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Felelős szerkesztő: 

vitéz Szabadváry Percnc 

Vdsdrtár 13. T«l«fonizdm 4 

Kiadótulajdonos : 

R óna i PHgyes 

Udrkör 39. is. TaleTonczdm 23 

Hirdetések mlllirétsraoronktot 6 fillér. 

Hirdetések d i j a e lőre f i ze tendő 

ftytUtér sora 40 fillér 

SzO.egkdzflttt raiddrahir sora 20 fillér. 

Pékháboru. 
Tizenöt évvel ezelőtt abban a 

hitben voltunk, hogy ezt a szót „há 
ború" kitörölhetjük legalább is a mai 
nemzedék szótáiából. S mit látunk a 
valóságban. A világ szá nos részén 
folyik a háború fegyverekkel. Az egész 
világ nagy puskaporos hordó, ain^ly 
minden pillanatban felrobbanhat. De 
nem elég a háborúnak ilyen szó sze 
rinti veszedelme. Pusztít a gazdasagi 
háború is, olyan mértékben, mint még 
soha. Különösen kijut nejünk szegény 
hazánkban e háború minden fajtijá 
ból. Dul az egész vonalon, egy fog 
lalkozásni ágat sem ki né ve. Ezek a 
gondolatok jutnak akaratlanul is az 
eszünkbe, amikor ma a pékek ügyé-
vel és cikkeikkel foglalkozunk 

Mindenféle rovatunkban mutattunk 
rá egy két dologra, er'hetetlen jelen 
segre a máshol kialakult, Kőszegen 
kialakult pék kenyér stb. árakkal kap 
csolatban Ezen megállapításainkra 
kap uk a következő f^hozíászói iso 
kat. Lehozzuk a beküldött cikk k leg 
nagyobb részét a mindkét fél elvének 
meghallgatása alapján. De a magunk 
álláspontját is leszögezve. 

C*,k öi ülünk, h i a polgársá 
lassin gyirapodik an>a»Jakban is ve-
rejtékes munkája révén Ez volt bé 
kében a fő tÖrekvés és ma is m g 
kell ne valositan:, ha ez egyálta'ár. 
lehetséges voln i A pékek panasi 
kodnak, hogy tönkremennek, akkora 
a konkurrencia, at normális a verseny 
Hogv egymást stm ki nélik, ann.ik 
bizonyítékát lényleg litju itt minálunk 
is, ahol egy érd m»s. dolgos, b*csü 
letes. testvereinek egész sorát eltartó 

Útinapló 3 5 0 ma&yar reáliskolái 
növendek kéthetes diadalmas 

útjáról Olaszurszagban. 
V. lo'ytaiás. 

Mcgyar feliratok mindenfelé a 
pályaudvaron : „Isten hozta a magyar 
növendékeket 1" 

A pályaudvar előtti téren volt itt 
is az ünnepélyes fogadtatás. Mielőtt 
azonban a Carabinieri iskolában levó 
szállásunkat elfoglaltuk volna a fasiszta 
pirt elnökségénél tisztelegtünk, majd 
a szálláskörlet elfoglalása után csak 
hanar pihenőre tértünk. 

Masnap reggel a híres Paiazzo 
Pitti képtárainak és az Uffici gyüjte 
ményének megtekintése után a Signo-
rián tisztelegtünk. A Mediciek korának 
hangulatát leheld öreg falak, amelyek 
tanúi voltak a hanyatló lovagkor néh* 
fölemelő, néha elszomorító eseményei 
nek, bizonyára csodálkozva néztek az 
uj lovagjaira, akik a középkor kultu 
rájának egyik kimagasló őrhelyén is 
a szebb jövő kialakitásán fáradoztak 

A világhírű műemlékek igen ma-
radandó benyomást keltettek növen-
dékeinkben. 

Délután autóbuszokra ültünk és 
nagyszerű sétát tettünk a városban, 

pékiparos feladja üzletét. Hogy mién? 
Erre a különös és érdekes ügyre 
amely egyuttal beszédes bizonyság 
amellett, hogy polgártársunkban ugyan-
csak kevés a szociális érzék még, 
minden mellékhajtásával visszatérünk 
najd. Az is igaz, hogy a péküzemek 
i legelső és legfontosabb közszük 
ségleti cikkeket előállító üze nek és 
igy azok a jelenségek, amelyek ezen 
üzemekkel kapcsol nban figyelhetők 

J^ioSl éideklik nagyon is ai 
egesz nyilvánosságot. 

Ait irja vi inni"b*n a helybeli 
pékiparosok köztiszteletben álló el 
nöke: „Járok vendéglőkbe, tehát tu-
dom, hogyha az aszialnál kifogy a 
téma, ott van előttünk a sóskifli és 
sü etnény, mely kifogyha'aüan beszéd 
tárgy. Mindenre fel most még a szer-
kesztő ur mindenfele rovata is kezdi." 
Nagy igazsápot mond ezz«J iró a 
nert nem zöróg a harasz', ha nem 
fuj a szél Ht vila niről sokat beszel 
nek. ez csak azt rrutitja, hogy va 
a.ni nagyon fáj Mindenkinek. 

Kifejezést adunk aíon reményünk 
nek, hogy a kőszegi pekek átérzi'", 
hogy az ő hivatásuk több mint egyént 
vállalkozás. S.oclális felad :tot tölte 
nek be, ha mindig megtalalják a? 
arany középutat, mert azt hisszük 
hogy ezuital is ott lesz valahol av 
igazság. Hogv a pekek különleges 
elbánás alá esnek, ezt mutatja a leg 
u j ibb miniszteri rendelet, a nely a 
pékip.ir gyakorlását a jövőben külöp 
engedély megadásahoz köti. 

Amikor most átadjuk a helyet a 
nyilatkozatoknak és felsorolt aditaik 
nak, ezt megelőzőleg mi is lehozunk 
még egyts adatokat kommentár nélkül. 

de Firenze csodás környékén is. A 
kirándu'ás keretében meglátogattuk 
Fiesolet is. Fitenze gyönyörű nyan 'ó 
és kirándulóhelyét, ahol a remek kilá 
t son kivül ÓVori enlékekben 'amphi: 
h^a'rum) is gyönyö-ködhettűnk 

Zenekarunk este a Piazza Vittorian 
jóhikerült térzenét adott. 

Másnap olaszországi tartózkodá 
sunk u olsó napja érkezett el. 

Könnyes szemmel ébredtünk, azt 
hiszem, valamennyien. A hajnali órák 
ellenére is sokan jönnek ki a pálya-
udvarra, hogy buctut vegyenek tőlünk. 
A carabinieri iskola tisztikara, a magyar 
konzul r gróf Berchtold, aki igen sokat 
fáradozott firenzei tartózkodásunk 
emlékezetessé tétele érdekében, azután 
a Signoria képviselője s a kerületi 
fasiszta párt, valamint az*0. N. B. fi 
renzei elnöke stb. 

Utoljára hangzik fel olasz földön 
e fenséges szárnyalású magyar him 
nusz s vonatunk kigördül a firenzei 
pá'yaudvarról 

Útközben először Balognáhan 
állunk meg pár percre. Itt a fegada 
sunkra kirendelt avan gardisták között 
több Magyarországon járt fiúra buk-
kanunk. Boldogan mutatják Magyar 
országon kapott emlékérmeiket. 

Déli 1 órakor érkezünk Trentoba, 
ahol az 0 N. B a vasúti vendéglőben 

Amikor Kőszegre ezévben ver-
senytársit kaptak tavasszal a pékek, 
akkor helyben a félbarna kenyér kg.-
ja 38—40 fillér volt, az uj vállalat 
adta 32 fillérért s bizony nagy kü 
lönbségek voltak az egyéb cikkekben 
is. Előttem fekszenek az idei jegyzé-
sek a Kőszegen kialakult árakról s 
mindenesetre örömmel kell megálla-
oitanunk, hogy a legtöbb cikk május-
tól mostanáig 30—40% kai olcsób 
bodott De viszont ma is megfigyel-
hető, ho^y helyben ugyanazokat^ h 
Jo'goVat bevásárolva vannak még 
• indig sok cikKben 10% 'eltérés-k. 

Sőt vannak egész érthetetlen jelensé 
gek is, pl a zs.mlye morzsa egyik 
helyen 60 fillér. viszonteladóknak 
p'áne 4ö f., s vannak üzletek, ah^l 
80 fil'ér, 1 pengő sőt egy pengő és 
tíz fillérért is adják. Ki tudja megér 
érteni az ilyen horribilis különbsé 
^eket. 

Azok a fantasztikusan olcsó nak, 
amelyeket felhoztunk Debr. cenről. 
Pécsről, Szegedtől, valóban léteznek 
i fogyasztók nagy örömére. Hogy itt 
•bnormális és gyilkos a verseny, ezt 
nen vonjuk kétségbe. Nem is akarjuk, 
,'ogy ugyanezen állapotok jöjjenek 
•I minálunk is, de viszont az arany 
középutat meg kell mindenben és 
m j g is lehet találni. Azt is me? kell 
•rieni, hogyha mindenei joggal cso 
• Mlkozik itt a határszélen hogyan le 
hetséges, 3 km.-rel odább a búzaára 
iáromszor annyiba ktrül, (áll ez nem-
csak a szomszédos elszakított köz 
bégekre, hanem egész Ausztriára) mini 
nálunk és e drága búzából előállított 
najdnem mégegyszer akkora kifli és 
zsemlye 6 fillérbe kerül. Pedig adó, 

gazdag ebéddel vártak. Ebéd után a 
fasiszta hősök sirját lá'ogattuk meg es 
helyez ük el rajta kegyeletünk koszo-
rúját. Menetközben hol zenekarurk 
játszo't. hol — mint rendesen — kür 
tökeink fújták az előirt gyalogmenetel. 

Egyszerre csak azt vesszük észrr, 
hogy itt is, ott is kinyilik egy abla1'. 

egyikben tágranyilt szemű gyer-
rtkarc mosolyog felénk, a másikban 
egy öreg ember pár könnycseppe t tö 
röl ki a szeméből Az egyik sohase 
hallhatta ezt a kürtszót, a má«iknak 
alighanem élete ety részét jelentet1*' 
de valamennyiükben szemmHIáthatólj,. 
külörös érzelmeket keltettek a légi 
monarchia számunkra im*nár törté-
nelmi emlékké magasztosult kürtjeiéi. 

Délután továbbindulunk. Bo!z*v 
noban, a réoi B^zenben bucsuzu::!> 
Szabó őrnagy úrtól a magyar katonai 
attasétól, aki olaszországi utunk ah t 
szinte hozzánőtt valamennyiünk szive 
hez. Dörgő huj, huj, hajrával köszönik 
neg növendékeink önfeláldozó mun 
káját és páratlan figyelmességét. 

Sötét este van már, mikor S'.n 
C^ndidoba, az olasz osztrák határra 
é ctnk. Az esti hangulat talán még fo 
kozza fájdalmunkat. Maggiere Oiov inn 
Caorsi az O N. B. genovai kv.rül- i 
elnöke és hű segítőtársa Arnolfo G i i 
válnak el itt tőlünk. Mindketten »7 

Egyes szám ára 16 fillér. 

nunkabér, OTI stb. köl'.ségek, tehát 
íz általános rezsi költségek szintén 
magasabbak Ausztriábtn mint.nálunk. 

Megjegyezzük, hogy a beküldött 
nyilatkozatok sok értékes adatot is 
tartalmaznak s olyan dolgokra is reá 
mutatnak, amelyek ezideig nem igen 
imertek. 

A nyilatkozatok pedig egyébként 
többek között a következőket mondj ik ; 

A helyi pékiparosok szakosztá-
lyának elnö<e, Karner Ferenc Hbbek 
klzö ' t a következődet I r j i : 

Nem akartam irni, mert az idők 
folyámán elég vastag lett a bőrünk az 
újság kritikát illetőleg, de sziVosz-
talyom unszolására megteszem 

Pesten a sütemény ára 3—5 f. 
az ország többi városaiban 4 —5 f. 
között mozog Ha Debrecenben a 
oerec (és nem a kifli é ; zsemlye) 
2 fillér, az biztosan fél akkora mint 
a rendes sütemény. Az sem felel meg, 
hogy békeben 2 filléres árak voltak, 
hanem 4 fillér. És h í S z e g e d . 2 f. 
még a viszonteladóknál is, ez nagyon 
beteg állapot lehet, hisz még a liszt 
is többe kerül, ehez nem kell szak-
értelem. Évek óta dühöng ez a gyü-
IMködö konkurrencia az ország egyes 
városaiban, aminek az eredménye sok 
régi évtizedes pékségeknek tönkre-
menetele, hisz Pesten az utolsó évek-
ben 160 nál több sütőiparos volt kény-
telen bezárni és újra s gédnek menni. 

Sok adót csak a pék és a mé-
száros fizet. De Kőszegen meg kü-
lönösen nagyobb nyersbevétel után 
vetették ki az adót, mint Szombat-
helyen. Rám például annyit vetettek 
mint a hires szombathelyi Grim féle 
sütődére, melynek forgalm . bizony 

olas/ határra való érkezésünk percétftl 
kezdve kisértek bennünket s utazásunk 
minden fáradalmát megosztottak velünk 
Valamennyien könnyezve mondunk 
istenhozzádot a két derék balill;-tiszt-
nek. A kis városka minden szá-rotlevő 
tényezője ott szo'ong az állomáson, 
ö iovin zza. huj. huj, tnfrá l t t is, majd 
negindul vonatunk a koromsötét éjt 

szakában Ausztrh f le 

U unk utolsó napján. s?ept. 16 án 
gyönyörű hsi:a t 6911 r e g i r e ebred-
riink Már e» észen v»lá os v >n mikor 
t m i var ha'ár fele közeledünk. 

Sze ntgot'hlrdoa, Stombathelyen 
örvtnd-'zó, büszke ma^sar arcok .no-
so iyoguk feiénk. Szombath í>en ismét 
•^uhay kegyelme* ur rzól hozzánk. 
Öröm nél hallotta — úgymond — hogy 
megtettük mindazt, amire az elindulás-
kor kert bennünket: na^yméi.ckbeo. 
öregbiteltük hazánk jóhirnevet es be-
c/ülest szereztünk a magyar névnek. 

Délelőtt 11 órakor vonultunk be 
a kőszegi vasútállomásról az intézetbe 
Mikor Marsík tábornok ur búcsúszavai 
után szétoszlott az olaszországi növen-
dék? «szlóalj H kfszegi intézeli udvarán, 
ízt hiszem, valamennyien arra gondol-
u ik, hogy elsősorban bensőséges, 
•lely hálával tartorunk a Mindenható-

nak, aki S 'knre stgltette nemzeti kül-
detésünket t-s ezzel a gyönyörű úttal 
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nagyságban össze sem hasonlítható 
az enyémmel. 

Nekünk a lisztet, ha jót akarunk, 
Hódmezővásárhelyről kell hozatnunk, 
a vasúti fuvar sokat tesz ki, tehát 
drágább liszttel dolgozunk, mint a 
debreceni vagy akár a pesti pékek. 
Ami pedig az újságban említeti 16 
filléres kenyeret illeti, arra a feleletem, 
hogy 7 es lisztből, aki akar (persze 
nagyobb mennyiségben) minden pék 
készit 16 fillérért, csakhogy az 
olyan fekete és ragadós, mint a sár 
azt itt nem eszi meg senki, mikor 20 
fillérért jóizü kenyeret kapnak 

Mellékelte a sorok irója a pesti 
árakat is s eszerint Pesten a süte-
mény detail ára 3—5 fillér, a barn? 
kenvér 22 fillér, a félbarna 28 fillér 
a fthér kenyér 34-36 fillér. 

A magyar sütők országos szövt t 
ségének elnöke, Steinei Gyula pedig 
a következőket irja: 

Bevallom nem valami népszerű 
cselekedet az olcsóság ellen állást 
foglalni. N'^yrabecsült főszerkesztő 
urnák ezért már előre hálámat fejezem 
ki, hogy soraimnak helyt fog adni 
mert meggyőződésem hogy iokka 
nagyobb szolgalatot tesz a sajtó ? 
köznek, ha esetleg népszerűsége koc 
káztatásával is a túlhajtott olcsóság 
veszeljére felhívja az illetékesek fi 
gyeimet. 

Igaz, hogy bűnnek tartom a k< i 
szükségleti cikkek árfelhajtását és tel 
jesen indokolva látom a törvényes 
megtorlást mindenféle uzsorának, de 
épugy nem tartom észszerűnek a köz 
szükségleti cikkek árainak hatósági 
segédlettel való leszorítását azon nivó 
alá, amely a megengedett tisztességek 
polgári hasznot a kereskedő és iparos 
részére kizárja. 

Minden egyes szakma részére 
meg kell találni azt a bizonyos arany 
középutat, amely épugy védi a fo-
gyasztókÖ2Önsé^nek, mint a közszük-
ségleti cikkek előállítóinak érdekét. 

A hatósági árleszállítás által el-
ért eredményeket lehet, hogy pillanat-
nyilag sikernek tekinti a közvélemény, 
de egész biztos, hogy káros hatással 
lesz az államháztartás egyensúlyára 
Hiába hirdeti örömmel a statisztika 
hogy kevesebb a csőd és a kényszer-
egyezség kereskedelmünk és iparunk 
terén, mert ma már legfeljebb lOszá 
zaléka az érintetlen ennek a társa-
dalmi osztálynak. A többiek legna 
gyobb része vagyonbukott és fizetés 
képtelen, hitelre egyáltalán nem al 
kalmas. F.z a mai gazdasági életünk 
rek igazi képe, csak nem merjük 
őszintén bevallani. 

Pedig, ha az iparost es kereske 
dfit meggátolják abban, nogy kalku 
lációjába beszámítsa 

1. az üzletbe befektetett tökéjé 
nek amortizációját, 

2 a foglalkozásával járó kocká-
zatot, 

3 az önmagát és családját jogo-
san megillető munkadijat, 

4. a törvény alfal megengedett 
polgári hasznot, 

akkor megfosztják őt attól a lehető 
ségtól, hogy az állammal és a társa 
dalommal szemben fennálló kötele-
zettséget teljesítse. 

Szeretnem látni azt az iparost, 

uj erőforrásokat nyitott meg számunkra 
a jövő sok küzdelemmel járó, de döntő 
fontosságú céljainak megvalósításához 

A nagy küldetés tehát végétéit. 
Az idő csiszolókorongja lasr a elsi-
mítja majd a fáradalma' emlékének 
érdekességét s ami megn.arad, az igazi 
érték, tiszta, örökkétartó élmény lesz, 
amely ezt az utat a legtöbb résztvevője 
számára eddigi és ezutúni utazásai 
között is a legszebbé és a legkedve-
sebbé avatja. 

(Vege.) 

vagy kereskedőt de azt a gazdát is 
aki a ma uralkodó árrombolásba nem 
fog belebukni, ha eddig még nem 
bukott bele. 

Hiába az olcsóbb buza,! a bor 
az 1 pengős liba, a 28 filléres kenyér, 
a 2 filléres kifli, a 8 pengős cipő és 
30 pengős öltöny, amikor ezen olcsó 
árakat sem tudják a jogos polgári 
haszon nélkül dolgozó iparosok és 
kereskedők megfizetni. 

Nem montlom hog\ teljesen fe 
lesl» ges az Arelerrzó Bizottság rr.ű 
ködése, mert a bankok vedelme alatt 
alló kartellek ne k nem art egy kis ár 
elemzés, de még nagyobb hasznát 
'átná az adófizető polgárság egy füg 
•.etlen szakén.brekből álló ellenőrző 
bizottságnak, amely az állami, városi 
es községi gazdálkodást szigorúan 
ellenőrizni. 

Belátom azt is. hogy ezt nem le 
het marói-holnapra megvalósítani. 
Azonban azonnali kormányintézkedés-
sel meg lehetne gátolni a további er 
kölcstelen árrombolást és a tisztes 
séges ipart és kereskedelmet ezekkei 
az árrombolókkal szemben meg lehel 
védenie. 

Sürgős és hathatós hatósági vé-
delem az önköltségi áron alul való 
áiusitással szemben, ez az egyedüli 
orvosság, amely a romlott gazdasági 
viszonyokat hamarosan helyreállítaná. 

Kifizetődik-e a létesítendő 

városi gyümölcsös? 

Már több cikk jelent meg lapunk 
ban a létesítendő ivarosi gyümölcsös-
ről, de egyik sem szólt arról, hogy 
vájjon van-e a telepítésnek értelme es 
esz e a városnak ebből haszna. Ami 
kor a város vezetősége a gyümölcsös 
létesítését elhatáro ta, hihetőleg az 
voit a célja, hogy a város agyon 
terhelt polgárain segítsen egy jöve-
delmező üzem felállításával. A föld 
müvelésügyi minisztérium igen előnyös 
kamatmentes kölcsönöket folyósít az 
újonnan, legalább 50 holdon alakuló 
gyümölcsösök részére s igy a telepi 
tesi költségek úgyszólván rendelke 
zésre állanak. A minisztérium előírja, 
hogy vidékenkint milyen fajtákat kell 
telepíteni. A Kőszeg és Vidéke egyik 
számában már felsorolta azokat a fa-
jokat, amelyeketa minisztérium Kőszeg 
környékére ajánl és előir. Miután vá-
rosunk nagybani termesztésre akar 
berendezkedni, az ajánlott fajtákból 
ki kell választani 4—5 olyan fajtát, 
amelyek a szállítást is jól bírják. A 
minisztérium errenézve is ad felviiá 
gositást. 

Az előkészítő munkák ideje most 
volna. Most kellene a kijelölest el 
végezni és a fák állandó helyének a 
kiásását. 50 kat. holdról van szó. 
Ebből számítsunk 2e 2 holdat belső 
ségre és utakra. 48 kat. holdon elfér 
8 méter sor és tótávolság mellett 3888 
drb., holdankint 81 drb.-ot számítva. 
A telepítési munka a kitűzésből, a 
gödtök kiásásából és az elültetésből 
ál'. Tekintve, hogy a gyümölcsös 
eléggé védett helyen lesz, karókra 
nincs szükség, ami csak a szélnek 
erősen kitett helyen lenne indokolt és 
a karó nélkül nevelt fa sokkal zömö 
kebben és egyenletesebben fejlődik. 

Az alma és körte az ültetéstől 
számitolt kb. 8. évben kezd rendesen 
teremni és az élettartama kb 80 év. 
A termés megindulásáig a gyümölcsös 
kezelése a metszésből, amely azonban 
csak a korona továbbfejlesztésért 
szorítkozik, 2 téli, 2 nyári permele 
zésből és a talajmunkákból all. Hol-
dankint és évente ajánlatos, 3—400 
mázsa istállótrágya bekapálása, vagy 
beszánlása. Bevétel a termés megin 
dulásáig, tehát 8 évig a gyümölcsös 
bői úgyszólván semmi sincs, ezért 
nagyon fontos az, hogy megfelelő 

közterményekkel a hely ki legyen 
használva. Az évi kiadásokat a köz 
lesekből befolyó jövedelem legtöbb 
ször fedezi. Ráfizetés tehát addig sincs, 
amíg a gyümölcsös nem hoz termést. 
A kezelési költségek a fák növeke 
kedésével emelkednek upyan, de ez 
bőven megtérül, a 8 évtől kezdve 
minden 2 — 3 évb.n lehet rendes ter-
mésre szán itani. 

Jó viszonyok és szakszerű keze-
és mrllett egy fának az átlagos évi 
hozama 40 kiló. Ez kevesebb, mint 
ahogy az ember remélné, de a ter-
méseredményből le van már vonva a 
rossz évekre és károkra eső mennyi 
«ég is. Ez 60 termőévet számítva 
2-100 kiló, holdankint 1944 mázsa 
E^y évre cs-ik tehát a 48 holdon 1555 
-názsa. 

A mostani árak mellett, ha csaV 
nagybani 25 filléres kilónkénti ára-
^ámítunk is, a bevétel a gyümölcs 
bői 38 875 pengő évenkint. A kiadá 
sok ezzel szemben nem haladják meg 
az évi 10 000 pengői, meg akkor sem, 
mikor az értékesítés elég tekintélyes 
kiadást jelent. A legtr. nimálisabb ho 
zarrot számítottam és a legn inimáli 
sabb eladási árat és még igy is igen 
szép nyereségre van kilátás. Ez a 48 
holdon az átlagos hozam. 

Ha rzonban a város nagyobb te 
rületen telepítene, akkor a kiadások 
arányosan csökkennének, a bevéte' 
viszont emelkedne. A varosnak ele 
gendő lerület áll rendelkezésére, és 
In például 2—300 holdon telepítene 
gyümölcsöst, ez a városnak egyik leg 
övedelmezőbb üzeme lenne és akkor 
hamarosan oiyan évi nyereségre szá 
mithatna, hogy a polgároknak nem 
okozna gondot a pótadó. S. 

Fontos ügyek az ipartestü-

let előljárósági ülésén. 

A kőszegi ipartestület elöljárósága 
legutóbbi rendes havi ülése igen látó 
gatott volt, gazdag és fontos tárgy-
sorozattal. 

Dömötör Gyula elnök terjesztette 
elő a tárgysorozatot. Bejelentette hogy, 
a TESz es a Reviziós Liga csehek 
ellen tüntető gyűlésén beadni szán 
dékolt indítványát az előljárósági üle 
sen terjeszti elő, an ely kimondta 
hogy Kassa város iparosságát meleg 
hangú levélben üdvözli azért, hogy 
a magyar nyelv további használatára 
határozatot hozott. Az elöljáróság az 
inditvanyt nagy lelkesedessel egyhan-
gúlag elfogadta. 

Nagy fontosságú beszámolót tar-
tott az elnök a helyi intézmények 
vezetéivel folytatott tárgyalásairól, 
mely azt célozza, hogy minden be 
szerezhető iparcikket a helyi iparos-
ságnál és kereskedőknél szerezzenek 
be, továbbá hogy az ipari közüzemek 
kizárólag csak a kisebb javítások el 
végzésére korlátoztassanak. Az intéz-
mények vezetői a legnagyobb meg-
értést tanusitották és a helyi ipar és 
kereskedelem pártolására komoly igé 
retet tettek. A kisipari hitelügyben 
ismertette az elnök az eddig történteket, 
örömmel bejelentette, hogy Kőszeg 
városa is oly összeggel járultaz akcióhoz 
mint az államkincstár és rövid időn 
belül a nitelre szoruló kisiparosaink 
hozz?ju«hatn?k munkarerdelés esetén 
anyagDts^erzés céljaira a szükséges 
hitelhez. 

Nagy tetszésre talált elnök azon 
indítványa is, hogy rendszeresíteni 
fogja a havi tagértekezleteket, melye 
ken a havonta összegyülemlő, min 
denkit érdeklő ügyek kerülnek meg-
vitatás alá Az elöljáróság a havi tag 
ertekezletek határidejét minden hó 
15-ike előtti szerdán este 8 órában 
allapitotta meg 

Hozzájárult az elöljáróság elnó.. 
azon javaslatához, hogy a névmagya-

rositó akcióba az iparosság is bele-
kapcsolódjon és ezt a javaslatol a 
legközelebbi tagértekezlet tárgysoro-
zatába felvegye. Az Ipartestületek Or-
szágos Központját felkéri a helyi ipar 
és kereskedelemre káros országos vá-
sárok beszüntetése, vagy olyan mérvű 
korlátozásának illetékes helyen leendő 
szorgalmazására, hogy a havi állat-
vásárok rendszeresítése mellett csak 
a helyi iparosok és kereskedők ra-
kodhassanak ki. 

Jóváhagyólag tudomásul vette el 
nőknek azon jelentését, hogy külön 
városi ügyekben hozott határozatok 
ellen beadott felebbezéseket az ipar-
testűlet nevében szintén aláirta, fel-
kérte és felhatalmazta az elnököt, hogy 
a jövőben előforduló sérelmes ügyek 
elleni felebbezéseket is aláírhassa. 

Bejelentette elnök, hogy az újon-
nan megalkotott, az évi rendes köz-
gyűlésen elfogadott alapszabályokat 
a polgármester jóváhagyta, minek 
folytán a jövő évi rendes közgyűlés 
feladata lesz az ipartestületi szék 
munkaügyi és békeltetőbizottságok 
megaiakitása és az összes iparokra 
voratkozó szakosztályok megszerve-
zése. 

Jelentette végül elnök, hogy a 
helybeli református hívek az ipartes-
tűlet dísztermében mult vasárnap tar-
tották utolsó istentiszteletüket, mely 
alkalommal dr. Rácz Béla református 
lelkész meleg szavakban emlékezett 
meg az ipartestület vendégszeretetéről, 
hálás köszönetét nyilvánította : imád 
ságában Isten bő áldását kérte az 
ipartestületre és annak minden tag-
iára. 

Napirend előtti felszólalás is tör-
tént, Maitz Andor testületi alelnök 
részéről, aki meleg szavakkal üdvö-
zölte és az elöljáróság nevében is jó-
kivánatait fejezte ki Dömötör Oyula 
ipartestületi elnöknek 50 születési év* 
fordulóján, kiemelve elnöknek, el-
nöksége ideje alatt az össziparosság 
érdekében kifejtett buzgó és ered-
ményes munkásságát és kérveőt, hogy 
közügyi lankadatlan munkásságát ugy 
mint eddig, a jövőben is kifejtse. 

Elnök megköszönte «z üdvözlést 
s Ígéretet tett, hogy ipaiostársai érde-
kében a jövőben is mindent elkövet, 
azonban az uj alapszabályokban az 
ipartestületekre háruló feladatok ke-
resztülviteléhez segitő munkatársakra 
lesz szüksége, kéri az elöljáróságot, 
hogy törekvéseiben támogassák. 

ik KSE további fejlődésének biztosítása, 
valamint a sportpálya további kiépítésé 
Kőszeg város egesz társadalmának 

érdeke, 
A KSE fontot intézőbizot tság! 

Ölése. 

A Városháza polgármesteri szo-
bában tartotta meg a KSE legutolsó 
teljes intézőbizottsági ülését s ez al-
kalommal majdnem szűknek bizonyult 
a polgármesteri szoba, mert 38 an 
jelentek meg. Jambrits Lajos nyug. 
polgármester megnyitó szavai után 
vitéz Szabadváry Ferenc referált rész 
letesen a KSE 21 ik évének működé-
séről s rámutatott a különböző szak-
osztályok kedvező eredményeire. 
Ugyancsak reámutatott arra is, hogy 
átmeneti balsikerek miatt senkinek 
sem szabad elkedvetlenednie, különö-
sen nem vezetőségi tagoknak, mert a 
sport éleiben erre mindig számitaní 
keli Balsikerekre jön azután az annál 
iobb szerepita s ezt mutatja a KSF 
íuíballistáinak őszi szereplése is. ö . 
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szetartásra és egységre kérte különö 
sen a futball szakosztálynak vezetőit 
és intézőit. Rámutatott arra. hogy 
mikor 10 évvel ezelőtt átvette a KSE 
vezetését, 6000 pengő teherrel vette 
át a sport egyletet. Ma 9000 peng6 
az összes adóssága az egyesületnek, 
mely minden esetre kellemetlenül 
nyomja a 1 költségvetést, de viszont 
nem szabad megállani és a pályát 
feltétlenül tovább kell kiépiteni már 
csak azért is, mert Kőszegnek egyetlen 
sportpályáját használják katonák, le 
venték és az összes tanintézetek is. 
Egyuttal reámutatott mily intézkedé-
sekkel lehet biztosítani mindezt és a 
reális költségvetést. Jambrits Lajos 
mutatott azután emelkedett hangú be-
szedben reá, hogy a KSE fenntaitása, 
fejlesztése minden kőszegi polgárnak 
kötelessége. Most mir.dent elkövetünk 
hogy fe'üliől is megkapjuk a már 
többször beiért segítséget annál is 
inkább, mert a KSE csakis a város 
támogatásával létesítette sportpályáját 
és az OTT tói segítséget még nem 
kapott. Be kell vonni a helybeli isko-
lákat, gyárvállalatokat és egyebb in 
tézetekei is intézményesen a pálya 
fenntartási költségek hozzájárulásához. 
Még az elemi iskoláknak is hozzák el; 
járulni ilyen kiadásokhoz és jóidőben 
legalább két-háromszor szükség van 
arta is, hogy levonuljanak és már 
kisgyermek korukban megkedveljék a 
sporttelepet és a sportot. Kőszeg vá 
rosának egyik legkedvesebb gyerne 
két, a gyönyörű fejlődésben levő sport 
egyletét megvédelmezni, erősítem és 
fejleszteni mindannyiunk kötelessége 
— Az intézeteknél es intézményeknél 
ő maga fog személyesen eljárni fentiek 
értelmében. Zoltán Gáza tanítóképző 
intézet igazgatója szintén hosszabb 
beszédet mondott és reámutatott arra, 
hogy a tanintézetek teljes, bekapcso 
lása 'teltetlenül helyes. Ö már sajái 
lelkiismeretére hallgatva évek óta nem-
csak erkölcsileg, hanem anyagi hoz 
zájárulással is támogatja a KSE-t ne 
hez, küzdelmes éveiben. A jövőben 
pedig még inkább reszesiteni fogja t 
támogatásban, mert ezt kötelességének 
tartja. Felhívja a társintézetek figyel 
mét, hogy ilyen támogatási összegekei 
allitsanak be költségvetésükbe, meit a 
felső hatóságok ezt nemcsak nem 
kifogásoljak, hanem helyeslik. Ajánlja, 
hogy az idén rendezzenek megint 
nagyszabású je^ünnepéiyt és a leli 
sponokra is nagyobb gondot fordítsa 
nak. A pályaépítési költségek hozzá 
járulására pedig minden testület és 
intezettel szemben ha kel), erkölcsi 
presziót is gyakoroljanak. Pödör Béla 
volt a következő felszólaló, aki rámu-
tatott arra, hogy az atlétikára is meg 
nagyobb gondot kell fordítani. Mej, 
kell e sportágat kedveltetni és a kö 
zönséget is megnevelni. Lépjen érint 
kezesbe a KSE vezetősége az összes 
helyteii iskolákkal, hogy ne legyer 
széthúzás közöttük, hanem rendezze-
nek állandóan közös atlétikai verse-
nyeket a KSE pályán, sót ajánlja, hogy 
az összes intézetek közösen rendezzék 
meg tornaversenyüket év végén a 
sportpályán. 

vitéz dr. Nagy Miklós felszólalá-
sában reámutatot arra, hogyha fel-
olvastatná azon névsort, hogy kik ta-
gadják meg a csekély tagdijakat a KSE 
sponban megrokkant volt birkózó 

I
: perzbeszedőjenek, akkor mindenki 

megdöbbenne. Adatokkal mutatott reá, 
hogy vannak, akik egy kiránduláson 
40-00 pengőt kidobnak, de a KSE 
részéte sokalják a havi 80 fillért. Két 
olyan dolog van, amelynek támogatása 
hazafias és erkölcsi kötelessége minden 
kőszegi polgárnak, adományozni cari-
l»'iv jótékonysági célra és támogatni 
a ktszegi spoit f f "letet,mint az egyik 
legnagyobb és kgfoMí ísatab feladatot 
Mjf'M* Mindennek a köz-
8*e'.vi„ tnanyaaz oka. A választmányi 

tagokhoz szólt ezután és kérte, hogy 
ők is alapos, munkát végezzenek a 
most meginduló uj taggyüjtések során. 
Id. Wáchter Gyula és Kirchnopf Jenő 
pedig kijelentették, hogy vállalják an 
nak a nagyszabású nép tombolának 
megrendelését, amely szintén nagy 
jövödelmet jelenthet a KSE nek. 

vitéz Szabadváry Ferencnek azután 
megköszönte a felszólalásokat s az 
elhangzott értékes gondolatokat. Reá-
mutatott arra is, hogy valóban 100% 
támogatást évek során át a Tanitó-
képző intézettől valóban élvezett a 
KSE. Indítványára Pödör Bélát meg 
választották az atlétikai szakosztály 
vezetésére és elhatározták olyan intéz-
kedések megtételét, amelyek egyrészt 
biztosítják a KSE költségvetési egyen 
súlyát, másrészt pedig a pálya további 
kiépítését. Nagy taggyüjtési ?kció is 
megindul. Pártoló tagok havi 1 pergőt 
fizetnek s ennek elleneben minden 
versenyt díjtalanul látogathatnak, a 
rerdts tagok pedig evi 4 pengőt fi 
zetnek. Jarrbtils Lajcs lelkes hangú 
zárószavaival ért veget a gyűlés. 

HÍREK 
Előléptetés. Pétery Bé'a őrnagyot 

a kőszegi zászlóalj parancsnokát a 
Ko ináry íó alezredessé nevezte ki 
A népszetü zászlóalj parancsnok elő-
léptetése az egész város társadalmában 
osztatlan örömet keltett. Mindenhon-
nan felkeresték jókivánatokkal. 

Előléptetés. Kubek Sándor had-
nagyot a helybeli honvéd zászlóalj 
fiatal tisztikaranak egyik legszimpati-
kusabb tagjai a Kotmanyzó fthadnagy-
gyá nevezte ki. 

A vallás- és közoktatásügyi 
minisztér ium Mayer Ferenc állami 
tanítót, mint okleveles gyakorlóiskolai 
tanítót ezen minfségben a kőszegi 
m. Hr. állami tanítóképző-intézet gya-
korló iskolájának felső tagozatahoz 
áthelyezte. Személyében az intézet egy 
uj, éitékes taneiővel gyarapodott s 
igy a másfél év óta üresedésben lév£ 
II. gyakorlóiskolai tanitói állás végle-
gesen betöltetett. 

(Szent Erzsébet á j ta tosság a 
zárda-templomban. Nov. 17., pén-
tek, 18. szombat és 19-en, vasárnap 
este V«7 kor, vasárnap a rendes idő 
ben d. u. fél 5 kor prédikációval 
egybekötött ájtatosságot tartanak 
Kérjük a katolikus híveket, hogy ezen 
ajtatosságon résztvgyenek és tanuljuk 
meg Szent Erzsebet szeretetét és bő-
kezűségét az adakozás művészetében. 
Igy lelkileg is eT készüljünk szenvedő 
embertáisaink nyomoranak enyhíté-
sére. A szegényeket is kérjük, hogy 
e*en ájtatosságon resztvegyenek és 
ók is megtanulják a szegénység és 
nyomor emberi es keresztény elvise-
lését és egymás megbecsülését. 

„Hubertus" lovaglás városunk 
ban. A kőszegi helyőrség tisztikara 
f. hó 10-én pénteken tartotta ez évi 
.Hubertus" lovaglását, A verseny az 
idei első hóval borított csúszós talajon, 
ködös időben zajlott le. A lovaglást, 
mint mester Tilesch György százados 
vezette. A kifutóban első lett Szilágyi 
Imre főhadnagy, második Miitermayer 
Miklós százados, harmadik vitéz 
Szentgróthy Tibor hadnagy, negyedik 
Dimitrovits Ferenc főhadnagy. A négy 
első helyezett szép dijat kapott. A 
dijakat Képes Winckler Szilárdné a 
Hunyadi Mátyás reáliskolai nevelőin-
tezet parancsnokának felesége osztotta 
ki. A borús idő dac .a a lovaglást 
számosan nézték végig. 

A Concordia volt tagjai felké-
retnek, hogy ha birtokukban volna a 
concordiának tulajdonát képező kotta 
vagy sapka és közreműködni már nem 
óhajt, ugy kérném azt leadni bármely 
működő tagnál vagy a főrendezőnél. 

Ismeretterjesztő e lőadások lesz 
nek ezentúl minden hó 15-ét meg 
előző szerdán az ipartestület szekhá 
zában a nagy teremben. Az első ilyen 
estélyt tartják jövő szerdán esteS órai 
kezdettel. Ebbe belekapcsolódik az 
ugyanazon helyiségben létező Keres 
Kedelmi Kör is. Az elején az elnökök 
a fontosabb uj rendeleteket fogják 
ismertetni ezúttal a kisipari és kis 
kereskedelmi hitelakciót is, végül pe-
dig Reinhardt László szombaihelyi 
kereskedelmi iskolai tanár „a jó pénz 
ről és rossz pénzről" címen közér 
dekü szabadelőadást tart. Kívánatos 
hogy ugy az Ipartestület és Keres 
kedelmi Kör tagjai mindnyájan eljőj 
jenek a mindenkite hasznos tudniva 
lóknak megismerésére, de azért is, 
hogy a közös érdekeket képező kér 
desekben felszólalásaikkal részt ve 
gyenek. Bekpédij nincsen és vendé 
geket is szívesen látnak. A hivatalos 
meghívó lapunk illető rovatában van 
közzetéve.J 

O 
Mikulás est. A helybeli hadi-

rokkantak, özvegyek és árvák felse 
gélyezésére a hadigondozottak ügyei 
iránt érdeklődéssel viselkedők, első 
sóiban a ftonihaicosok, Mikulás nap 
ián tstét rendeznek, melynek élőké 
születei mát rrost folynak. Az esi 
tiszta jövedelme a s2egenysotsu hadi 
gondozottak kaiácsonyanak költsegeire 
lesz fordítva. 

Az Actio Catolica kulturesté 
ly ei. Az Actio Catolica kulturális 
szakosztálya a bencés gimnáziun 
dísztermében december 4 tői kezdő 
dőleg 12 heten át minden hélfőn tar-
tandó előadás keretében nvujt a ka 
tolikus társadalmat érintő témákról 
összefogó világos képet, neves szó 
nokok és előadók beszédeiben. Ezen 
kívül különféle szociális és kulturális 
problémák szerepelnek a műsoron. 
Az estékre belépódij nincsen, számo 
zott ülőhelyekre azonban tanácsos 
már most az Emerikanumban helyet 
előjegyezni. 

Halá lozás. Budapesten elhunyta 
még sokaknak emlékezetében élő 
Fesztbsum Géza, ki városunkban sok 
éven át mint szorgalmas uri szabó 
működött és azután Budapesten tele-
pedett íe. Halála váratlanul, rövid 
szenvedés után történt 46 éves korá 
ban. Budapesten helyezték örök nyu-
galomra. 

Disznótoros vacsora 
Erhardt vendéglőjében. Mindenki ol 
csón jóllakha*. 

A Nemzeti Egység kőszegi női 
szervezete megkezdte Kőszeg női tár-
sadalmának bekapcsolódása iránti mű 
ködését. Kérünk mindenkit, hogy a 
hölgyeket szeretettel és megértéssel fo-
gadjak s e nemes hazafias és magasz-
tos munkájukban támogassák. 

A Nemzeti Egység női választ 
mánya megalakul t . A felajánlón 
választmanyi tagságot majdnem min-
denki elvállalta. A választmány e hé-
ten a polgármesteri szobában már meg 
is tartja első értekezletét. Természe-
tesen a választmány még további ta-
gokkal kiegészül a jövőben. 

O a l l é r t U z t i t á s a Han 
gyában darabonk in t ÍO fillér. 
Egyéb vegytiszt i tások gyűjtőhelye 
a Hangya-szövetkezetben. 

A Nemzeti Egység nagysza-
bású mai fővárosi zászlóbontási ün 
népségén a N. E. Kőszeg kerületi ve-
zetősége is részt vesz. Ugyanúgy kép-
viseltetik magukat a vármegye többi 
kerületi szervezete is, a vármegyei 
szervezet pedig zászlós küldöttséggel 
vesz részt e nagy horderejű megmoz 
duláson. 

A Zenepárto ló Egyesület érte-
kezletéről, mivel annak lefolyásával 
kimerítően akaiunk foglalkozni, jövő 
számunkban hozunk tudósitást. 

A Magyar-Francia Biztositó R. T. 
O r s z á g o s Teme tkezés i Segély-
akc i ó helyi csoportja nevében tiszte-
lettel értesitem a n. é. közönséget, hogy 
legutóbb elhunyt Rusznyák Kálmán tag-
társunk hozzátartozóinak a temetkezési 
segély kifizettetett. Igazolvánnyal ellá-
tott megbizottaink a közeli napokban 
a n. é. közönséget további tagfelvétel 
végett fel fogják keresni és a belépés 
feltételeiről a szükséges felvilágosítást 
megadják. Kérem a n. é. közönséget, 
hogy megbizottainkat saját érdekében 
meghallgatni és akciónkat minnél na-
gyobb számban támogatni szíveskedjék. 
A helyi csoport nevében: Tang! Adolf 
„Pietás" temetk. váll. 

Frontharcosok névvál toztatása. 
A közelmúltban megjelent névváltoz-
tatási rendelettel kapcsolatosan a 
Frontharcos Szövetség megkereste a 
Belügyrrinisztert. hogy az e tárgyban 
kiadott rendeletet olykeppen módosítsa, 
hogy a szabadpályán működő tiszti 
képzettséggel biió frontharcosok szin-
ten igényelhessék az y nal és a régi 
n agyaros végződéssel irott neveket. 
A belügyminiszter az elmúlt napokban 
airól értesítette az Országos Front-
harcos Szövetséget, hogy a szabad-
pályán működő kimagasló harctéri 
érdemekkel bíró tiszti frontharcosok 
ily irány u kérelmeit egyénenkint fogja 
mérlegelés tárgyává tenni. Ezekszerint 
a belügyminiszter elvileg elfogadta a 
frontharcos javaslatot, s módot talált 
arra, hogy a frontharcosoknak ezt a 
kétségkívül indokolt kívánságát mél-
tánylást érdemlő esetekben teljesítse. 

A kőszegi j éggyár november 
1-ével beszüntette üzemét a jövő ta-
vaszig. 

Gallérllsztltáft a Han-
gyában darabonk in t ÍO fi l lér. 
Egyéb vegytiszt i tások gyű j tőhe lye 
a Hangya szövetkezetben. 

A kőszegi kat. népszövetség 
gyűlését vasárnap f. hó 12-én d e. 
'/,11 órakor tartja a szt. BenedekrendO 
főgimnázium dísztermében. A gyűlés 
szónokai Finta Sándor, tanítóegyesület 
elnöke, Szoják Géza budapesti főtit-
kár és Szombath József egyházmegyei 
titkár. Az Actio Catolika vezetősége 
ezúton hivja meg az összes egyesüle-
teket, elsősorban a hitbuzgalmi alaku-
latok tagjait és az Emericana és Ben-
césdiákszövetség tagjait, hogy a gyű-
lésen teljes számban jelenjenek meg. 
D. u. 3 órakor Kőszegfalván a róm. 
kat. elemi iskolában lesz a gyűlés. 

Szabászat ! tanfo lyam. Folyó 
hó 18-án kezdődő könnyen elsajátít-
ható olcsón angol, francia női szaba-
szati tanfolyamot nyitok Várkör 57. 
szám alatt Érdeklődni lehel 15-étől. 
Pomozi Bá l in tné mgol , francia női 
szabó. 

Segédvizsgák A kőszegi ipartes 
tület tanonezvizsgáló bizottságai előtt 
október havában a következő tanon-
cok tettek segédvizsgát: Oombás Ede 
sütőnek Kappel Ferenc nevü tanonca 
és Diaskovits Ferenc kőszegfalvi kő-
művesmesternek Wurst Ousztáv nevü 
tanoncai jó eredménnyel. 

50%-os kedvezménnyel lehet a 
TESZ Nemzeti Munkahetére felutazni. 
Igazolványok a trafikokban kaphatók 
2 pengőért. A jegy minden vonatra 
ér- 'myes 8-tól 22-ig bezárólag. További 
felvilágosítások, valamint részletes 
piogrsmmok a TESZ helyi elnökségnél 
kaphatók. 

A KSE ezúton is kéri int. biz. 
tagjait, hogy aki még nem vette át, 
vegye át vezetőségtől a tagsági gyűjtő 
iveket, amelyeket dec. 31 ig kell be-
szolgáltatni. 

Bormérés . Kiváló vörös 
bort mér özv. Simon Jánosné Király-
ul 27. szám alatt. 

Róth Jenő k ö l c s ö n k ö n y v t á r ' " i k 
ú j d ons ága i : Peteani: Az l-es s^ám. 
A havi előfizetés csak 120 P. 
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Mozih i rek Két kitűnő filmet mutat 
be a mozi e héten. Ma vasárnap egy 

10 felvonásos drámát, amelynek cime 
.Embervásár". Csodálatos darab. A 
történet témáját a spprt köréből vették 
De nemcsak, amit a sport terén, ha 
nem amit művészi tekintetben is kapunk 
e filmben, azt arany betűkkel kell 
beírnia film történetébe A nit Wallece 
Bev-ry e filmben mutat, e teljesjtmé 
nyeivel a legnagyobb szír, nüveszeket 
Janningsot is beleszámítva felülmúlja. 
A liajlitlanul izgalmas darabnak, ame-
lyet • gyhőnappal ezelőtt mutattak be 
a ppsti elsfihetes mozik, egész biz:os 
nagy sikere lesz Kőszegen is. Csütör 
tökftn világsláger. „Ketten egy autón* 
Autóturák, Riveria az örök tavasz és 
szerelem hona sok sok szerelem, a 
végén házassággal, kitűnő humor, 
pompás kialli ás, kedves téma, egyszó 
va; oly in f'l n, ami a közönségnek kell. 
Magd i Sc'nneider és Verebes Ernő í• 

főszerepb n 
A rózsa téli permetezését 

semmi esetre sem szabad elhanyagolni 
ha azt akarjuk, hogy jövő évben örö-
met találjunk rózsáinkban. A p-rmete 
zést betakar is élőit, híjtásait téli ta 
karáéhoz m.ar visszavágtuk kell elvé 
gezni. Célszerű 3® 0 os Polibar vag> 
Solbar ilietőleg fél°/0 os Su farol ken 
tartalmú anyaggal. Kisebb rózsakert 
ben ajánlatos 20-25 gramm kénmájat 
1 liter vizben feloldani és a már ko 
rábban ültetett rózsákat, az egyéves 
vesszők kivételev I, beecsetelni vigyáz-
va hogv a gyökérzetet ne érje a fo 
lyadék. A közvetlen!! takarás előui 
megnietszésnek előnye, hogy rávisz 
szal h amarább fakadnak és virágoznak 
A kénes permetezőanyag a Üsztharnai 
nak is legjobb ellenszere. Szürk pe-
neszes bimbórothadás ellen 1*0 os 
bordóilével védekezhetünk. 

A TESZ n agyszabású Nemzet: 
Munkahetén a TESZ kőszegi elnök 
sége is rész; vesz. A Nemzeti Mun<a 
hét különösen kiemelkrdő eseinenyei; 

11 én delelőtt vitéz G imbös Gyűl i 
megnyitja a TESZ székházában a 
Nemzet' Munkahetet délután 4 kora i 
iparcsarnoki kiállítás sajtóbemutatója, 
5-kor ipari és keresktdelmi propaganda 
hét megnyitása, a Nemzeti Ku'turhé; 
megnyitása, a Kereskedelmi Csarnok 
díszközgyűlésé. Vasárnap a Nemzeti 
Munkaszózat ünnepe, 12 kor vitéz 
Gömbös Gyula beszede (a rádió is 
közvetiti) utánna fasiszta kézfentartás 
sal vonulnak a Vezér előtt az összes 
alakulatok D u 3 kor a magyar ipar 
propaganda felvonulása, este népün-
nepély az iparcsarnokban, a Gellértben 
a TESZ nagy bankettje a Vezér tisz 
teletére. Hetfön gyárlátogatások, R vi 
ziós naggyülés, az Iparkamarák, a 
Magyar Nemzett Szövetseg a Mansz a 
Mérnök kamara és az lógsz kongresz 
szusai, este nótaünnep, textilrevü 
Kedden a Tesz elnökei tisztelegnek 
dr. Sipőc Jenő polgármesterrel az élen 
az olasz követségen es üdvözlik Mus 
solinit. Kedden a Szövetkezetek a 
Kansz. Az idegenforgalmi kongresszus 
és a Magyar Jövő szövetseg tartják 
üléseiket. Szerdán gyárlátogat isuk 
lugsz Balatoni tar?a>ag, az Orsz Ü ,y 
ved szövetseg a Kulturkongresszus, a 
Gyógyszeiészek kongresszusa, a KO 
mikusok egyesülete és a Drogéristc 
Ipartestület, tartják üleseikel. Este 
díszelőadás az Operaházban a János-
vitézzel, amelyen megielenik a Kor 
mányzó és a Vezér is. A Nemzeti 
Munkahét vasúti igazolvánnyal rendel 
kezök az előadáson 25% os kedvez 
menyben részesülnek. Csütörtökön 
gyár látogatások, gyáriparosok kon 
gresszusa, fogtechnikusok, a magyar 
nemzeti munkásság. a magyar orvosok 
nemzeti egyesulctenetc, a budapesti 
mentőegyesüleinek ülései. Este disz-
előad is a Nemzeti szinhazban. szinre 
kerül a .Fekete lovas" ugyanolyan 
kedvezményekkel, mint az operába. 

Pénteken gyárlátogatások, reklám és 
propaganda krogressius. a dalos szö 
vétség, a magyar Jövő szövetség, i 
magyar AERÓ szövetség, a magánal 
kai mázoltak orsz. kongresszusai. Szom 
^aton £yár látogatások, ifjúsági követ 
ábor es Mussolini tiszteletére vacsora, 
onelyen megjelenik a Vezzérel az élen 
ÍZ egész magyar királyi kormány. Az 
üdvözlő beszédet dr. Fabinyi Tihamér 
tartja. Vasárnap van a Nemzeti Mun 
<ahet záróünnepe, amely alkalommal 
a Vezér a TESZ központi, valamin' 
vidéki elnökeit vendégül látja a minisz-
tere nökségen. Ugyancsak fogadja a 
TESZ központi vezérkarát valamint 
vidéki elnökeit a Kormányzó is. 

.Vér a Vérembő l " ez a cime 

Helen Grace Ciriisle fi ital amerikai 

irónő regényenek Szerencsés és ih 

letett pillanatban szü etett könyv ez, 

imilyen hosszú es eredményes írói 

pályák csúcspontját szokta jelezni 

Szélesen hönp í lygő , a nel'ett egy 

szerű és tiszta. Olyan mint az élet 

maga. Bár ni történik is, az élet megy 

:ovább, a vihirok belül, a lélekben 

zajlanak le es az ebéd-t meg kell 

főzni akkor is, ha a férj meghal 

nett négy éhes gyerekszáj várjt. És 

„y van mindennel. Az élet külső for 

nái talán még a halálnál is erősebbek 

Ké'ségbeejtőn ez mégis feiemelőn igaz 

<önyv ez, telve az élet szeretetével és 

csodálatával. Megjelent a . Jó Köny 

vek" sorozatában Ara fűzve 90 fillér 

vászonkötésben, fino ti papiron 190 P 

Ma vasá rnap lesz a Szent Márlon 

'nicsu, Olmódon. 

P ing pong verseny lesz ma a 

Kar. Legenyegyesület helyiségében d.e 

11 órakor és az Ev. Ifjúsági Egylet he 

yiségében d. u 2 órakor. 

A KSE bravúrja. 
Megérdemel ten győz te le több-

szörös ba jnok és je len leg is l ista 

vezető egerszegi ZSE-t. 

Novemberi csipős őszi szel fujt, 
íz ó ház ormai már feheren ku'xucsál-
lak De a sporl telepre, vájjon mi van 
itt. hogy késő ősszel ily nagyszámú 
nézőközönség veszi körül a pályát és 
tombolva ünnepli csapatát. Csak a/ 
időjárás volt őszi hangulatban, mert 
a KSE drukkertaborában felragyogott 
a tavasz minden melegségével. Néhánj 
balszerencsés szereplés utan, amikor 
már sokan szerették volna elparentálni 
a KSE t, az elmúlt hetekben győzel ni 
széria következett. Egy mérkőzést ide-
haza, kettőt pedig idegenben nyrrt 
meg. Mindenki kiváncsi volt, tartós-e 
a formai (avulás s mii tud mutatni a 
KSE a többszörös bajnok és tiszta 
pontok alapján most is vezető ZSE 
ellen Három évnek bajnoki mérkőzései 
során a ZSE vei szemben a KSE nem 
csak hogy győzni n^m tudott, de* meg 
pontot sem tudott szerezni. S most 
vegre megtört a jég s annál nagyobb 
az öröm. mert a valóban jóképessé.ü 
ZSE-t győzte le a KSE nem szeren 
csévél, hanem megérdemelten. A mér 
<ózes hallatlarul izgalmas. Hvezete^ 
es iendkivül nivós bajnoki küzdelmet 
hozott A ZSE t<chnlkai ludasban fe 
ette volt a KSE-nek. de lendületben, 
lelkesedésben és akarásban ezúttal 
nem lehetett birni a KSE-vei, melynek 
minden egyes tagja olyan lelkesedés 
sd, gyözniakarással és lendülettel jái 
szőtt, hogy e játék magával ragadta 
a nagyszámú nézőközönséget, amely 
meg soha sem ünnepelte ily lelkese 
déssel és valóságos tombolással C>H 
patát, mint ezúttal A KSE krónikájá 
ban ezt a győzelmet a legerlékesebbek 
közé kell feljegyeznünk, mert a győ 
zelem akkor született meg, amikor 
arra a legnagyobb szükség volt A 

,KSE ezen győzelmével vegieg bebiz 
'tositotta a bajnokság 4 ik helyét és 

közvetlenül felzárkózott az éllovasok 
mögé A KSE ezzel a mérkőzéssel !e 
is zárta az őszi évadot és megérde-
melt pihenőre tért. 

Kiss biró sípjelére állanak fel a 
csapatok, amely mindjárt nagyon él 
vezetes, igen erős és izgalmas játéko' 
hoz. A KSE óriási lendülettel támad, 
de remek a ZSE védelem. A 14 ik 
percben Molnár egész tiszta helyzet 
ben van. A védhetetlen gólt az egyik 
ZSE játékos csak kézzel tudja feltar-
tani, 11 es. Molnár áll neki a labdá 
nak és rendkivül okosan helyezve 
^/omhaszerüen vágja be a balsarokba 
Most a ZSE is erősen rákapcsol, vál 
•akozó támadások gördülnek a pályán 
s hol az egyik, hol a másik kapu van 
veszélyben. A 24 ik percben 16 osról 
•eljesen ártatlan helyzetben jogosulta-
lan büntetőt ru^at a biró a KSE ellen, 
anelyet Weiland be is vág A közön-
ség nagybar tüntet. A KSE ezután is 
lelkesen támad, de a félidőben az 
eredmény nen változik. A második 
félidőben egyformán veszik ki a csa-
pttok a támadásokból részüket. A 
ZSE l á n a d U i i szeobek, de a KSE-é 
•ndüleíesebbek és veszélyesebbek. A 

28 ik percben Molnár egész tiszta 
aelyzetben bombalövést küld a kapura, 
gyik védőjátékoson megakad a labd i, 

Molnár újra eléri, a kapus megint 
fo^'ia, de a lövés olyan erős volt, hoi»y 
i labdát kiejti és a résen álló Schrődl 
levágja. Nagy az öröm és a lelkese-
les. A 2 :1 es erednény már nem is 
változik. Megszületett a KSE egyik 
egérdekesebb és legszebb győzelme 

Hivatalos rovat. 
2750-1933 sz. Közhirré teszem, 

hogy Vasvármegye törvényhatósági 
biztosának az alábbi közérdekű halá 
rozatai a polgármesteri hivatalban 
1933. évi november hó 13 tói 27 ie 
Közszemlére ki vannak téve, anely 
idő alatt azok megtekinthetek és elle 
nük felebbezés adható be. 

9735 — 1933. Kőszeg szab. kir. 
negyei város legtöbb ndótfizető kép 
viselőtestületi tagjainak 1934. évi név-
jegyzéke. 

10.054—1933. A szabóhegyi ut 
épitési ügye. 

10.053-1933. Az 1933. évi v.zi-
vámváltság megállapítása és behaj 
tása. 

9461-1933 Az IÖ34. évre szóló 
általános összeirási munkálatok elké 
szitése elrendelteti. Felhivom a közön 
séget, ho^y a megjelenő összeíró kö-
zegeknek a szükséges felvilágositáso 
kat az összeirási lapok kitöltése mel 
let a következmenyek terhe mellett 
feltétlenül ad|ák meg. 

9S08—1933. sz. Közhirré teszem, 

hogy aKik pöcegödreiket tisztíttatni 

kívánják, ezen kívánságukat a jövőben 

a Városháza portásánál jelentsék be, 

aki azt a városi gyepmesterrel közölni 

fogja. 

2766 -1033 Felhívom az össz 
érdekelteket, hogy a városi szállna 
sokra vonatkozó számláikat helyesen 
kiállítva és felbélyegezve legkésőbb a 
szálli'ás után következő hét keddi 
napjáig, feltétlenül azonban f évi no 
vetnber hó 0 áig adiák be az iktató 
hivatalba. A f. évi december hóban 
esedékes szállításokra vonatkozó 
számlák pedig december hó 20 áig 
feltétlenül beadandók, hogy meg az 
év folyamán kezelhetők legyenek. Az 
erdekelte et a legnyomatékosabban 
felhi 'om ezen rendelkezesek betartá 
sar> aminek elmulasztása a városi 
/al 'ásókból való kizárást fopja maga 

u'áa vonni. 

Iü50—1933 sz. Közhirré teszem, 
ho^y a kártékony rovarok között a 

legnagyobb pusztítást okozó vértéiül 
minden birtokos köteles gyümölcsfáin 
irtani és igy annak az utóbbi évek-
ben nagymértékben történt elszaporo-
dásának gátat vetni. Akik az irtást 
elmulasztják kihágást követnek el és 
a törvényes büntetésen felül a ható-
sági irtás költségeit is viselni tartóz-
nak. Utasifom a hegy és mezőfel-
ügyelőket, valamint a hegy és mező-
őröket, hogy az irtás foganatosítását 
a legnagyobb szigorral ellenőrizzék 
és a mulasztókat feltétlenül jelentsék 
fel, mert ellen esetben a fegyelmi el-
járást ő ellenük fogom megindittatni. 

Köztartozás fejében lefoglalt ingók 
november 14-én s 15-én délelőtt 10-kor 
a városmajorban a legtöbbet ígérőknek 
elfognak adatni 

Ipartestületi közlemények. 

Megh ívó . 

Az Ipartestület és Keresked -Imi 

Kör tagjai ezennel meghivatnak a f. 

hó 15 én, szerdán este 8 kor tartandó 

első együttes előadó estre. 
Tárgysorozat: 

1. Az ipartestületi elnök jelentései 
és ismertető előadása. Esetleges házzá-
szólások. 

2. A Kereskedelmi Kör elnökének 
jelentései és ismertető előadása. Eset-
leges hozzászólások. 

3. Reinhardt László szombathelyi 
kereske0elTii iskolai tanár eiőtdása: 
„a jó pénzről és a rossz pénzről". 

Ezt követőleg minden hónap 15 ét 
megelőző szerdán lesznek ilyen is-
m retterjeszló előndó esték. Kérjük 
mindkét testület taajait, jöjjenek el 
nindnyájan Érdeklődő vendégeket is 
szívesen látunk. Belépődíj nincj. 

őszegl Józse f D ö m ö t ö r Gvula 
Kereskedelmi KOr elnüke ipartestületi elnök. 

Az ipar i k on t á r kod á s tárgyá-
ban, a mult heti számban közölt ada-
tok folytatásakéoen kö/.zé tesszük, 
hogy 1932. évben a következő ipari 
koníárok lettrk megbüntetve: Hoch-
eckpr F*-r« ncet szabóipari kontárko-
dásért 10 P Kiss stvánt a lakatos 
iparban való kontárkodásért 20 P. 
Kratochwill Károly a villanyszerelő 
iparba vágó kontárkodásért 10 P. 
Freyler Józsefet az üveges iparba vágó 
kontárkodáséri 10 P. Lang Arnoldot 
a vi'lanv^'erelő iparba vágó konfárk<> 
dásért 5 P Varga Károly borbély-se-
jt det a borbélyiparba vágó kontár-
kodásért 5 P re. — Jövő szánban 
'olytatjuk a névsort. 

Ipartestület i e lnökség 

1 

H A N G O S 
M O Z I BIOSKOP 

M ű s o r : Vas á r nap , nov . 12 én: 

Slágerfilm ! 

Embervásár 
Élettörténet, a főszerepben a t-i 

tiinő karakterszínész W a l l a c e 

Beery es a hajr s Karén Mor ley . 

Magyar hangos híradó. 

M ű s o r : Csü tör tök , nov 16 án: 
• •» . • I 

Olcsó bt l /árak ! 

Ketten egy autón 
(Boldogság utján) 

Kitűnő zenés viujálek. 

Főszerepben: M a g d a Schne ider 

és Verebes ErnÖ. 
R 

Es a kisérőműsor. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 
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