 

M U L A T Ó B A N . 
Rintoit csirkét, vagy bármely más 
•cész ételt választhat a m. t. vendég. 

Literes és pintesüveget 

bármilyen 

mennyiségben v e s z 

STRUC-szállodás. 

Árverés. 
Augusz tus 3 án d u. 6 órakor 

a BARAKK ban bú to rok kerülnek 
birói á rverés a l á . 

Értesítem a n. é. közönséget 
és m. t. vendégeimet, hogy férjem 
elhunyta után 

borbélyüzletemet 
saját nevem alatt tovább vezetem. — 

Szives pártfogást kér 

özv. Rodler Antalné. 

i 
i 

Ssabóiialet megnyitás. 
Tisztelettel értesítem a n. é. közön-

ségét, hogy Kőszegen 
a Belvárosban 

a Hősi Kapu mellett ÍV olt Bartos 
kézimunka-iizlet) 

kész ruharaktárt 

és szabóműhelyt 
nyitottam, ahol mérték szerint a leg-
újabb divatú szabással készítek öltö-
nyöket. - A n. é. közönség szives 
pártfogását kérve tisztelettel 

Preiszinger József. | 

E L E K T R O j 
BIOSKOP Hí,Noz?s5 

Vayá rnap . j u l i us hó 30 án : 

Nótásfiuk 
Zenés színjáték 10 felvonásban. 

Nézd meg az anyját 
Vígjáték 2 felvonásban. 

A főszerepben Szőke Szakáll. 

Magyar hangos hiradó. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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