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fl Nemzeti Egység 
orsz. szervezetén^ 

vezértitKára Kőszegen. 
Érdekes ügyek a Nemzeti Egység 

kőfiegl választmányának ülésén. 

Vitéz Marton Béla gazdasági fő-
tanácsos, országgyűlési képviselő, 
Nemzeti Egység országos szervezeté-
nek ügyvezető főtitkára Zsindely Ferenc 
országgyűlési képviselő és két köz-
ponti titkár kíséretében pénteken este 
városunkba érkezei; ahol részt vett a 
Nemzeti Egység kőszegi választmá 
nyának telje? ülésén. V«6 órára volt 
jelezve megérkezési ideje, de autó-
defektus miatt Sopronvármegyéből 
megkésve még csak háromnegyed 
hét órakor érkeztek Kőszegre. Mivel 
pedig 7 órára már Szombathelyre volt 
összehiva választmányi ülés, igy Kő 
szegen a tervezettnél rövidebb ideig 
tartózkodhattak ezúttal csak. 

A Nemzeti Egység választmányi 
ülését Zoltán G l za nyitotta meg be-
jelentve. hogv Czeke Gusztáv elnök 
és Dömötör Gyula alelnök nem tar-
tózkodnak Kőszegen. Megnyitó szavai 
után vitéz Szabadváry Ferenc referált 
a Nemzeti Egység szervezési munká 
latairól, majd bejelentette, hogy való 
szinüleg még az ősszel, de legkésőbb 
a tél folyamán sor kerül Kőszeg város 
képviselőtestületének megválasztására 
A Nemzeti Egység helyi szervezete 
mindent el fog követni, hogy ezzel 
kapcsolatban ne borítsák fel ismét 
nagy választási küzdelmek a békét, 
amelynek megőrzésére még soha oly 
nagy szükség nem volt mint most és 
ép ezért a város közönségének han-
gulatát megismerendő a választásokat 
megelőzően ez ügyben Kőszeg váró 
sában a Nemzeti Egység szervezete 
a kapott felhatalmazásokhoz képest 
formális próbaszavazást rendez, s en-
nek eredménye alapján olyan listát 
állit, amellyel kiküszöbölhető remél 
hetőleg e kérdésben minden ellentét. 
Jelentette, hogy a város pótadóiának 
kérdésében még a tavasszal eljárt a 
főispánnál, aki megígérte, hogy a 
város nehéz helyzetére való tekintettel 
mindent elkövet, hogy a valószínűleg 
140V,-ban megállapítandó pótadónak 
t 100*/,-on felüli részét az állam vál 
lalja át valamilyen formában. Most, 
bogy e héten megjött a rendelet, mely 
Kőszeg pótadóját 137%-ban állapítja 
meg, azonnal eljárt a főispánnál, 
ikinek megnyugtató válasza már meg 
is érkezett, mert mindent el fog kö-
petni, hogy e nehéz és a város pol-
itrságára elviselhetetlen terhet jelentő 
Vyben segítségére legyen. Jelentette 
továbbá, hogy ugyancsak megkérte a 
főispánt a kőszegi lakbérosztály fel-
emelése tekintetében lépéseknek meg-
tételére, s bár az államkincstár mai 
helyzetében momentán ennek meg-
valósítására sok re nény nincs, a fő-
ispán mégis megkísérli e tekintetben 
's a kedvező eredmény elérését. — 
Ugyancsak jelentette, hogy a szerve-

zeti szabályzatok alapján ezideig 32 
olyan közérdekű vagy igazságos ügy 
ben járt el a szervezet, legtöbb eset 
ben a főispánnál, aki legnagyobb 
megértéssel kezeli és támogatja az 
összes előterjesztéseket, -melyek ma 
gasabb támogatást kivárnak. Az elő 
terjesztett ügyek közül már több ügy-
ben végleges kedvezményes eredmény 
lehetett elérni. 

Közben megérkezett vitéz Marton 
Béla kíséretével, akiket a választmány 
előtt Zoltán Géza üdvözölt meleg sza-
vakkal. Utána vitéz Szabadváry Ferenc 
mutatott reá arra, hogy a kőszegi 
Nemzeti Egység szervezetén belül 
tömörült tagok tisztában vannak azzal 
az óriási nagy munkával és azzal a 
hallatlan erőfeszitesekkel, amelyekkel 
a vezér és vezérkara igyekeznek ki-
vezetni az országot a mai nyomorú 
ságos helyzetből, amelyből soha ki nem 
találhatunk, ha nincs meg az egység. 
Örömmel köszönti Kőszegen e moz-
dalomnak egyik mozgatóiát, lelkét, az 
országos főtitkárt. Reme i, hogy sike-
iül a kormánynak és a vezérnek kü-
lönösen azokban a nagy kérdésekben 
további eredményeket elérni, amelyek 
elviselhetetlenül nyomják mindennapi 
életünket: a kartellek uralmának meg-
törése, a pénzszűke, nemcsak a gazda 
adósságok, hanem ezzel kapcsolatban 
az egyéb adósságok rendezésében is 
tűrhető állapotok megteremtése, az 
álláshalmozások és legújabban külö 
nősen a katasztrófális gabonaárak 
alakulásának ügyében, amelyet itt a 
határszélen különösen bántóan érez-
nek a gazdák, mert 2—3 km-rel odább 
a megszállott Nyugatmagyarországon 
ötször-hatszor olyan magas árak ala-
kultak ki. 

Marton Béla hosszabb beszédet 
mondott, bár mint jelezte, végtelenül 
sajnálja, hogy e kedves kis városban 
az előállott kényszerhelyzet folytán 
nem tartózkodhatik cly sokáig, mint 
ahogy tervbe vette. BLalmat és kitár 
tást kér az egész vonalon, h i i a f i i s 
érzést és belátást. Emberfeletti erővel 
dolgozik a vezér és mindanyian azon, 
hogy kivezessék az országot mai ka-
tasztrófális helyzetéből. Nem marad-
hat el a munkának eredménye, csak 
kéri, hogy az emberek változtassák 
meg felfogásukat és lássák be, hogy 
nem lehet kiutat találni, ha e nehéz 
helyzetben is egymással veszekszenek 
és;fecsérlik el az erőket. Nagy ered-
mény már az is, hogy biztosítani le-
hetett hatmilliónyolcszázeztr métermá-
zsa gabonának és hétszázezer méter-
mázsa lisztnek kivitelét s ezzel biz-
tosítva van, hogy feleslegünket ki 
tudjuk szállítani. Ez persze nem fog 
oly gyorsan menni ezért kéri a gaz-
dikat, tartsunk ki s ne dobják gabo-
náikat, ha erre nincs feltétlen szükség, 
a piacra. Ezen kiviteli eredményeknek 
az elérése csak ut,y volt lehetséges, 
hogy több vonatkozásban az ipari 
cikkek vámját fogják leengedni. Ez 
azonban magával hozza majd, hogy 
jgyes iparcikkeknek is ezzel kapcso-
latban már a közel jövőben lényegesen 
olcsóbbakká kell válniok. Mégegyszer 

Is kér mindenkit, ne bontsák meg 
nost a harmóniát, tömörüljenek és 
politizáljanak olyan értelemben, min 
áhogy a mai nehéz idők ezt megki 
vánják, egyetértést, összefogást és fel-
sorakozást a Nemzeti EKység zászlói 
alá kér. 

A nagy tapssal fogadott beszéd 
után Zoltán Géza bezárta a választ-
mányi ülést. 

A választmányi Ülés után vitéz 
Szabadváry Ferenc bemutatta az or 
szágos ügyvezető titkárnak a Nemzet 
Egység ifjúsági szervezetének helyi 
vezetőit, majd pedig a cipészszállitást 
csoport vezetőségét fogadta és meg-
ígérte hogy mindent elkövet érdekük-
ben, hogy a szállító csoport, amelye 
tudvalevőleg a tavasszal feloszlattak, 
ismét megalakulhasson és az állami 
szállításokból muikát kapjon. Végül 
pedig kijel-intette, hogy a város 137*/®-
os pót.idója ügyében személyesen jár 
el. hogy minél előbb fel tudjon mutatni 
kedvező eredményt. 

6*50 és 3 50 pengő 
s 

(A kőszegi piacon e héten a bú-
záért 6—7 pengő plusz boletta, a 
rozsért 3—3.50plusz boletta. (vásáron 
2.25) a zabért 5 . 5 0 - 6 fizettek) 

Nem uj megállapítás, hogy a 
kereszténység rohamos elterjedését 
isteni származásán kivül a Krisztus-
korabeli népek elviselhetetlen szen-
vedése siettette. A háborúk és béke-
csinálások ama korbeli szörnyűségeit 
a történetírásból jól ismerjük. A győ-
zelmek után még a belső háborúban 
is levágta a győztes párt az ellentá-
bort az utolsó emberig, amint azt 
Sulla és Marius harcaiból is tudjuk. 
Az idegen, legyőzött seregeket pedig 
részben fölkoncolták, részben örökös 
rabszolgaságra hurcolták. Ha pedig a 
egyőzött nép mozdulni mert, a fölke-
őket lemészároltak, a foglyokat ke-

resztre feszitették. 
Nézzük van-e valami nagy különb-

ség az ókor végének vérengző állatias-
sága közt és a közt, amit ma a háború 
ördögi "joga" alapjan a győzők a 
egyőzötteken elkövetnek. £s van-e 
gazi kühmbség az ókori, vagy bár 
(özépkori rabszíjra fűzés közt és azok 
között a szinte kiirhatatlan vagyoni 
karácsok és mindenféle bűnös foszto-
gatások közt, amelyekkel az Ur 1919. 
és 1920. évében Párizsban, Versail-
esban, St. Germainban és Trianon-
ban emberkorig tartó időre jórészt 
barbár népek napszámosaivá és adó-
izetéive tették a műveltség magas 
okán álló legyőzött népeket. 

A legyőzött „kisebbségek* lassú, 
de folytonos kiforgatása biztosított 
vagyonukból, megfosztása keresetük-
ől, kizárása a minimális életlehet^sé 

gekből, — vértelen háború, mely mo-
dern eszközökkel gyöngíti és pusztítja 
országunkat. Hát különbözik ez vala-
mit attól lényegében, amit Krisziu> 
előtt elkövettek a győzők és lehet mé^ 
ezt i« kereszténységnek nevezni ? 

Vértelen háború folyik ellenünk, 
hogy térdre kényszeritsen bennünket. 
A revíziót követelő, nemzeti egységé-
ben megerősödött magyarság nem ked-
ves a csehek előtt aki< ma Franciaorszá-
gon keresztül Középeurópa diplomá-
ciáját .vezetik". Ahogy a Vix-féle 
jegyzék átadása után, 1919 tavaszán 
ölbetett kézzel nézték mint gyöngít! 
nemzeti erőnket Kun Béla, épp igy ma 
is szívesen látnák a csehek, ha a 
világválság által, az agrártermékek 
olcsó árával kifosztott magyarság ön-
gyöngitő belső harcokba veszne bele. 

Nem és nem veszünk el, még a 
gazdasági nyomorúság, az elértéktele-
nedőnek látszó gabona sem szoríthat 
bennünket arra az útra, amelyet vi-
gyorgó ellenségeink vesznek körül, 
ahova várnak bennünket. Ki kell bír-
nunk nyugalomban, hittel ezeket a 
lerombolt gabonaárakat is, mert tudjuk, 
hogy az a termelés és foTyasztás vi-
lágszerte megzavart rendiéből ered, 
melyek fölött úrrá nem lehetünk, de 
áldozatai sem akarunk lenni. 

Olcsó a gabona, de olyan olcsó 
nem lehet, hogy eltékozoljuk érte 
csonka országunk békés fejlődését, 
mely tiz év építő munkájával eljutott 
a revízióhoz. Jövőnkért, minden m i -
gyarnak megélhetést, egzisztenciát 
nyújtó és adó jövő országért, leit irtani 

• • * 
Itt járt pénteken vitéz Marton Béla 

a Nemzeti Egység szervezeteinek orszá-
gos központi ügyvezető főtitkára, kit 
killön is megkérdeztünk nyilatkozatié-
elre a katasztrófális gaboudrakkit 

kapcsolatban. Válaszában hivatkozott 
az e tekintetben a kőszegi választninyi 
ülésen elmondottakra s ezt kiegészítette 
mén a következőkkel. Külön nyomaté-
> :osan is felhívom gazdatársaim figyel-
mét az arra legilletékesebb Kállay Mik-
lós földmivelésügyi miniszter felhívására, 
aki kéri a gazdatársadalmat, hogy aki 
1adja, tartsa gabonáját és ne dobja 
piacra. Buzafeleslegüik külföldi elhe-
yezése biztosítva van. Most az árakat 

kell oly színvonalra emelnünk, amely a 
>azda számára biztositia azt, hogy a 
érméi értékesítésével számításait meg-

találhassa. Bízom abban is, hogy a 
gazda az elmúlt esztenió csapásai 
ellenére is talpra tud állni, mert ősszel 
megtörténik a gazda adósságok ren-
dezése. 

Kőszeg 
nyaralóváros. 

Még néhány hét és vége a nyár-
nak. Elszállnak a vándormadarak. El-
mennek a nyaralók. Elviszik maguk-
cal a napsugarat, a mad irdalt a 
kacagást: a nyárt . . . 

Végleges bucsu előtt vessünk egy 
pillantást visszafelé. Milyen volt az 
dei nyár a nyaralás szempontjából ? 

Kezdjük az időjárásnál. 
A junius elég furcsán viselkedett, 

ísö és eső nap nap után. A vén 
Medárd megmutatta, hogy legény a 
i»áton: i * m *»n<T«d°tt a n"gyvenbőL 
Fiird ni bizrny nem igen lehetett. Mit 
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csinál ilyenkor a nyaraló ? Otthon fi 
olvas, vagy szitkokat mormol a fogai 
között. Dehogy 1 Elő a bakkancc&al, a 
•iharkabáttal, meg a hátizsákkal azután 
ki a hegyek köze : ez a jelstó. Egy 
kis esó oda se neki. Talán még kellf 
mesebb is a kirándulás. Nincs meleg, 
esőcseppek csillognak a faleveleken 
Cde, nevdus a levegő: eitfil jön az 
étvágy ! 

— Kőszegen még a rossz ;dő sen 
fontja el a nyaralást — mondta egyil* 
nyaraló Ismerősön. 

De az tsős 'dö Is elmúlt. Julius 
ban bevonult Kőszegre a nyár. Kári 
kula. A2 öreg nap aranykorbáccsa 
hajtotta a szegény fö'di halandókat ; 
strandra, az uszodába és a várcs 
fürdőbe (biztosan százalékot kapott < 
kis ravasz!) Vigan folyt sz élet. Visi 
tozett a fiatalsíig. Barnultak a testek 
.Pizsamák", fürdőruhák színesedtek. 
A szikrázó égen napsugarak villództak : 
„Ny?ralóvaros!" 

De nemcsak a természet és ai 
időjárás fogott össze, hogy jól erez 
zek nagukí.t Kőszegen a nyaralók 
hanem a varos vezetősége Is megtett 
mindent ennek az érdekében. 

Az idegenforgalmi iroda város 
bemutató sétákat rendezett. Ben utatta 
a reveiettssegeket. a tempiomokat 
az ódon házakar, Jurisich várát — eg> 
váró? nej.)százeves maliját. 

Mirden szombat este térzene 
adott a városi zenekar. Ez a kedvei 
dolog mély tetszesre talált. A kor2Ó 
n.inden alkalommal megtelt közönség 
gel. NCk, férfink, gyermekek tarkí 
összevisszasagban hullámzottak fel es 

alá. Elevenség . . . e i f . . . nyatalók 

I^en a,nya»al<k Ök mozgatják 
meg a nyári hónapok! an a városi, 
szinesitik az utcákat és a fürdőket 
Eletet varázsolnak a hő«éj.tfl eliom 
pult házak közé . . . Mirden évben 
eljönnek, aktk egyszer itt voltak. Ujak 
is jönnek és megszeretik a várost. 

A tavalyi Jurisich- év hatalmas pro 
pagandája sz idén is sok uj arcot 
vonzott a városba. Jöttek, — talán a 
négy százeves mull, a varázsos román 
tilta volt a csábító, de a város szép 
sege, erdőkoszoruzta hegyeinek bájos 
sága, jó levegője végleg meghódította 
őket. 

A nyaralók zömét az idén is a 
tfsxti Cdüló vendégei alkották, d " > 
városban is, különösen a kivülfekW 
villákban laktak számosan. 

S most néhány hét és elmennek 
B U C Í U / Ó H I csak ennyit: — A viszont-
látástar 

Elmennek. A vendéglátó város 
visszazökkenik hétközn^ptságába. Fu' 
az élet tovább. Megnyílnak az iskolák 
kapui. Diákok, diáklányok sietnek az 
utcán. Kezdidik a munka. 

Még néhány hét és vége a nyárnak. 

7Őn győzött ugyan a gazda, de 
piacon csetlik botlik, s ha el nem 
esik, csak annak köszönhető, hogy 
„txcellenciás ügynökségeink- külke 
reskedelmi relációkat teremtettek. 

Régi magyar mondás, hogy .„örül 
mint aki búzáját eladta". Mi mást 
bizonyítana cz, mint hogy a gabon; 
értékesítése sohasem voit könnyű fel 
adat. Mások is esznek búzakenyeret 

igaz ; de az is igaz ám, hegy mind :iz 

k gabona-adózás j e l an tös ig i 

A gibonaadó bevezetésével Kap 
csofattan öröm a lapok olvasasa: 
mird megelégedettek. Valamennyi ar* 
hangoztatja : „Ez a mi eszménk volt. 
Ezt mi követeltük először I" A poli-
tikai pártvezeiek szín en igy nyilat-
koznak : .Ezt nekem ktszönheti a. 
ország. Az estme az enyem volt." H-. 
pedig sok a gazdája a gondo la t ra , 
•z »7.t jelenti, hogy az helyes, oko i 

és nepsztrü 

Sohase adjon hát he a kormány 
apasági keresetet, hogy megtudja 
kitől származik rz ötlet. Hiszen a 
flgyis olyan régi, mint maga az hd< 
Valamikor csrk termesből fizetlek a 
lözterheket. Régi fpazolasa ennek a 

ét d, a párbér, a dézs ra és „n.icka". 
s tanuja ezer év, azok az adók 

amelyeket természetben fizeiett a g«i d , 
mindig pontossabban folynak be, ftiir* 
a garasra váltották. 

Különösen áldásos ik m c dha>ó 
ez az intézkedés most, &mi*Oi a »»•. 

d tizenkel hónapban fogyasztják, es 
melyik háztartás van abban a hely 
zetben, hogy tizenkét hónapra előre 
f dezhesse szükséglétéit? Melyik or 
-2ág tudja felvenni egyszerre felvenn; 
azt a nagy kínálatot, mely a buza-
/orak felíI ily^rktr megrohanja? 

Ha cscdálkovurk azon, hocy a 
tuza ára harminc százalékkal esett, ? 
magyarázatot megtaláljuk abban, ho_y, 
az áresést a rohamos kínálat hozta 
magávll. Ugyanis a megszorult gazda 
kénytelen volt p iacavetni termését. A 
belső piac túlterheltsége pedig le 
nyomta az árakat. 

A kormánynak az az intézkedése, 
hogy az adóhátralékot búzában ét 
rozsban is fizetheti a gazda, azért a 
leghatásosabb gazdavédelmi rendel 
ktz.és, mert a gazdák azt a búzát, 
mrlynrk árát adóhátralék törlesztésén 
szánták, nem lesznek kénytelenek 
pisera vetni és nem kell nekik elkó 
tya\elyélniök. Ez ptdig jótékonyan 
fog hatni a piacra. 

A nunkával és verejtékkel kiér 
elemeit is'enáldás nem lehet a speku 
láció zsákmánya. 

Csodákat a kormánytól nem v»*r 
hatunk, mikor az egész világ közgáz 
dasaga szenved, de azt el kell ismer 
nünk, hogy ezzel a gyors es hathaló* 
rerdeletével sok gazdaep zisztenciát 
mentett meg az elpusztulástól. Való 
ban büa lett volna tohamot indítani 
az adóhátralékos gaida ellen akkor, 
nikor az terményeinek e'pazarlasát 
vonta volna maga után. 

Ha az akciónak- gyakorlati kivi 
lele körül nem történik kisiklás, azaz 
a tárolás, az elosztás, az elhelyezés 
problémáit is megoldja a kormány: 
sikere teljesnek mondható. Nem sza 
bad ugyanis az igy összegyűjtött ga 
bonát a piacra dobni, hanem első-
sorban az állami intézmények szük 
Stgletét kel) azzal biztositani, a meg 
maradó részt pedig vigye későbbi 
külföldi piacokra. 

Ennek reményében üdvözöljük 
örömmel ezt a hathatós gazdavédelmi 
intézkedést, melynek jó hatásai jelent 
kezni fognak az állami élet minden 
vonalán. 

Ép mai számunkban hozunk egy 

hirt Cellről: ott megvalósítják szép 

gondolatunkat és feláiiitják a trianoni 

kf resztet. Bar nálunk ez ar. ügy va-

lamit előbbre ment ép legutóbb, de 

mért ugy látszik mégis megelőznek 

bennünket s az első trianoni-keresztet 

megsem Kőszegen állítják fel. m 
A KSE uszófenoménjának telje 

si:menyre ugyiáts ik tényleg i !figyel 
n«.k. Nem csak sportlapokban, de 
napil pókban a beszámolóvá! kapcso-
ltban öles beiüs cimeket „Uj uszó 

•ehetseg lünt fel" s;b. olvasunk. 
• 

Ezt sem lehetett volna békében 
elkcp7elni, hogy egy város kérjen 
kenyszeregyezségef. Hozzá még itt a 
s omszedunkban. Pinkafőn. Már évek 
nigy óta bajok vannak. Folyn. K a tár 
gyríások, kormánybiztos vezeti ott is 
az ügyeket. Előbb ertékesiteni akarta 
a vagyontárgyakat. Nem lehet manap 
sá£ semmit. A legújabb jelentések 
szrrrnt két és fel milliós tartozásnak 
cirra egymillió sillinges aktivum a 
•rdezete. A formális kényszeregyezséti 

aiánlstot (ötven % os') a hitelezők 
nem fogadták el s most törik a fejű 
ket hitelezők, adósok, hivatalos vezeti 
emberek, hogy rulajdonkép mit 
csináljanak. 

ASP 
tabletták, 

bcoáhak a meqhüíés efo> 
''' " és fejfájásnál 

IS 

ytíindenféU rovat. 
Becsi kedélyesség. Ezt figyelhet-

tük meg elmúlt szombat és vasárnap 
jol érezték magukat a kirándulók 
Gavallérok is voltak. Amikor a zine 
kar ráze nd;te»t a Duna keringőre csak 
ugy harsogott a becsiek részéről az 
elismerés. De nemcsak tenyereiket 
ütötték össze, fizettek is a zenekarnak 
20 liter bort a figyelemért. Táncra se 
«ok kérették magukat, mindjárt a : 
iszfalton elkezdte néhány ropni a 

főtérén. Volt is bámulójuk eleg. 
• 

Síép a cigányzene és szép a 

fuvószene. De csa' akkor élvezhető, 
I i e^ymá-u-an játszanak, s nem egy-
m á s a és egymasnak. Ezt ajánljuk 
I ny Imébe a téizenéken a helybrii 
cigányoknak. 

* 

A rend5rtAget is megkérjük vala-
•i A szombat esti terzeneknn otí 

-oizőzik 8-4000 ember. Az mégsem 
t"o y szekereit, kocsik, autók 

Tioi. r'jsok e tömegbe belehajtsanak 
. .'f'enek a Belváros v~£y a Kert-

•utc* '.lé 

Sokaknak minden bizonnyal nen 
tetszett, nekem annál inkább, miko' 
olvarom, hogy fogadta Mussolini 
Dollfusst azon a találkozáson, amely 
alán Középeurópa sorsát döntötte el. 

Dollfuss vitorlást vezetett, Mussolini 
egy másik vitorlásrol eltbt úszott, 
beszállt a vitorlashajó fedélzetere s 
crf.khosszat tárgyaltak fürdőruhában 
mindketten. Végre nem a frakk és a 
cilinder számi;, nem külsőség, hanem 
a lényeg. 

* 

Amikor a tapolcai úszók Kősze-
gen voltak, az úszóverseny végén 
kellemetlen feliünést keltett, hogy a 
vizipoló második felidejere a tapol-
caiak nem állották ki. Ebből és a ki 
seró körülményekből nagy sajtópolémia 
lett. A győri Dunántuli Sport Újság 
hozott le tapolcai beállitasban egy 
hatalmas cikket, anelynek feltűnő 
cime is volt. „Mi történt Kőszegen a 
tapolcai úszókkal4*. Természetesen a 
KSE sem hagyta annyiban, s a kö-
vetkező számban megjelent a kontra 
ciki: ugyanott. Felemlitem mindezt 
itt azért, mert lapunk szük terjedelme 
nem engedi meg, hogy ez üggyel oly 
kiadós részletességgel foglalkozunk, 
mint az lehetséges a sportlapokban. 
Akii érdekel az úszósport s ez a his-
tória, a reszleteket elolvashatja a győri 

sportlap két számából. 
• 

Uj divat hódit Európában, sőt már 
Amerikában is. Mindenkinek Balbó 
szf.kálla tetszik és ezt divatba hozzák 
Mindenki Balbó szakállt növeszt. Az 
alton meghagyjak a szakadt, de az 
arc már borotválva van. Kőszegen is 
van már Balbó-szakáll. Mi nem szó 
iunk a Balbó-szakáll ellen, de mii 

szólnak a hölgyek? 
• 

A dohányosok Irigykedhetnek most 
Olaszországra, ahol annyi szarencsés 
es ötletes ujflás után a „cigaretta nap*-
ot is bevezették. Az első ilyen eiga-
rettanapon az egyik közkedvelt olisz 
cigarettafajtát 1 50 liráért árusiutrált 
a rendes 2 60 es ár helyett. Monda 
nunk sem kell, az ötletnek .olyan si 
kere volt, hogy még e hób(,n meg-
rendezik a következő c i ^ r r tt; n. poi. 

Budapesti nap i l apo-
ka t h ó / h o z kézbesít-
le iünk v a s á r nap dél-
u i ó n ls. K ladóh lva ta-
l unk f o i ; megrendel-
hető egyes i z 6 m Is. 

Ecerszeyen is győztek úszóink. 
Ki s zeg- Za l aegerszeg város-

köz i úszóversenyt fcgerszegen a 
h S L !í6 : í> poi . tarány b«»n, & vízi -
po l ümérkozes í 5 : 2 (4 : I) arányban 

fö lényesen megnyer te . 

A ZTE Kőszegen elszenvedett 
verestge után E., :szegen adott revan* 
sot a KSE-neic, amikor a M O / £ úszói-
val felerősödve városközi j-Jieegel 
biró versenyt rendezett. A kgsz-hazl 
uv/odaban nagy számban megjelent 
KOzönseg lelkes erdeklőd se mellett 
folyt le d verseny. Ifjúsági és gyermek 
szamok közben a pontversenyt képező 
senior szamokban KSE is starthoz áll 
es szép küzdelem után majdnem 
mindig elsónek üt céiba. Különösen 
szép küzdelem volt a 4xf)0 m-es 
gyors stafétaban, hol O e k e remek 
finise1.el a 4 m-es hátrányt behozta es 
meg el;enftlét jól le is hagyta. Vizi-
poióban a sokat fejlődött és jobb 
úszókból alió KSE mar az első fel-
időben 4 : 1 re vezet, amikor a II. fel-
idót irányitó uj biro megakaszt ^i'.i-
den KSE támadás*, játékost kiallit 
golt itel, amit később maga is leves-
nek ismer el, de igy sem tudja a győ-
zelmet megakadályozni. 

Úszóverseny részletes eredménye: 
4x50 méteres gyois stafet.r 1 KSE 
2.28 2 (Imre Brader I., Brnd^r II. Czeke> 
2. Z1E, 100 isi gyors uszas 1. Ctekí 
1.20.b KSE, 2 Feigl 1.23 6 KSE, RIO 
m-es hál úszás 1 Junger III. 1 46 6 ZTE 
2. Farkas ZTE, 100 m mell uszas L 
Pekovits 1.26 KSE, 2. Hlaváts 1 301 
Zalaegerszeg. 

Vízipóló mérkőzésnél a KSE Bolys 
góljával mar a 2 ik percben vezeiíst 
szerez. Bolya csavarja 2 re növeszti! 
gólokat. Ezután Zalaegerszeg * tn-
esből dob gólt. Mérey erós donasal 
egymásután kapu föle. vagy kapufanak 
mennek, mig megszületik a 3 gol. 4 
gólt ismét Bó)«t dobja vedheUticnül. 
II félidőben 6 játékossal küzd a KSE 
Zalaegerszeg ped:g fellrisitett erőkkel. 
Mérey ujam, ^óijaval igy is tavit ti 
eredményen KSE, bár a legs/.eöD ak-
ciókat a oiró lefújja. FamdS duoasát 
Brader I. szépen védi, do a biró gólt 
ítél, tévesen. Ugy a közönség, mfst 
a játékosok szempontjából nagyon 
kivanatos, hogy hozzáértő semleges 
oiró vezesse le a póló mérkőzéseké 
mert különben nagyon elfajul • stép 
sportjáték. 

u l a j b>otiiok a kalchgraben 

forrásaiban. 

A nemicti egység kőszegi st«rve-

zcténtk tigyc/mei tsinetdten teiniv ak 

arra, hogy a Kalcligiaoen egyes loria-

sain olaj nyom, másokon ^tUn, vö»<* 

lerakodas n ut^ikozu 

Mivel e Í.C.}I sz^ívitet tfcji* f̂ -

célui azi lüzi" KI, i>ofcy r\oitz.»g P*^ 

gaidi fcedvt/öLb anyagi h c í y ^ ' ^ 

jussonck u ja i . Ur. iNaey *• 

polcai mesternél, ..KI « tonr.al b i i ^ i r 
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j^got küldött a helyszínre és a vízből 
®jniát vettek, megvizi-gálas céljából 
Air el Is küldték Budapestre. Termé 
siettsen nagy érdeklődéssel várja 
mindenki az eredményt. 

M i n d e n k i t i s z taban van azzal, 
hog> a k ő s z e g i h e g y e k v a l a m i hasz 
nos dolgot rejtegetnek méhükben. 
Városunk p o l g á r a i n a k érdtke l t m o z -
dítja t l ő a nemzet i ' .egység szervezete 
midőn i lyen ügy re a m a g a s a b b ht 1>tk 
figyelmét felhívja. A j ö v ő b e n is a z o r 
lest a szervezet, h o g y ha h a s o n l ó 
leletre b u k k a n n a k azt megv izsgá l ta t ja 
és összeköttetésé i révén o d a fog hatr.i 
ho^y ha h a s z n á l h a t ó a n y a g o t talainak 
azt a p o l g á r s á g javára ki is akná?zák 
Hoé) n it jelentene itt egy gyój.vviz 
f oua s a i í ó l í a lan nem is kell bei vélni 

A nemzeti egység szeiveze'e kei 
irirdenkit, ho^y ha valí-rr.i hasenii 
sdfit birtok íbf.n vm, azt közölni 
tzivesktdjent k, hogy a varos kö2ín 
ségenek érdekei érvényesíthető! 
legyenek. 

* * * * * * * * * * - - i - I - I - . " . - . - ! -

Szerkesztői üzenet egy 

nadárbarat nyaralónak., 

Sajnalcm, hogy nevet nem ina 
alá trdtkts leveknck, arr<lyben töb 
bek kÖTÖtt ezele' iria : ,.Mint a ter 
mészéinek es 1-temői teremteti 
lakéinak, a kis- n »ti; tkaknak és egyéb 
állatkáknak Cb^) lé ia < engedje meg, 
hegy a követi i*e, n j h t r szólva bar 
bar dologra htvjan f i Igyelirét. Mint 
idtgtn nyaraló, sokai setaiok a vá 
rosban és ebei szen.mtl figyelek meg 
irindent, hogy leszűrve a tapasztala 
tokát, propagálója legyek esetleg 
ennek a kedves Kőszegnek széles 
ismeittsegi köitn.b* n. Nap nap után 
latok nagyon sajnálatos, lelketfon dol 
got. Fiatalemberek hasznos éneklő 
madarak (fekete rigói és mókusok 
lövesevel töltik idejüket. Propagálni 
Kósze^ntk nemcsak természeti szép 
ségét kel), h. nrm annak lakóit is, de 
nem lehet akkor lenni ezt, ha emberi 
mivoltukból kivetkőzve azok eletének 
kioltasaval töltik idejüket, amelyek 
Istentől az ember haszr.ara és gyö-
nyörködtetésére vannak teremtve. — 
Szives és sürgős intézkedést és eset 
leges hírlapi valaszt kér egy m&dár-
barat nyaraló." 

Az ügynek a levél iiója által jel 
zett tett színhelyén azonnal utáns 
oeztünk. Ott és a környéken nem tud 
senki semmiről, csak a macskák pusz 
Utasáról. Felhívtuk az esetre a helyi 
Ornuológiai egyesületnek Is figyelmet. 
Érdemi intézkedés ezekutón csak ugy 
lehetséges, ha a levél iroja felfedi ki-
létét és kunkrét panaszait vagy szer-
kesztőségünkben, vagy hatóságoknál, 
vagy az ornitoiógiai egyesületnél le-
irtja. NyugGdt lehet lóla, hogy 
•mennyiben valóban madárpuszlitas 
történik bárhol, azonnal megtörténnek 
a kellő intézkedések e barbarizmus 
• e f szftntetesere 

* Szappanszükségletét bámulato 
ten olcsó árak meilett szerezheti be 
a Főtér 10 szán u gyári raktárban. 
Lego'csóbb és leggazdaságosabb, ha 
luliadék szappant vásárol. u<.-ja 74 
fillér. KézmiJÓ hultadélr si ;p*n kilója 
•4 fillér, borotvaszappan hulladék 
kg-ja 110 P. 

Róth Jenő kölcsönkönyvtárának 
• jdonsága i . Korcsmáros: Az én há-
lorum. — Barabás: Székely erdők 
Johnson: Gongorilla. 

Betanított, fajtiszta drótszőr* 
német v i z s l a olcsó áron eladó. 
Bővebbel fapanv 1 fc J, hí .vnaban. 

Folyfk i. k í á u M t á s ön 
höltségi arakon f őtér 10 alatt Nt 
tegyen sa ja i zsebe. ek ellensége 
és gyóz&djön meg sa j t t érdeké 
ben az arakró l . 

Kőszeg és Vidéke 

HÍREK 
A rendőrkapitányság uj veze 

tfije dr. Vastigh Zoltán rendőrkapitány, 
akit Szegedtől helyeztek Kőszegre, e 
héten átvette hivatalát. 

Körner Paula, az Opeaház n ü 
vésznője a mai 10 ótai nagymisen 
isméi szeiepel a Jézus szt. Szive ten p-
lomban. 

A kőszegi polgéti iskola igaz-
gató jává a nyugalomba vonult NShiei 
Mátyás helyébe a vallás- és közök 
tatásügyi miniszter Mittel Ferenc csor 
nai álicmt polgári iskola; igazgatót 
nevezte ki. Mittel Ftrerc C éven ál 
vezette a c^ctnai poigáti iskolát és ez 
alatt az idő aiatt pedfgógiai, társa 
dúlni, szociális és kulturális mükö 
déstvel, rtelyen belepta mí-gát Csorna 
küzCnségenek szivebe. 

Szej haliry Gy ula szegha'mi ven 
dégünkiol anntk idejeit megittuk, hogy 
eljött Kőszegre fényképfelvételekre éí 
tanulmányokra, hogy Dunántubói tei 
vezett leírásához anyagot es veiitésre 
színes diapozitiveket készítsen. Ezi 
n égcsak telen fogja feldo'gczni. dt 
n uiatóba n ar most küldőit néhányat 
Kőszegi Józsefnek, aki ittartózkcdási 
alatt útjaiban kiséite. Felvételeiből Í 
városnak is feg küldeni a rruzeum 
szán ara és vidékünk diapozitives be 
n.uta ása is sóira kerül. Hogy meny-
nyire nyerte neg telszéset városunk 
mutatja n ost jött levelének következe 
részt: rUgy érzetr, hogy Néked is 
mételten sok sok köszfnetet kellene 
n ordí-non, de neg lehet t köszönni 
azt az igazán inka, Vidves, fáradsá-
got nem néző cd-iidási, mellyel igye 
keztél segitsegenre lenni? Nem! 
Azért hát nen. is igyekszem banális, 
szokott szócifrákkal kiegyenlíteni a 
dolgot, hantm e helyett igazán szi 
vembe záiom tanúsított jóságod ktd 
ves emlékét és hogy vhszaéljek ezzel 
a jósággá1, rrár n.ost bejelentem, 
hogyha Isten éltet, a jövő nyáron 
ismét Igénybe veszem." Az előlegben 
küldött feivétekkből Róth Jenő könyv-
keresktdesének kiiakataban néhány 
darab közszemlere van kitéve. 

A lékai bucsu a bécsi katolikus 
naggyülés miatt az idén nyolc nappal 
később szeptember 17 én lesz meg 
tartva. 

A vasmegyei vendéglősök fo 
gadósok és korcsmárosok szövet 
sége f. hó 28-án hétfőn d e. 9 órakor 
a Kőszegi Ipartestület székházában 
rendes negyedévi választmányi ülést 
tart, melyre a kőszegi és járási kartar 
sakat tisztelettel meghívja. Mindenki 
nek saját ttdeke a megjelenés. 

A „Magyarság" Kőszegről A 
Magyarsag olvasóközönsége részére 
Grazba lendezett kirándulási. Ez al 
kalommal felkeresték valósunkat is 
dr. W'tsiogetr.e Kádár 1 dik o egy 
egész oldalon számol be az élmények 
ról. Kőszegről, ezt olvassuk „Szom 
bathelyről felszaladtunk Kőszegre. 
Kőszeg egészséges fekvésű, bájos kis 
város odon várfalakkal, sándárokkal, 
érdekes uj várkapuval történelmi múlt-
tal és szeretetreméltó emberekkel' 

Mozlhirek. A mozielőadások 
folyiatasa ei delében voltak e héten 
különböző tárgyalások, amelyeknek 
eredményeként nemcsak az van biz 
tositva, hogy szeptember elejétől is 
mét lesznek mozielőadások. d« az Is, 
hogy csak kifogástalan jó fi rr?k ke 
tűinek bemutatóra.. 

A bencés g imnáz i umban a ja 
vitó , magán , különbözeti és pótló 
vizsgálatok szept. 11 en. hcitőn kilenc 
órakor kezdődnek. A beíratok 13 ar 
es 14 én lesznek kilenc órá.ól tizen 
kettőig. A Vem Sancie 15 en fri 
kilenc órakor, utana évnyuó űnncpeh 
es ositalyreitdties, másnap r^ .d s 
előadás. 

Házi ipar i tanfolyamok kérel-
mezése a győri kerületben. A Ke-
rrskegelemügyi Minisztérium által a2 
1933 34. évbtn rendezendő háziipari 
tanfolyamok előjegyzése folyamatba 
tetetett. Alulírott M. Kir. Háziipari 
Felügyelőeég ftlhivjr tehát mindazon 
községeket, egyesületeket, erkölcsi 
testületeket, melyek az 1933-34. év 
telén háziipari tanfolyamok rendezését 
óhajtjak, ezirányu kérelmeik folyó évi 
szepttmber hó 80 áig való beadására. 
A tanfolyamok munkaanyaga kosárfo 
nás (füzvtsszőből), gyékenyfonás é;-
szövés, szalna-fonás és seprőkötés 
tengericsáhe fonás, fafaragás (gazd 
szuszám-készítés), vászonszövés, nő; 
kézin.unka (csipkeverés, himzés), fe-
hérnenü és felsőtuha szabás-varrás 
stb. Ezen ftntebb felsorolt munkaköi 
valamelyikebői, esetleg többől is (kü 
lön fitfiak, külön nők részére) kérel 
mezhető tanfolyam, kívánatos azonban, 
hogy olyan tárgyú tanfolyam kérel 
meziesstk, melyhez a nyersanyag 
helyben vagy a közeli környéken kellő 
mennyiségben rendelkezésre áll. A tan 
fo'yam engedélyezése iránti, a Kv.res 
kedelemügyi Minisztériumhoz cimzett 
béiyegtelen kéivér.ytk beadandók : M 
Kir. Háziipaii Felügyelőség Győr, 
Zrínyi u. 6. sz. 

A dömölki apátság jubi leumi 
záróünnepélye. Mini ismeretes, a 
dömölki bencés-apátság ezévben tar 
tolta meg sorozatos és impozáns 
ünr.tpsegek keretében fennállásának 
3(0 eves jubileumát. A jubileumi év 
zaróünnepélyt szeptember hó 3-án 
iartja n ̂ g impozáns keretek között 
az apátsrg. Az ünnepény fényét nagy-
ban tmelni fogják személyesen meg 
jelenéseikkel Serédy Jusziinian dr. 
bíboros htreegprimás, Mikes János 
gróf szombathelyi megyéspüspök és 
Kelemen Krizoszton pannonhalmi fő 
apát, de ugyancsak, mivel az ünne 
pély egybeesik a hires „kiscelli Mária 
napi búcsúval" a zarándokok ezreinek 
érkezését várják Dunántul mintegy 
50 60 községéből es Budapestről is, 
ahonnan Celldömölkre zarandok vonat 
fog indulni. Délután, az egyházi bn 
nepségek végeztével a helybeli sport 
pályán nagyszabású népünnepély lesz 
tartva, szórakoztató sport- zene- és 
láncszámokkal. Közreműködik Pelle 
István olimpiai tornász világbajnok, t 
hires alsósági szavalókórus, celldö 
mölki leventergyesület es községi 
fúvószenekar. A népünnepély tiszt* 
bevéte'. Kemenesalja legkiemelkedőbb 
pontján, a 294 méter magas Saghe 
gyen epitmdő rnonumeniális 24 méter 
magas trianoni emlékkereszt alapj. 
javára lesz fotditva. Ez a hatalmas 
kereszt, mely a jövő év májusában t 
Hősök napján lesz felavatva, éjsza 
kánkent rtfiektoroaka! lesz kivilágítva, 
ugy. bogy 20 3*> kiló néteres kiíome 
teres körzetben is látni lehet, mintegy 
szimbolizálva : Trianon ntm felejtünk ! 

Mágor i Dóra — egy dúsgazdag 
gyáros felesége lett. Kevés drámai 
szi nesz; öhöz fűzi a kőszegi szinliáz-
járó közönséget annyi kedves emlék, 
mint Mágori Dórához, az Alapi féle 
első társulat drámai színésznőjéhez 
Mágori Dóra most lefolyt szezonban 
Erdélybe szerződött, 
rencse érte. Mágori Dórát elvette 
ugyanis egy dúsgazdag aradi textil-
rryáros és igy a dicsőséges, de küz 
delmes nneeteg önfeláldozással járó 
esztt dők után Magori Dőia a pihe 
néé es c<end?s boldogság révébe 
érkezett 

Bormérés . KhünÖ vörös és 
fehér bor; mtr Özv. Zw<il?er Jánosné 
Király ut 67 szám alau. 

Tenniszl<*bdákat garantá l t idei 
öltésü Dun iop versenylabda tu 

catjat sportolók kedvezményes 
arban 2b pengőért szerezhetik be 
a Főtér 10. szamu Üzletben. 

Bécslek k i r ándu l ása Kőszegen. 
A bécsi órásmesterek ipartársulata 
szombaton autóbuszkirándulást rende-
zett Kőszegre, a Kőszegről Bécsbe 
szakadt Sághy István órásmester ren-
dezésében. A vendégeket Kőszegen a 
HCsök Kapujánál az idegenforgalmi 
iroda vezetősége fogadta és köszön-
tötte német beszédben. A beszédre 
Hübner Rudolf válaszolt, aki melrr 
szavakban köszönte meg a meleg 
fogadtatást. Ezután Kium Frigyes 
kor. tanácsos hatalmas babérkoszorút 
helyezett a hősök emlékmüvére, mely-
nek piros—fehér szalagjáról arany 
betűkkel: „Den Helden der Heimat-

felirás ragyogott le. — Este a Lakner 
étteremben volt vacsora, fnely idő 
alatt a városi zenekar adott jól sike-
rült hangversenyt a bécsiek tiszteletére. 
A vendégek vasárnap résztvettek a 
Szent István napi nagymisén a Jézus 
Szive templomban, majd vezetés mel-
lett megtekintették a város nevezetes-
ségeit, délután pedig kirándulást ren-
deztek a Hétforráshoz. A vendégek — 
akik a Strucc szállóban voltak elszál-
lásolva — a legnagyobb elragadtatás-
sal beszéltek arról a kedvességről, 
melyben Kőszegen részük volt és külön 
is kiemelték Jesztl Antal nagyszerű 
konyhaját — vasárn?p este a késői 
órákban utaztak autóbuszaikon ismét 
vissza Bécsbe, azzal az ígérettel, 
hogy a jövőben többször is rendőrnek 
Bécsből Kőszegre kirándulást. 

Céllövőverseny Kőszegen. A 
Kőszegi Polgári Lövészegylet augusztus 
20-án vasárnap a sportpályán épült 
lőterén osztályozó célfövőversenyf 
rendezett A verseny délután 5 órakor 
fejeződött be. Az 6 legjobb ezüst 
jelvényt az utána következő 5 bronz-
jelvényt és az utána következő 10 
kisebbített bronzjelvényt kapott. Első 
lett a versenyben Schirhuber Lajos 89 
egységgel A nyertesek névsora az 
elért egységek sorrendjében a követ-
kező: Bechtold Jakab, Maitz Andor, 
Wáchfer Roland. Deckelmann lózsef. 
Seper Ferenc, Lepold Ernő, Krtaute 
Rezső, Weisz EnaHbert, Csánits József, 
Kirchknopf Jenő, Csipkés József, BÖdey 
Pál, Tóth József. 

Az öreg bencésdiákok .Tüzek 
az éjszakában* c előadásra s?orgal-
masan készülnek, de az előadást szep-
t? nberre kellett elhalasztani. 

Meghosszabbí tot tak az iskolai 
szüneteket. A kultuszminiszter ren-
deletet ?d >lt ki, amely vonatkozik 
Magyarország összes iskoláira. E ren-
deletében felfrHettef árrr., hotfy az 
rí evi nagy siűnldÖ eleje a kedvezőt-
len időjárás mjrfft a nyarllásra nelM 
Igen vott megfelelő és rtieft alkalmát 
ilcar nyujtaril arra, hogy a fantífó ffíu 
ság a nyár cégén remélhétő kedvezd 
időjárás testi és szellemi egészségé 
erdekében kellően kihasználhassa, 
ucy intézkedett, hogy az eddigi ren-
delkezéstől eltérően a rendes tanítást 
még c?ak szeptember 16 án kezdjék 
meg. Ünnepélyes megnyitás szeptem-
ber 15 én tartandó. 

Az evangél ikus jó tékony nö-
egylet ezúton fejezi ki hálás köszö-
netét nyári táncvígalmának alkáfmáből 
teljesített adományokért és felülfize-
tésekért. Kevesebb volf minf máskor, 
ami váratlanul érte az egyesületet, de 

rosan a nagylelkű adakozóknak t 

Úszóverseny, ba jnoki futtmH-
mérközés, tennisz- és p ing pong-
verseny. Filier s sportnapo. rendez 
ma vasamap a KSE negyszeress port-
attrakcióval. Deklott 9-12 ig város-
közi ping-pong verseny Kőszeg és 
Szentgotthárd közölt d strandfürdőben. 
E^ész n*t> folyna* a KSE pályáin a 
«iiAi»zvci««-nyek Kőszeg város h&i 

nokságaiért délután már a döntők 
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kerülnek lejátszásra. Délután f/,3 órai 
kezdettel nagyszabású úszóverseny van 
a főreálban Szentgotthárd és Kőszeg 
csapatai között. Délután háromnegyed 
6 órai kezdettel igazi futballcsemege 
a legfontosabb bajnoki futballmérkő 
zesek egyike kerül lebonyolításra Kő 
szeg és Sárvár csapatai között a KSE 
sporttelepén. Mind a négy attrakció 
kombinált jeggyel megtekinthető: ülő-
hely 50 fillér, állóhely 30 f., diák-
katona- és leventejepy 20 f. 

A Szociá ldemokrata Párt kö 
azegi szervezete értesiti tagjait, hogy 
a ma vasárnapra tervezett gyűlését a 
rendőrség betiltotta. 

Éleslövészet. 1933. évi szeptem 
ber hó 2-án reggel 7 órától délután 
7 óráig a Cák község, cáki erdő. 
lrányhegy (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 állomásparancsnokság 
ezúton is figyelmezteti, hogy a jelzett 
időben és veszélyeztetett területen a 
saját érdekében senki ne tartózkodjék 
és hogy a helyenként felállított biz 
tonsági őrök, illetve azok utasításai 
nak mindenki vonakodás nélkül eleget 
tegyen. A veszélyeztetett területet egyéb-
ként a szokásos módon, kilátó pon 
tokra tűzött piros fehér zászló is jelzi. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A m. kir. „Hugyadi Mátyás" reális-
kolai nevelőintézet gazdasági hivatala 
Kőszegen nyilvános versenytárgyalást 
hirdet az 1931-1934 tanévben szük-
séges hentesáru, fűszer és szárazfö-
zelékféle, tej, valamint a lisztnek ke 
nyérre és zsemlévé való felsütésére. 
Közelebbi tájékoztatást a fenti hivatal 
ád Ugyanott az ajánlati minták és a 
,Szállítási feltételek füzete" is betekint 
hető, illetve át vehető. A zárt boríték-
ban lepecsételt ajánlatok benyújtására 
a határidő 1933. szeptember hó 13-án 
12 óra. 

A KSE sporttelepén a mai nap 
tói kezdve az ülőhelyeken rendet te-
remt, mert egyrészt az ülőhelyeket a 
legerélyesebben ellenőrzi, másrészt 
csak annyi ülőhelyről gondoskodik, 
mint ahány ülőhelyet tényleg megvál-
tanak. Erre a vezetőség nyomatékosan 
felhívja a közönség figyelmét és kéri 
az amúgy is filléres alapon megálla-
pított helyárakra való tekintettel, aki 
teheti s aki valóban ülni akar, ülő-
helyet váltson. 

A KSE futbal lszakosztá lya ülést 
tartott, amelyen vitéz Szabadváry Fe 
renc elnöki megnyitója után vitéz dr 
Nagy Miklós polgármester helyettes 
szól hosszasabban a teljes számban 
megjelent futballszakosztály tagjaihoz. 
Reámutatott arra, hogy örömmel vál 
lalta a szerepet, amelyben eredményt 
is ért el. Szívvel lélekkel támogatja 
a sport egyesületet, mert látja az ott 
folyó nagy munkát, de nagyon kér 
mindenkit, hogy a jövőben ne enged-
jék megbontani soha az egységet a 
legkisebb mértékben sem, melyet most 
ismét sikerült megteremteni, vitéz Sza-
badváry Ferenc ugyanilyen értelemben 
szólt hosszasabban a megjelentekhez 
és reámutatott arra, hogy van 
egyesület, amelyet sohasem szabad 
megbontani társadalmi felekezeti vagy 
osztályérdekeknek, s az sportegyesület 
a múltban is mindig erre törekedett, 
a jövőben még inkább erre törekszik, 
mert csak igy biztositható a KSE to-
vábbi vhágzása és fejlődése. Örömmel 
látja, hogy a mai futballszakosztály 
ülésen ott látja a fehér asztal mellett 
mindazokat, akiknek ott is kell lenni. Az 
ellentétek elsimultak és most gőzerő 
vei lelkesedéssel induljon meg egyet-
értésben a bajnoki évad kezdetén a 
nagy munka a fehér asztalnál és a 
zöld gyepen. Borhy Károly és Pék 
József indítványaira elhatározta szak 

osztály, hogy az ülőhelyek tekinteté-
ben már vasárnaptól gyökeros rendet 
teremt a sporttelepen. Elhatározták a 
vasárnapi filléres sportnapot, s még 
számos kisebb ügyet tárgyalt le «zután 
a szakosztály ülés. Ezután játékos 
értekezlet volt, amelyen ugyancsak 
vitéz Szabadváry Ferenc és vitéz dr 
Nagy Miklós intéztek lelkes hangú 
beszédeket a játékosokhoz. 

Kaliforniai pajzstetQ. Mindazok, 
nkik gyümölcstermeléssel behatóbban 
foglalkoznak, bizonyára tisztában van-
nak avval, hogy ez az ujabb betegség 
milyen nagy bajt okoz gyümölcsösünk-
ben abban az esetben, ha egyszerűen 
csak átsiklunk rajta és nem fordítunk 
elég gondol annak irtasara. Miután 
valószínűleg még sokan vannak, akik 
erről a kártevőről még nem igen hal-
lottak, szükségesnek tartjuk alábbi 
figyelmeztetőnek leközlését. A kalifor-
niai pajzstetü felismerését, főkép gyű 
mölcsön, többnyire megkönnyíti az, 
hogy a beszúrás helye körül kerek, 
lencsenagyságu piros ,folt keletkezik, 
amelynek a közepén ül a tetü. Tavasz-
tól őszig a fa minden szivogatásra 
alkalmas részét megszállja és egy év 
alatt a fiatal fák törzsét, ágait teljesen 
elborító szennyes, rücskös paizsbevo 
nat keletkezik. Piros fc'tok is láthatók 
ugyanott, rajtuk a tetü. A halvány 
sárga fiatal tetvek juniustól kezdve 
alálhatók, de még októberban is für-
gén szaladgálva az ágakon. Rendkivül 
szaporák, egy anyától egy nyáron át 
ezermilliónál is több utód lesz. Ezért 
olyannyira veszedelmes! A törzsön, 
az ágakon és vesszőkön szívogató 
tetü, ha nem irtjuk, rövid idő alatt 
megöli a fát. Oltványok 2 —3. évben 
egyszerre elhalnak. Fiatal 10—15 éves 
termófák a korona fokozatos elhalá 
sával (csucsszáradás) 5—6 év alatt 
szintén teljesen elpusztulnak. Idősebb 
ák tovább ellenállának, de csak silány 
nem értékesíthető gyümölcsöt fognak 
hozni. Az összes fajta gyümülcsfákai 
ámadja meg. Védekezés ellene télen 
^yümölcsfakarbolineummal, nyáron 
pedig nyers nikotinnal való permetezés 
A fiatal fákat legegyszerűbb kivágatni 
és azonnal elégetni. Sok helyen, 
ugy tudjuk a hatóságok, minden meg-
kérdezés nélkül, egyszerűen maguk 
vágatják ki és égetik el az ilyen bajban 
szenvedő fákat, a kiadott szigorú 
miniszteri rendelet alapján. Jó lesz 
tehát résen lenni, hogy a netán mutat 
kozó bajt csirájában elfojthassuk. 

• Bll ler Irén vá l ásának hiteles 
tOrténete a Szinházi Élet uj számá 
ban. A Szinházi Élet hollywoodi tu-
dósítója Pék Dezső meginterjúvolta 
Biller Irént, aki elmondotta hogyan 
és miért vált el férjétől Sam Fengeltől. 
Ugyancsak intervjut adott a férj is, aki 
azzal indokolta a hirtelen válást, hogy 
teljesen tönkrement. Rengeteg cikken, 
riporton, novellán és gyönyörű képe-
ken kivül háromfelvonásos színdarab: 
Teddy es partnere, szenzációs kotta 
melléklet, 64 oldalas Rádióvilághiradó 
kézimunkaiv és 32 oldalas gyermek 
újság van még a Szinházi Élet uj szá-
mában. amelynek ára 60 fillér. Elöfi 
zetési dij 14 évre 6.50 pengő. Kap-
ható Róth |enő könyvkereskedésében. 

Hivatalos rovat 
7243—1933. sz. Tekintettel arra, 

hogy a gyermekek koldulás?) az utóbbi 
időben megdöbbentő méreteket öltött, 
felhivom a szülök figyelmét arra, hogy 
a gyermekek koldulása esetén a jö-
vőben a szülőket a legszigorúbban 
felelőssé fogom tenni és ellenük min-
den egyes esetben a törvényes eljá-
rást meg fogom indítani; de felkérem 
a közönséget is arra, hogy kolduló 
gyermeknek semmi körülmények között 
se adjon könyöradományt, mert azt a 
gyermekek rendesen nyalánkságok 

vásárlására használják fel és még azon 
esetben is, ha azt haza viszik, feltét-
lenül minden eszközzel megakadályo-
zandó a gyermekek koldulása, amit 
legjobban ugy lehet elérni, ha senki-
től sem kapnak semmit. 

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

7331—1932. Felhivom az adózó 
közöns^rj fíjjyelmét az adóhátralékok-
nak terményekben való lerovása tár-
gyában kiadott és a városháza hirdí 
rési tábláján kifüggesztett M E. ren-
deletre. Bővebb felvilágosítás a városi 
adószámviteli ügyosztályban nyerhető. 

7433—1933. sz. Közhirré teszem, 
hogy mindazok, akiknek 1932. évi 
vágásokba szóló fautalványok vannak 
birtokukban, ezen fa utalványokat 8 
napon belül a város erdőhivatalában 
érvényesítsék. Amennyiben a fautal 
vány tulajdonosok a kitűzött határ-
időn belül az érvényesítést elmulasz 
tanák, ugv a mult évről a vágásokban 
megmaradt fa értékesítéséről erdő 
hivatal gondoskodik és a határidő 
leteltével az érvényét vesztett fautal-
ványokra maradvány fát nem szol-
gáltat ki. 

5133 — 1933. Felhivom mindazon 
illetményfa fuvarosokat, akik az illet-
ményfa fuvarozási szerződés értelmé-
ben az illetményfát a tulajdonosoknak 
le nem szállították, kötelezettségüknek 
legkésőbb szeptember hó 15-ig eleget 
tegyenek, mert ellen esetben erdő 
hivatal az utalványokat kérdéses fu-
varosoktól visszavonja és azokat olyan 
fuvarosoknak osztja ki, akik már az 
illetményfát teljes egészében az illet-
ményfa tulajdonosok részére leszállí-
tották és rendelkezésére bocsájtották. 

7214—1933. sz. Közhirré teszem, 
hogy a városban sertéspestis lépett 
fel. Felhivom a sertéstulajdonosokat, 
hogy sertéseik minden megbetegedését 
és elhullását hivatalomnál azonnal 
jelentsék be, hogy a megfelelő óvin-
tézkedéseket foganatosítani lehessen. 
Akik ezen rendelkezésemnek eleget 
nem tesznek, a törvény szerint bün-
tettetnek. 

Elektrotechnikai Vállalat. Rádió. 
Mechanikai javítóműhely 

Kenőik Ernő 
K i r á l y - u t 4 9 . 

E l v á l l a l 1 Villamos motorok tekercse-
Llfullul i lését, alakitásat, mindenne-
mű villamos készülékek és műszerek 
javítását, villamos berendezések és 
telepek készítését. Robbanó motorok 
és mindenfajta gépek és erőjármüvek 

szakszerű javítását. 

C7á||it< Minden e szakmába vágó 
ótai l l l i készüléket, gépet, alkatrészt, 
felszereleseket vízszivattyúkat, komp-
lett házi vízellátó berendezéseket. 

Ugyanott tanonc felvétetik. 

Egy családi ház 

szabad kézből C 1 3 . d Ó , 

Hegyalja-utca 1. sz. 

W T * modern villaszerű 

J kétlakásos 

300^-öles telken termő gyümölcsös 

2750—1933. sz. Közhirré teszem, 
hogy Vasvármegye közigazgatási bi-
zottságának, illetve Vasvármegye tör-
vényhatósági biztosának az alábbi 
közérdekű határozatai a polgármesteri 
hivatal iktató-kiadó hivatalában f. évi 
augusztus hó 26 tói szemptember hó 
10 éig közszemlére ki vannak téve, 
amely idő alatt ellen jogorvoslat ad 
ható be. — 1. 7330-1933. A képvl-
selőtestületi tagyálasztásra jogosultak 
névjegyzékének megállapítása. — 2. 
54. eln.—1933. Jambrits Lajos nyug. 
polgármester és társai fegyelmi ügye. 
— 8. 7445—1033. Kőszeg szab. kir. 
megyei város kegyúri jogainak rer.de 
zése. — 4. 7385—1933. A hátralékos 
bikatartási költségek kivetése és be-
hajtása. — 6. 7322-1933. Osztermann 
Pál és neje illetősége. 

7421—1933. Á Kőszeg szab. kir. 
megyei városnál megüresedő gyep-
mesteri állás betöltésére ezennel pá-
lyázatot hirdetek ; az Írásbeli kérvények 
beadásának határideje f. évi szeptem-
ber hó 10. 

7422-1933. A Kőszeg szab. kir. 
megyei városnál megüresedő vágóhídi 
szolgai állás betöltésére ezennel pá-
lyázatot hirdetek ; mészárosok és hen-
tesek előnyben részesülnek; az írás-
beli kérvény beadásának határideje 
f. évi szeptember hó 10. 

kerttel 

Az egyik kétszobás lakás novembei 

elsejére beköltözhető. 

Cim a kiadóban. 

Műhelyáthelyezés. 

TAKÁCS JÓZSEF 
kovács- és gép-
lakatos-műhelyét 

Király ut 14 szám alól 

Deák Ferenc-utca 11. sz. alá 
(Skriba ház) helyezte át. 

Köszönetnyi lvání tás. 

Mindazoknak, kik felejthetet-
len jó férjem, apánk, nagy-
apánk, após és rokon 

Brunner Imre 
ny. máv . fe lügye lő , Ivolt á l l . f ő nök 

elhunyta alkalmából fájdilmunkat 
bármi módon enyhíteni igyekeztek, 
temetésén résztvettek, a koszorúk 
és csokrok adásáéit ezúton 
mondunk hálás köszönetet. 

A gyászo ló csa lád . 

Köszönetnyi lvání tás . 
Azon számos és jóleső rés*.-

vétnyilvánitásokért, melyben sr.e-
retett jó férjem, apukánk, illetve 
fiam, testvér és rokon 

Cserkút! litván 
elhunyta alkalmával részesültünk 
valamint a koszorúk és virágokért, 
nemkülönben a temetésen való 
megjelenésért ezúton mondunk 
hálás köszönetet. 

Kósieg, 1933. augusztus 19. 

A gyászoló csa lád . 

egy teljesen uj mod rn tálaló (kredenc), 
egy masszív, kihu'ható ebédlő-asztal, 
kisebb asztal, mosó üst, disznóöléshez 
szükséges bontóasztal, 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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