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Országzászlót kap 

Kőszeg. 
E^y. évek óta állandőan az érdek 

lödés középpontjában lévő terv rövi-

desen megvalósul: — országzászlót 

kapunk. 
A Bencés Diák egyesület kőszegi 

osztálya gyönyörű, egyben hazafias 

célt szándékszik tnegvalósitar-i. -

Augusztus 26 án és 27 én a f ő g i m -
náziun csodás fekvésű játszóterén 

szabadtéri előadás keretében szinre 
hozza Földes Imre : „Tüzek az éjsza 

kában" cimü irredenta drámáját és az 

előadások bevételéből akarja félálli 

tani a kőszegi országzászlót, mely 

egyben Vasmegye első országzászlója 

lenne. 

A darab főszerepének eljátszására 

sikerült megnyerni Harsányi Rezső 
színművészt, a budapesti Belvárosi 

Színház országos hírű tagját, volt 

bencésdiákot, aki kész örömmel állt 

a cél szolgálatába annál is inkább, 

mert kisdiák korában a kőszegi ka 

tonai reáliskolának — most Hunyadi 

Mátyás nevelőintézet — volt növen-

déke. 

A darab többi szerepét a múltból 

már előnyösen ismert bencésdiák mű 

kedvelők alakítják, akik már serényen 

dolgoznak dr. Tóth Zoltán a darab 

rendezője vezetésével. Minden remé-

nyünk meglehet tehát arra nézve, hogy 

olyan műélvezetben lesz részünk, mely 

méltó lesz Kőszeg kulturális tradi 

dóihoz. 

Idegenforgal ni szempontból is 

óriási jelentősége lesz a szabadtéri 

előadásoknak, mert már eddig is iq;en 

sok országos közéleti nagyság igérte 

meg az előadásokon való megjele 

nését. 

Biztosra vesszük, hogy nemcsak 

a kőszegiek, hanem a vidék is ószláv 

és valláskü'önbség nélkül támogatják 

a nemes célt, e'által eleget téve ha 

zafias kötelességüknek. 

Hit valósítsunk, meg 

a nyaraló-városban. 

Kaptuk a következő érdekes le 
velet: 

Lehet, hogy nem fogok célt érni 
papirra vetett terveimmel, mert talán 
többé kevésbbé megvalósíthatatlanok 
lesznek, de megkísérlem, mert azt 
hiszem a köznek teszek ezzel szol-
gálatot. 

Legelőször is Kőszegnek, mint 
nyaralóvárosnak, gőzfürdőre, de leg-
alább is kádfürdőre lenne szüksége, 
ho:y városunkban a nyaralók tisztái 
kodás iránti igényeit valamikép ki 
elégíthessük. Gondolok itt elsősorban 
az idősebb nyaraló hölgyekre és urakra, 
akik a szabad >an való fürdőzést nem 
kultiválhatják, különösen nem váró 
sunkban, ahol még igen meleg nyári 
napokon is n -glehetősen hideg a 
fürdők vize. E'.t a kérdést ugy talál 

nám megoldhatónak, hogy a rég 
Wick , illetőleg Csizmazia féle gőz- es 
kádfüid5t üzembe állitanók. Már mo-
Mvetőd'k bizonyára a gondolat: ér 
demes-e? Hat persze, hogy érdemes 
Ennyi áldozatot meg kell hozni a ny a 
ra ókért, ha Kőszegből ryaralovárost 
akarunk fejleszteni. Szerény velemé 
nyem szerint a leghelyesebb az lenne, 
ha azokat a lakáskiadókat, akik fürdő 
szobával nem rendelkeznek, alkalmi 
társulatba töinöritenők és kötelez-
nénk őket — személyenként heti 1 
darab fürdőjegynek megváltására. Azt 
hiszem, hogy a varosházán működő 
idegenforgalmi hivatalnak ez nem 
okozna munkatöbbletet. Akinek azután 
több jegyre lenne szüksége, valamint 
\ többi kőszegi halandók, akik talán 
szintén kedvet kapnának a nyaralók 
tói a kádfürdőhöz, esetenként vált 
hatnák meg jegyeiket, vagy esetleg 
némi kedvezmény biztosításával 5 —10 
es jegyfüzetkéket lehetne számukra ki-
bocsátani U^y gondolom, hogy a 
kádfürdőnek nyáron át való üzembe 
tartása nem jelentene különös áldó 
zatot a város számára, hisz nyáron 
alig kell fűteni a fürdőt, tehát az 
üzemanyag minimális, másodsorban 
meg a város eideiből kivágott fáknak 
hulladékából bőségesen el lehetne 
látni a fürdőt üzemanyaggal. Legn >-
hezebb probléma itt talán a fürdő 
tulajdonosával való megállapodáslenne, 
de talán ez se megoldhatatlan. 

Másodsorban a zenekarról sze 
retnék pár szót szólni. Jól tudom, 
hogy a város nincs olyan anyagi vi 
szonyok között, hogy valamit is áldoz-
hatna Kőszegre, mint nyaralóvárosra. 
Pedig propaganda nélkül, áldozatok 
nélkül siker ali*; remélhető. Aki nya-
ralni megy. pihenni, nemesen szóra 
<ozni szeretne, különösen vonatkozik 
ez a fiatalokra, akik életet, hangulatot 
jelentenek a nyaralók táborában. Kim 
c dalom, hogy városunk természeti 
szépségéi is na;yon sok embert von-
'anak nyaralasra, de szinte hihe^et 
enul felfokozódna azoknak a nyara 
lóknak száma, akik nem spórolni, h.i-
nem szórakozni jönnekvároíunkba, ha 
több szórakozásról gondoskodnánk 
számukra. — Örömmel tapasztaljam 
i közelmúltban, hogy a városi fúvós-
zenekar óriásit fejlődött agilis karna 
gyának buzgó fáradozása következte 
ben, de a zenekar tagjai majd mind 
iparos emberek lévén, nem várhatunk 
(ölük akkora áldozatot, hogy minden 
-ste térzenével szórakoztassák a kö-
zönséget. Hét, nyolctagú szimfónikus 
zenekar, mely jazz hangszerekkel is 
rendelkezik, feltétlenül kielégítené a 
.gkényesebb igényeket is. Az ilyen 
ól megszervezett kis zenekarnak olyat 
nagy repertoárja van, hogy akár két 
aónapon keresztül mir.denncipi játékkal 
változatos, élvezetes műsort tud adni. 
A Jköltsége kb. 2000 P-t tenne ki 
ulius, augusztus hónapja. Tehát arány 
ag nem is nagyon nagy összeg. Már 
nost ezen összeg előteremtése lenne 
bizonyára a legnehezebb feladat 
melyet megoldani igyekezvén röviden 
leirom az elgondolásomat. Minden 

lyara'ó után a bejelentésnél 50 f 
zenedijat vetnék ki (ez más nyaraló 
h'lyeken is szokásos) továbbá a 
aávetiáz. eőti i u. n. Koplaló-térre >0 
100 széket helyeznék, mely eket estén-
kinl a közönség rendelkezésére bo 
csájtanánk 10 fillér ellenéoen. A kávé 
háztulajdonos szintén biztos hozzá-
járulna a zenekar költségeihez. Vasár-
nap délelőttönként a reáliskola park-
jában hangversenyezhetne a zenekar 
20 fillér zenedijak mellett. Egyszóval 
talán mégis csak előlehetne teremteni 
az anyagiakat is. 

I "nportálni kellene Kőszegre fiatal-
embereket is, mert egy nyaralóváros-
nak erre is szüksége van. Ezt u^y 
gondolnám megoldani, hogy a Balaton 
nellett, Almádiban minden évben meg-
rendezendő diáktiborból szakíthatnánk 
ki ket-háromszáz egyetemi hallgatót, 
akik kész örömmel mennének Kőszegre 
hangulatot csinálni. Ez az üi»y azt 
hiszem a honvédelmi minisztériumhoz 
tartozik és igy közszeretetnek örvendő 
niniszterelnökünk, minden valószínű-
ség szerint teljes erejével támogatná 
ügyünket. Szerintem teljesen közömbös 
az, hogy 300 főiskolást Balatonalmá-
diban helyeznek el és élelmeznek,|vagv 
Kőszegen. Hely az volna elég hozzá, 
hisz nyáron az összes intézetek üresek 
és szinte kínálkoznak, hogy megtölt-
sék őket élettel. Milyen óriási propa-
gandát jelentene, ha minden évben 
más-más 300 egyetemi hallgató is-
merné meg városunkat és hívná fel a 
figyelmet a bizonyára kellemes eltöl-
tött nyaralás után erre az Isten ál-
dotta kedves, bájos, hangulatos kis 
nyaralóvárosra, a fővárosi intelligencia 
körében. 

Kérem szerkesztő urat, méltóz 
tassek talán levelem tartalmát, ameny 
nyiben lehetséges, magáévá tenni. 

Szerkesztő urnák kész hive: 

Dr. Tóth Zoltán. 

érdekeinek szemelőtt tartásával mindig 
városunknak és közönségének érdekeit 
•zo'gilta hosszú időn keresztül, felejt-
hetetlenné téve hosszú időre emléke-
zetét i5. Nyugdíjas éveit szeretett vá-
rosában akarta eltölteni, de a sors 
náskép intézkedett. 

Temetése f. hó 15 én volt a te-
mető kápolnájából óriási részvét mellett. 
A ravatalt a közvetlen rokonság ko-
szorúin kivül, az egyes testületek és 
a jóivnerősöknek koszorúi és csokrai 
egészen beborították. O t láttuk többek 
között. A szombathelyi M iv . üzlet-
vezetőség, a helyi állomás főnökségé-
nek és személyzetének, Czeke Gusztáv 
TI. kir. kormány-főtanácsos és csatári-
jának hatalmas koszorúját, a HÉV 
koszorúját s'b. A temjtési szertartást 
Kincs István apát, páp 11 prelátus vé-
jezte fényes papi segédlettel, a nyitott 
sírnál a helvi vasu^asság és a volt 
beosztottak nevében Hettlin^er József 
MW. intéző intézett a volt jó főnö-
kükhöz és jó kollegához utolsó Isten-
hozzádot és köszön^ szívből jövő 
szavakat. A temetés-n ott láttuk a ki-
terjedt rokonságon kivül azüzletveze-
tősé^ kiküldötteit, a helyi állomás 
összlétszámát Takács János MW. fő-
intéző-állomásfőnök vezetésével, a 
helyőrség és a Hunyadi-főreál tiszti-
kara tagjait s általában városunk 
szine javát az elhunytnak összes jó-
barátait, ismerőseit és tisztelőit. 

Brunner Imre f . 
Mult vasárnap a kora reggeli órák 

ban megkondult belvárosunk lélek-
harangja és mint a tüz terjedt el a 
szomorú hir Kőszegen, hogy városunk-
nak egy negyedévszázadon át volt 
állomásfőnöke, aki csak májusban 
met a jól megürdemelt nyugdíjba, c^y 
évi betegeskedés u'án elhunyt. Bár 
súlyos baja — későn kezelt cukor 
betegsége, amely egész belső szerve 
zetét megtámadta — előre engedte 
íövetkeztetni a tragikus véget, hal L 
urégis általános megdöbbenést kelUtt. 

Brunner Imre Sárvaron született 
1874 ben. Szombathelyen éretségizet' 
a Premontrei Főgimnáziumban, utána 
a vasúthoz kerülve Tapolca, Celldö-
nölk, Veszprém, Szentgotthárd voltak 
m állomáshelyei. 1905-ben mint fő 
isztet Nagy csákányba nevezték ki 
önöknek, onnét 1911 ben Kőszegre 
került mint állomásfőnök. Városunk 
)an nagy köztiszteletnek és szeretet 
nek örvendett a „Stáci", izig-vérig 
vasutas volt, amellett az előzékeny 
köztisztviselő mintaképe, aki a vasul 

A postás-árvaház telke. 

Mivel a postások lemondtak árva-
házuk megépítéséről, az a — egyéb-
ként helyes terv van kialakulóban, 
hogy a telket parcellázzák villák és 
házhelyek részére. 

Kétségkívül nagyon helyes ezen 
elgondolás. Azonban a postás á. va-
háznak szánt telek nagysága, fekvése 
és Kőszeg érdekei azt kívánják, hogy 
oda — ha lehetséges — monumen-
tális építmény kerüljön. 

Villák részére a tiszti üdülő előtf 
elterülő területet kívánják u^yis par-
cellázni azok tulajdonosai. Ilyen magán 
vállalkozást talán n .m kellene városi 
p arcellázással is megnt heziteni, ver-
senyt támasztani, hmem azt elősegí-
teni. 

A postás árvaház telkét megfelelő 
propaganda után fellehetne lalán 
jánlani. 

1. A TÉBÉ nek (a fél telket), 

2. a székesfővárosnak (a másik 
felé') Vagy más testületnek. 

Mégis csak szebb lenne, ha egy 
hatalmas építmény, vagv kettő emelné 
Kőszeg üdülő , gyógyváros jellegét. 

A TÉBE a múltban is épített nya-
ralókat. A székesfőváros pedig Várná-
ban (Bulgária) kapott ingyen telket 
nyaraló stb. részére. 

Kőszegnek oly csodás, gyógyító 
levegője van. hogv ezt kellőképen 
nem is lehet hangsúlyozni. Oda kell 
törekedni, ho^y a postás árvaház 
telkével ilyen irányú megoldást is leg-
alább is megkíséreljenek. 

Egyes szám ára 16 fillér 



2. Kőszeg és Vidéke 1933. augusztus 20. 

A kis&yules állast foglalt a bozsoki 
tiataratkelesi rehezsegek ügyeben. 

Kisgyűlés volt e heten, amtlyen 
több kőszegi és járási ügyet is letár-
gyaltak. Igy helyberhagyta a kisgyűlés 
a k( szegi 50 katasztrális ho'd; s törzs-
gyün ölcsös létesítéséről szó'ó hatá 
rozíuot. Perenye határozatát a r. k 
elen i iskola épületenek javításáról. A 
legérdekesebb volt azonban n állás 
foglalás a bozsoki ,határátkelési ne 
hézsegtk ügyében- Több cikkben reá 
mutattunk mar arra az egészen tart 
hatatlan állapotokra és sokszor ne 
vetseges heiyzettkre, amelyek abból 
t á n r dak , hogy Bozsoknal utlevélltl 
n« ii uhet aticpni a hí tárt, csak határ-
aikilesi igazolvannyal. Mivel azonban 
ezt a sérelmet mindennek dacára ser, 
elmartak orvosolni, bár a magyar ha 
tárközegek maguk is azon állásponton 
voltak es vannak, hogy az uilevellei 
való határátlípés lehetőséget feltét-
lerül lehetővé kell unn i , vitéz Szab^d-
vary Ferenc minden részében meg 
indokolt javaslatot terjeszteti ez ü>;y 
ben az alispán elé, aki az indítvány: 
a kisgyűlés elé vitte. A kisgyűlés 
Szabadvary indítványát'magáévá tett* 
ts e hatarozta, hogy a lozsoki h?iár 
átlépésnél az uile véilí igalom meg 
nyilasa érdekeben felír a belügymi 
niszterhez. Retmihetőltg e nyomatékos 
állásfoglalásnak most már majd röu 
desen meg is lesz az eredménye. 

Kulturest 
a leánygimnáziumban. 

Rendezte,: 11*33. augusztus 18-an 
az Ev. Ifjúsági Egylet. 

Telt haz! Nyári hangversenyen! 
Ugyan minek köszönhetjük ezt ? A 
beleptidijnincsne*, vagy az evangelikus 
ifjúság rendezesi nepszerüségtm k ? 
0>yan kuliuiest volt ez, hogy beillett 
volna kettőnek is Egyiket tudomány os, 
másikat zene előadásnak. De mikor 
ezek a csodásan törtető fiatalok sokat, 
nagyon sokat akarnak nyújtani! Majd 

< rájönnek arra, hogy a közönségnek a 
kevtsebb a több. Különösen felulva 
sásoknál kell arra vigyázni, hogy 20 
percnel tovább ne tartson és ha na 
gyon komoly a téma, akkor ennyi 
ideig se. 

A minden tekintetben kitűnően 
sikerült estről leszletesen kell beszá-
molni. 

A „Concordia" dalegylet kezdte. 
Magyar népdalegyveleget es Brahms 
Bölcsődalát adta elő Ludaker Gusztáv 
vezénylete alatt. Megérdemelt tapsokat 
araion. 

Arató Frigyes, akit nemrég még 
lövid nfcdragban láttunk, hosszú he 
^edlversenyt játszott. Rieding Concer 
tinóját. Szabatosan, biztosan, elisme-
résié n eitó technikával es a hallga 
tósagnak nyújtott nagy biztatással, 
hogy még ennel is jobbat lesz még al 
kaima tóL* hallani, ha igy folytatja. 

Holeczy Babcy bájos éneke, min 
mindig, ezúttal is magával ragadta a 
közönségét. Három dalt enekeít. Egyi 
ket kedvesebbe n a másiknál. És olyan 
jól esett ót ismét a pódiumon látni 
es azt is tapasztalni, hogy kedvesen 
csengó hangja semmit sem változott 
S ...ég erőteljesebb lett. Zajos tap 
f lejezte ki a közönség elisne 
lesei , á i itjusag vezérkara p e d i g pom-
pab viragboKtetával hálálta meg közre 
inükt d<.»ct. 

Katnet Károly soproni egy 
tt.nar nidjd haromnegyedóran at ue-

ts oivasutt az oiosz bols- / 
n u tol. lhen ertekes tanulmánya 
lod.rikruk. Szinte kár, hocv * 
^ . c i külön előrdást, l.ru/•>.« na' 
1A . vitetesenek minden r í " * »gyobb 
iígyelemmel kísérhettük ia, aml"t 

az egy ilyen hangverseny keretében 
lehetséges. 

Rövid szünet után, amire a nagy-
hőségben szenvtdő közönségnek szük 
stge is volt, következett az est nagy 
éidekessége, Bekené füttyszólói. Muli 
évben is hallottuk, akkor is megeső 
dáltuk és most is ugy volt, mintha 
először hallanánk. Csodás tehetseggel 
találja meg mosoly gó szájábón a hang 
?kála n ir.dtn árnyalatát, mintha han^ 
szén n szólna, oly könnyedén, biztosan 
L ár-onysimán vagy csattanósan, nagy-
szerű tenp^iamemummal és a kedves 
előadás mirden bajával. Falrengető 
taps köszönte meg a nagy élvezete 
és persze, hogy ráadást is kitapsolt 
magának az Önző közönség. Ptdig 
reméljük, hogy őt most már minden 
evben fogjuk hall?ni Egy gyönyört 
virágbokretaval kedveskedett neki < 
rendezőség. 

Köve tte a mély hant u Schönbauei 
Fiigyes néhány áriája. Erőteljes, mély 
basszusa és iskolázott hangja mind 
egyik enekszámát kitűnően tudta er 
vényre jutlaini és a zajos tetszésnyil 
vánitások meggyőzhették a közönség 
hálájáról. 

Végezetül az ifjúsági egyesület 
zenekara brillírozott ismét. Kováts 
Ferencnek „Elmúlt idők emlékei" cimü 
ábríindját játszották ügyesen és elég 
szé p Összhangzaiban Budaker Gusztáv 
vezerylettvel, akiről itt még azért is 
kell megemlékezni, hogy az össze-
zeneszán oknál a zönge rakiséretet ( 
látta el, még pedig oly rutinirozott 
Sfggal, hogy valóban derekasan hozzá-
járult az elert sikerekhez. Egészén 
bátran neki is adhattak volna egy 
szép virágcsokiot. 

Gratulálunk az ifjúsági egyesület 
nek a szépen sikerült kulturesthez és 
ha az Önkentes adomár.yokbol kultur 
tanyájuk teremepitesehez is kaptak 
valamit, meg is erdemélték. Dicséretes 
törekveseben igen szép jövőt épit ki 
maganak. 

Ki viseli a kárt? 
A nemzeti egység kőszegi szerve 

z< ehez több panasz érkezett kültnö-
. tn a gazda tagoktól, hogy a metszők 
egyszer az állat belét varjak a húshoz, 
máskor meg a belet sértik meg. Igy 
a sertesek elfullanak és a gazdákat 
nagyon sokszor 70-100 pengős károk 
érik. 

Az óhajnak megfelelően a ntm 
zeti egység htlyi szervezete eljárt s> 
illetékes helyen ahol a következőket 
mondották : A metsző mirden egyes 
metszesút teljes anyagi felelőséggel 
•artozik. Ha a metsző hibájából az állat 
elhull, akkor a metsző teljes anyagi 
kárpótlás tartozik fizetni. 

Téves az a felfogás, hogy csak 
akkor tartozik felelőséggel a metsző, 
ha kikötik magasabb dij mellett a 
.garantált metszést". A rendes dijak 
mellett, minden metszésnek garantált 
nak kell lenni. 

Mi tehát a teendő, ha a sertés a 
metsző hibájából kifolyólag elpusztul V 
Az állatorvost kihivatni, aki az állatot 
filboncolja s irást ad arról, hogy a 
metsző volt a hibás. Ekkor a metsző-
nek az állat teljes értékét meg kell 
fizetnie, n ég az állatorvosi költsége-
ket is 

Ha a metszők hibájából ismetel 
u n elhullanának az állatok, ugy az 
illető metsző többé engedélyt nem 
kap Kőszegen. 

Közöljük a gazdakkal azt is, hogy 
a rrfv » előtt a kezeit és műszereit 

nitt ni kell a metszőnek. Nem 

h a metszés után mossa kezeit 
\ s^zdak ne engedjék, hogy tisztátalan 
- *7;el az állat belsejébe nyu'jon 

.: I t S 7 ő. 
A nemzeti egység kőszer' .-re 

e s?iv«sen ad utbaigazi; j . 
forduló gazdáknak hason.ó ügyekben 

ÜTiindenféie rovat. 
Máriacellről már harmadízben 

irok e rovatban. De még valamit most 

meg kell írni. Elmúlt héten összeálltak 

négyen, hogyis mondjam csak : ház 

tartási alkalmazóitok ts elmentek Má 

rií etilbe ?u'ón. Vaijen eljutottak- t 

úrnőik is ezidén? Nehezen. 
* 

Hiába, minden rétegnek, osztály 

nak, általában mindenkinek annyira 

megnőttek kultutigenyei, hogy talán 

itt van igazában minden bajnak a 

kútforrása. 
* 

Szerény vigasz volt a kőszegi 

járás megszüntetésenél, hogy hivata 

os;.n Szombathely kőszegi járás nevet 

k, p unk. De viszont ahány újságot 

kezembe veszek, mindig esik azt 

olvasom, nagy címek aiatt, icy met 

ugy a „szombathelyi járásban". Má-

éit a szegény kis adományt is tlsik 

kasztják ? 
* 

A 11 es vadászok nagy ünnep 
séget rendeltek Sopronban, amelyen 
csak Becsből 1610 vendég veit részt 
Eihatáiozták, hogy mindt n évben tar 
iának ilyen nagy bajtársi napot vál 
takozva Győrben és Scpronban. Kő-
szegről vájjon miéit feledkeztek meg? 
Hisz nagyon sokáig Kőszeg volt a 
11 es vadászok zászlóaljának állomás 
helye. Pedig de ránk férne valamilyen 
hasonló nagyszabású idegenforgalom! 
S mily szeretettel várnók volt 11 es 
vadászainkat! 

* 

Igazán szép volt, ahogy a tűzoltók 
feldiszitették mulatságukra a Főteret. 
Az már azonban nem szép, hogy 
mennyire cserben hagyták, derék tüz 
oltóinkat. Kivül ptrsze zsúfolva volt, 
belülről azonban volt lyuk eleg Csak 
a pénztelenseg talán nem is volt oka. 
Mas okokat is keresek, de nem igen 
találok Vagy talán tradícióból a kő 
szegitk a tűzoltók nyáii mulatságát 

csak a sörkertben tudják elkepzelni V 
• 

A szép rendezés izelilőt adoli 
abból, milytn remek dolog volna, ha 
pénz meg sok más egyéb is ,volna 
a sok tenyleges nyomorúság meg nem 
.volna" a tervezett nagy nizzai kar 

nevál megrendezése az egész Főterén. 
• 

„Fanyar kőszegi kritika a 18-as 
emlékünnepről". Ez a cime annak a 
cikknek, amelyet a Sopronvármegye 
hoz le, átvéve mindenféle rovatunk-
nak a 18 soknak ünnepsegére vonat 
kozó két kis megjegyzését. A lap 
megemlíti, hogy ugy a bécsi, mint a 
a szombathelyi lapokban lelkes cikkek 
es beszámolók jelentek meg, de a 
Kőszeg és Vidéke cimü lapban már 
elütő a hang az eddig megjelent cik-
kek elismerő hangjától. A vegén ezt 
írja a lap: .Ezt a fanyar kritikát e 
helyről adrtssáljuk a rendezőség ci 
mére és varjuk mit felel a kőszegiek 
panaszára. Azt hisszük, ebben több a 

túlzott érzékenység, mint valóság". 
• 

Érdekes adatot olvasok a zsidó 
ságról egyik lapban, mely megállapítja, 
hogy a világ zsidóságának a fele mint 
egy 8 millió a Galíciától Ukraináig 
huzó területen lakik. 

* 

Megsegítette a jó Isten hazánkat 
a bő terméssel Altalábanvéve egy-
ötöddel termett több, mint a muli 
evben. De viszont persze itt van 
megint már a nagy baj. mert a gabona 
ár általában egy negyeddel kisebb, 
mint volt a mull évben ilyenkor. Akar-
*aV e bajokon segileni. Higyjük, hogy 
SÍK rül is. A gabonával való adófizetes 
uheitsege mindenesetre igen nagy 
|c'f ntőségü. 

•vot-yél vetette fel m..it évben a 

trianoni kereszt szép gondolatát. Ma-
gunkévá tettük. Sajnos az anyagiakat 
még nem tudtuk előteremleni. Most 
nagy örömmel hallom, hogy a front-
harcosok és az öreg bencésdiákok 
agilis műkedvelő gárdája is magáévá 
tette ezt a szép eszmét és igyekeznek 
majd anyagiakat előteremteni. Érdekes 
dr. Tóth Zoltánnak elgondolasa, aki 
szerint hatalmas, de egyszerű kivitel-
ben az óházon kellene felállítani, 
ahonnan mindenhova látható a trianoni 
kereszt. 

A soproni 18-asok válasza 
a kőszegieknek. 

Mindenféle rovatunk elmúlt va-
sárnapi és mai számában foglalkoztunk 
a soproni l b as ünnepséggel. — A 
„Sopronvármegye" aug. 17-iki, csü-
torti ki számanak első oldalán egész 
hasabos cikk jelent meg ez ügyben, 
amelyből vesszük a kővetkező legér-
dekesebb részieleket. 

„Valótlanság hogy a rendezőség 
Kőszegtől a szoborra 1000 P l kert 
volna és mivel csak 1C0 P t tudott 
adni, azért maradt ki Kőszeg neve a 
szobor hátán levő feliratból. Ezzei 
szemben tény az, hogy a rendezőseg 
tekintet nélkül az adakozás összegére, 
a szobor hatan csak Sopion, Szom-
baihtly, Magyaróvár megyei székhe-
lyektől es Se>pron , Vas es Moson-
megye adakozó közönségétől emlé-
kezik meg." 

„Arravonatkozólag, hogy Kőszeg-
ről végül csak kb. 4—5-en tudtak el-
vonulni a szobor előtt, hosszas uttö-
rés uian — ha ez tényleg ugy lett 
voina — szintén a kőszegiek maguk 
a hibásak. A kőszegiek, mint a volt 
18 ások egyik zászlóaljának kaszárnya-
tulajdonosai a soproni rendezőseg 
részéről X-sztr kaptak felhívást gyűjtés 
rendezésére, propagandára és végül a 
leleplezesi ünnepélyen való minél szá-
mosabb részvételere. Sok sürgető le-
vélre egy és fel év alatt, talán 3 nap-
pal a leleplezés előtt jött meg a meg-
említett 100 P-s adomány és egy 
rövid levél, hogy a nagy pénztelenseg 
folytán a kőszegieket csak Hayek 
Károly nyug tábornok egy vagy két 
kiküldöttel fogja képviselni. Ezen kül-
döttség vonattal való megérkezésük 
alkalmaval illő fogadtatásban és az 
ünmpség színén megfelelő elhelyez-
kedésben részesült." 

„Mindezekután azzal zárunk, hogy 
a Kőszeg és Vidéke fanyar kritikád-
ban löbb a tuLott érzékenység, mint 
a valóság.' 

Ezt az ügyet mi is lezárjuk a ma-
gunk részérói ket megjegyzéssel. Kő-
szegről nem ketten veitek részt, hanem 
a kőszegi menetjegyiroda szerint a 
külön vonatra 58 an váltottak meg 
volt 18-asok, jegyüket. 

A tabla felirata pedig nem azt 
mond ja , h o g y S o p r o n , Szombathely, . 
Magyaróvár megyei székhelyek, hanem 
azt mondja: emelték Sopron, Szom-
bathely es Magyaróvár városok. Igy 

tehát a volt 18-as kaszárnyatulajdonos 

garnizon Kőszeg városa mégis csak 

joggal csodálkozhatott azon, hogy 

Kőszeget e táblán nem találta meg 

Világmárkás a u t ó P N F i j 
és motorkerékpár 

autóalkatrészek 
amerikai kocsikhoz, Citroen típusaihoz 

felszerelési cikkek 

lego lcsóbb beszerzés i he lye 1 

Saját érdekeben kérjen árajánlatot. 

NAGY JÓZSEF 
VI., Andra-sy-ut 34. 

Telefon: Aut 2V. j1, 285-63. 
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lbáÜ. augusztus 20. Kőszeg és Vidéke 3. 

HÍREK 
S z e n t l s t v á n - r a p i t r n e p i n a g y 

mise van n a d. e. 10 órakor a Jé* us 

szent S z i v e - t e m p l o m b a n . 

L j a b b nya ra l ók . Laub Isivár 

zereakí demiai tarái, továbbá írchti 

na rn Richárd műegyetemi tanáisegeti 

valósunkban töluk i-ztnidtjtket. 

Névvá l toz ta t ás A belügymin sztei 

engeúélyevel Gioszmann Józsi i kő 

szegi szLiettsű IÍ nűórövtr.dék Gyai 

maii ra valtoztatta at a családi ntvét. 

E g y h á z i h a n g v e r s e n y K ő s z e g e n 

Yas&in.p deluian zajlón le a lezus 
Szive tenpl tn .ban az egyházi hang 
veistr.y, an.eiynek n agas nívója i r tat 
tükre voit Kőszeg nigy zenekuliuraja 
nak. Szabó János karnagy valóban 
diCfeeretien.elioan szép ftlfcüatoi oldott 
n t g én ikoi aztgyhazi ennekkai süti 
szt í t j lesevel gon pas n űs>oiban a regi 
es az uj zei.eiiodaloti.nak l en tk tn 
n.utatta t e a kőszegi közönségnél 
Az uj magyar egyházi zene apolasá 
btn ui l trő n unkát végzett akkor ; 
kair.fcgy, aniker a n o d t i n n.ígyai 
egyházi zene legújabb es legillusztii 
satb művelőivel isneitettt és kedvel 
tette meg a kar tagjait és a közönséget. 
Wtirich regi iskoiajabol a Missa so 
lennis: Kyrie, tíenedictus es Annusa 
szelepeit a n ü:oion elsőrendű alaki 
tasban. D tak—Bá idos és Báidos La-
jos a ca.ptlla koiusait tökéieus elő-
adásban nyújtott a kar. Az egymásba 
fcr.odó szolan.ok, nelytk kiizis elő 
idaM kívánnak nagyszerű hallast vá 
gotuk KI. A kainagynak: Szeretlek 
éüis latén*, m cimü kóiusa ugyancsak 
a n . üuun n uvészet bélyeget viseli 
magan, egyik legjobban sikeiült szama 
volt « kainak. A szólisták közül első 
serifen Kötner Mária operaházi n ü 
vesznőiői keil íregemlékezrün. Mezzc 
sogian hangja t a i t o i yos* n kellemesen 
haiott és ugy i. n agas légiókban n in i 
mtly hangotban knür.ően érvtnyesüli 
nen csak a tortéje, hanem az elhaló 
pianója is. A színezésben isko'apéldát 
n u aiot a n uveizr.ő, akinek nagyszerű 
kiejtese hatalmas hangterjedelme és 
előadasa valoságos z»-nei élmény volt 
Ugyancsak nagy hatást ért el Schőn 
bő üti Fiigyes (basszus) szólója is, aki 
hatáiozotti és nagytttjedelmü basszus 
hangjavai n ar legtLben is kiérdemelte 
a közönség tetszeset. — A jól sikerült 
előadast sajnos csak kevés számú 
közönség hallgatta végig, 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . A római 
katolikus hitközség elnöksége mély-
séges hálával mond köszönetet n ind 
azon hölgyeknek és uraknak, akik az 
augusztus hó 13-án a Jézus szent 
Szive templomában n.egtartott egyházi 
hangvetstnyen szerepet vallalni es a 
siker erdekeben faradni szívesek vol 
ti k Különösen ki kell emelnünk Körner 
Mana, a magyar kiiályi operaház tag 
janak táradtsabot nem ismerő kész 
seget, aki a vasár- és ünnepnapi 
istentiszteleteken is többször áhítatra 
kesziette és magával emelte a hallga 
tosagot magasnivóju fényes teljesít 
meny evei. Köszönettel adózunk Schön 
bauer Frigyesnek értékes szólóénekeért. 
A len.plom érdemes karnagya és 
az egyházi énekkar minden tagja, akik 
sok munkával es fáradozással a leg 
jobbal nyújtották, a hitközség legtel-
jesebb elismerését é r d n n e i ^ ki. -
Náhrer Mátyás a hitközség elnöke. 

Bécs varos nagy kau .-u> ün 
népségű i t i . d . ' . .pit I . I njéu, 
Emeljen rés?t vesz Serédi bíboros, 
valamit az ország főpász'orai is 
No y rciruv u z a i á ndok ' a i u i* vezci 

nek külön vunatokkal pu. i bu 9 ei 
és 12 en. Vasm. gyeböl I& icrveznek 
külön vunatuKdi. 

J ö v ő v a s á r n ap lesz az e.so bnj 
noki mérkőzés, II tgp« di^ Kőszegen, 
S-ir váual 

Trag ikus ha lá l . Cserkuti 
István, n int solfőr a szon baibeíyi 
Tanay cégnél teljesített szolgálatot 
Csüttriőkön délelőtt Pirkafőie vitte 
Baitíócz Árpád pénzügy^ri felügyelő 
ts csalícijat. Baidóczék Felsőcsatárban 
ebéd pihenőt tartottak, ezalatt Cseri uti 
lü időie ment. A fürdőben hirtelen 
toszullét fogta el., fczt azonban csal 
n uló epizódnak tartotta s tovább is 
vízben naradt. Ez okozta vesztél. 
SzivgCrcsÖt kapott, kihúzták, de n írt 
oivos éikezett, a sztrencsétlen eirben 
nár megölte a szivbérulás. Holttestéi 
Kőszegie hozták. Fiatal özvegyit é* 
kél apió gytreket hígyott hátra, akik 
iránt városszerte ntgy részvét nyilvá 
i u!t meg. 

Bécsiek k i r a r du l á s a Kőszegre. 
A bécsi órásmesterek ipar testülete 
it rde zett auiébusz kiióndulést Kősztg 
re íuguszius 19-én szombaton. A 
vendegeket a Hősök Kapujánál fogadta 
az itíegerloigalmi iicda vezetősége 
ahol a togadiatas utan atlután Góra 
kor a tecsiek ntgkcszoiuztak a hősök 
emlékn üvet. A szon bat estét és a 
vaséinapot Kőszegen töitik az ide^e 
ntk, akik n.tgtekutik a váios neve 
zetességeit ts vasárnap délután kii án 
dulást íendtznek a Hétfőmshoz. A 
ki i índuló tátsaság a Kőszegtn elköl 
tön vacsora után a keíó esti óiákbar 
téi vissza Btcsbe. A itrdtzőseg min-
dent el lövtt , hegy az idejövő idtgei 
kellenesen szóiakózhassanak. 

Baranya i J óska és 
zeneka ra hangverse-
nyez m a dé lu tán az 
Anda lgóban . 

Megjö t tek a kőszegi cserkészek 

a ltgjobb hangulatban a gtdöl lő i nagy 

tábotozásról ép olyan cstrdbtn, n i n 

amilyen csendben mentek. 

A Magya r s á g k i r ándu l ó i Kösze 

g t n . A M:gy ais?g kirándu ói vasárnap 
delelőtt fél lOórakar éikeziek Kőszegre 
akiket a vasúti állomáson az idegen 
forgalmi iioda vezetősége fogadott 
Az állomástól a vátosban vonultak -
kirándulók, ahol az idegenforgalm 
iioda vezetése mellett megtekintették 
a váios nevezetességeit a déli óráktar. 
meghallgatták a tiszteletükre rendezel 
hangversenyt, majd a Mulató kertjében 
elköltött ebéd után a legjobb hangú 
latban 2 órakor délután külön vonat 
jukon ismét tovább utaztak Grác felé 

Vendég l ős össze jövete l lesz 

kedden d. u. 3 órakor a Szabóhegyen. 

A Concord ia balatoni kirándulása 

fényesen sikerült. 

A S te fán ia Szövetség hétfőn dé 

lután 6 órakor a városhaza közgyűlési 

ermében ülést tart, amelyre tagjait 

ezúton is meghívja. 

Moz ih i rek . Legújabb hirünk, 

hogy egyenlőre megint nincsenek 

mozielőadások. Nagyon gyengén ment 

mozinak es igy ismét kényszerű 

nyári pihenőre tér. Ha ugyan nem 

hosszú pihenőre. Bár vannak tárgya-

lások folyamatba, amelyek talán lehe 

tövé teszik a mozielőadások meg-

tartását. 

A hősi kapu em lék t áb l á j ának 
fel irata ügyében döntött a minisz 
térium, amely az első közgyűlési hatá 
rozatot hagyta jóvá s igy az akkor 
elhatározott szövegű táblával lesz ki 
cserélve a mostani szövegű. 

Állatni g ép j á rműveze t öképzö 
(i>offor) t an fo lyam nyi l ik meg le 
szál l í tott t and i j akka l a tn. kir 
Technológiai es Anyagvizsgáló Intézet 
*ereteben szeptember 4 én p- f l 7 
otakor, az intézet Budapest, VIII. 
József körút 6. szám alatti helyiségé-
jen . Beírás naponta d e 9 l ór 
között az igazgatósági irr dá;» n, ahol 
le veleihez szükse. . : .inapoK a híva 
talos órák alati elózeusen Otszeicz 
helők. 

A k í s z eg i izrae l i ta h i tközség 

elnökválasztásának megsemmisítésétől 
emlékeztünk meg legutolsó számunk-
ban lövidtn. Dr. Kopfstein Lipót és 
Táisai kértek fel bennünket ezzel kap 
csolatban a kővetkező hir leközlésére : 
„Ismeretes, hogy a kőszegi izraeli'a 
hitközség <anuár 22-én elnököt vá-
lasztót. 3 ' jelölt volt, akik között a 
szavazatok igy oszlottak meg: Dr 
Kopfstein Lipót 22, Bass Rezső 11 
dr. H&V2S Gyula 7. Az alapszabályok 
értelmében kétharmad többség kell 
és mivel ez nem volt meg a két leg 
löbb szavazatot nyeit jelölt kőzöti 
sorsolni kellett. A sors Bassra esett, 
aki igy 11 szavazattal elnök lett. A 
választók egyrésze megtámadta a vá-
lasztást. A szervezeti szabályok éttel 
mében a panaszt a Vili községkeiültt 
biiósága Szombathelyen augusztus 
tf-án tárgyalta és a választást, a vá 
lasztási eljáiásnál előfordult szabály 
talanságok miatt n.tgsemmisitette. Az 
i'tlet jogeiCs. 

A Gyümölcs termelők Országos 
Egyesülete szeptember 25. és okió 
ber 10 ike között nagy országos 
gyün ölcskiállitást rendez, amelynek 
terdezésében resztvesz az országos 
Pon ológiai bizottság is. A kiállítók ter-
mékeiket keltő-Öt kg os csomagolás 
ban éitékesiihetik is Részletes fel vi 
lagositások lapunk szeikesztőségében 
is kaphatók. 

A kőszegi Po lgár i Lövész 
Egyesület nuguszius hó 20-án, va 
«amap d. e. 9 óiai kezdettel délután 
5 óiáig a sportpályán lévő uj lőtérer 
csziályozó céllövővtrsenyt rendez 
Fontosabb feltételek : Testhelyzet 
nllva szabadkézből. A lövéstk száma. 
2 pióbalövés és 10 értékelt lövés 
Távolság 50 méttr. Lőidő 10 peic 
Segédeszközök: Mir.dtn segédeszköz 
használata tilos, csupán a szijhasználat 
van megengtdve. Nevezesi dij : 20 
fillér, amely összeg 1933. évi augusztus 
hó 20-án délután 5 óráig eszközöl 
hető de személyenként 30 fillérrel 
Nevezéseket elfogadnak a tüzoltólak 
tanyában, Lepold Ernő titkárnál 
WSchter Roland pénztárnoknál és ? 
helyszínen a lőtéren. Az a versenyző 
aki legalább 85 pontot ló lövészmester 
cimet és ezüst jelvényt aki pedig leg 
alább 80 pontot ér el „fólövészM cimei 
és bronz jelvényt illetve a sorrend 
szerint az 5 legjobblövő ezüst, az ö< 
következő bronz es a 10 ezután kö 
vetkező legjobb lövő kisebbiteti lövész 
jelvényt kap. A versenyen minden 
köszeti lakos indulhat. Az érdekeltsé 
gek lövészei egyébként minden hétfőn, 
csütörtökön és szombaton megfelelő 
ötérrendszabályok betartása mellett 
saját tölténnyel gyakorolhatják a lövé 
szetet. Ezt a tűzoltólaktanyában kell 
lejelenteni. 

Baranya i J ó ska és 
zenekara hangverse-
nyez m a dé lu tán a z 
Anda lgóban . 

Éleslövészet . 1933. évi szeptem 

ber hó 2-án reggel 7 órától délután 

óráig a Cák község, cáki erdő, 

rányhegy (Zeigerberg), Pogány bor 

pincék és Kőszeg—kőszegszerdahelyi 

országút közötti területen a kőszegi 

és szombathelyi helyőrség harcszerű 

éles lövészetet tart. Az érdekelt lakos-

ságot a kőszegi állomásparancsnoksá 

ezúton is figyelmezteti, hogy a jelzen 

dőben és veszélyeztetett területen a 

saját érdekében senki ne tartózkodjék 

és hogy a helyenként felállított biz 

onsági őrük, illetve |azok utasításai 

nak mindenki vonakodás nélkül elegei 

e^yen, A vészé yeztetett terület egyéb-

ként a szokásos módon, kilátó pon 

okra tűzött piros fehér zászló is jelzi 

A KSE úszói ma adják vissza 

Zalaegerszegen az e ^ z ^iek muM 

vasárnapi kőszegi J ásat. Ki3 

még jelentkezhetnek u vezet*.sr t/ei 

A gödö l ő i azurf lo t ta u j a b b 
start ja . Hatalmas érdeklődes kisérte 
a cserkész-jamboreen legutóbb felre-
pült Hutter ABC szappan léggömbjeit. 
Nemcsak a nagyközönség ezre, tudós 
meteorologusok, hanem mint London-
ból jelentik, az angol világlapok is 
mint a jamboree egyik igen érdekes 
és igen sikerült attrakciójáról számoltak 
be és érdeklődéssel várják a híreket, 
vájjon milyen távolságra jut el egy 
ilyen léggömb. A példátlan érdeklő-
dés miatt 14-én, hétfőn ujabb ezer 
meg ezer léggömb repült fel a jam-
boree sportterén, hogy hirdesse min-
denfelé a Hutter ABC szappan kivá-
lóságát. Miként legutóbb, ugy most is 
mirden léggömbön kártyalap volt 
annak a csapatnak és cserkésznek a 
nevével, aki a léggömböt feleresztette. 
Azok, akik a Magyarország területén 
leesett léggömböt megtalálják, vegyék 
le arról a kártyalapot, irják rá nevüket, 
címüket és bélyeg feliagasztása nélkül 
adják postára. A legmesszebb repült 
léggömbök felbocsátói és megtalálói 
ajándékküld>.menyben részesülnek. 

Eltűnt fö ldmives . Harmath György 
íöldmives, született Nemesvidon 1894. 
febr. 12-én, r. k vallású, nőtlen, 1933. 
julius 17 én nemesvidi lakásáról a 
nggeli órákban a kiskomáromi vá-
sárrá ment és azóta életjelt nem adott 
magáról. Bűncselekmény nem látszik 
fennforogni. Eltávozásakor csupán 3 P 
készpénz volt nála. Ha valaki tud róla, 
értesítse a legközelebbi csendőrörsöt. 

• Szappanszükség le té t bámulato-
san olcsó árak mellett szerezheti be 
a Főtér 10 szán u gyári raktárban. 
Legolcsóbb és leggazdaságosabb, ha 
hulladék szappant vásárol. Kg.-ja 74 
fillér. Kézmosó hulladék szappan kilója 
94 fillér, boiotvaszappan hulladék 
kg.-ja 110 P. 

Bo /sok ismét k isközség lesz. 
Bozsok nagyközség képviselőtestülete 
augusztus 15 én Szűcs István főszol-
gabíró elnöklete alatt megtartott köz-
gyűlésén a közsegnek kisközséggé 
való átalakítását határozta el. A köz-
ség a kőszegszerdahelyi körjegyzőség-
hez csatlakozik. 

Meg je len t a rendelet az adó-
hátralékoknak terményben való fizet -
hetéseröl. Az 1933 as adóhátralékokra 
azonban ez nem vonatkozik, mert 
ezeket készpénzben kell fizetni. 

Az SzSE mint a körmérkőzések 
második helyezete végleg bejutott az 
első osztályba. A második osztály baj-
noka Tatatóváros lett. Érdekes mineí-
vét csapat benne volt már az elsőosz-
tályban korábbi években. 

Értesíteni 
a n. é. közönséget és m. /. 
rendelőimet, hogy a Franki-
féle házban lévő 

fogászati 

rendelőmet 
augusztus IS-én 

Deák Ferenc-u. 6. sz. aiá 
(Koczor-ház mellett) helyeztem át. 

Uj rendelőmet a modern tech-
nika és higiénia eszközeivel 
újonnan felszerelve megnyitot-
tam és módomban van a leg-
mérsékeltebb dijakat alkalmazni. 
Kérem a nagyérdemil közönség 
további bizalmát és látogatását. 

Kiváló tisztelettel 

Scfiwarz 3zsó 
ricsg. fogósamester. 
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2. Kőszeg és Vidéke 1933. augusztus 20. 

A ku l tuszmin isz ter az állástalan 
tanitók érdekében fontos rendeletet 
adott ki, melyszerint a tanonciskolák 
előkészítő és első osztályai óráinak 
ellátására állásnélküli okleveles taná-
rokat. esetleg tanítókat válasszanik 
meg óraadókul még abban az esetben 
is, ha ipariskolai tanítói tanfolyami 
végzettséget nem is tudnak felmutatni 

Megjelent a Sz ínház i Élet 
Szent István A lbuma . Ünnepi tar-
talommal és gyönyörű kiállításban 
jelent meg e héten a Színházi Élet 
amelynek vezető cikkét Móricz Zsig 
mond irta a Gyöngyösbokrétáról. 
Rengeteg érdekes cikken, riporton, 
novellán és gyönyörű képeken kivül 
64 oldalas Rádióvilághiradó, 32 olda 
las gyermekújság, kotta és kézimunka 
melléklet van még a Színházi Élet 
Szent istván albumában, amelynek 
ára csík 60 fiilér. előfizetési dij 1 l 
évre 6.50 pengő. Kapható Róth Jenő 
könyvkereskedésében Kőszegen. 

K S E - H a n g y a 2 : 2 . A mérkőzé-
sen n eg nagyon meg leintett látni az 
évid elejét Sok mond wi való igy sincs 
róla. A Hangya sem mutatta azt a 
nagy csapatot, amit feltűnően jó nyári 
eredményei után elvártunk tőlük. 

KSE—Fertőszentmik lós 1 : 1 
l ő én Fertőszentmiklósra utazott a 
KSE, ahol azonban nem a fertőszent, 
miklósiakkal, hmem egy csornai, sop 
roni és kapuvári játékosokból áiió 
erős játékerőt képviselő együttessel 
találta magát szemben a KSE, amely 
ezúttal már erőseu javu'ó formát mu 
tátott. A biró lehetetlen „hazai- volt 
A fertőszentmiklósiak, mikor már más 
ként nem ment, 11 essel egalizállak. 

Tenn i s z l abdáka t garan tá l t idei 
tö l tésű Dun l op versenylabda tu 
cat já t sportolók kedvezményes 
á rban 28 pengőért szerezhetik b 
a Főtér 10 számú üzletben 

A K^s/eg i SE futba l l szakosz 
tá lyi ülést tartott , melyen Sched 
Márton inditvanyára, koroly megfon-
tolás tárgyává leszi a KSE ho^y 
tavasztól ne-e áliitson be Kőszeg n 
egy autóbuszt, egyrészt mert Kőszeg 
nem mar. dhat autóbusz nélkül, más 
rész', mert a KSE majd minden v.a 
sárnap utazik autóbuszon és a számi 
tások azt mutatják, ho^y anyagila is 
nagyon jel megtalálná számilásait a 
KSE; ez iráryhan a tárgyalásokat a 
KSE felveszi Vitéz dr. Nxgy Mikiós 
javaslatára a szertárosi állás mellett 
betöltik a gondnoki állást is. A levente 
csapat futballszakosztályának felállítá-
sához hozzá szóltak dr. Pallér Józsel 
vitéz dr. Nagy Miklós, Kirchknopf 
Jenő. Schedi Márton és vitéz Szabad 
váry Ferenc. A KSE örömmel látj?, 
ha a levente csapat ismét feltámad 
mindenben támogatja, meri márcsak 
az utánpótlás szempontiából is nagyon 
kívánatos a leventecsapat működésé. 
Kirchknopf Jenő nagy örömmel látná, 
ha Tomka tréner venné kézbe a le 
ventecsapatot is, amire a tréner haj 
landó is. Végül is az összes jelenlé-
vők a két csapat szoros együitmükö 
dését és egyeb személyi kérdesekel 
beszéltek meg. Vitéz Szabadváry Fe 
renc felkérését Kirchknopf Jenő elvál 
lalta, hogy id. Wüchter Gyulával a 
már évek óta húzódó nagyobbszabásu 
tombola komoly előmunkálatait meg 
kezdik, hogy ezzel segítsenek a KSE 
a n y a j helyzetén. 

Az egerszegi mai uszóverse 
nyen nemcsak a ZTE áll ki a KSE 
úszóival szemben, hanem a ZSE is. 
Így persze már sokkal nehezebb hely-
zete lesz a KSE uszógárdájának, de 
viszont ez a mai mérkőzés valóban 
városközi lesz Egerszeg és Kőszeg 
közölt. Az egerszegiek egyébként 
nagy előkészületeket tesznek és a 
strandfürdőben, ahol az úszóverseny 
lebonyolításra kerül, egy velencei ün 
nepély megrendezését Is tervbe vették. 

k Kőszegi S E imponált) teljesitminy 
nyel győzte le az egerszegi úszókat, 

Pontarány 34: 14. 

Vízipóló 5: 1 a KSE javára. 

Pekov ts (KSE) ma jdnem országos 
rekordot úszott . 

Kern Gyu la nagy sikere uj vizi-
kabaré száma iva l . 

Szépszámú közönség nézte végig 
a Kőszeg Egerszeg úszóversenyt, amely 
í KSE úszóinak imponáló fejlődéséről 
tett tanúbizonyságot. A gondos lelki 
isneretes munka eredménye a két 
npolcai győzelem után az egerszegiek 
kel szembe kitűnő teljesítmény. A 
szorgalmasan és lelkiis neretesen dol 
gozó kőszegi uszó gárdának ujabb 
nagy sikere volt ez a verseny, amelyet 
megsemisitő fölénnyel nyertek meg a 
különben jól uszó egerszegiekkel 
szemben. Külön szenzáció volt Peko-
vits József kitűnő ideje, amelyre min 
den bizonnyal felfigyelnek az uszó-
szövetségnél is, mert hisz átszámított 
idejénél jobb idfit ez évben 10(> mé 
ieren alig usztaksteljesitménye nagyon-
közel jár az országos rekordhoz. Kitűnő 
és szép küzdelmet hoztak Különösen 

stafétaszámok is. 

Kern Gyula nemcsak nagyszerű 
ugró kabaré számokat mutatott be 
hanem ezúttal megint valóban ötletes 
kilünő uj humoros számokat is bemu 
tátott, amelyek közül ugy a „La Manche 
csatorna átuszási produkciója, min: 
pedig a „tréning" bemutatón nem 
győzött eleget nevetni a közönség. 

Nemcsak a versenyszámokat, ha 
nem a vizipolót is megérdemelten 
uyerték a technikás és főleg jobb 
•móvból £110 kőszegiek. Az első gólt 
Htasz dtií j i a ZTE-btl. Pár pillanat 
s a KSE Bólya révén már egalirá1. 

U ána lövid'Sen megint BMya dob 
gymásután 2 gólt is, majd Mérey >. rős 

d >hása állitja be a félidő végeredné-
ivét 4 : 1 A másod k félidőben ne 
bírja a hid-g vizet a ZTE és a biró 
-rre való hivatkozással, miközben a 
KSE előbb meg egy golt dob, lefújja 
» mérkőzést. Rotschild dr. az elő>b 
lefújástól eltekintve jól vezette le a 
mérkőzést. 

A részletes eredmények a követ-
kezők vol'ak : 

10(» yard mellúszás 1. Pekovi's J 
KSE 1 15 ! ! !, 2. Junger II. ZTE 1 25 
1GO yard gyors úszás 1 Czeke W 
KSE l 10. 2. Grünner ZTE 60 6 várd 
hátúszás 1. junger 111. Z1 E 53.8 2—3 
Brader III es Baum^arlner KSE holt 
verseny. 3x3 i 3 gyors staféta 1. HSE 
57 8 (l^re. Brader II Czeke) 2 ZTE 
54» 8 (Grünner, Junger 111 Schitte'). 
3x33.1 vi ív s stafeti l KSE l 05 
(Pekovits. Czeke, Imre), 2. ZTE l.t<8 
(Junger II Junger III. Grünner) 66 6 y. 
ifj. gyors l . Brader l. 49 2, 2 Vajda. 
66.6 y. ifj mell 1. Varga 51.8, 2. Fuchs 
66 6 y. gyermek gyors 1. Szeker 55, 
2. Peder 66 6 y. gyermek mell 1. 
Kopfslein 61, 2. Franki. 

Baranya i J ó ska és 
zeneka ra hangverse-
nyez m a dé lu t án a z 
Anda lgóban . 

A kőszegi teniszversenyeket , 
mint minden évben, eziden is augusztus 
végén rendezi meg a KSE. Az eddigi 
tervek szerint aug. 24 én kezdődnek 
meg a teniszversenyek Kőszeg város 
bajnokságáért. Ugyanakkor kezdők 
részére is megrendezik a versenyeket 
Megfelelő számú jelentkező esetén 
pedig old boy számokat is rendeznek 
Nevezési dij személyenként és számon-
ként 1 pengő. Benevezni a KSE veze-
tőségénél, valamint Somló Bertalan, 
Molnár József, Wáchter Walternél és 
Tomka Jenőnel lehet, a dijak egyidejű 
lefizetése mellett. Sorsolás 23 án. Ne-
vezési zárlat 22 én este 8 óra. 

Hivatalos rovat, 
7243—1933. sz. Tekintettel arra, 

hogy a gyermekek koldulása az utóbbi 
időben megdöbbentő méretekel öltött, 
felhívom a szülők figyelmét arra, hogy 
i gyermekek koldulása esetén a jö 
vőben a szülőket a legszigorúbb rn 
felelőssé fogom tenni és ellenük min 
den egyes esetben a törvényes eljá-
rást meg fogom indítani; de felkére n 
a közönséget is arra. hogy kolduló 
gyermeknek semmi körülmények között 
se adjon könyöradományt, mert azt a 
gyermekek rendesen nyalánkságok 
vásárfására lnsználják fel és még azon 
esetben is, ha azt hiza viszik, feltét-
lenül minden eszközzel megakadályo-
zandó a gyermekek koldulása, amit 
legjobban ugy lehet elérni, ha se iki-
től sem kapiak semmit. 

7105-1933 sz. Közhirré teszem, 
hogy a város saját kezelesében Iev3 
rétek sarjú kaszálása f. évi augusztus 
hó 27-én vasárnap d. e. 10 órakor 
lesz a városháza tanácstermében nyil 
vános árverésen a szokásos módon 
kiadva; bővebb felvilágosítás a város-
gazdánál nyerhető. 

6981-1933 sz. Közhirré teszem, 
hogy a in. kir. kereskedelemügyi mi 
niszter 29.214-1933. VIII. b. sz. ren 
deletével a géperejű bérkocsi engedé 
lyeseket arra kötelezte, hogy dugó 
gyertya szükségletük kielégítéséről, 
hazai beszerzés utján kell gondos-
kodni. Ha valamely okból külföldi 
gyártmányú gyújtógyertya beszerzése 
válik szükségessé, ahhoz előzetesen 
kell kikérni a miniszteri engedélyt. 
Mint a forgalomban jól bevált hazai 
gyártmányt ajánlja a Telefongyár r. I. 
„ígnis" elnevezésű gyártmányait. 

6477 —1931. A kőszegi Huny d 
Mátyás reálneve'lő intézet részére en 
'••délyezett vizvezetékn k az intéze 
.Étkezés-gazdUkodása* áltíil tervezeti 
meghosszabbítására vonatkozó „E te 
silés" a város hirdetési tásláján ki 
van függesztve. 

2766—1933. Felhívom az összes 
érdekelteket lK»ny a városi szállításokra 
vonatkozó számláikat helyes n kia'liiv 
s felbélyegezve legkésőbb a szálli'ás 

után következő hét keddi napjaig ad|ák 
be az iktitó hivatalban; ái landj szá> 
litásokri vonatkozó számiak min d-n 
nónap utolsó keddi napjm a d a nd ó 
ne: a számlák ellenértéke a beadás 
hetét követő szombaton a számvevő 
ségnél átvehető u alvány ellenében a 
pénztárnál vehető fel ; ezen re d.ike 

zések betartása a számlák helyes ke-
zelhetése, valamint az érdekeltek 
szempontjából is feltétlenül szükséges 
és kívánatos, azok be nem tartása a 
városi szállításokból való kizárását 
vonja maga után. 

dr . vi téz Nagy Miklós 

polgármester h 

A Magya r O r s z ágos Lawn 
tenisz-szövetseg a tagegyesületekhez 
átiratot intézett, anelyben javaslatot 
kér arra vonatkozólag, h)gy helyesnek 
tartják-e az egyesületek, h i a dunán-
uli kerületet ketté osztják. A KSE 
'zt a tervet nemcsak helyesli feliratá-
ban, hanem indítványozza, hogy az 
ígyik kerületi székhely Szombathely 
egyen, mint amely városban aránylag 
a legfejlettebb duiántulon a teniszélet. 

kettéosztás és ez a székhely be-
osztás feltétlenül biztosítaná a tenisz-
életnek további nagy fejlődését. 

Egy bejárónő felvétetik 

szeptember l-re. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Köszöne tny i l ván í t ás . 
Azon számos és jóleső rés/., 

vétnyilvánitásokért, melvhen sze 
retett feleségem, jó édesanyánk, 
testvér és rokon 

Fekete Nándorné 
szül. Lausch I rma 

elhunyta alkalmával részesültünk 
valamint a koszorúk és virágokért, 
nemkülönben a temetésen való 
megjelenésért ezu'on m m d u i k 
hálás köszönetet 

A gyászo ' ó csa ád . 

Olcsó, különleges kivitelű 

míg a Vésziét tart, csak a 

R ó n a i-nyomdában rendelhet . 

100 drb. névjegy kis alakú 2 P, 
legnagyobb alakú 3 P. 

Ne mulassza el ezen olcsó a lka l na?. 

' ' ^ ' " • ^ ( W W ^ ^ W W W W W W V W V * 

Kellemes bútorozott szoba 
• d ő sbb siunély részére kiszolgálással 

azonnal kiadó. 
Cim a kiadóhivatalban. 
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— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen -
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