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Fontos nyilatkozatok a Nemzeti 
FnvséQföl. 

]\n feltar'óztathat Manul a N 
zeti Ejység. Eljó .z idő rövides .n 
amikor mindenki bel ítja majd, hozy a 
Nemzeti Egység nem p irtot jeleni, 
hanem a hazaszeretetben összeforrod 
magyar ielk ket. Ahogy sokasodnak 
körülöttünk a bajok, sötétednek a vi 
harMh'ík, a villánlisok fényénél él" 
sen látjuk, hogy fömnarad isunk or 
szágszerzésü^k ehő és kérlelhetetlen 
feltétel* a belső pgysé-r mestere .illés? 
Nem vönnyü febd n »rt n m könnyű 
a politikai pártok fölö»- AHA uj szel 
lemet megteremteni de me^ ke'l és 
ép ezért meg is 1 ?sz. E héten fo-iN c 

nyilatkozatok hangzottak fl az nrra 
legilletékesebb he'yekről. E ny ihHo 
zatok i a^ alábiakban közöüük .me 
lyek a Kormánvzó kijelentését 
nemcsak po'itikai körökben, hane-* 
mind-mfelé ig-n nagyjelentőségűnek 
tartják ! 

Horthy Mik'ós kormányzó el • u;t 
v?Mrn*p M e r u r o n ottani hő i 
haloUak emlékszobrának leleplezési 
ünnepségén szózatot intézett az or 
sz3gho% amelynek során töh 'nk kö 
zö4' a követkéz* mind n nr-tgyar íe'» 
kéh szóló '- ii lentést tette : 

Voltak és v .nmk a •öríétielembeti 
nemzetek, amelyek a balsors megpró 
belátásainak os'tá'yosai E nemzed? 
kek élete küzdrlm'S és utia neher. 
Csüggedésre azé't nincs okúik. me:t 
a küzdelmes élet -céloz erősít, mig 
a «örténe!en taruVr-a szerint a jóié; 

gazdagság puhít és vi'ágbirodcíl 
makit visz válságba. Nerrzetünk csak 
ugv állhalja m \\ a népek versenyében 
a he'yét, h t teljes nemzeti egységre 
törekszünk és kikapcsolunk különösen 
politikai életünkből minden olym nagy 
megold i.itatlar kérdési, amelynek tag 
lalás i áldatlan, remze i erőin' et emész 
tő, az öncé'u nemzetre káros párthar-
cokba sodorja népünket. 

* 

Vitéz Qömbös Gyula a froníhar 
cosok üdvözlésére válaszolva a köve -
kezőket mondotta. A magyar ma már 
nem engedheti meg magának a/.t a 
luxust, hogy mindenki külön-küiön 
táborba szállva akarja egyengetni a 
maga útját. Ma már csak egy zászló 
lenghet, az abszolút nemzeii érdek 
zászlója. Inproduktiv kritikára nuddő 
tépelődésre, mindenáron való szór 
ízállhasogatásra már nincs szükség. 
Ma félre kell álni a pipogya magyarok-
nak, valamint azoknak, akik nem te-
hetsegük és saját erajük, hanem pro 
fekció és más méltatlan eszközök ut 
ján akatnak érvényesülni. A nemzet 
számára ma az erős egység, az erköl 
csös élet felfogás, a szociális elhelyez 
kedés igazságos biztosítása szüksége?. 

Az országos 'rontlnrcos szemlén 
pedig a frontharcosok országos ve 
zére gróf Takács Tolvay megnyitó-
beszédében ezt mondotta ,• 

Legszentebb kötelességünk, hogy 

minden erőnket és tudásunkat aiiiiakl 
a nemzeti munk?>'"»-'"*ésA',cV a szo'-j 

j g án t i i a áUitsu amHy a tri .oti 
- J b'-.ii'-ic-.k összeroppanását r'i'. o i 

'ul. 

Magyar ember 

magyar nevet viseljen! 

Mikor legu'o'Kra a bécsi órás-
mesterek Kőszegen jártak és az iránt 
•'rdeklődtek 3 v.ros nevezetességein •'• 
),'mutatása közben, ho;*y ennek akis 
i :á"?ze|i városkánál lakossága anya 
ny-iv szempontjából ho :v oszlik m*g, 

'i s n őszintén a swisztika adatai-
va! feleltem a kérdésre. Csodálxozá 
sunkak ad'ak kifejezés:, nen azért, 
mert 51• is ott is hallottak német szót 
városunkban, mert ezt ők természe-
t i n e k vettek — hanem azért, merf 

lla-ulóan német nevü emberekkel 
találkoztak, és az u'c'n is csak né ne< 
•f?vü iparosok és k r sV'd^k ceJtáb-
áit olvasták. 

É- igazuk volt! Mert ha a város-
ház'író' kiindu'ol' a Főiérre, céeHb-
ákon a krtve'k 'z5 nevekben pvönyör 
ödhetem: PreisTiiger, Szupperné 

Zeis', G'indert, Stiasznv, B;rghof^r, 
Schen.ann, Scbat'fer, Klein'nger, Ró*h, 
Wcinberger stb. 

Ha felelevenítjük azt a gyászos 
<orszakot, amikor antant bi^ottsá:;; 
j\rt a h-Uárszéli városokban, szón -ru 
n ^mentóvént jel ntkezik Arad váró 
s-n'tk eset«j. Itt nz antant bizotts-'^o 
A temetőbe vitték ki és elolvastatlak 
« MiOMs^g tapjaivil az id.'gen nyelvii 
irfelintokat, neveket, nelyek arn 

szolgálták bizonyságul, hogy Arf-don 
>ia yarok nem laknak, hiszen magvir 
nevü ember alig nyugszik Andon 

A halottakat hagyjuk nyu.'odni. 
De az élők, akik e csonka hazában 
Itknak és akik mind eqymás™ vannak 
ut Iva azért, hogy megélhessene'' 
legyenek magyarok. Olasz, német tS 
osztrák nemzeti felbuzdulás után a 
magyar nemzeti megmozdulásnak is 
be kell következnie. Járjunk elől mi 
jó példával és ezen határszéli város-
kában minél többen kiknek idegen 
hangzású nevünk van. magyarosit, uk 
meg ntvünket, hogy necsak belsőnk, 
hane.n külsőnk is ájulja el, hogy nem 
a családi névhez és annak tradíciói-
hoz, hanem a családhoz, az Ősökhöz, 
magyar apáinkhoz és öregapáinkhoz, 
\ kenyeret adó magyar földhez, a 
röghöz, melyet dkár elszakiíottak, akár 
nem a magyar röghöz akarunk hűek 
lenni. 

Ebben a névmagyarosiló moz 
galomban a városháza jár elől jó 
példával. 

Október 6 án, nemzeti ünnepün-
kön vitéz Nagy Miklós dr. polgár 
m jsterhelyett^s a városháza történelmi 
lehelletet sugárzó közgyűlési termébe 
íivta össze a város tisztviselőit és 
alkalmazottait. Itt ismertette az egybe 
,yültek előtt is már ismert névmagya-
rositási mozgalmat. 

Történelmi pillanat volt és a kró-

a zon 'm itt 

nikás meg fogja örö'-iteni e mpot, 
iTii'cor i város tisztviselői és alktl-

< <Z'-'t'ai Yözül az elv") fcl'iivísra hu 
•zo.iha: -n jelentkeztek, -t'cik H ' ; n i 
,yaro?i j i'< nevüket. 

A város vezetősége 
nem állt meg. 

Csütörtökön a p tlgármester a vá-
ros h i?6ság tini-, intézeteinek, egy? 
sületek vezetőségét hivia egybe, hogy 
snert-sse a név ma^varositási moz 
?i!mat és propagandát f^jts^n ki az 
i-ánybm, hogy minél többen változ-
? sí>:< me-T nevüket azok köziil. akik 
"na Í var kenyeret 'sziek, hűségbe 
szolgálj ik a magyar á l lmot és tartják 
f.nn a nemzetet, d.» id.'gen hangzásit 
i nevü c. 

Dr. vitéz Najy Mi<lós polgár-
íesterhelyettes izzó hazafias beszédit 

i r» igy szá^b^n megjel m'ek h »'yes-
léss'l fogadták. 

Zoltán G i z i tanitóképezdei tz-
g^tó örömmel közölte ho^y a név 
változtatási mozgalon intézetében nem 
uj tceletü és eddig 57 tanitó jelölt 
n igvarositotfa meg már nevét és a 
mozgalmat tovább is folytatja és szi-
' •n iámog^tja. 

E után ismertették az értekezle-
1 n azon eljárási szabályokat, melyek 
legkönnyitették a névváltoztatást. Az 

'dii-M negkivAnt sok okmány be 
>/.rzése alól mentesitik a folyamodat 
° csupán saját és gyermekei s*.üle-
>si bizonyítványát és a házasságkö 

rési anyakönyvi kivonatot kell a 2 P s 
(közalkalmazottaknál 1 P-s) bélyeggel 

itott K -vényhez csa olni. Amennyi-
en ped g ezen anyakönyvi bizonyít-

ványok nem állanak rendelkezésre, 
u.y a hazai anyakönyvi hivatalok 
bélyeg és díjmentesen állítanak ki 
y n bizonyítványokat, itl. értesi.őket 

Az értekezletet végül a po'gár-
mL-s'er a^nak hangoztatásával zárta be. 
ho ;y \ hatóság készséggé! á!l rendel-
< és-re mindazoknak, akik ezen ha 
i fias ügyben hozzá fordulnak. 

Legyünk méltóak ahhoz a törté-
nr'-ni magyar szellemhez, mely vá 
romunk nevét arany betűkkel irta bele 

történelem nagy könyvébe és tűn 
tessünk e határszéli városban magyar 
ságunkkai! dr. F. E. 

És most mi lesz? 
Igy gondolkodnak, i^v beszélnek, 

igy hallani megjegyzesel.et jobbról 
balról, de senkisem tud erre kaden 
rriát. T. i. a varosképviseletet illelől g 
ál! ez a kérdés a közügyekért érdek 
tődő mfnden polgár előtt. Törvény 
szerint a város képviseletének fel-
függesztése csak egy évre terjedhet 
Esztendeje még csak februárban lesz, 
du hogy ha az uj alakulás érdemében 
eljárni kell, ugy ez már most lenne 
esedékes, hogy a választásokra kel 
lően készülhessenek és ez december 
végéig jogerőte emelkedhessék es igy 
az újraválasztott és ujraalakult kí;p 
viselőtestület az már újéval ^euilí-
he«se törvényes jogkörét. H i azonban 

körül mégis most még nehézségek 

a ,'Ji\ f ű ; vesztés meg-
ik4züksé»e állhit be 

•nnén^k, u ;v 

IOSSZ í bb i t á s án i k ^ z ü k ^ é j e állhit be 
es ez I \ megveb iz^os i m m d ^ t u m é i s , 

A törvény szellem • szerint a fel-
f 'Míesztés csak e.̂ v évre terj^szked-
nétik ; kétségtelenül tzon szempontból 
<iindulva, hOT^ ennyi idő alatt el 
lehet és el kell intézni a felfüggesztés 
okát. 

Most persze az a kérdés: tényleg 
negszünl'»k e az okok a felfüggesztett 
lelyzet megszüntetésére? 

Nem igy l\tju'< a dolgokat. 
E-y pillanatig sem reméltük, hogy 

n lehetővé váljék. 
Tisztviselőket felfüggeszteni, nyu^;-

l :n/ni , m^s irányba terelni, a me^-
- 'kedt kö ' iT i z ^ i t ^ i szekeret ennek-
va'ó kenőccsé könnyebben mozgat-
halóvi tenni, a képviselőtestületet 
síünete'tetni, pihentetni, ho^y az ebben 
'Igondolt tu'terhelés srlnejtésével a 
szekér nyugodtabban haladhasson 
mindezt nen volt nehéz megcsinálni. El-
készült az errevaló recept, illetékes 
td ninisztrációs p ítikiban megcsinál-
'ák a gyógyirt, a b?teg, ht kell, 
ha nem, a javulás renényében 
vette be és a hatás ne n i i m i n d t e l . 
Beillt a jótékony nyugalom. Olyan, 
nint egy jóleső alvás után. És mi 
u;yis megszoktuk az alvást. 

H^t kétségtelen, várospolitikailag 
najd egv eszt^nd^je nyugodtan al-
szunk. Egészségünk azonban nem 
javult. Nem is javulhatott. Ehhez olyan 
orvosságra van szükség, mely ezidő 
>zerint sehol sem szerezhető. Pénznek 
hívják. 

A mi bajunk, a mi betegségünk 
\ vér, jobban mondva pénzszegény-
ségünk. Ez most különben is ragályos 
<órság Még ott is, ahol ebből az 
orvosságból van készlet. A város be-
iegsége most világbetegség. Ha a 
nngy világtudósok majd kitalálják 
nikénti gyógyítását, akkor majd a 
vi 'ágoi és rijtunk is segíthetnek és 
ikkor következhetik be a lábbadozás 
nely után uj élet f^kad a város köz-
ügyeiben és visszahozza a város pol 
gárainak törvényes jogait D i nem-
csak a jogokat, az uj erőt is, hogy 
tógáit kellőkép n és ered riényesen 
;'\akorolh'iss t. 

A ni pu' a .)•:' -ost 13S A köz 
ísrazg'tás professzorai mesterségesen 
szállították le 100 ra. Ez is azonban 
nég lázas áll ipolot j.-'en». Ilyen álla-
potban nem ajánlatos az ágyba fektetett 
beteget a szabidba kieng dni. Uj 
harcok, tulmegerőltetések visszaesést 
okozhatna. Operációs beavatkozás 
sem ajánlatos. Úgysem használ. Ugy 
azonban operálhatnak velünk, mintáz 
ingol mondja: „Time is money", az 

pénz. Időben pedig még millio-
mosok va:;yunk s igy Is továbbver-
klizhetünk, ugyahugy. A me yeb •$ 
szenélyében kétségtelenül megnyu-
godhatunk l-;azsá^szeretete'és minden 
h folyástól mentes eljárása teljesen 
megnyugtató a város közigazgatására. 

Ha azonban felülről mégis más-
kép gondolkodnának és a törvényes 
állapotot helyreállítani óhajtanák, anél-
kül, hogy a fennálló pénzügyi nehéz-

Egyes szám ára Itt fillér. 
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Kőszeg es Videke 1933. okit ber 15. 

tégek szanáltatminak. meit tz egyt 
lőre nem is lehetséges, — akkor bi-
zony hideg fővel, nyugalomiral, tölcs 
mtffontclassal kell a vátos ugyeiter 
eljárni és ebten azt a gyógyszer 
használni, an:it a m« i kormán) álta 
lárcs politikai okokból a nen zetnek 
is ajánl: teljes egyseget az <gíszpo-
gáiságrak, — partsztrv délytk heiyeti 
s zdos tsszeü Hassal a tekes n ur.kí 
biztosítása és tz utcn az összese^ 
érdtkébtn a \áros boldogul sánal a> 
előn ozd;tasa. 

— o — 

( F t n l i cikkhez nekünk is var 
hozzátenni valónk. Legtlleitktstbl 
htl) iő l kapott irforn fcióit k S2trint Í 
képviselőtestület íre g3laki í sára ren 
tesznek intézkedést. A megy tb i/ to s 
fetiucir vegén i tp t l t f unkc ióba , nükc.i 
a foljó évi költségvetés n ; r f» 1 vei; 
terjesztve, erre tehát tu lajdor.ktp ni 
génit ntióji nem voli. Szükstgtsnci' 
Iái jak i l U ' t k e s helyen, h o g y egy ol>ai 

költsegvttesi ével is veztssn végig, 
amttyet n á r ó készített elő s e tekin 
tetbtn varnrk ertdmtnyi. Ugyancsa* 
mt^a i l ap i i UK, hoj.y a „gyáms-ig* 4 éve 
ben ki p^unk a OÖn K s korn.ánytóí 
10t ICO F kan.aimt r.tcs kö l c sönt és 
110.100 F Segélyt. E z p t d i g a mai 

penzteien vitaiban igen na^y segitsé<. 
Szerk.) 

A hercegprimás a 
közélet megrefor-

málásáért. 
Vasarnap Strédi Jusztmián dr. 

bibornok herctj.pnn.at) a katoliku.-
na^gyüies vasai napi zászlóbontásán 
nagy beszedet mondott. A hetcegpti-
mas> a többi között ezeket mondotia: 

Sokán vannak, akik arra a kenyel 
mes állaspontra helyezkednek, heg) 
elég nekik a hit, de erkölcsi parancsok 
érvenyesüieset, a házassagban, a szo 
ciális keidesekben, az aliami eletber, 
a közeleti tisztaság kérdésében, a di-
vattal szemben mar ntm tarijak fon 
tosnak. Az ilyen felfogású katolikusok 
akadalyozzak az egyház purifikált 
munkajának kifejteset es ezért ai 
egyháznak és ailan nak egyaránt el 
lensegei. 

Az Actio Catholica nem politikai 
szervezet, hantm csak a Krisztusi el 
vek ervenyesitését ts a katolikusok 
jogainak biztosításai akaija eleim 
minden vonatkozasban. Ntm kivételes 
elbánást akaiunk, hanem azt, hogy a 
katolikusok is ervenyesüljentk. Mi a 
rátermettseget ntm vállasunkkal mer 
jük, sót helytelenítjük, hogy a rater 
mettseget a vailas alapján allapitsák 
meg. Bizonyos állások azonban, ame 
lytket regi szokás alapjan csak kato 
Itkusok kaphatnak meg, ezután is 
csak katolikusokkal töltessenek be, 
annál ts inkább, mivel nem félünk 
altot, hogy megfelelő számú rátermett 
t-mbti neckadna a katolikusok között. 

Ezzel a lörtkvtsünkktl nemcsak 
béktboniók nem vagyunk, hanen 
inkább előmozdítjuk a* igazi békét, 
amely sztrimünk csak az igazságon 
tpüihtt fel. Mi azt akarjuk, hogy 
vallasos es hazafias fraziso«at tettek 
kövessék a magán cs a közélet meg 
reformálasával. 

yiíindenféie rovat. 
Már regen nem írtam. Időm st 

volt, helyem se, ma ezért valamivé' 
kiadósabb lesz a mindenféle rovat. 

— o— 

Milyen kilátástalan volt minden 
egy évvel ezelőtt. Mindenki letargiá 
ban. ^ g y ^ u t á n jelentik int-g „egyet 
len ut", ,12 ik óra" es hasonló cimü 
könyvek. És ebben •» uj kaoszban 

készül a ha-

azt állítani, 
súlyos bajok. 

GCn hőst bízták irtp, mint akiber. vat 
ierdület, ftisstség, hit es bátorság a 
vezetéshez, aki vissza tudja adri b 
n egfátf.dt nen ztintk a küzdőképessé 
g ü , iki hideg ésszel es a ka'ona ta 
torsrgávrl a viharban is megállja <• 
helyet Talán valami kis küiönbset 
mégiscsak van az e^y évvel azelőtt 
helyzet es a nosiani között, ezt m-. t 
a Itf tlfogultaLbaknak is el ktll isn etr í 

—o— 
É i e i i n e s n ő s t is kö iü l rezni tg) 

kis e. A'.it lá u t . k ? Ausztria hajc ja u t ) 
1;, nyed k itíe-c da és ta i i r . tnn) i re ttös 
nek s letszk k0tnát i )0sa , ki tudrr 
megn ord;-r,i, hegy m e n t tart a i o i o t a 
hí jó. Olahoisyág, Csehország es 
Jugoszlavia a nag) demokrácia han 
goztatasa mtilett tűzzel vassal irtjí 
in n.2t tisegeit es aligha trordl ;a ió 

c^g) rrtnttsck vol iar .ck a pén .üg\ 
es gc-zdasógi valsag nyomasa aioi. 

—o— 
Vagy nézzünk távolab! ra. A rag) 

Amerikában niurka í-naich;a, pénz 
üiyi es gazdasági válság. Közép és 
Del-Anitrikábí n napirenden a torid 
d^lmak, a hatíüzenemélküli haberuk. 
Kina ts Japan tvtk óia hadszíntér 
Spanyolország, 0;oszország, az antliai 
gyarmatok mind na^y keidőjelek. 
Anglia mesterségesen romja pénzét 
Nei: etorszagban uj államrend vajúdik. 
Fir nciaország aran)án ülve egyrt 
h d s e regét fejleszli és 
borura. 

—o— 
Nevetséges volna 

hogy raiunk nincsenek 
Vannak nagyon is. De azt is meg keli 
látni, hogy ezek tlsősorban megcson 
kitasunkból fakadnak vagy a világ 
váísag következményei, s csak másod 
sorban belső bajok. 

—o— 
Mussolini mordja és irja: „Mi 

most benne vagyunk egy olyan kor-
szakban, amtly átmenetet kép»i a 
civilizáció egyik típusából árnak eg) 
másik tipusaba. A 19. század gondo-
latvilága szemünk előtt Összeomlik ts 
ntm talál löbbé védelmezőkre. A 
francia forradalom és a napoleon 
háboiuk folyamaként a régi hübet 
rendszert felvaltoita a liberális, >de 
mokratikus és parlamentáris, ez mos 
omlik össze, bukásának szemtanúi 
vagyunk és felvaltja a fasiszta rendszei" 

—o— 
Roosevelt egy kijelentését azt hi 

szem mindenki helybenhagyhatja. A 
pénzről mondja : nem az állam és a 
nemzetgazdasag van a pénzért, hanem 
a pénz csak eszköz a honpolgárok 
eltténtk lürheiőve tételére. Nem a 
klasszikus pénzüg)i elmeletek muze 
ális tabuként való tartása, hanem i 
gyalázatosan kegyetlen gazdasági há 
t-oru adott kényszeiéhez való alkal 
mazkodás kell, hogy a pénzügyi poli 
tika elve legyen. 

—o— 
Gömbös mondja bihari beszédé 

ben : ,Arra törekszem, a hasznot ne 
az élvezze, aki nem dolgozik, hanem 
az, aki verejtékes munkával szerzi 
ktnyerét". Ha meg tudja valósítani, 
vege a spekulációnak. 

—o— 
Az Irottkőn az idén cca hatezren 

íordultak meg. Mintegy ezerötszázán 
fogyasztottak is valamit. Legtöbbtn 
szeptember 8 án voltak, vagy 400 ar 

—o— 
A Magyar Turista Szövetség a 

Hörmann-forrásnál vagy a Stájerhá-
zaknál menedékházat akar létesíteni. 
Az előrehaladott tárgyaiasok való 
szír-üsitik, hogy a jövő év tavaszán 

áll is a menedékház. 
— o— 

Becsben Kőszegről is voltak autó-
buszon az osztrák—magyar mérkőze 
stn. A vasút bámulatos versenykép 
telensérét mutatja, h o . y m i g n j^u" 
jegy 17 pengőbe került volna • III. 

mér 

osztáson, a kényelmes rutóluszon 
az ut ide oda 5 P-be jött. 

—o— 
Arr ig 2 : 0 iá' vezettek az osztrá-

kok, szomszédaink egre- földié dicsá 
ttk a szegény rr; gyaiokat. Milyen jó. 
becsüle.es, lovagias a magyar nep 
An.íkor kiegyenlítitek es mrjdnem 
főz tek akkor u^yórazok a kövtt 
*e<ő kijelentéseket lettéks Mi' diese 
un^aiischeT B tlaier; i-ann mann nicb 
spielen*. 

—o— 

A legszebb j> leir.it a mérkőzés 
után volt. A felvidékről rengeteg cseh 
oU.otrusz jölt cseh es tót feluasoksal. 
Anikor beszállt, k a feivideki ni: gva 
rok s tlinduitük ai autói. Djver.ybe 
F( zscn)ba, nen csal: a huj, huj, hajrá 
tirisogott, hanem n ir d n felvidéki 

ma^.)ar zászlói szoiongaiott, r ivüt 
dt í.utókat mag)ar zászioKKal diszi 
üllek fel ts igy vonultak kertsnüi 
huj. huj, hajrával tgtsi Becsen. F.rsz 
- zasz'ók csak a hrtaiig d..-2itettek 
az autókat. 

— o— 
Kőszegnek is jelent forgalma? < 

ípoi telet. Ein.uit vasat nap Sopronból 
a te nnisztzők tgy hatalmas autóbuszon, 
a keszihtl)itk pedii; ket auiotuszon 
érkeztek. Itt töltötték az egesz nape»t. 
Fcrszt legelsósorban azok, akikn k ai 
ilyen állandó idegenforgalomtól has?, 
nuk is van, látják be legkevesbce, 
hogy viszont a KSE-t is támogatni 
kötelességük volna. 

—o— 
Megint csak a szombathelyi M/.v. 

mühtly munkásai, akar csak a Ktn* 
űigtn annak idejen, tzuttal szép ke-
resetet állították fel a Ztigtrhegyen. 

— o— 
Nttn tolakszanak már az ipaios 

pályakra stm. Mutatja ezt: rövid 
idővel ezelőtt meg 210 inast tartó' 
nyilván az Ipaitestület. Ma már csak 
91-tt. Kimondott inashián) van mar. 

— o— 
A szomszédos Kchalrron, ebben 

az eldugott kis falucskában az ottani 
tfcnitóníképiő internaiusnak több mini 
szaz bentlakó növendeke van. lg) 
azután már érthető a mi intézeteinK 
lassú es szon oiu elnéptslenedesi fo 
lyéir.aw-, amtly különösen tgyik hely-
beli középiskolánknál már egészen 
katasztrófális arányokat ölt. 

—o— 
Eddig még ne.n ötlött szemembe, 

pedig már régóta ott van s milyen 
pompásán fest a varon a felirat: „M 
kir. Jurisich várlaktanya.u 

—o— 
Két érdekes összehasonlítás. Sár 

várnak több alakosa, mint Kőszegnek 
Satvaron van két tenniszpálya, Kő-
szegen 22. Kapuvárnak kevesebb a 
lakossága, mint Kőszegnek. Elrnuii 
vasáinap a futballmérkózésen Kapu 
váron 27C0 főnyi közönség volt, ná-
lunk 400. 

—o— 
Ausztriában mindenhol látjuk a 

fenyves erdőkben a gyanta kiterme 
lesét. Mindenesetre gazdaságos. Vájjon 
nálunk erre miért nem kerül a sor? 

—o— 
Hazánkban majdnem legolcsóbb 

a buza, de biztosan a legdrágább a 
kenyer. Senki sem tudja megérteni 
miért és hogyan. Helyes, hogy most 
erélyes intézkedésekkel e téren is 
rendet akarnak teremteni. 

—o— 
Sok tanintézet látogat el mosta 

naban Kőszegre. Különösen a tanító-
képző csinál nagy reklámot. Kalau 
zolja és fogadja különböző városokból 
a tanitó es tanitónőképzők kirándu 
lóit. Rendkívül Öivendetes és iskola-
városunknak a legjobb propaganda ez. 

—o— 

Nagy volt Kőszegiől es környé 
Léről a buz&csempeszés az utolsó 
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Az én talpam Okmatalp 
Kevés cénzért s o k á tart 
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toj^Aoiíp 
m&Ky Cí/uÁ ói, 
tort'tzfaáfóu' , 
Ctó&UjV-zCi Íuxjtcuroi 

E ^ t k é r j e ! 

denki n;etfigyelhette. De most alig 
hanem vege. Rőiön egy hét óta Becs 
bói kiszalit bíróság vizsga;aiot tart i 
helyszínen es tdel^g már több mint60 
icti embert büntetttk ptnzbirsagra 
vagy csuktok le bu/?csen peszts miatt, 

Szomorúan fest a vat őshaza belső 
Kapubejarój.t. Tele van kellemetlen 
hitdetmenyekktl. Csak ugy hatnarjá-
oan 190 árverési es zalogolási hirdet-
n ényt olvastam össze. Szomorú Di-
zonyiték, hogy Kőszegen meg nagyon 
rossz a helyzet, az. emberek nem tud-
nak adót fizetni, hiaba van meg ben 
nük a jóakarat. Ezért tehát csak ki-
meletet es ezerszer is kimeletet kérünk 
minden oiyan esetben, ahol akarnak, 
csak nem tudnak fizetni. v. Sz. 

Kisgyűlés. 
Kisgyűlés volt e héten, amelyen 

jórészt csak kisebb ügyek szerepeltek 
Ennek tulajdonítható, hogy a 171 
pontból adó tárgysorozattal Vi-12-re 
.Tár vegzett is a kisgyüiés. A nehany 
kőszegi es kőszegi járási ügyet a kö 
vetkezókép intézték el. Tudomásul 
vették a kőszegi munkásházak minden 
kotlátozas nélküli telekkönyvi atada-
sárol szóló határozatokat, amelyeknek 
alapján lelekkönyvileg is at lellek adva 
azok a házak, amelyeknél a vetelár 
teljesen ki van fizetve. Jóváhagytak 
Lukácsháza hídépítési költség biztosi 
tasáról a határozaiot . Elutasították 
Bende István kőszegi lakós segélyké-
lelmet elhullott lova ügyeben. Jová 
hagyták Kószegszeidaheiy, Kőszeg-
doioszló, Velem, Czáíc es Bozsok ha 
táiozatát a községi alkalmazottak be 
tegségi biztosítékáról, amely szerint« 
közsegek kötelesek biztosítani bal 
eset ellen alkalmazottaikat. Tömörd 
határozatát a vadaszati haszonbér 
mérsékléséről éó a szer/őd^sntk köl-
c s ö n ö s tnegegyezes alapjan történt 
felbontásáról szintén jóváhagyták. 

S z ő l ö o l l v á n y o k , sző 

lövesszok fajt isztán olcsón besze-

rezhetők Szabó Flór ián szölőolt-

ványtelepén Gyöngyös . Kérjen ár-

hetekben Ausztria félé. Ezt majd min ' jegyzéket. 
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Fctcz Eeíe kcir L n i s í a ujsaciio kemet 
elfcgl^k. IccszeQszerdahelyen 

cr.ijiikcs lelt. 
K C s zegen temették el. 

A kciriruri2iru& I t t 1 irtt-st vált 
ujsaguója veit Rebcz Imié es Rofco; 
Bela, akik a vtrös utalom alati rag} 
szertpei j á r ó n a k Magyarországon 
A komnunizmus bukása uían n i rd 
ketien küilöídie szökitk és m in en 
giarsck BtcsUn ttleptdek le. Mii. 
ken tk is núkCúttk es szertpelttk a 
hatósagok ny nvamaitasátan. 

Kot oz Béla vasárnap a rchonci 
htgytk köióii átszökött a halait n é> 
Matyaioib2áhia ak^i: jönni. Rolicrc 
es hósztg hozöu azonban a cstndó 
rök eltoltak Roboz Belát. 

A minden iras ne-ikül, e$_y ki? 
bőrönddel t i J Robo* KÓS2tgízn 
dahtlytri i i i . i , u . t a cstidőiöket 
Lo£.y hadd v>j.yt t ió tö iondubc l ; 
zstl k*.r,dt jti, Mtgtrgidték mki Ek 
is vette 2Stbktid. jti.de abban ; pi, 
laratLan e^y kisüvtg tartalmat is l i 
itta. Az ttos mtitg n i t d t n O I \ L M 
se^itiég etitiéic n.tg a2n<p veg^ti 
Rotozzal. 

A estrderök nyomfai orvosi s< 
gitstgei hoztak, n ajd lehfcnon h'o 
fcztgiói auió' hivattak ts S-Lr^ŐTTr 

Kitztgie s^aliitotiák, abol gonccs 
orvosi ápolás aiá veltek. A gy on ot 
moscs tí> az ellenszeiek a20nban n í i 
nen használtak az eics meregge, 
szen ben. Roboz n tg aznap estemtg 
hah. Szerdán dtluian ti is temettek 
Kőszegen. 

Rcl oz B; la bötCndjében finyké-
pezégtpet, himttktieset találtak ftivé 
leltkKei. — Htlys2inraj20t és ket fran 
cia itvekt is> taialtak nála. Az egyik 
ben utasításokat kapott, a másikat c 
akarta Franciaországba küldeni. 

Mindezekből megállapították, bog) 
Roboz Béla kemkedési szándikkai 
jött át a határon. 

A Roboz-fivért k — In re es Béla 
— 1919 őszén, a budapesti oláh 
rémuralom napjaiban a megszálló és 
zsakmányoio oláh csapatok parancs-
nokainak teljes bizalmát élvezték. Olaf 
vedelem alait altak, az olah főpararcs 
noksag Hungaria-siállóbeli lakásár 
lakiak és oláh katonák kiséreteber 
jártak keltek a városban. Az idegtr 
csapatok kitakarodása alkalmával ők 
is kertket oldottak és a leigázott Er 
délybe tették át főhadiszállás ukatr 
ahol közuiáiat és mpovetés vette körű; 
őket, mert román zsoldon szerkesz 
tettek újságot, amelyben Magyarorszá 
got és a magyarságot gyalázták. 

A nyughatatlan kél Roboz azon 
ban iit stm fért a bőrébe. Végül ösz 
szeküiönböztek a kolozsvári sziguranca 
főnökevei, aki ntm sokat teketóriázol, 
és a két árulót áttette a magyar hatá 
rom Így kerültek azulán magyar biráik 
elé, akik suiyos fegyházbüntetésre itel 
ték a iiazaátulókat. Büntetesük kitől 
tése uián mentek Bécsbe a fiverek, 
ahcl újra Magyarorszag ellen kém-
kedtek. 

Kérelem vidéki előfizetőink 
hez. Feihivjuk tisztelt vidéki előfize-
tőink figyeirr ét, hogy az október 1- ével 
megkezdődött uj negyed után az elő 
fizetés' - beküldeni szíveskedjenek 
Ugyanit felhívjuk figyelmüket a mu1' 
számhoz mellékelt cs'ekklapra. 

Ju t ányos á ron e ladó 
egy 3 csöves Teltfunken félhalózan 
rádiókészülék az összes fels/.erelésst , 
hangszóróval együtt. Megtekinthető a 
lap kiadóhivatalában. 

A n y a f tor lódás miatt a reál 
iskolások u t incp ló j ának folytatá 
sát j övő S2ámunkban folytatjuk. 

Országosvásár városunkban. 
Hétfőn, f. hó 16 án országos kirakodó 
és allaivásar lesz Kőszegen. 

H Í R E K . 
Utolsó hir. — Lapzárta előtt ér 

ktíttt . — Szcmtaícn dtlbtn Hitlei 
biicdalni kar cellát az t gybegyült hir-
iipiiók előtt kijeltr.tetit : Nemetorszáj. 
kiitpttt a népszövetség kötelekébe! 
ts \iss2í hivta n tgbizoitait. Hindtnburg 
biiodalmi elnök rtrdclelileg felosz 
iatta a tirodalmi gyűlést, az uj vá 
las2tásokat kitűzte november 12-ért 
a2on indokolással, hogy döntsön a 
német ntp n aga, n ilyen magatartást 
akar követni a nagyhatalmaknak Ne 
mttorszpg eiitri cjíiásával szemben 

Wiet íemenn János Kávés meg 
halt Perien n haii n t g városunkban 
hcss2u mnv t d t s u án Wiedettanr 
Ját os kavts- 78 t u s koiábín. Az ti 
huryt V c l a n i K r bcpioritkn a P?.n-
temrr I \o . te iUjetsmir t srptoni 
k áus igtr uagy tekintélynek óivtn 
d*.u H i t c i u aií-tl jÖ>t h tsz t t ie éf 
in k tf-tia ipaiát, n-tlybtn Witdt-
mf-iin Jar.cs nt«-s2e v:dektn naj'y 
S2£ kit kimé y volt. A ható u utín 
:-m ler l i .ota v t ru t í.;.i is egymás 
utar, mtgjöutk a hcicterekií 1, fog 
Síiglci, — a sok Í2galon;tól kifáiadvt 
Beia fiíT.í k cdü (1i iizicttt, de amtd 
d g csek tehette mindig ott stged 
ktzttt t i Eiiie- kávthí ibar, n.eit munk, 
nt.kül n,t f Cttg naj j; ií an sem tudót 
m t g i t n n i 41 t u va t l a n boldog ha 

zfcssag utf.n, n n y ;d< alati feleségé-
mk 9 gytimekt szuiektt, gyeimekei 
fc.g£dó szereti létC; köiülövezve hunyt; 

it s z tn ét. Ma déiuian 4 ó i ako r le 

n e tik a Vátkör 2 s^an u gyászházbó'. 

Nt\ni&gysrcsitás. A belügymi 
niizter megengedte, hogy Kevács 
Ftier.c kősieu horvtd alianacsnok 
Ciiladi ntvet Karídy névie váilcztassa. 

Emer ikánás dékánátusi nagy-
gyűlés lesz Ketzthelyen okt. l1 
es L-2-én, amelyen a ktsztgi konvent 
itS2etől dr. Fttybtrger J^nt prior és 
Náhrer Mátyás subpnor vesznek részt 

Református istentisztelet lesz 
f. ho 15 en vasarnap de. fél 11 óta 
kor az ipartestület disztermeben. 

Frontharcos zászló szentelés 
volt eln ult vasarnap Szombathelyen, 
amelyen a kőszegi fronihatcos alakulat 
is nagy szamu küldöttséggel kep 
viseltette magát. 

A Zenepárto ló Egyesület vá-
lasztmánya jövö vasarnap valasztmanyi 
ülést tari, amelyen hataroz jövő mű-
ködéséről, valamint az elnök kérdésről. 

A Reviziós Liga alakulatai min-
denhol tiliako/.o gyűlésekét tartanak a 
csehek azon galad merenyletével szem-
ben, hogy Kassán Pozsonyban hamis 
nepszavazasi ertdmények publikálá 
i»aval, melyek szerint városokban a 
magyar lakosság számaránya 20% ala 
csökkeni volna, megszüntették a kis-
sebbségi jogokban biztositolt magyai 
nyelv hivatalos használatát. Kőszegen 
a Reviziós Liga helyi osztalya jövő 
vasarnapra hivja össze a valasztmanyt, 
amelyen e tiltakozáson kivül egyéb 
ügyek is szerepelnek a tárgysorozaton. 

A Nemzeti Egység női szerve 
zetének ünnepi alakuló ülésére e 
hónapban kerül meg sor Kőszegen. 
Az ülesen részt vesz Vasvármegyc főis-
pánja dr. Ostffy Lajos is. 

Sopronbó l ma is jön Kőszegre 
filléres autóbusz. E tekintetben iga-
zan nem panaszkodhatunk. Ugylátszik 
nagyon nepszeruek a kőszegi kirán-
dulások, mert nagyon sűrűn jönnek a 
soproni testvér varosból a kirándulók 
és a sportolók városunkba. 

Az ipartestület értesiti az OTI 
járulék fizetesere kötelezett Kőszeg 
varos közönségéi, hogy hivatalom 
órait (kedd csütörtök es szombaton) 
október 17 tői kezdve d.u. fel 5 töl 
fel 8-ig taitja. 

Kiváló cigányzenekar muzsikál 
ma és minden este a Strucc-szálló 
éttermében. 

Közigazgatási bizottsági ülés 
volt e heten, amelyen beszámoltak ? 
vármegye kcdvezőMtn tgészseg üg\ 
állapotaitól a ktdvező őszi vetes 
munkálatokról. Mtgyei átlagban a 
búzából b'25, rozsbol 7 25, árpábó1 

8 26. zabból 7 q volt a termés. Az 
adóbtfizetés kedvezőtlen, a hátralek 
54 7%*os. A kőszegi járás 17 közsé-
gben kinordotlák a vagyoni filelűs 
séget. 

A városi elektromos mü értesi 
ti a közönséget, hogy újra d e 8—12 
ig es dtiután 2— G ig tan hivatalos 
órákat. Ügyeletes szueló este 8-ig all 
a köíönseg rendelkezeseie. 

A győri á l lami tan í tónőképző 
növendekei kitűnően sikciült tanul 
mányi kirárdulast rendeztek Kőszegre 
es a környező hegyvidékre. Folyó hó 
7 en, szombaton dtiután érkeztek mtg 
ket autóbuszon és mindjárt megtekin 
teltek a város nevezetességeit es a 
Kálváriát. Este a Piechl-féle vendéglő-
ben vfcsorá2tak, majda helybeli tani-
tckep/6 ntvendekei S2Órakoztattak 
eket t^y kis műsorral, * mel)be azu 
\r. í lányok is> belekapcsolcdiak ki 
tűrő énekszí-maikkal. — Ma>nap autó 
luszon nagy körutat tettek, amelynek 
folyamin Ltkat, Bciosiyankőt, Vaios 
szalór.akot és Tárcsái latogatták meg. 
A kitantulás csie későn ért véget 
meri a nertdek dombokon hol aj 
• u ótusz vitte a learyokat, hol ők 
olták az au.óbuszt. — Esie 11 ota 

után elirduit a két autóbusz Győr 
ff lé ts reméljük, hogy a győri tanitó 
nőképzőbtn sokai fognak az „álmok 
es virágok városára- gondolni 

Filléres vonat ment ma Szom 
bathtlyiól kőszegi közvetlen csatla-
kozással Budapestre. 

A kormány nagyszabású olcsó 
ruhaakciót indított el tlsösorban a 
falu lakossága részére. Az árak az 
tddigi kiskereskedői arakkal szembtn 
mintegy 30% kai olcsóbbak. Btkecs 
szőve: 483, nadrágszövet 209, ing 
anyag 48 3 fillér, pamutszövet 68 6 
fillér Részletes tájékoztató a községi 
elöljáróságoknál kapható. 

A Magyar Játékszintársulat a 
megállapodás szerint ok'óber 16 án 
kezdette volna el vend 'gjátékát. Szom-
bathelyen azonban, ahol most szere 
pd a vendégtársulat, u^y megszerettek 
őket, hogy ott meghosszabbították 
vendégjátékukat. A vegieges megálla-
podás alapján Köszegtn október hó 
24-én kezdiK el 10 napos vendégja 
ékukat. Kedvezményes jegyek a Szín 

pártoló Egyesületnél kaphatók. Ugyan-
ott a részletes felvilágosítások is meg 
tudhatok. Néhány jo kamara oper<it 
.s szerepel a műsoron. A Szinpártoló 
Egyesület lehetővé tette, hogy tagjai 
kamaraszinházi befizetéseiket is fel-
használhassák, 3 havi részletre is kap-
hassanak jegyeket és már 2 jegy 
átvételénél is megkapják a kedvezmé 
nyeket. 

A MANSz gyűjtését közbejött 
akadályok folytán okt. 22 én, rossz 
idő esetén október utolsó vasárnapján 
bonyolítja le. 

Nemzeti zarándokla t Rodos tóba . 
Gömbös Gyula ankarai és szófiai 
utazásával kapcsolatban történik meg 
a Rákóczi ház ünnepélyes felavatása 
is Rodostóban. Ez alkalommal nem 
zeii zarandoklatot vezetnek oda. Az 
összköltségek okt 2 i tői november 
1-éig tartó uton 3J8 illetve 265 pengő. 

Jövő szombaton tartják meg az 
egyházmegyei katholikus tanitogyűlest 
Szombathelyen. 

Tolvajok jártak a Bálház kert 
lehen es feltörték a kürti röntést. ruon 
ban póiuljártak mert az telj. ^en üres 
voit. 

A Concordia f "fi dalegylet több 
dalos bevonulása miatt, felkéri mind-
zon dalkedvelőket, akiknek jó hang-

juk van és a dalárdában közreműködni 
óhajtanak, f 'kép tenor I és tenor II. 
Le*- ngol > miatt jelentkezzenek 17 én 
v< dden • su háromnegyed bórakor 
• z Ipar estülel dísztermében. 

A rendezőség. 

Az uj menetrend a kőszeg— 
* zcmbathelyi vonalon mindenkép ör-
vendeies. Nincs a Mávnak úgyszólván 
egy vonala se^1, ahol ne kellett volna 
csökktrteni s a télre kevesebb vonat-
j;.ra;ot beállítani A gazdasági viszo-
nyok kövtikeztében természetes is ez. 
Kivéiel a mi vonalunk, ahol meg-
maradtak a sürü járatok. A másik 
örvendetes tény pedig, hogy a Máv. 
honorálta ismételt kérelmeinket és 
előterjesztéseinket, és mlg egy évvel 
ezelőtt a menetidő még 47 perc volt 
s a nyári menetrendnél is, ahol már 
a motorosok jártak 33 és 42 perc 
alatt, az őszi menetrend szerint lefelé 
a vonalok most már sokkal rövidebb 
menetidő alatt, pontosan 28 perc alatt 
megt szik az utat. Ha figyelembe 
vesszük a sok megállót, ez most már 
a Mávnak valóban örvendetes és el-
ismerésre méltó teljesitménye. Ter-
mészetesen felfelé is csökkent a me-
netidő, bár a pálya emelkedése foly-
tán ez az ut valamivel több egy 
félóránál. 

Megszüntet ik a közüzemeket . A 
Gömbös kormány ismét egy határo-
zott Kpéssel sok és nagy sérelmet 
orvosolt. Megjelent a belügyminiszteri 
rendelet a vidéki közüzemek megszün-
tetéséről, amely kimondja, hogy meg-
szüntetendők mindazon közüzemek, 
valamint azok keretében működő mű-
helyek, amelyeknek feladatkörét ma-
gánvállalkozás is eltudja lá,ni. Kőszeget 
is érdekli a rendelet két pontja A 
viilanyüzemekre vonatkozólag ugyanis 
elrendeli a belügyminiszter, hogy ; z 
üzemek személyzete csak ott végezhet 
szerelési munkát, ahol szakmabeli 
iparos nincs. A téglagyárakat pedig 
berbeadandónak tartja a miniszter, 
megjegyezve, hogy a téglagyárak fenn-
tartását egyáltalán nem tartja indokolt-
nak, eladásuk kívánatossá. 

Kétszázpengő értékű nyers-
anyag nem fog la lható le. Kisipa-
rosoknak, kézműveseknek, ipari vagy 
gyárimunkásoknak és általában azok-
nak, akik magukat kézimunkával tart-
jak fenn, a keresetűkhez szükséges 
szerszámok, eszközök, műszerek és 
állatok, továbbá kisiparosok és kéz-
művesek feldolgozható anyagkészlete 
200 pengő erejeig nem foglalható le. 

Megszünteti a kormány a nyug-
dí jkülönbségeket. A pénzügyminisz-
ter elkészült a köztisztviselői nyugdíj-
javaslattal, amely kiegészítő része a 
közigazgatás átszei vezesének, illetve 
a küszöbön álló tisztviselői létszám 
csökkentésnek. A jav >siat a nyu^diia-
zás lehetőségét több uj esetre is ki-
mondja. Ezek közölt szerepel a szol-
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gálati alkalmathns'ig e>et.re szolgáló 
nyugdíjazás. A törvényjavaslat ugyn -
vezett kerettörvény, atnely messzeuen^ 
felhatalmazást ad a kor tánynaic tei 
veinek keresztülvitelére Leh?tővé teszi 
a többszörös jövidelem el iltását c 
kimondja, hogy Vö7pénzt nból min 
denki csak egyfék ill t nényt elvechet. 
Fontos intézkedése av u törvenv 
javaslatnak, hogv megszünteti a n y u : 
díjkülönbségekéi, ame.yek az 192." 
előtt nyugdíjba rr. -nt köztisztviselők 
helyzetét rosszabbá tette azokV 
szebben, aki* 1927 l>en mentek Cmk 
nyugdíjba. 

Osz i és téli teendők a gyü 
mö lcsösben Keregih/togatás kéreg 
kaparőval es kefével. A főiden hev rő 
rothr dt gyümölcsöt és lehullott lombot 
elégetni. Elszár dt gyümölcsöt a fákról 
leszedni és szintén elégetni. Hernyó 
enyvgyü'ü'ret kikötni. Száraz agaka; 

levágni ér. eltüzelni. K nonariiki.'áN. 
Sebhelyek t 5, .ndosan k.ti 'o ;.jtn: t 
gyümölcsfaká^ 'inyal (n • '/^zönséges 
kátrányai!) vi-y ol'.óviissz I bekenni. 
Fák alatii n 'a j ' mii élnagyob ra fel 
ásni, khetöle:; csurgóig Háro.néven 
kint trágyázni. Lombhullás ut^n vazv 
kora tavasszal rügyf..-ikadas i\ -it f • ^v 
mentes id 'ben, a fik locsolás szer.' 
perrnetezese bot dói ével (kéfcgáiic 
mésszel) u án gyüTiöícs?.*ka:boiim. 
ummal, vaj.y egyszeri perm lez.es-
bordóiiével kevert Novenda f.a boii 
neummal. (Ne mesze!jt:- 1 fá»i:. m -r; 
a felpattog7Ó me zréteg-k al 't kii'-i-
féle kártevők húzódna'* meg) N uí 
rágás elleni véd kezes. H;"nv6 i\ 
Ribir.li és igres alatt a tahjt megfor 
gatni. 

Gy^r i és Pesti spor í l apokbó i 
olvassuk. ho;;y nigyon Mvánato-r;:ik 
tartanak, ha a KS?i vizipolóz.ói a jö .ő 
évb n i«mét részt vennének a bajnok 
sághan Ez lehetséges is, de csak 
ha megfelelő kerületi beosztásról gon 
dosVodnak illetékes helyen. Kőszc 
kitűnő úszójának Pekovitsuk ered né-
nyeivel is ismételten es részletesen 
foglalkozik a szaksajtó. 

Befel legzett az egyesületekben 

a ká'tya szerencsejátékoknak, mert a 
belügyminiszter tgy legújabb rendelete 
úgyszólván lehetetlenné teszi a hazárd-
já'ékoVat a? egyesületekben. 

Mozih irek Szombaton délután 
ket előadásb n, vasárnap három elő-
adásban mutatja be a mozi a magyar 
tárgyú és magyarul beszélő filmszen 
zációt a „Ven gazember" t. A mű 
annyira gyöngyszeme a magyar regény 
irodalomnak és a színjátszásnak, hogy 
közismertségéhez szó sem férhet. Az 
UFA nak megfilmesítése jobban sike 
rült, mintse.n azt a legelkényeztetet 
tebb mozilátogató is várná. Rendezés, 
pompás technikai előállítás, magyar 
hangulat, magyar beszéd, a 3alaton 
színpompás felvételei, a Ludovika sze 
replése minden csupa lüktetés, szin, 
fiatalság, elegantia. jóság es derű. 
Persze Mikszáth csodálatos remekműve 
itt inkább átalakul a kedves, mókás 
hangulatos jelenetekkel a gyönyörű 
Balatoni felvételekkel, a Margitszigeti 
jazz-benddel, a hullámfürdővel, a lu-
dovikai tisztavatással hangulatos fi;m 
operetté. Sugár Károly, Bársony Rózsi 
kitűnő játékai mellett Halmay Tibor 
játszik, táncol és énekel szenzációsan 
A többi szereplők is mind kitűnőek. 
Csütörtökön is játszik a mozi olcsó 
helyárakkal ugyancsak egy világsikert 
elért szenzációs filmet „Buvárhajók 
előre . . . " A világháború alatt játszódik 
le és az UFA-nak ez a filmcsodája 
bemutatja a világháborúnak egyik leg-
érdekesebb fejezetét a tengeralatt járó 
háborút minden veszélyével, borzai • 
mával és romantikájával. A felvétele 
ket az északi tengeren és Balfi öböl-
ben készítették s azon résztvett az 
egész finn haditengerészet is mind. n 
tengeralattjárójával. Aki tisztában akar 

tenni a filmnek fejlődésével és határ-
talan lehetőségeivel, annak ineg keii 

néznie e filmcsodít. 

Segédv izsgák . A kőszegi ipir-
tes'ület tanoncvizsgáló bizottságai előtt 
f evi szeptember havában a következő 
tanoncok tettek segédvizvjját: F itaün 
I ntene női szabónak Grossmann Er-
zsebet és Ntgy Mária. Stenidl Ernő 
nagygenc>i molnárnak Magyar Sándor 
nevű t 3 n o n c i i ki ünő. Simon J ínos 
örökösei sütőnek, St non Vil nos, Per 
torini R-zső bádogosuk Róth Antal, 
Párnás József í/éplakatosnak B í r ő c i 
ls;vín és Maiier Ferenc kőnüvesmss-
temek Lantos Jtnos nevü 1 noncí jó 
^vdnénnyel . 

400 trafik gazdá t cserél. Min-
den o'dilról n igy érd klödés eló?i 
i.eg a trafi-jogoknak kiiszönön álló 

revízióját. Azoktól a trafikosoktói, 
kiknek havi 240 p.;ngő egyéb j lve 

d-ílmü^ vagy nyu^d juk van, elveszik 
i tr 'fikjo^ot. Az ad ;tgyiijtés már m 'g 
•orient, sot a d cember 81 ére szóló 
fel i o n d s ) k is me^'cezdődt.'k. A Ira 
f krevizió? va. y a végrehajtási utasítás, 
vagy a/. ezr.-Á egvid T J e » megjelenő 
KÜiön peniügymims t- i rendelet fo^ja 
ztbalyozni. Számítások szerint az 
g.-sz országb; n körüibelii 4X1 trafik 

^tzdát cserél, melyeket a ú dirokkan 
;K togn ik ne.^kapni. 

S z ő l ő o l t v á n y o k , sz"> 
lővesszők pr ina minőségben be-
szerezhetők. Felvilágosít \ . ad Gyön-
gyösi sz 1 oltványterrneí ') telep. 

Merjen árj : yzéket. 

S ? O S T 
KSE-Kesz the ly 3:1 <0:<>). H i r o n 

egyn; sutám bal sikeres küzdelem után végre 
ismét • régi telkesed;s?el é« tudásai lát-
h.vía a l'ö/önség kedvenceit szerepeli', 
^zepszarr.u k zönseg előtt indult a m rkő-

amelye' ünnepélyes zászlócser • elázott 
nesí A keszthelytekeit naRyszái.iu drukker-
had kiserte el. A KSE ezen győzelmével a 
1 ik helyről a n-.kra kv-rült. d i ha i^v ját-
szóit volna az előző mérkőzéseken, akkor a 
tabella els' i közőr: szerepe'hetne. 

Az i. fe'id* elej rr a keszthelyiek tá-
madnak, de hamarosan a KSE az ur és 
uralja az e^ész félidőt Egymásután rupp!< 
a kornerokat, de a keszihelyle>< s?iv<)san, 
jól és 0: osnn védekeznek. Sziine? után már 
a s. perbben Schr< dl beadását \\o -.ár be-
v.'Kia. Ezután is nagy a KS8 tö.ény, Keszt-
helyi szóhoz sem jut Teljesen bes/orul A 
KSE csatársora mintha sznrnyakat kapott 
vnlna. regen nem látott tudassai és !el e-
edéssei rohamoz s bo .ibázás atá veszi a 

keszthelyi kaput, amelyet nemcsak a kitün" 
kapus, de a szerencse is nagyon véJ. A 
20. Molnár szép gólt szerez. A 37. percb.-n 
Molnár kornerből bombagólt ru<>. F. gól 
után Keszthely is kitör, b fu téseev e^-'s/en 
ártatlannak látszó helyzetből sulvos védelmi 
hiba folytán negszer/i a tiszt-let gólt. A 
mérkőrés vcgefel* er,v keszthelyi es 
k<V- e^i játékost n biró kiá lit. A merkrzést 
Néneih l)iró vezette .e 

Sopron Kőszeg tenniszmérközés 
volt mult voSiirnap városunkban, amelvet 
i<en szép számú közönség nézett végig. 
Tavaly találkoztak először Sopronban, ahol 
a kőszegiek 13:1 aránvu katasztrófélis ve-
reseget szenvedtek. A helybeliek ezúttal is 
inkább csak propaganda mérkőzésnek te-
kintették a lennis/versenyí, annál is inkább, 
mert Sopron legjobb játékosai jöttek le s 
ezekkel szemben a KSE nem állithatott 
egyenrangú jutékosokat. Annál nagyobb volt 
azután a meglepetés, amikor a helyueliek 
délelőtt egyik számot a másik utan nyerve 
5 : 4-re vezettek. Ezzel azonban ki is adtak 
minden erőt, mert a délutáni szamokat vi-
szont sorjába elveszítették. A végeredmeny 
11:5 volt Sopron javára. A soproniak közül 
különösen Lamm, dr. Kossow és Schwartz, 
valamint a hölgyjátékosok Pautz, Hockstock, 
Voytkó Baba és Schwartz Miklósne játéka 
tetszett A kőszegiek közül különösen a 
hölgyjátékosok Molnárné, Kovács őrnagyné, 
Szikíay Berta, Malik Gitta és Szovják Eta 
játszottak es szerepeltek nagyon szépen. 
A szép mérkőzéseket a közönség nagyon 
megtapsolta. 

A KSE először szerepel a p ápa i 
Vasutas ellen ma vasárnap Pápán, amely 
alkalommal ünnepélyes zászlócscre elűzi 
meg a mérkőzést. 

A KSE futba l lszakosztá ly ! ü lésein, 
amelyeket minden hét csütörtökjen tartanak 
meg, állandó vitatárgyat kepezi a KSE fiazi 
gyengebb szereplese. Egyik legutolsó.üléscn 

na^y fejmosás volt A játékosokhoz soriéban 
vitéz Szabidkiiry Fereac, id. WAchtcr Gyula 
és dr vitéz Nagy Miklós szóltak. A fej-
mosás használt, mert a Máv. ellen a csao.it 
már lelkesen játs ott. bár a balszerencse 

mindi ; elütötte a győzelemtől es egy-b 
kent is mutatkoztak b qok. A legutolsó fut-
ballsz ik'tsztá^vi ülé-"> azután gyökeres re-
formokat leptettek clet^e. Tréner né:kiil nem 
négy, ev: volt a hflyes megállapitas es 
egyesli'et lelkes am ttör trénere Toinka Jano-
ismét kezébe is vette azonnal a csapatot. 
Uj vérkeringésre van szükség, mertkltünS a 
vi delem, de beteg a csatársor sok pon'j 1 
Wár folyamatban is vaunak az uj leigazolá-
sok, amelyek hivatva lesznek e hibákon 
•egiteni. Ezen v ilainint e:véb lett intézke-
dések hatása a/ut in már nagvon megmutat-
kozott a KSE Keszthe'y elleni játékán, mi 
kor 'i kü/ön-. * ismét a régi lelkesedéss-1 
js tudassai lathatta csapatat szerepelni. 

Ma * ivSE P á p á r a utaz ik , az 
•jitani Vrtsu'ts eilen iátsrik bajnoki 
mérkőzést. A KSE ide.^enb^n 
•lem igen tud ^yő'.iii Tikhteitel azon 
ban nrra, ho^y a szelle n teljes'n met; 
változott, az a véle nénvünk, hogyha 
ki tudj i j it<'«ni mult vasámaoi f"»r 
náját es a leUesedás sen b'inyzik, 
U3;y győzhet ezúttal a KSE Pipán is 
A aterkőzés biróia Palkó. Kisírok ~> 
'utó')us7.rn a klubhelyiségben je'ent -
<e7hetn--k. 

1753 -1033. Fk sz 

Árverési hirdetmény. 

Hivatalos rovat 
Köz'arfozás fejtben lefoglalt in^ók 

f. hó 16 án, 17-én és 20 án d e. lt)-ko* 

1 váro> na jo 'bm a legtöbbet igérŐKnek 

"fo2na< aditni 

Közhírré teszen, hogy Kőszeg 
város elemi cár leírási ie^yzík* f évi 
október hó 15 tői okt. :S0-íg közszem-
lére van kitéve az adó stámviteii ü^y 
osztályban. 

9146—1933. Lockenhaus község 
löljárósá^ána'í megkeresésére közhirré 

'eszem, ho^y Bründl Mnlvin 
Wenyhard. lock-enhiUM hkós , 86 évss. 
íő nyomtalanul H'ünt. Legutoljára az 
»ttani hircigi vidUzkastéiy körül 
itták az erdőben 50 Schilling ju< i 
0rnban réjz ísül az, a»ci akár élve, akái 
iáivá feltalálj ). 

dr. v i téz Nagv Mik lós 

polgármester h. 

ipartestületi köz lemények. 

A Badipes'i ál lani felső iparis-
olában szabómester:.k és segéd;< 
észére polgári - és egyenruha szabá 

-,7.?.rra szakrajzt nfolya not rendeznek 
évi ok'cber hó 30 iki kezdettel A 

anfolya'ü tar a na 6 hét. tanítási id > 
ste f .'1 7 tői 9 ig. A tandíj 20 P' B 
onyitvánvdíj 2 P 10 fillér. Tandíj előre 
eküldctid^. Felkéretnek azon erde 
eltek, akik a tanfolyamon résztveno' 
zándékozn'ik, hogy ezt a7. ipartesiü 
etn^l f. hó 21. napjáig b jelentsék. 

Fontos ügyben f hó 18 án (srer 
lnn) esto 7 órakor az ipvtestület köz 
yiilési termében értekezletet tartunk, 

'elkérjük az ács, asztalos, bádogos, 
iognár, cserepes, cipész, építő- éí 
őmüvesm ster, gép- és épületlakato-. 

<ovács, kötélgyártó, férfi szabó, ??ap 
:>anos. szíjgyártó- nyerges, szobafestő 
s mázoló szűcs, üveges és vi lhm 

-zerelő ipart üző testületi tagokat, 
íogy az értekezleten szíveskedjenek 
T egjelenni. 

Ipartestület i e lnökség . 

Dr. Freyberger Jr»nő k"«s^egi iigvvéd 
1 lal képviselt K5<ze2Í Hitelszövetkezet 
javára végrehajtást sz-nvedő ellen fi»<90 P 
t .ke és több k«)v- te ós járulékai ereiéig 
a kószítri k;r jar Ubiróság 1 9 ^ v i |!)«n 
1 ^>4. I0S.). iOf$(5 s/.. trégtétév*! elrendelt 
kielégítési vegrehajtas folytat végrehajtást 
szenvedőtől 1931 évi augusztus hó 1-én 
lefoglalt 404S lJ f. re b^cslllt |nRó-
sitiokra a kőszegi kir. iárá«<biróság Pk. 
30/9 1931. sz. vá^zésév-íl az árverés elren-
d dtetvén, annak az 190.8 év| XLI t-c. 
20 §-a .napján a kov-tt'er" mignevezett: 
Dr. VVSbif L'?o ügyvéd ál'al képviselt 
javára 35 P 25 f. és járulékai, Or. Wftber 
Leo ü.'.yvéd ált !<é-iv j^vira 35 P 3 ) f s 

iár., továbbá a fo;la'á>i jegyzőkönyvből 
ki nem tűnő más foelaltatók javára is. ar 
ár ve s megtartását e'rende'e-n d^ crak 'arra 
az esetr \ ha kielégítési joguk mai is fpnnáll 
-s ha ellenük halasztó hatátvu ig'nvke-
reset fo'yamatba nincs. — végrehajtást - zen-
ved ő lakásán, üzletében, Borsok 'község-
ben leandö megtartására határidőül 

1933. évi ok tóber hó 
19. na . í i ána ' í d O u t á n 3 ó r á j a 

i jretik ki. 1 mi kor a !><r < a » 1'foglalt búto-
rok, pabon... libák, f í j i« teh -n, üs7Ő, ló 
s egyeh ingóságokít a t ̂ t ö h i e t i^érőnak 
készpénz • et- s el'en^ben el fo.'om adni. 

Kfiszeg. 1 '33. szeptember ?3. 

Z iu i ióbei itiándor Kir. oir. végrehajtó 

Modern uj 2 szobás lakís 
mellékhelyiségekkel nov. 

l-re olcsón kiadó. Cim a 

kiadóhivatalban. 

feszek és eladok régi 

r uháka t , c i p őke t és 

egyéb szükségleti cik-

keket. Hivásra házhoz 

lövök. Heuffel R.-né 
Vásártér 0. 

Eladó a Kobl-dülftben 1034 
>öl terjedelmű szőllö gyü-

mölcsössel. Bővebbet: Horthy 
Miklós-utca 6. szám aHtt. 

Birói árverés. 
Ko'-'su h L ijos u c i 17 sr.. eme-

letes ház n tgv k-rttel, 673 Q őle> rét 
tz A'sóréten, 862 öles" Kishnldi 
S7. in 'ó és 3 ho'd 420 r i r-1-s K-'ch-
íraben dü ői réf erd i 

1933 ok tóber 21 én d e. 9 órakor 

a telek Vöm v ih 'V '/tj • í' -irói ;rv-e-ésen 
e'^d nak. B Sv-. bb " f Jv i ágositás iro-
dám'- nyerhető. 

Dr Schne l ier ügyvéd. 

Egy ágy betéttel 
jgvüt' el; d ó . O a k i a d ó h i v a t a l a i t . 

T a n e i i c i i a i c 
f 'Ive'etik po' árj isVoiát ve-zer intel-

:ÍL' ' fiu a B á l h á z b a n -

E L e i c t k o : 
bioskop % N

0 ° z ? s l 

okt. h ó 14 én : ^ 

15 é n : 

Szomba t . 
Vas ' t rnap , 

l 

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
szombat este ^ 9 órakor egy előadás, 

vasárnap három előadás lesz. 
Az UFA magyar sorozatanak 

grandiózus filmje 

A vén gazember [ 
Főszerepben: Bársony Rózs i , Kun 
Magda , Ha lmay Tibor , Sugá r K. 

Magyar hangos hiradó. 

Csütör tök , okt. h ó 19 én t 

Olcsó helyárak I 

Buvárhajók előre 
Izgalmas dráma a tengeralattjáró hábo-
rúból. Főszerepben: Rudo l f Forster. 
Eduárd Wlnterste ln , A. Sandrock . 

Hangos kisérőmüsor. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 
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