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Kőszeg vagy Kőszék. 

Kőszeg vagy Kőszék. Ezt a p iob-
lémát vetetle fel Sass Bela. Lapunk-
ban lehozott két cikkre máris refiek 
tál. írja többek közö t t : Mivel Hungária 
Hungary, Hongrie, Unuheria, Ungarn. 
Unkari, e edetileg „ H u i karok es 
rendek elnevezésű vo l t - , lgv len 
Angóra is Ankara. S ezért Kőszeg 
Kőszék. Illetékes helyi történészek je-
jelentkezését, va lan in t a felvetett kér 
désekkel foglalkozó lapszámokat eped-
ve várom. 

* 

Egyúttal mindjárt kapunk további 
rendreutasitásokat, mert „megje'enik 
miuden vasárnap" németes, helyesen 
„megjelenik vasárnaponként". Sőt a 
mindenféle rovat átkeresztelését is 
ajánlja „Mindenfé lék" vagy „Kü lön 
felék" rovatára. A hangversenyről szóló 
beszámolóban megállapítja, hogy nem 
helyes kifejezés „Jízus Szive-templom-
ban", hanem Jézus Szive-templomá 
ban, a „va ló" pedig „magyar mon-
datba nem „va ló " . " 

* 

örü lhetünk egyébként, hogy csak 
ennyi kifogást talál, mert u g y a n k o r 
közli „az én háborúm a Pesti Hírlap-
pal" c i n ü cikkében, hogy a P. H. egy 
vasárnapi számából mi mindent ki 
fogásol. Ezétt elindítja háborúját, a 
magyarosság háborúját a nyelvi ide-
genszerűségek ellen, elsősorba a fő 
városi sajtó ellen. 

Egész oldalon mindjárt fel is so-
rolja a P. H. egy számából a mat-yar-
tahn kifejezéseket. Felsorolja, hogy a 
vezércikkben csak ugy virit az idegen 
(francia, latin, görög) és rossz magyar 
szavak tömkelege. Ebből veszi ezeket 
a szavak : tragikus, katasztrófa, front 
proletárok, fascizmus, intellektus, gro-
teszk, pub l ic i - la , demokrácia, dogm • 
nacionalizmus, kommunista, imp ria 
lizmus, megkonstruálni, gigantikus 
nagystílű stb. S ha mind^zt k»y szem-
lélve olvassuk, igazat adunk Stss 
Bélának. Csak aztán vezessen is sí 
kerre háborúja a magyaros kifejezések 
érdekében. 

Kőszeg és Kőszék ügyében pedip 
mi is várjuk a hozzászólásoknak. 

* 

A szerkesztőség részéről jövő szá 
munkban válaszolunk és vi ába szál, 
lünk Stss Bé'a különböző megálldp 
fásaival és megjegyzéseivel. 

Esti nyara ló-térzene a jövő hé-
ten nemcsak szombaton, augusztus ho 
4-én, hanem szerdán, augusztus 1 én 
is lesz este ' / j 9 órai kezdetlel a Fő 
téren, — Egyébként a most szombati 
térzene műsora a következő: 1. Kováts: 
•Janbrits induló" . 2 Rossini: "Regina-
nyitány. 3. S to lz : „Jácint" keringő. 4. 
Toft : .Az első val lomás" dal. 5. Pé 
t e r - „A vig rézkovács" i n d u ó . ti. 
Kiiment: „Alpesi kürt" egyveleg. 7 
Kováts: „E lmúl t idők emlékei" ábránd. 
8 V , : „A kis káp lár ' induló. 

Nyaralók panaszai! 

Sok mind. nnel jönnek a nyaralók, 
örvendetes a sok-sok dicséretet hal-
lani, d i azért sokszor hallunk pan 
szokat is. Ezek legnagyobb részét már 
smerjük. Rendszerint olyanok, ame-

'yeken a város jelenlegi helyzetében 
'egjobb akarata mellett nem segíthet 
Vannak azonban oly panaszok is, 
amelyeket mi is jogosultaknak kell, 
hogy el ismerünk. 

Egy ilyen a több közö t t : (Rz 
nemcsak nyart lókkal , hanem a filléres 
gyorsok utasaival, sőt kőszegi ben-
szülöttekkel is elég sokszor mogtörtént 
nár ) : Kirándulnak megszállt területre 

s a határbódétól szépen visszaküldik 
5ket a rendörségre, hogy pecsétet 
üssenek az útlevélre. Nem kellemes 
es egy kicsit furcsa állapot, miért nem 
a határon intézhetik el mindezt. Miért 
kell onnan visszasétálni megint 2—3 
<m-re a barakkhoz. Érdeklődtünk ez 
ügyekben az itteni illetékes hatóságok-
lá l , ahol felhívták a figyelmünket 
arra. hogy eddig is volt már egy kis 
t ibta elhelyezve a barakkoknál, amely 
felhivt? az utasok és kirándulók ri 
•yelmét arra, hogy ott van már az 
utlevé1 ellenőrzés. A rendőrség veze-
öje p .d i g most intézkedett, hogy az 

eddigi kis tábla helyett feltűnő táblát 
helyezzenek el „Út levél ellenőrzés" 
felírással. A határátkelési igazolványok 
ellenőrzése, mint eddig, a jövőben is 
a határszéli őrségeknél történik köz-
vetlenül a határon. Egyébként ugy 
udiuk, hOkíy a legilletékesebb ható-

ságok sem tartják helyesnek ezt a 
kettészakított határátlépési eljárást s 
1 ár magasabb állami érdekekhői e^yes 
helyeken még mindig ragas/kudnal 
a moi tan i rendszer fenntartásához, 
ia:án csak bekövetkezik oly változás, 
mely a mostani, a nagyközönségre 
nézve kétségtelenül kellemetlen és ké 

n y c l m e t l e n e l já rás t m e g s z ü n t e t i . 
• 

Jogos és énhető, különösen » 
fiilerebgyors utasai részéről a követ 
kező panasz, .miért nincs ilyen szép 
kiránduló városn »k legalább egy nyil 
vános i l lemhelye". Ugy tudjuk, az arr.i 
illetékesek úgyis meg akarják ezt a 
<érdest oldani. 

* 

Uen sok nyaraló és idegen ütkö 
zött meg azon a táblán, amely fogad|a 
a vasút e lő t t : „Ha jól akar szórakozni, 
jöj jön a trianoni csárdába". Kétség 
telen, a tulajdonos jóhiszeműen járt el 
de hogy bántó ez a felirat, az is igaz 
A trianonra emlékezés biz nem igen 
alkalmas szórakozási reklámra. A tu 
lajdonos belátásából ez a tábla már 
elkerült. 

Több térzenét szeretnének a nya-
ralók. Akkor mutatkozik be legszebb 
oldaláról ez a város. Igazuk van, mi 
is ezt akarjuk. Meg is lesz. 

• 
Jobban érvényesülne a fúvós ze 

nekar játéka zenepavil lonban. Méltó 
volna a nyaraló városhoz. Igy is van. 

10 éve bolygatjuk ezt az ügyet, de 
még mindig csak Ígéreteknél tartunk. 

* 

Olcsóbb sört szeretnének inni. M 
is. Annyit harcolunk ezért már, hogy 
'eazán lehetne egy kis erednény, 
a nely eddig sajnos nagyon sovány. 
Még mindig túlságosan nagy urak a 
kartell vezérek. 

Az Óházo 
n, ha nem I het meg fel-

építeni az ezredéves e nleket, mivel a 
fa< egészen eltakarják már a kilátást, 
epy olcsó átmeneti kis fakilátót akar 
nának. Talán meg lehetne ezt a kér-
dést is oldani. Vendéglőst is szeret-
nének az óházon látni. Mi is. Erre 
azonban valószínűleg csak akkor ke-
rülhet sor, hogy ha megvalósítható a 
kőből készülő ki látótorony és menedék-
ház, amelyhez még nincs együtt a 
szükséges összeg. 

Különösen azok. akik a délutáni 
vonatokkal érkeztek, kifogásolták nincs 
az állomáson tábla, hogy hova for-
duljanak, hol az idegenforgalmi iroda, 
niért nincs ez a városházán is feltü-
nk >n jelezve, miért nincs itt julius— 
augusztusban állandó inspekció. — 
Ezeken a kifogásokon már mind segí-
tettek. 

* 

Szeretnének több társas kirándu 
lást. (Ket évvel ezelőtt volt minden 
héten, jelentkező a nyaralók részéről 
lágyon keves.) Bridzsparti lehetőse 
geket, különösen a fiatalság pedig 
töhb tánclehetőségft. 

• 
Jobb vasúti összeköttetést Pestről. 

(E tekintetben úgyis mindent elkövet 
tünk.) Közvetlen kocsikat Budapestről 
Kőszegre. (Tavaly hosszas utánjárásra 
•negszeieztük. de annyira gyenge volt 
a kihasználás, hogy be kellett szün 
telni.) 

• 
Autóbuszt. Hát erre tényleg nagy 

szükség volna. Sok eredménytelen 
<isérlet történt már, de amig végleges 
eiedmény nincs, nem szabad abba 
hagyni 

Majdnem minden nyaraló kifogá 
solja. aki vasúton érkezik, nincs eleg 
autó, kocsi a vasúton. Ott állanak 
tanácstalanul. Vagy várni kell. mii? 
mégegyszet fordulnak, vagy nekivágnak 
gyalog. 

Furcsálják, hogy a nyaraló város 
ban nem intézkednek legalább a bel 
területen a disznótartás megszűnteié 
-érői, ami igen sok részén a városnak 
tűrhetetlen bűzt okoz. 

Mindezek kisebb panaszok, ame 
lyeknek örömmel helyet adunk annál 
is inkább, mert hisz mindezen kérdé 
sek megvalósítását sok mással együti 
állandóan és már régóta szorgalmaz 
zuk Viszont nagy örömünkre kell 
ntgál lapitani azt a tényt, hogy a nya 

ralók legnagyobb része valóban jó 
erzi magát városunkban és el van 
ragadtatva városunk és vidékének 
szépségétől, levegőjétől és általában 
az itt tartózkodástól. 

VZindenféíe rovat. 

Gömbös Gyula mond ja : „A mai 
korszak az óvatos pol i t ikusok kor -
szaka, a reálisan gondolkozó po l i t i -
kusoké, különösen itt, a Kárpátok me-
dencéjében, ahol csak az viszi ma 
előre a dolgokat, aki a matematika és 
n m az érzelmek szabályai szerint 
<ivánja irányítani a pol i t ikai életet. 

— o — 
Nézzünk körül mi történt és tö r -

ténik 8 hónapja a nagyvilágban, kü lö-
nösen a szomszédos ál lamokban. 
Ausztriában fo-rpont jára iu'ottak az 
események szegény Doll fuss tragédiá-
j .val. S h l mindezek felett az ese-
mények felett szörnyülködünk, adjunk 
hálát, hogy Csonkamagyaro-száTon 
vagyunk lakunk és magyarok vagyunk. 
De egyúttal lássuk meg, hova visz a 
gyűlölködés a meg nem értés és a 
pol i t ikai széthúzás. Okulhatunk Ausztria 
tragédiáján, ahol emberfeletti gyűlö-
l t t e l és mindenre készen áll szemben 
egymással német a némettel. Egy ha-
zának lakói, polgárai, s a szocialista 
'ommunista hitlerista és h-»«mwehr-
is»a egymást jobban gyűlöli, mint 
talán mi a cseheket. Nem szörnyűség 
ez? Megértik most már végre a ké-

Ikedők is, miért van ma történelmi 
szükség a Nemzet Egységére, elhiszi 
vegre mindenki, hogy oly történelmi 
dőket élünk, amikor mindent nyer-

hetünk, — de még azt is elveszíthet-
jük, amink van, ha meg nem értjük 

gymást. 
— o — 

Bár igazam lenne, amikor azt hi-
szem, hogy Dollfuss mártírhalála most 
alán összehozza barátságos kiegye-

zéssel Németországot Ausztriával s a 
két állam békejobbot nyújt egy másnak 
a holttest felett. 

— o — 
Gabányi tábornoktól kaptam már 

1932-ben is néhány levelet, amelynek 
feltűnt keltezése: Tr ianon XIII évé-
n«n. Most a rákospalotai N E. kez-
deményezte s a rákospalotai képv i -
selőtestület már magáévá is tette mind-
iddig, amig ezeréves határainkat vissza 
nem kapjuk, hatóságok, hivatalok, 
euyesülete'f, iskolák és magánvállala-
tok minden iraton és levélen, ugy a 
belföldi mint a kül fö ld i forgalomban, 
a keltezés alatt tüntessék fel a tr ianoni 
gyászos évtől eltelt időt a követkerő 
formában: „T r ianon XIV. évében." 

— o — 

20 éve, hogy kitört a vi lágháború. 
Hihetetlen, hogy robog az idő Talán 
azért, mert eseményekben még soha 
ily gazdag nem volt a korszak. A 20 
eves emlékek most felujulnak és ezzel 
kapcsolatban egész hihetetlen dolgo 
kat tudunk meg. Pi A t rónörökös 
meggyilkolásáról, hogy a nyomozást 
vezető vizsgálóbírót szintén letartóz-
tatták, mert kiderült, hogy fia jóbarát ja 
volt a gyi lkos Principnek és ugyszól 
ván a merénylet utoisó percéig együtt 
sétált vele. Avagy, hogy annyira el-
vesztették a hatóságok a gyi lkosság-
nál a fejüket, hogy pl. a t rónörökös 

Egyes szám ára 10 fillér. 
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neje úgyszólván macára hagyatva 
n ull ki a korházban. Vele nem töró 
dött senki. Azt sem igen tudtuk, hon) 
a Pesten t'.fogott Putn.k vajda tevol 
veit fogott Nagy Kuroly dettktjvfő 
n ő k r e es Csak azért nem tud a lelőni 
mert a biztotito závárzat ntm vo:t 
nyitva. Hogy azután Principnek hr:j 
száln>ira ugyanolyan volt a gyilkos 
revolvere, mint Putnik vajdáé eshigy 
a bombák is a kragujeváci arztnáibó. 
kerültek ki, több bizonyíték igazan 
nem kell, hol kellett keresni a viia*; 
haóoru uagediajanak elindítóit. 

—o— 
Érdekes. Künn járt a napokban 

egy kőszegi baratom a megszállt r.yu 

tatvideken. Szemen s/urta Doboiját. 
.iszr Ferenc szüiíházán a következe 

feliratú tabla : „Hier wutdc Fianz Liszt 
22 Október 1811 geboren Dicse üe-
denktakl weicht dtm deutschen Meis 
ttr dus di. ut sebe Volk." — Hat most 
n.ar a haioti nagyjainkat is elsinkó 
Uijak ? 1 

— o— 
5 rá egy felórára kezembe kerül 

az „Elet" legutolsó szama, btnne ha-
talmas cikk: „Magyar volt-e Liszt 
Fenne*, Soha jobbkor kezembe nen 
kerülhetett voina. A cikk tömören 
összefoglalva kötulbelül a köveikezö 
ket mondja: „Igaz külföldön valt ko 
rának zenei irányítójává, de mini 
minden igazi fcenic, Önkenyielen hor 
doxója lojitaga beiyegenek. botsa i 
tipikus magyar sois, hog> magoknak 
az tgesz eu.beiisegritk világíthasson 
önnit-gaban kell elegni. De kuldetese 
beiöliöile, n.üvészeic a hitetlen XIX 
szazadnak vissza adta hitet. Magyai 
nak *zuitieit s az is marad. 

—o— 
Magam is pesszimista voltam, nen 

bizlam Lenne lU/Vo-osan, hogy a kő 
szegi stbetzeli osziaiy kitűnően megy 
inajd. Annái ot vendetesebbek a tények 
Nincs oly nap, bogy ne voina műtét, 
b^yre toooen ts rooben jönnek, hz 
persze eisöson-an a kitűnő sebesz, 
dr. Vukau erdeme. Hiaba Kőszegen 
sokkal olc^oLb, meg mégis csak sok 
kai jobb idehaza koihazban, mini mas 
hol. Ha uyen alanyokban fejlődik to 
vabb a stDesztli osztály, meg olyan 
hiiessege lesz valósunknak, amelyre 
nagyon ouszkek leszünk. 

—o— 
Har.guiaiosabo, szebb, üdülövá 

loshoz méltóbb kepei, mint a szom 
bai esti leizentk koizójat el sem kép 
zelhouuk. Axi me^ nem latta el ne 
mulassza megnézni. 2—3b00 ember a 
kouon, közte neiiól-betre szaporodó 
idegen arcok, nyaia.OK. Kavebaz, ven 
üegiok autóivá, igy ezt a színes, szép, 
iga.«.i uduiovaioai kepei nehany •evvtl 
ezcioii megtsak taniazunk varazsolta 
a loieiie, ina mai valóság. 

—o— 
6 miiyen jo ez a városi fúvós 

zenekar, ezen csodálkozik mindenki. 
Dc a nagy csodálkozástól az elisme 
leül egeszen tlleiejl l. Pedig taps fot-
majabaii ez a leghevesebb. an.it való 
ban nie&erdeuielneriek nagyon is a mi 
derek zeneszenu. Hat ne legyünk leg 
alabo eüOeii ennyiie fukarok. 

— o— 
bzombatheiy uj strandja, ufeylai 

szu bauntnnyiu is tamadiak, a gya 
kotláiban knunotn beválik, Eimuit 
vasai nap 1223 laiogatoja volt. Meg 
úszni bein itbeieli, annyi von a nagy 
n.edenceoen a/ ember, Egyet azonbai. 
tk.ni tuunk. Hoby jeheieu eit a stiand-
fuidot 20 lépésnyire a korháztól meg 
építeni V 

—o— 
Most mai legalább tudjuk, mién 

nem vezettek Bairyek Kőszeg—Szom-
bathelyen ai Keszthely — hévízi min 
deniiuj;i aulouijukal. A N. E. foiduii 
közvcueiiul ez ügyben becsi központ 
Juknoz s a valaszool megtudjuk, hogy 
aztu vtzt i ik Sopion— Saivaion ke' 

esziül, mert csak erre az u'vonalra 
ap ak meg a koncessiót, különben is 

a legrövidebb utal kellett tgyé'^ okod-
ból is valaszt.niok Egy örvetdelis 
adatot is tarialu az a válasz, ha n m 

városunkra nezve. Közlik: Wwir 
smd st íl Beinets; ufn. hme láglich von 
Wien aus.verkauft, so dcB wir tinen 
Zwi chen verkthr schon aut dtr jetz 
ti^en Linie nicht führer könne-n". 

—o— 
Banyék au.ója tehát mindennap 

zsúfolva indul el Becsből a Baiaior. 
hoz. Mit jelent tz a Bala.ónnak ?! 
Mindent! Nem irigyeljük, sót nagye.ii 
uiuiunk s csak ugy cser.desen felsó 
najiunk, n.iiyen jó voma, ha Kőszegre 
is lehetne biztosítani Becstől ilyen 
.áratokat. 

—o— 
Barryek azonban a N E. u jat t 

előteijtsziéseire mégis komoiyan vt 
szik a Becs—Kőszeg—Szombathely — 
Balaton auiójaratokat, ezt mutatjo 
reszleus levelük, meiy lapzanakor fu 
ion be. Nagyon komoly haj.andósag 
van bennük s talan el is lehet a kű 
lónböző akadalyokat hántani. 

—o— 
Ausztria nyaralóhelyei katasztró 

faiisan üresek. Ezen az sem stgil 
hoby a biriositoit sok kedvtzmeny; 
tgeiiybe veve, Becs úgyszólván teljesei 
\ iuiult. Sok a becsi hazankban is. A 
Balatonon rengeieg. Tárcsán, Lékan, 
Boiostyankón, Rolón, sőt meg Klas 
ltomban is sok a becsi. S ami eide 
nes, aiszivaiogtaK mar a szomszédos 
rnagyut községekbe is. Pl. Oimódoti 
vagy 2ü becsi nyaraló van, Bozsokon 
is vannak becsitk. 

— 0— 
Mindezt fibyelembe véve, mi Ko 

szegen nem panaszkodhatunk. Lehet 
Nenek lObben ts nyaialók, d? azén 
vannak jcc^kan. Sőt most mar els^i 
vaiogna* eiostn a kömyekező lalvakba 
Velem tele van, a toboi közsegbe is 
jut. Velem es Bozsok felkarolásáról 
— ez is csak előnyt jelenthet váró 
sunknak — ep mar szamunkban h^ 
zunk külön cikket is. 

Szarvason van most a kőszeg 
származasu Bereck Pista, mint az ottani 
legnagyobb szaiio benője. Akadtak otí 
most 36 fokos gyogytürdóre (ezért 
kellene most mar naiunk is komolyan 
venni a gyógyvíz vagy melegforrasok 
utáni kuiatasokai) s most Szarvas ib 
gyógyvize alapjan nyaralovaros akar 
lenni. Meg valamivel vonzzák a pes 
ueket. Hihetetlen olcsósaggal. Berec* 
István 2 33 P ert ad teljes ellátást 
Csak étkezőknek ebedet 1 P-ert, va 
csorát 50 fillérért. v. Sz. 

Mi van a kőszegi vasúti 

kedvezményekkel?, 
A kereskedelemügyi minisztérium 

e heten ismét vaiaszoli az N. E. egy 
ujabb feitetjesztesere es ha nem is 
kedvező, de erdekes az ainit ir ame 
ncidijkedvezmenyek ügyeben. Többek 
közölt ezt : 

„Kőszeg város idegenforgalmának 
feilenduese erdekeben 5ü°/0 os vasúti 
.nenetjtgy kedvezmeny rendszeresítést 
tárgy auan hozzam iniezett beadvány ara 
értesítem, hogy kerelme az államva 
sutuk jelenlegi gazd<>sagi helyzete mel 
telt nem voa teljesíthető. Teves a ke 
telemben foglalt ama állítás, mely 
szerint az aliamvasuiak a Bilatonnak 
50°/,-os kedvezmenyt biztosított volna. 
A balatoni kedvezmények álialaban 
33% osak s csak a kis jelentőségű 
„kelten egy jeggyel" ellátásos fűzei 
liepvisel óO /̂o os mérséklést, továbbá 
a itgaiabb 20 as leiszamu csoportok 
eivei-ne* i.y kedvezmenyt. A hosszú 
laiolsog es az ennek kapcsán adódó 
viszonylag magas menetdíjak o U V 0 5 

menetdijniérsekJes mellett sem alkal 

rnisak arra, h o g y Budapestről számot 
tevő forgalom induljon meg Kőszegre 
— A turisták az Orszagjs Week end 
Egyesület tagjai és cserkészek részér 
I- ualabb 4 tagból alló csoportos uta 
á-okra ezidőszerint is rendelkezesrt 

áll az60% os ktdvezmer.y, Budapest 
r< l Kőszegre pedig hétvégi menettérti 
legyek is ki. dhitók. A legalabb 10 
napi balatoni üdülést igazoló utasok 
visszautazásra rendszeresített mintegy 
HO— 67'/» os meneidtjkedvezmeny ki 
/átó ag a Balaton erdekében engedé 
lyeztttett, amely ki rem terjeszthető. 
Ha az előbb említett kedvezmények 
Kőszegre is kiterjesztetnenek, ugy nen. 
zarKózhatnank el más érdekeltségek 
pl. a Mátra vidék hasonló kerelmének 
teljesítésé t lő l sem. Ha ptdig a bar 
-nely célból Kőszegre utazó utas k td 
vezményt élvezne, akkor az egyenlő 
elbánás alapján a tekinktbe veheti 
•öbbi magyar város hasonló kérelmet 
elől sem zárkózhatnék el indokoltan 
s ez az államvasutak bevételeibtn oly 
kií.dást idézne elő amtly a nainehez 
pénzügyi helyzttében feltétltnűl mel 
lőzendö." 

Velem—Bozsok. 
Kenessey Pettr a Magyaisáf. 

nunkataisa mí»r sok értékes szoiga 
tatot tett városunknak. Ez iden is t tr 
vezi, hogy szeptemberre nagyobb 
„Magyarsag" tarsas kirárdulast tervez 
Kőszegre. A Magyarság legutóbbi va-
sainapi szamában Velem—Bozsokrói 
ir egesz oldalas cikket s ezzel nagy 
szolgalatot tesz nemcsak e községek, 
hanem az egész vidék idegenforgal 
mának. 

A hatalmas propaganda cikk cimei 
ezek : „Évezredek előtt Európa ipari 
központja, a n.agyar törienelembt n 
ősi erősseg. ma c>odálatos szépstgu 
nyaralófalu Veiem Irottkó aljan. Európ 
őskulturaja egy magyar faluban Vid 
vezer vára, Veiem a nyaralas csoda 
faluja az Irottkö alján, idilikus strand 
a szentvidi erdőben, Bozsok. Ezek 
csak cimek, elképzelhető, mi mindm 
van a cikkben Eoből cs^k néhány 
megállapítást. Ebben a hangulatban a 
jekntös felidéző szerepét jatssza a 
hősimultu Kőszeg, amely nemcsak 
várával, d» polgárainak lelkiségében 
is oly páratlanul erdekes modon őrizte 
meg a törtenelem tradícióit. 

Velemben gigantikus méretekkel 
elevenedik fel évezredes muitja. A 
velemi völgy az ősember lakóhelyt 
volt s az ásatások, melyeket Miske 
Kálmán báró évtizedeken át folytatott, 
az egész világon egyedülálló prehisz 
toiikus anyagot hoztak felszínre. 
Krisztus előtt 2300 évvel hatalmas 
ipari óstelep volt Velem. A szentvidi 
kápolna tornya magában fogla ja még 
a római uralom castrumának őstornyát 
A természetnek ebben a templomában 
arra kell gondolni, hogy Velem valaha 
talán nemsokára, Magyarország gran-
diózus idegenforgalmi büszkesegei 
közé tartozik majd európai vonatko 
zásban. A velemiek nemcsak a pát 
pengőert, hanem szivükkel várják a 
vendegeket. Kétágyas tiszta nyaraló 
*zoba 30 pengő, ebéd 80 fillér vacsora 
60 fillér. 

Bozsok is pompás nyaralóhely. 
Két generációval ezelőtt horvátok 
lakták, ma a nagyapát, ha horvátul 
beszél, nem érti meg az unokaja 
ennél teljesebb es tökéletesebb elma 
gyarosodást idegenajku országrészén 
nem lehet találni. A bozsokiak is 
építettek szép strandfürdőt. Bécsből is 
van két nyaralócsaládjuk. Kétágyas 
szoba 25 pengő, ebéd egy pengő, 
vacsora 8ü fillér. 

Tartós ondolálás 
Schermannál. 

Hajek Sári Kőszegen rendez 
színielőadást. 

Nern reg Hajek Sarival együtt 
utaztunk a vonatban. Elkezdünk szin-
nazi kérdésekről beszelgtini es egy-
kettőre oly végleges tetvtt kovácsol-
tunk össze, amely méltán kellhet fel-
tűnést városunkban. 

Hajek Sari közismerten a Nemzeti 
színház országos hirü rendezője s 
nint ilyen jött a kitűnő elgondolással. 
Saját rendezésében kihozza Kőszegen 
a Nemzeti szinház ezévi legnagyobb 
sikerű vígjátékát „A szegeny Mavriert* 
A kisebb szerepeket kőszegi miked-
vt lők játszák, a két főszerepet a Nem-
zeti Szinház ket oszlopos ta^ja, az 
epyik főszerepet pedig Hejek Sári 
maga játsza. Hajek Sari eiöször azt 
urvezte, hogy a darab Összes szerep-
lőit lehozza Kőszegre. Az azonban 
anyagilag megoldhatatlan feladatok elé 
áhította volna a kőszegi rendezőséget. 
Igy választották a meg érdekesebb 
megoldást. Kőszegen össze is tobo-
rozták már a műkedvelő gárdát. A 
próbák már meg is indultak. Ha igaz, 
szeptember végén egy szenzációval 
gazdagabbak leszünk. Ekkor kerül 
előadasra a kőszegi nagy TEZ ren-
dezésében a stayetházi kápolna alap 
es a kőszegi Sport Egyiet javára Hajek 
Sári rendezésével és szemelyes fellep-
•ével a kitűnő francra fehér vígjáték 
Rene Fauchoistól a „Szegény Mavrier' 
A három főszerepben Sugár Károly, 
lgnácz Rózsi és Hajek Sári lesznek. 

Éhes föld, 
éhes növény, 

éhes gazda. 
Azok a gazdák, akik a háború 

után rendszert sen használtak műtrá-
gyát, de az jutobbi 2—3 évben nem, 
erdekes megfigyelést vegezhettek ezek-
ben az evekben. Termesük mennyisé-
g i l e g es ininősegiteg csak a mult esz-
tendőben volt nagyjanan kielegiiő. A 
többi év eredmenye mindinkább elma-
radt az 1926—30 as evek átlagától és 
ebben az esztendőben evtizedek óta 
elő nem fordult katasztrófajaban csú-
csosodott ki. Mi ennek a magyarázata? 

A talajban levő tápanyagok csak 
kismérvben vannak olyan állapotban, 
hogy azokat a növény felhasználhatja. 
Kedvező időjáráskor a talaj megfelelő 
megmunkálása azokat feltarja. Tavaly 
kedvező volt az időjárás, a növények 
a talajból ugy ahogy fel tudták venni 
j szükseges tápanyagokat, de a többi 
évben csak kis mertekben. 

Az azelőtt rendszeresen (szuper-
foszfáttal) mAtrágyázó gazda talaja 
bizonyos mennyisegü könnyen felve-
hető tápanyagot tartalékolt, de ezt a 
.nu.tévi termes teljesen felelte, ezidenre 
semmi nem maradt, s az aszály miatt 
a növények a talajból sem tudtak 
foszforsavhoz jutni, az eredmény pedig 
az, hogy buzafeleslegünk nern lesz, 
eladni, exportálni való búzánk nem 
lesz, s nyomorúságos helyzetünk to-
vább romlik. 

Persze, ahol azelőtt sem használ-
tak szuperfoszfátot, ott nem oly fel-
lönő az ezevi eredmény, ott mindig 
4 | 7 q ás termésekkel bajlódtak. Ahol 
azonban ezévben sem sajnálták a szu-
perfoszfátot ; ott az aszály dacára is 
12—14, sőt 18 q-ás termést csépel-
nek el. 

Hiába, ahol éhes a föld, termést 
nem várhatunk, a gazda zsebe is üres 
marad, a,'.természeten, a növényeken 
kifogni nem lehet, meg kell nekik 
adni az életfeltéttleiket, nehogy siral-
nas terméssel bosszulják meg a gazda 
zsugoriságát. 

Gépírást Jutányosán 
vállalok. Cim a kiadóban. 



1<JS4 julius 29. Kőszeg és Vidéke 

„Nemzeti munka a magyar fö ldön" 
cim alatt rendez terménybemu'atót 
szeptember 29 tt 1 Budipesten a Föld 
mivelésűgyi Miniszter, mely hivatott 
lesz a mauyar gazdasági magfélesegek 
és gyümölcs, de különösen kalászo 
sainknak világviszonylatban is első 
rendű minőségét bizonyítani. 

A „Vasvármegye" jul 27 i száma 
közgazdasági rovatában részletesen 
közölte a lerménybemutató résztveteii 
feltételeit. 

A földmivelésügyi miniszter kife 
jezett óhaja, hogy ezen a terménybe 
rr.utatón a kisgazdak is legalább 50 
százalékos arányban résztvegyenek. 

A magyar buza magas sikértar 
talmánál fogva elsőrendű minőségi 
közismert, az összes gazdisági és ker 
titerményeink vetőmagja legtöbb eset 
ben 100% os csiraképességet érnek 
el hdzai földben termelve, ezért terme; 
sok magyar gazda Hollandiának, Né 
metországnak és Olaszországnak gaz-
dasági, kerii és virág vetőmagot. 

Akik részivettek az Országos Mező 
gazdasagi Kiállításon, akiknek alkal 
muk volt a debreceni buzaterménybe 
mutatót látni, — csak azok képzel 
hetik el egy-egy ilyen sikeres termény 
bemutató erkölcsi es anyagi hord 
erejet. 

A kőszegi városi mezőgazdasági 
bizottság ma vasárnap d e. V i l l - ko t 
tartandó rendkívüli ülésén Stettner 
Walter gazdasági felügyelő valamennyi 
érdeklődő gazdanak re.szletes tájékoz-
tatást fog adni a terménybemutaton 
való részvétel felteteleiról és elő-
nyeiről. 

H Í R E K 
Schaffer Sándor nyűg plébános 

aranymiséje. Ritka szép ünnepségrt 
készülődik a kőszegi kat. egyházi 
énekkar. Ju ÍUS ho 30-an, hétfőn iatt|a 
aranymisejet Máriacelíben Schaffe 
Sándor nyug. plébános a kegyoltarnál 
és miséje alatt az egyházi énekkar 
teljes számban énekel. Az egyházi 
énekkar a kísérőkkel együtt több mint 
Ötvenen ket autóbusszal vasárnap dél 
élőit 9 órakor, a bencés templomben 
tartandó Jakab bucsui na^ymise után 
indulnak. A zarándoklaton niaga az 
aiuiiymtsés is az egyháü énekkar tag 
iáival együtt utazik, ahonnan kedden 
este ttrnek vissza. 

Kinevezés. Dr. Kapi Btla a 
dunaniuii evang. egyházkeiülei püs 
pöke Garam Zoltán kőszegi evang. 
stgedielkészt helyettes lelkésszé ne-
vezte ki és ilyen minósegben megbízta 
a helyi gyülekezet vezetésével. 

Szent Domonkos ünnepe a 
Zárdában. A zárdatemplom aug. 4 
en, szombaton ünnepli a domonkos 
rend alapitójának, szent Domonkos 
hitvalónak ünnepét. D. e. 8 órakor 
Kincs István prelátus plébános ünne 
pelyes szentmisét celebrál, délután 
fel ö órakor litánia zárja be az ünnepet. 

Ujmise. Farkas Oszkár, akit dr. 
Innitzer a bécsi biboros érsek jul. 22 
én pappá szentelt, augusztus 5 en 
VJLO órai kezdrttel tartja ujmiséjet a 
kőszegi Jézus szt. Szive ten plomban. 

Szabadságon. Zoltán Géza áll. 
tanitóképzőintézeti igazgató folyó hó 
25 -en kezdte meg szabadságát. Az 
itodai teendőket távolléte alatt Sárosi 
István helyettes igazgató látja el 
Hivatalos óráit naponkint d e. 11-12-
'g tartja az irodaban, Kaszárnya-u 
10. sz. alatt. 

Névmagyarosítás. Wagner Jenő 
kőszegi vaiosi tisztviselő belügymi 
niszteri engedéllyel családi nevét 
Újvári. ra valtoztatia át. 

Versenyeken egyszer használt tenisz-
labdák i s kaphatók a Jőtér 10. számú 
Jetben. 

Lelkészválasztás. Rusznyák Fe 
renc pékmester polgártársunk Ferenc 
fiát egyhangúlag megválasztották lel 
késznek Pikács község ág. ev hit 
községéhez. 

Adomány. 50 pengővel váltották 
neg a Revíziós Liga 60 egy pengős 
revíziós pengőjét tartalmazó jegyfü 
zeteit szentgyörgyi Czeke Gusztáv 
'.ormányfőtanácsos és ifj. Czeke 
Gusztáv gyáros. 

A kőszegi kórház sebészeti 
os7tályán varaiianul nagy a forgalom 
Műit héhet ryolc műtétre került a sor. 
Bizonyítja ez. hogy nagyon is szükség 
volt városunkban a sebészeti osztály 
felallitására s hogy a közönség is 
tisztában van, mégis csak jobb ol 
csóbb és kényelmesebb, hanem 
Szombathelyen, hanem Kőszegen vég-
zik a műtéteket. 

Hangverseny a leányl iceumban. 
\ helybeli Evang. Ifjúsági Egyesület 
— mint a múltban — ezidén is meg-
rendezi nyári hangversenyét f. évi 
augusztus hó 3 án, pénteken este Vs9 
órakor a leányliceum dísztermében 
A fiatal rendezői gárda serényen ké 
szülődik, hogy kitűnő irűsorral na és 
persze, elsőrangú teljesitmennyel lepj 
meg hallgatóságát. Az egyesület sze 
retettel várja a város közönségét, d* 
kiváltképen a városunkban időző nya 
ralókat. A műsor igen gazdag és vál 
tozatos, amelynek keretében zene és 
énekszámok váltakoznak. Belépőd) 
nincs. Adományokat hálásan fogad az 
tgyesület az építkezés céljaira. 

Kőszegi munkás ki tüntetése 
\ soproni Kereskedelmi és Iparkamara 
felterjesztésére a kamara területén ha) 
derék, becsületes munkást részesített 
a kereskedelemügyi miniszter 25 éves 
munkásságuk elismeréséül kitüntetés 
ben és 10 P jutalomban. A kitüntetet 
munkások közül epy kőszegi, még 
pedig Sass József. Ezzel a kitüntetés 
sel a kereskedelemügyi miniszter a 
kőszegi munkás derék, becsületes és 
hosszú munkáságát ismerte el. Itt em 
liijük meg, hogy a Kamara már az 
•dei évre is kiirta a pályázatot a ki 
tüntetés elnyeresére. 

F ron tha rcosok ! Szerdán, aug. 
1 én este l / i9 kor rendes havi össze 
lövetel a Balházban. Elnökség. 

A katona zenekar térzenéje ér 
hangversenye városunkban Aszom-
bathelyi katona-zenekar augusztus 12 
en felrándul városunkba. Délelőtt a 
Főtéren V, 12 órakor térzenét tart, del 
után pedig a várban hangverseny 
rendez o'csó belépődíjakkal. 

Ma van az első ser legmérkő 
zés. A KSE serlegmérkőzést rendez, 
vla van az első forduló délután fél 6 
órakor a KSE Posztógyár és KSE 
Agyteritőgyar között. A mérkőzést igen 
nagy érdeklődés előzi meg. 

A „Concord ia" működő tagjai 
(elkéretnek, hogy a sapkat jövő enek 
órára okvetlenül hozzák el leltározás 
és felvasalás céljából. 

A CTabóhegyi vízel látás ügyé-
ben az ottani parcellatulajdonosok 
végrehajtó bizottsága ma délelőtt hely-
színi szemlével egybekötött érlekez 
letet tart Kőszegi József nyug. rendőr-
kapitány elnökletével, melyen helyi és 
szombathelyi érdekeltek vesznek részt 
és célja a Szabóhegy mögölti fórrá 
sokat csövezetekkel közkutakba leve 
zetni. Ha az érdekeltek a már kész 
tervet elfogadják, tavaszra megkezdik 
a munkálatokat. Szakelőadója és terv 
bemutatója Szilárd Rezső városi fő 
mérnök lesz. 

Megtör téntek az uj szini ke 
rület i beosztások. Deák színigazgató 
csak három várost tartott meg a va 
lamikor 14, de még most is 7 város 
helyett. Megpedig Kispestet Pápát és 
Kőszeget. 

Fénykép k iá l l í tást rendez az 
ro t tkörő l és környékérő l a szom 

balhelyi ünnepi heten a magyarországi 
Kárpát Egyesület Irottkő osztá'yn 
szeptember hó 1 - 10 ike között. \ 
képek legkisebb pozitív mérete 13x18 
cm. lehet. Üveg alatt rámában vagy 
japirszegtiyczéssel ellátva 1934. aug 
15 ig Szendrey Józsefhez B_'lsikátor 
4. szám. alá kell eljuttatni. Nevezési 
dij nincs, a pályázat fe'lételei a kiállí-
tás feltételeivel azonosak, azon kü 
ömbséggel, hogy a palyázat jeligés 

tehát a képek hátlapján csak a kep 
tárgya és a jelige tüntetendő fel. A 
helyzetiek értékes dijak mellett oklevelei 
is nyernek, melyek átadása ünnepi 
külsőségek között történik. 

Mégis csak lesz valami . Min 
denki kifogásolja joggal, hogy nincsen 
megfelelő autóbusz közlekedés Kő 
szegen és Kőszegről. Az N. E. min 
dent elkövetett, hogy e kérdés kedve 
zően legyen elintézve. Egymásután 
tette az előterjesztéseket magánvállala 
toknak, póstának, vasútnak, miniszté 
riumoknak és most ugylátszik lesz is 
valami Lapzárta előtt érkezett meg a 
Magyar Vasutak Autóközlekedési vál 
lalatának részletes levele, amely töb-
bek közölt a következő örvendetes 
dolgokat is tartalmazza. „Szívesen 
foglalkozunk azzal a gondolattal, hogy 
Kőszegre autóbuszt telepítsünk a kő 
szegi helyiforgalom és környéki for 
;alom, valamint alkalmi járatok lebo 
nyolitására. A kőszegi autóbuszüzem 
felállítása esetén sikerül esetleg olyan 
megoldást is találni, hogy a nyári 
utazási évadban esetleg egy nagyobb 
tipusu au'óbusz állíttassák forgalomba 
alkalmi kirándulások lebonyolithatására 
A Kőszeg és Kőszeg környéki autó 
busz közlekedés ügyét most már 
napirenden tartjuk s nagyon örülnénk 
ha a jövő év tavaszán a kőszeg 
üzemet felállíthatjuk". 

A sport -különvonat valószínű 
mégis indul Keszthelyre, csak a ter 
minus bizonytalan még. Ugyanis egy-
szerű megoldás mutatkozott, amennyi-
ben csík Kőszegről kell 'nditani külön 
vonatot, amelyet teljes egészében 
hozzácsatolnak a vasárnapi kiránduló 
vonalhoz. A különvonat augusztus va 
lamelyik vasárnapján indul a tervek 
szerint. 

hol legolcsóbb a sör? 
a* ELITE 

kávéházban. 
1 üveg dömping sör (cca 4 dl.) 

40 fillér 
Cigányzene mellett élvezheti 
o lcsón az állandóan friss tö l -
tésű Kiváló sört. 

Kal i fo rn ia és Kőszeg" cimü 
legutolsó számunkban lehozott cik 
künkre kaptunk hozzá szólást, amely 
lényegében abban látja a kőszegi 
gyümölcstermelés hanyatlását, hogy 
egyre kedvezőtlenebb az időjárás 
szeles a vidék, nem 100%-san meg 
felelő gyümölcstermelésre az éghajlat 
Főleg pedig annak tulajdonítja, hogy 
e kedvezőtlen körülmenyek foly'án 
nem igen lehet Kőszegen méhészettel 
foglalkozni, mert a méhek elpusztul 
nak, a mézhozam annyira redukálódik 
hogy télen át a megmaradt meheket 
cukorral kell etetni. Ahol pedig méh 
nincsen, ott a gyümölcshozam is leg 
ilább 30% aI redukálódik. Nagy kár 
okoznak a szelek, amelyek jó gyü 
mölcstermelés ide jén sokszor 40 5<<% 
át szétszórják a termésnek Abban i> 
fő hibát lát, ho^y miért nem hozható 
nagyobb tömegben a gyümölcs a 
piacra. 

A 18 ások soproni Oj toz i csata 
emléknapot tartanak augusztus 5 i n 
Sopronban egész napos nagy ünnep-
seggel egybekötve. E nap avatják fel 
az ojtozi emleksziklát. Akik a közös 
ebeden is résztvesznek, jelentsék be 
ezen szándékukat Jutits Károlynál 
Sopron Csengery utca vagy Hertelendy 
Miklósnál Szombathely Kőszegi-utca 36. 

Mi i tör ténet i k iá l l í tás is lesz a 
szombathelyi ünnepi héten. A kiállitás 
vezetősége hozzájárulást kapott, hogy 
kiállith issák a Chernel család tulajdo-
nát képező 1500 ból származó nagyon 
trtékes augshurgi serleget és Rákóczy 
serleget. Ugyancsak kiállításra kerülnek 
mint egyedülálló ritkaságok, Med-
nyánszky László gyerekkori rajzai, 
amelyek szintén a Chernel család bir-
tokában vannak. 

Az idén is lesz olcsó ruhak-
ció, amelyet ősszel bonyolítanak le. 

A „Kőszegi ált. Temetkezési 
Segélyegyesület44 1 elhalt tagja után 
a 143. sz. szelvényre esedékes segely-
dij és a 10 filléres évi dijak besze-
desére augusztus hó 5 én d. u. ' / j2 
órakor pénztári órát tart. — Az összes 
különösen a hátralékos tagok fizetésre 
leikéretnek. Uj tagok fél 4 után fel-
vétetnek. 

A körmendiek e lmúl t vasár-
napi sport társas k i rándulása 
Kőszegre szépen sikerült. Mintegy 
70 en jöttek el Kőszegre már reggel. 
Velük volt Markó városbíró is, vala-
mint a KTK egész vezetősége élén 
Zimmermann közjegyzővel. Este 11 
órakor Szombathelyen keresztül külön 
motorossal utaztak haza. 

A Deák színtársulat rendkívül 
sikeres esztergomi tartózkodása után 
most vonult be Szarvasra s e 28 ezer 
lakósu városban a 700 személyt be-
fogadó színházban ugyancsak döntő 
sikerrel zsúfolt házak mellett mutat-
kozott be a Sárga liliommal. A Deák 
színtársulatnak most rendes 10 tagu 
zenekara van. Minden zenekari tag két 
hangszerhez ért. Szarvason már ezzel 
a zenekarral mutatkozott be a társulat. 
Kőszegen, azonban e nagy zenekarral 
csak ugy tudnak bejönni, ha a Szin-
pártoló Egyesület valahogyan meg-
tudná oldani a teremnek nagyobb 
befogadó képességét. 

Magyar á l lampo lgár t válasz-
tot tak d íszpolgárrá az elszakított 
területen, elmúlt vasárnap Tarcsafür-
dőn Heinrich Mór fürdőigazgató sze-
mélyében. Ugy tudjuk háború után ez 
az első eset. Ugyanakkor Vugoin volt 
osztrák alkancelláit az osztrák vasutak 
vezérigazgatóját is nagy ünnepségek 
között díszpolgárrá választották, aki 
igen sokat tett az utolsó 10 évben 
Tarcsa fejlődése érdekében. Vugoin 
ez alkalommal magyarbarát nyilatko-
zatot tett s a vasutaknak magyar 
részről sérelmezett csatlakozásaira ki-
jelentette, hogy ezeket orvosolja s 
negszünteti a lehetetlen állapotot, 
hogy Rohonc határállomáson órák 
hosszat vesztegelnek a vonatok. 

Bureli-öltönyök 8 50 
P~töl, nyári szövetöltönyök 20 P- tői 
<aphatok Zer tho fe r Rezső ruhaáru-
házában. Tiroli nadrágok, fiujoppek 
nagy választékban. Gallértisztitás 10 f. 

Moz ih i rek . Ezúttal is játszik szom-
baton térzene után, valamint vasárnap 
délután 3 és este 9 órai kezdettel a 
nozi. A film, amelyet bemutatnak, 
rendkivül izgalmas, fordulatos, kitűnő 
rendezésű, németül beszélő bűnügyi 
• örtenet. Cime: .Ti tkos szolgálat44. A 
főszerepbea a legjobb sztárokat látjuk 
Egy újfajta hajótalálmányt akarnak 
negs'erezni az ellenséges államok ré-
szere a kémszervezetek. E körül bo-
nyolódik, persze szerelmi történetet 
is beleszőve, az izgalmas história. 



4. Kőszv g és Vidéke 1934. julius 29. 

Az ausztr ia i események nagv 
mozgalmat idéztek elö a Kőszeggel 
szomszédos nyugatmagyarországi köz-
stgekhtn is. Meg szerdán éjjel moz 
gósitoiták az egész Hei-nwehrt. Min 
den faluból elvor.u'tak Bécsújhely és 
Bécs irányiba. Ugyanakkor minden 
községben letartóztatták a nemzeti 
szocialista mozgalom ismertebb vezető 
tagjait is. 

C l s ő o s z t á f u gyü-
m ö l c § f a o l t v á n y o k dbr.-ja 
33 fillérért, földieper palán 
ták száza 3 pengő ezre 20 pengő 
ért d óh, mogyoro, mrindu'a bokot 
és magasrózsák stb. legolcsóbban mar 
előjegyezhető Vetró Ferenc/né l 
Szeged Bokor utca 13. szátn 
Rendciesek gy.jj;ésire ni.id ti k -zsé;-
b» n adok megbízást 

Könyvismertetés. Travtm B: 
.Gyapotszedők-. £5(5 old >1. Ford.to'ta 
Dormándi László. A ,Jó Köm vek" II. 
sorozatának második kötete Ara füzvt 
1-50 P. vászonkötésben 2 40 P — 
wKez»-m munkájának eredményét hord|* 
király elnök, milliomos . . . " énekli 
Traven gyapotsz* d^munkása, miköz 
ben koia hajnaltól késő éjszakáig 
hajladozik a trópusi napon. Furcsa, 
primi'iv világ ez, egyszerű ember k 
világa, akik nem is nernek egyebe: 
csak a munkát, illetve sokszor a mun 
kanélküliséget és az éhezést. Életük 
akár a dzsungel vadjai: nyers és erő 
szakos, de szines és kalandos is. 
Mmdig résen kell lenniök, mert aki 
ellanyhul, annik vége. A dzsungel 
törvényé az erősebb jogának alapján 
áll, aki gyenge: pusztuljon. Tr3ven 
jól ismeri ezt a furcsa vad életet. 
Hosszú esztendők óta el Mexikó bel 
sejében, néha hónapokra el eltűnik, 
bejárja az őserdő rejtett indiántelepeit 
a gyrpotföldeket, a kisebb és nagyobb 
városok műhelyeit és tömegszállásait. 
Amit átélt, megirja; szépítés nélkül, 
válid>atlanul. Nem művész... több 
árnál A mai, nyugtalanvérü és szo 
ciális lelkiismeretű ember típusa. Min 
den könyve dokumentum es esemény. 

Ma Kőszeg—Szombathely úszó-
verseny városunkban Szombathely 
vámsával úszóverseny még nem volt, 
annak dacára, hogy tavaly már erő* 
fejifdesn^k indult Szombathelyen az 
uszóélet. Mióia strandjuk van, azóta 
még erősebben fejlődik. Ma találkozik 
a két város garnitúrája először. O csó 
helyárakkal 5U—30--20 filléres belepő 
dijakkal rend'zi meg a KSE delutár 
fél 4 órai kezdettel a reáliskolai neve 
löintezet uszodájában e versenyt 
amelyen úszószámok és poló mecc* 
Szombathely— Kőszeg válogatott csa 
patai között kerül lebonyolítására. A 
kőszegiek erősen fogadkoznak, hogy 
ezutt.il olyan szép es fair játékoi 
mutatnak be, amellyel a közöméi 
nagyon meg lesz elégedve. 

Ma Sárvárot t Sárvár—Kőszeg 
teniszmérkőzés van. A legutolsó t 
hónapban lefolyt kőszegi találkozásnál 
a kőszegiek győztek. Mai győzelmük 
nem vehető bizonyosra, mert csak 
tartalékosan tudják felvenni a feltűnő 
sok, 16 számból álló vetsenyt. A sár 
váriak otthonukban a legiobb felálli 
tásban veszik fel a küzdelmet. A kő-
szegiek már reggel elutaztak, mert a 
vers ny egész nap, délelőtt és délután 
folyik. 

öná l lóságot kapott a ^SE 
úszószakosztálya A kőszegi SE ve-
zetőségé az úszószakosztályt a kőszegi 
úszósport fejlődésének érdekében 
önállósította: független tisztikarral és 
pénztárral ruházta fel Az ujjá alakú > 
úszószakosztály hétfőn este ta-tott 
ülést a városháza közgyűlési termeben 
ahol a kőszegi úszószakosztály majd 
minden tagja megjelent. Az értekezletet 
vitéz Szabadváry Ferenc a KSE elnöke 
nyitotta meg, komoly, fegyelmezett, 
fair munkára buzdítva a szakosztály 

tagjait. Majd indítványára meg válasz 
tották az úszószakosztály tisztikarát: 
elnöknek Schönbauer Frigyest, intéző 
nek Jagits Józsefet, titkárnak Imre 
Jen't, a csapatkapitányi tisztséget 
egyenlőre nem töltötték be. Az úszók 
tréningjeit három hétig Koczor Tibot 
fogja vezetni. — Az úszószakosztály 
uj vezetősége mindjárt az idei uszó 
programmoi is összeállította: készt 
helyi, soproni, zalaegerszegi, szent 
gotthardi, körmendi és tapolcai úszók 
jönnek városunkba vendégszerepelni 
— Az úszószakosztály uj alapokrr 
b kiélésével egy légen kísértő és meg 
o'dásra váró problémát oldott meg a 
KSE vezetősége. Az önállósított úszó-
szakosztály működéséből csak haszon 
^zármazhitik Kőszeg erős fejlődésében 
evő us^ó^portjának. 

Gaál Franciska esküvője a 
Szinházi Életben. Gaal Franciskanaii 
és Dr. Dajkovich Ftrencntk esküvő 
léről számos képben számol be a 
Szinházi É'et uj száma. Az uj pár é.<-
a tanuk érkezésetői egészen a lakó 
dalmas ebedig kedves kepsorozai 
mutatja be hogyan zajlott le G aíl 
Franciska esküvője. Rátkai Marton 
>ucsuztatója a Tabánról, Kertész Mi 
hály látogatása az édesanyjánál, a 
Legyen detektív játék izgalmasan ér 
d kes u| problémája, Gu'hy Böske 
<ecskeméti hirös hétről, Bus Fekete 
László regénye, a darabmelléklet pedig 
i Szinházi Élet közönsége által kivá-
asztott repríz műsorból Lengyel M?ny-
hert világhírű darabja, a Tájfun. Renge-
•ek érdekes cikken éí novellán és gyö 
nyörü képeken kivül64oldalas Rádióvi-
ághiradó. kézimunkamelléklet és 32 ol 
tlalas gyermekújság van még a Szinházi 
Élet uj számában, amelynek ára 60 fill 
E.öfizetési dij l / t évre 6.50 pengő. Kap 
ía'.ó Róth Jenő könyvkereskedésében 

A KSE a ba jnok i közdelmekre 
visszakapta pályaválasztási jogát. 
Is neretes, hogy a ZTE —KSE mérkő 
z.ésből kifolyólag 4 hónapra szeptem-
ber 23 ig elvették a KSE pályaválasz-
tási jogát. A KSE újra felvételi kérel-
met terjesztett elő ez ügyben, amely 
sikerrel is járt, mert augusztus 23 tó1 

bajnoki mérkőzések rend-zésére is 
visszaadták a pályaválasztasi jogot s 
miután 26 án kezdődik az ezévi baj-
noki forduló, ezzel a határozattal a 
KSE sérelme orvoslást is nyert. 

Fontos tanácsülést tar to t t a 
nyugati MLSz 28 án Győrben, amely 
nek tárgysorozatán az elsőosztály 
"tszámfelemelési javaslata is szerepeli 
\ z ülésen részt vett a KSE ügyvezető 
Inöke vitéz Szabadváry Ferenc is. 

Kőszeg tenlsze7Ői a revanson 
is győztek. K.irnend nagyon k^szu 
l^döil. Legjobb felalliiásaban jött ei. 
Valóban latiunk is nagyon jó játéko 
<okat. Az eredmeny ezúttal megismé 
telte önmagát, mert az első találko-
záson Körmenden győztek a kőszegiek 
6 :4 re és ezúttal ismét 6 :4 re győztek 

Mindenféle röv id sporthírek. 
A ZTE bejutott az első osztályba 
nert elmúlt vasárnap otthonában le-
győzte az Arakot. — A KSE megsza-
iadult egy veszélyes versenytársától. 
\ KSE nek a ZTE-vei való bajnoki 
találkozásai és eredményei viszont 
mutatják mennyire megállná helyét a 
KSE az elsőosztályban is. Perszejnem 
oly játékkal, mint Körmend ellen. — 
Kitűnően szerepeltek dunántul úszói 
» vasárnapi országos Horthy versenyen. 
Vecsey a műugrásban országos bajnot 
ett. Ez bennünket annál is inkább 

étdekelhet, mert a közel jövőben lejön 
Kőszegre és részt vesz az itteni úszó-
versenyeken. — A bajnoki évad nyu 
;ati kerületben augusztus 26 val kez 
dődik. — A KSE posztógyár elmu t 
vasárnap Csepregen szerepelt s itt 5:0 
vereséget szenvedett. — Oyőrben nagy 
teniszverseny volt, amelyen legjobban 
a Kőszegen szerepelt játékosok sze 

repel tek, különösen dr. Helbig és Ba-
kacs. Az első helyezéseket azonban a 
páp\iak és a szombathelyiek vitték el 
férfi egyesben Kováts Pápáról első 
Csathó második, Czekus harmadik A 
fétfi párost is a szombathelyi Csathó 
—Czekus nyerte. A pápai Kinizsi 
egész vezetősége lemondott. — A kis 
teniszszedő gyerekből avanzsált Asbóth 
Jóska szerepelt legjobban az ifjúsági 
válogatottban, akik l l : 2 - r e legyőzték 
a cseheket. 

K ő s z e g - K ö r m e n d I s 1. R i t te 
netes hőségben játszották le e nívót 
'an mérkőzést. A KSE csak erős 
ellenfél ellen tud szépen játszani. A 
körmendieket u^ylátszik tul gyengére 
taksálta, mert nagyon gyengén játszott 
ellenük. Ezt a nagy hőség és a tu> 
sok tartalék csak részben menti. Ilven 
uérkoztsek azok, amilyenekre a kö-
zönség joggal nem kíváncsi. A biró 
sípjelére álmosan indult a játék, első 
félidő közepén Körmend megszerezte 
A vezetést. A második félidő 29 ÍK 
percében Schmall egyenlített. A mér-
<őzést dr. Valent vezette le. 

Olcsó cipővásár! Min 
drn igényt kielegitően beszerezheti 
cipőszükségletet a Cipőioarosok Főtér 
10 számú üzletében. (Freyberger cég-
nei.) A legdivatosabb női, férfi és 
gyermekcipők, továbbá mindennemű 
orna, tennisz és idénycipők kaphatók 
rendkívül jutányos ároa. Ugyanitt ja-
vítások gyorsan és feltétlen pontosan 
elkészülnek. Araink és a minőség lesz 
a legjobb reklám számunkra. Tekintse 
m g vételkényszer nélkül cipőinket 

Hivatalos rovat. 
Ad 5020- i—1934. sz. Közhirré 

'eszem, hogy Vasvármegyei törvény-
hatósági biztosának az alábbi közér 
dekü határozatai 1934 évi julius hó 
30 tói aug. 13 ig közszemlére ki van 
nak kitéve, amely idő alatt azok meg 
tekinthetők és ellenük felebbezés ad 
ható be a polgármesteri hivatalba : 

6354 — 1934. sz. A tenyészapaál 
latok 1934. évi beszerzése, 

6336-1934. sz. Behmann Ottó 
kőszegi lakós illetősége. 

Ad 630b—1934. sz. Közhirré te 
szem, hogy a „Futura" a búzának az 
irányárakon történő megvásárlásával 
Kőszeg területére Mandl Jónás és fiai 
kőszegi céget bizta meg; ti átvételre 
vonatkozó részletes tudnivalók a cég 
nél tudhatók meg, a mindenkori áraV 
pedig a városi hirdető tá'Mán vann t! 

ifüggesztve 

62.6-11-34 A m kir. kereske 
dclen,ügyi miniszter 38778—1934. sz 
rendelete szerint azoknal a tészta 
áruknál, amelyeket a tésztanyárak cso 
magoltan hoznak fon alomba, az áru 
tészta súlyát a burkolaton feltűnően 
neg kell jelölni. Felhívom a k^zönsé 
>et arra, hogy a vásárlása során en 
nek hiányát tapasztalja, minden egye;-
esetet jelentsen be a hatóságnál,hogy 
»z igy elkövetett kihágás büntethető 
legyen. 

6260—1934. Felhívom a közönség 
figyelmét a m. kir. Földmivelésügyi 
minisztériumnak a kivitelre szánt gyü 
mölcs szállítmányoknak növény egész-
ségi vizsgálata tárgyában kiadott ren 
deletére, amely az iktató hivatalban 
negtekinthető; bővebb felvilágosítás 
a főjegyzőnél nyerhető. 

Köztartozás fejében lefoglalt ingók 
f. évi aug. hó 2 án délelőtt 10-kor 
\ városmajorban a legtöbbet Ígérőknek 
el fognak adatni. 

dr . v i téz Nagy Mik lós 
polgármester h. 

BIOSKOP H A N Q O S j 
M O Z I 

Szombat, jul. 28 án este a tér-
zene után Vj 10 órakor, vasárnap 
délután 3 órakor és este 9 kor : 

Titkos 
Biit.ügyi történet. 

A főszer- pbon Paul Hartnann, ? 
Mády C'iristians, \ fred Abel és L 

Betty Bird. 1 
Hangos k iséröműsor. 

AUTÚ motor-ke rékpá r PNEUMUIKOK 
a legjobb külföldi gyártmányokban garanciával, 

autóalkatrészek 
összes olasz, trancia és amerikai autókhoz, 

felszerelési cllckek. 
legolcsóbbak: 

N A G Y J Ó Z S E F 
Budapes t VI., Andrássy -u t 34. Tel . : 221 -97 

Tisztelettel értessen a n. é. kö-
zönséget, hogy édesapám régóla fenálló 

órás- és ékszerüzletét 
átvettem és azt saját nevem alatt to-
vább vezetem. 

Ugy külföldön, mint belföldön 
szerzett szakszerű és bőséges tapasz-
talataim abba a kedvező h lyzetbe 
jurta tak, hogy üzlelfeleim legkénye-
sebb kívánságainak tökéletesen meg 
•udok felelni és bármely preciz, már-
iás órák beszerzését, javítását jótál-
lással vállalom. Nincs olyan régi vagy 
modern ó a, me'ynek szakszerű javí-
tását. üzembehelyezését ne vállalnám. 
Egyszerű és márkás órák. valamint a 
legkiMönfélébb ekszerek állandóan rak-
táron. Elvem: preciz munka, kevés 
haszon és nagy forgalom. — Szives 
oárifoíást k»r tisztelettel: 

ffYjYUU órásmester, ékszerész 

Kézmosószappan hulladék Kg-ja 
I pengő. Ezt vásároljon, mert ugyan-
azt a célt szolgálja, mint a drága 
papirosban csomagolt kézmosószap-
pan. Valóban sok pénzt takarít meg, 
ha hulladék kézmosó és hulladék 
mosó szappant vásárol a Főtér 10. 
számú üzletben. — Hulladék mosó-
szappan kg-ja 74 fillér. 

Porszivógép 
bármikor kikölcsönözhető 

Rónai könyvnyomdájából 

— Nyomatott Rón i i i Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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