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Csehszlovákia 

a valóság tükrében. 
Kicsiny, németnyelvű fűzet jelent 

meg Tar ján Ö d ö n to l l ábó l : „D ie 
Tsch?choslovakei anfang M i i 1934* 
cimnael. K i íünö helyzetképet fest a 
tanulmány készítője arról a konglo-
merát al lamról, me l y j en a nemzeti-
ségek felszabadítása címén a legbru-
tálisabb elnyomatás folyik. A müvecske 
3 részbői áll. 

A belpolitikai helyzetet jellemzi az 
a törekves, mely a Hánka-pártnak a 
kormányzópártba való beolvasztását 
célozza. Ez a párt t. i. a legerősebb 
autonomista iranyzatot képviseli és a 
cseh-szlovák „egységet" komolyan 
veszélyezteti. Az a revizióellenes pro 
paganda, mely hosszában széltében 
,Hochdruck" következtében megnyil-
vánul, a prágai erőtényezők terméke. 
Minél erősebb ez az akció, annál 
hevesebb reakciót vált ki ugy a szlo-
vák nép lelkében, mint a magyarság 
közölt. A pénzügyi helyzetet legjobban 
jellemzi a legutóbbi devalváció, melyet 
ujabb devalváció fog követni. Nyí l t 
titok, hogy az állam és a nemzeti 
bank mérlegei megbízhatatlanok, mert 
hamisak. Az egész kormányzati rend 
szer népszetütlen, mert szelleme ciniz-
muson és kapzsiságon alapszik, mely 
a néppel szemben pökhendi módon 
nyilvánul meg, pedig a nép kenyeret 
kiván, amit a kormány nem képes 
megadni. Ez utóbbi természetes fo 
lyamanya a tr ianoni .megcsonkított 
ságnak, hiszen a szlovák nep egy 
évezreden keresztül a Nagy Al fö ldön 
szerezte meg a télirevalóját, amit mos1 

nélkülözni kénytelen. Kenyér nélkül 
revizióellenes hangulatot csinálni — 
meddő fáradozás és kormányzatánál 
fabétizmus. 

A külpolitikai hslyzetet jellemzi e 
Franciaországhoz való kötöttség, mert 
enélkül önállóságát Csehszlovákia nen. 
biztosíthatta volna, pedi ; ei.zel a leg-
nagyobb születési hibát követte el, 
hiszen olyan államnak lett vazallusa, 
mely mindig az európ' i i ellenzékei 
képviselte, s ezzel az álláspontjaival 
a hegemónia iránti küzdelemben a 
konszol idálásán és a kultura alacsony 
fokán álló nemzetekkel paktált, ami 
által Európa békéjét ál landóan veszé-
lyezteti. A balkáni ál lamokkal való 
gazdasági viszonya nem kielégítő, 
hiszen iparcikkeit csak kis mértékben 
képes ott elhelyezni, éppen a francia 
konkurencia miatt. Nem számítva a 
hosszú vasúti vonalakat, amik a szál-
lítást rendkívül i módon megdrágítják. 
A külpol i t ika i helyzetet nem hogy 
kedvezőtlenné, d« egyenesen súlyossá 
teszi a német—lengyel egyezség, mely 
Damokles kardjaként lebeg az i f jú 
állam fölött , de a horogkeresztes moz-
galom Is, ami igen sok gondot okoz 
Beneséknek. Pedig ez a minden hájjal 
megkent külügyminiszter érti, miként 
kell intézményesen félrevezetni a kül 
földet. Ám a népbolonditás, az ámilás 
csak ideig óráig tart. A kül föld szeme 

kinyi l t , s Barthou minden praktikája 
operettslágerré válik, mert nélkülözi a 
reális alapot. Az ország belső nyugal-
mát biztosítja egyenlőre az a nagy 
ármádia, amelynek egyharmadát szlo-
vák és magyar fiuk a lko t ják ! 

A gazdasági helyzet az utóbbi 
években nagy visszaesést mutat, amit 
a rendelkezésre áiló statisztikai ada-
tok is, a föntebb említett devalváció 
is bizonyítanak Igen nagy a munka-
nélküliség is, ami a helyzetet csak 
sulyosbitja. Néhény érdekes és tanul-
ságos adatot közlünk mi is. A mun-
kanélküliek száma 1929 ben 41000, 
ma 738.000, ennek megfelelően az 
állami inségsegély 1929-ben 22 mill ió, 
na 850 mil l ió cseh korona. A t ipar-
cikkek kivitele 1929 ben 14 mil l iárd, 
tavaly már csak 4 mil l iárd korona 
volt. Mindezen tényezők bizonyságai 
innak, hogy Csehszlovákia csak a 
régi dunai áilamok természetes gaz-
dasági berendízkedésin állhat fönn, 
s a mostani heterogén pol i t ikája a 
csődhöz vezeti. 

A jövő azt mutatja, hogy a dunai 
ál lamok agrárnépességének fogyasztó 
képességét kell növelni, hogy ezáltal 
az ipara is virágzásnak indul jon. Eh t r 
azonban gazdasági összefogás szük-
séges, mely a volt monarchia népeinek 
természetadta egymásrautaltságában 
rej l ik. K. J. 

A Szegény Mavrier. 
A „Szegény Mavrier* előadása 

volt Kőszeg nyarának egyik eseménye: 
Hajek Sári rendezte, Sugár Karoly és 
Ignácz Rózsi a Nímzet i Színház mű 
vészei játszották a főszerepeket. Á 
mult szombaton tartották meg a kő 
szegi „premier" t. Hajek Sári rendezte 
színdarabra nagyon sokan voltak ki 
váscsiak : a hatalmas számú közönség 
alig féri el a gimnázium dísztermében 
\ darab (Szerzi : Rene Fauchois) ki 
tűnő vo l t : a jellem és helyzet komi 
• u n o k egyb^fonodasa állandóan „víg-
játéki han^ulatoi" teremiett a néző 
•eren. 

A közönség nagy része azonban 
a rendezést kutatta a darabon: hogy 
is rendez a kőszegi Hajek Sár i? . . . 
£ s _ bár „senki sem lehet próféta 
hazájában" — az előadás végén ilyen 
„kr i t ikákat" hal lhat tunk: „ T u d ez a 
Sári" . . . .Jól meg volt rendezve a 
darab" . . . A közönség döntött. Hajek 
Sári Kőszegen is befutott. M i csak 
annyit akarnak hozzátenni a közönség 
véleményéhez, hogy élveztük a jele-
netek zökkenőnélkül i „átkapcsolását" 
a szereplőket összefonó élénkséget, 
az aprólékos gondosságot, röv iden: 
Hajek Sári rendezői munkáját. 

A szereplők pedig együtt és egyen 
kint k idomborí tot ták Hajek Sári el 
gondolásait. A kőszegi közönség egy 
namar nem fogja elfelejteni Sugár 
Karoly a kisvárosi orvos tipusál és 
Ignácz Rózsi a cselédet elénk vetitő 
művészi alakításait. Az együttes mö-
kedvelőtagjairól csak enny i t : Kőszegen 
még nem hoztak össze ilyen kitűnő 
műkedvelő gárdát. Laschober Bia és 

Laschober Mia mindenkit megleptek 
tökéletes játékukkal. Wernitz István 
elsőrendű színész. Tóth Zoltáa dr. 
ismert egyéniség a kőszegi műkedvelő 
színjátszás „körében" csak régi sikereit 
öregbítette. Szövényi Ernő átérezte és 
kifejezésre jutatta sz-írepéntk figuráját. 
Müller Jenő nem csak kitűnően szaval, 
de a színpadon is megállja helyét. 

Végül a rendezőnő mint színésznő 
i3 érti a „mesterségét" ugy rendezé-
sével mint szereplésével igazi művészi 
élvezethez jutatta a kőszegi közöniéget. 

Szombathelyi visszhang a keszthelyi 
autóbuszjáratok ügyében. 

Megírtuk, hogy a TESz kőszegi 
osztálya elindított egy tervet, amely 
szerint a bécsi Barry cég Kőszegen 
át bonyolítsa le Keszthelyre irányuló 
autóbusz forgalmát. A Barry cég haj-
landónak is mutatkozott erre, de Kő-
szeg városától az üzemköltségek egy 
részének fedezésére garanciát kért. A 
Tesz kőszegi osztálya átírt Szombat 
he'y polgármesteréhez és a kereske-
delmi Körhöz, hogy mivel Szombat-
hely is beleesne a lervezett autóbusz 
járat utvonalába, szintén vállaljon 
garanciát a bécsi céggel szemben. A 
szombathelyi kereskedelmi Körtő l 
válasz érkezett. Többek között a kö-
vetkezeket i r ják : 

„Elsőrangú érdeknek tart juk, h o j y 
a Wien—keszthelyi autóbuszjárat Kő-
szeg, Szombathelyen keresztül közle-
kedjen. Evégből kértük a városi köz-
gyűlésen napirendre tűzését valamint 
megkerestük a hozzánk közel álló 
városi Képviselőket, hogy az ügyben 
a mi álláspontunkat fogadják el. Ez 
azzal az eredménnyel járt, hogy a 
város közgyűlésé átiratával megke 
reste a kereskedelemügyi miniszteri 
umot, hogy csak Kőszeg Szombathe 
iyen keresztül engedelyezze az autó 
buszjáratot. A vállalkozás szubvention 
álása ügyében tárgyaltunk dr. Horváth 
György h. polgármester úrral, ki azt 
az Ígéretet tette ha ez a szubventió 
nem tulnagy és a többi városok (Kö 
szeg) szintén hozzájárulnak, Szombat-
hely sem fog ez elől elzárkózni. A 
továbbiakban is élénk figyelemmel 
fogjuk ezen ügyet keze'ni." 

A szombathelyi városi képviselő-
tes'ület közgyűlésen Wel iz l Jenő a Ma-
gyar Olasz Bank igazgatója foglal ' 
állást az autóbuszjáratok ügyáben. A 
Tesz kőszegi osztályát erről igy érte-
sitik : „Atérezzük Wetzl Jenő képviselő-
testületi tágunk indítványának a köz 
érdeket szolgáló fontosságát — ha 
nyatló iparunk és kereskedelmünk fel 
lendítése érdekébea — és éppen ezért 
elhatároztuk, hogy felirattal fordulunk 
a Nagyméltóságú magyar királyi kor-
mányhoz városunknak (ezzel együtt a 
megye is) a nemzetközi autóforgalomba 
való bekapcsolása céljából. Megbízzuk 
tehát a polgármestert, hogy a feliratot 
készítse el és azt nevünkben a főispán 
ur utján jutassa az illetékes he ly r t " 

Az autóbuszjáratok megvalósu-
lásából csak haszon származhatna 

városunkra az utasok megismerik és 
megszeretik Kőszeget, tehát: idegen-
forgalmi haszon. Városunkban é tke i -
nek, levelezőlapokat emléktárgyakat 
stb.-t vásárolnak, tehát: Kőszeg ipara 
es kereskedelme okvetlenül nyer vele. 
Hogy igy lesz: bizonyít ja a sárvári 
példa. Carry cég Sárváron kérésziül 
bonyolít ja le Keszthelyre Irányuló for -
galmát. A i ottani megfigyeléseitik 
alapján állít juk az elmondottakat. 
Most már csak egy dolog van hátra : 
az autóbuszjáratok minél előbbi meg-
indulása. 

Pisztrángok a kőszegi 
idegenforgalom szolgálatában. 

Kőszeg vizeiben már ősidők óta 
élnek pisztrángok, de mindeddig csak 
halász szórakoztatására szolgáltak. 
Wost rájöttek arra, hogy a piszfráng 
idegenforgalmi vonzóerővel is b i r . 
Csonka Magyarországon csak L i l la -
füreden található pisztráng és emiatt 
csak ugy özönl tnek oda angol svájci 
ís egyéb nemzetiségű pisztránghaíá-
szok. Tehát : ahol pisztráng van, ott 
idágen is akad. Ezt az elvet tette 
nagáévá a Nemzeti Egység kőszegi 
Szervezete. Mozgalmat indított d , 
hogy a vadon tenyésző pisztrángo'«t 
„mesterségesen" is szaporítsák és 
ezáltal Kőszeget mint pisztránghalá-
szatra alkalmas várost ts megkedvel-
tessék az idegenekkel. 

A földművelésügyi minisztérium 
halászati osztályának főnöke : vitéz 
IMésy Kőszegen járt. Megtekintette 
Kőszeg és környékének vizeit. Arra a 
megállapításra jutott , hogy ugy a 
Gyöngyös folyó, mint a hegyi patakok 
kiválóan alkalmasak pisztráng telepí-
tésre. Felhívta a város figyelmét arra, 
hogy a aagyobb arányú pisztráng-
telepítésre két mód van. Az egyi lr : 
az állam ha'.ikrákat bocsát a város 
rendelkezésére, amelyeket keltetőgép-
pel keltenek ki és elhelyezik a város 
vizeiben. A másik : a város halasta-
vakat létesit, ahol a pisztrángok ön-
maguktól szaporodnak és onnan 
bocsátják őket a fo lyó- és szabad-
vizekbe. 

Kőszeg város vezetősége magáévá 
tette a tervet. Vitéz dr. Nagy Mik lós 
polgármester felterjesztés .ket intézett 
iiletékes helyekre, mivel ő is ugy látja, 
nogy a pisztránghalászat csak emel-
heti Kőszeg idegenforgalmát. 

Tehá t : nemsokára Jurisich városa 
nemcsak történelmi emlékeiről és jó 
levegőjéről, kirándulóhelyeiről, isko-
iáiról lesz híres, hanem pisztráng 
halászatáról is . . . 
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Vidéke 1934, augusztus 28. 

A kőszegi hegység dombor 
művű térképe képezi majd erdekss 
látványosságát a szeptember első he 
tében Szombathelyen rendezendő ün-
ntpi het keretében bemutatásra kerül* 
turista-kiállításnak, melyen Kőszeg 
városa is képviselve lesz. Ezt a dom 
bormü/et ebédlőasztal nagyságban 
pontos réteges méretek alapján Ha-
stnauer Vilmos szombathelyi tuiista 
titkár készíti. Nagy munka, óriási 
•ürelemmel dolgozik rajta hetek óta 
Feltünteti az egész hegységet völgyei 
vei, kiránduló helyeivel, a magaslatok 
megjelölésével. A Kőszegi Turist 
Egylet már régóta tervezett ilyet be 
szerezni, de a szakemberek olyan 
nagy összeget igényeltek érte, hogy 
lehetetlen volt megrendelni. Ez a 
szép munka most elkészül egy lelkes 
turista buzgóságából és disze lesz a 
Hörmann forrásnál épülő turista me 
nedekháznak. A városok jövő évi ki-
állításához már most elkérték ezt, a 
hegyvidékünket oly hiven feltüntető 
domborművet és mestere már meg is 
igérte e célra. 

.Ünnep i Hét" Szombathelyen. 
A trianoni hatarok által megcsonkított 
Vasvármegye székvarosa ünnepi hetet 
rendez sztptcmber 1—10 ig. Felvo-
nultatja az ünrnpi het alkalmaval a 
mezőgazdaság, kerteszei, ipar es ke 
reskedelem produktumait, hogy az 
ország lakossaga tudomást szerezzen 
e nemes vármegye lakóinak tudásáról 
es élniakarásáról. Különösen nagy je 
lentósege van ennek az ünnepi hetnek 
itt a határ menten, mert bizonyságot 
K i van tenni Vasvármegye arrói, hogy 
kulturája egyszinvonalon all a szom 
szédos Ausztr.áéval es termeivényei 
megállják a helyüket a legkényesebb 
nyugati piacokon is. Az Üunepi Héi 
rtndezósege nagyszabasu progranio 
dolgozott ki. amelyet ebből az 
akaiomból megjeleni „A 
Szombathelyi Ünnepi Het" cimü lap 
teljes egeszeben leközöl. Kiállítások, 
kongresszusok fognak váltakozni a 
legkülönfélébb szórakozasi lehetősé 
gekkel es a rendezőség azon fáradó 
zik, hogy azok, akik az ünnepi hei 
alkalmával felkeresik Szombathely 
városát, a legjobb impressziókkal tá 
vozzanak. Kőszeg, a másik vasmegyei 
varos, örömmel üdvözli a szombat 
helyi ünnepi hetet, amikor Kőszeg 
lakosságának alkalma fog nyilni arra 
hogy a szombathelyiek látogatásait, 
akik vasár es ünnepnaponkint ezré-
vel keresik fel városunkat, viszonoz-
hassa. A kiállításokon is részt fog 
venni Kőszeg varos közönsége kü 
lönböző anyagokkal és remeljüic, hogy 
í i ünnepi hét alkalmával igen sokan 
fognak atrándulni városunkból Szom 
bathelyre, mett ilyen nagyszabású ki 
állítást látni vidéken nem minden nap 
van alkalom. A kiállítással kapcsola 
los tudnivalókra vonatkozólag az ün 
nepi hét rendezősége ad bárkinek 
felvilágosítást. — címe Szombathely, 
Szentharomság-tér. 

Fil léres vonat Székesfehérvár 
ról. A N. E. kőszegi szervezete érint 
kezésbe lépett a fehérvári főispánnal, 
Székesfehérvár szab. kir. város pol 
gármesterével, valamint a N. E. 
székesfehérvári szervezetévei és ki 
eszközölte azt, hogy még ez évben 
filléres vonatot indítsanak Székes 
fehérvárról Kőszegre. Szekesfehérvái 
közönsége nagy örömmel fogadta a 
gondolatot es igy a közeljövőben jön 
filléres vonat Székesfehérvárról. A 
filléres" vonatra valószínűleg a köz 
beneső állomásokon is fel lehet majd 
szállni. 

A posta térerösségmérö ko 
csi ja nem szept. 1 én, mint előző 
számunkban jeleztük, hanem, mint 
most hivatalból értesülünk, szept. 3-án 
deli 12 órától 15 30 ig tartja térzenéjét. 

| Jurisich éneke a végekrőlJ 
Testvér, a végeken nehéz az élet — 
Utunkat álló sok pogány között! 
All itt a harc mindig , egysem henyélhet 
A szent ügyért ki vasha öltözött! ' 

A végek harca hej, szilaj, hej, véres 
De hü a sztv páncélruhánk alatt, ' I 
Csatáktól fényes pallosunk is éles, 
öklünk kemény, kopottá markolat!... 

Zászlónkat tőlünk el sosem veszik! 
Hitünk nagy és lelkünk mindig bizik: 
Pogánytól meg nem szégyenülhetünk. 

A szent ügyért kik itt vitézkedünk! 
Testvér, szeresd Kőszegnek hősi népét, 
Szeresd szivét, szivének nagy hűségét) 

ROSMAN /ÖZSEF dr. 
plébános 

Dr. Rosman Józsefnek, a hegyfalusi 
esperesnek, az országosan jónevü írónak 
engedelyevel egy kcszegi vonatkozású köl-
teményét közöl jük abból az alkalomból, 
hogy a kiváló iró a missziós lelkigyakorla-
tokon vesz részt városunkban. Kevés kőszegi 
vonatkozású költeményünk van, amely a 
város szépségéi helyett, a város történelmi 
sorsat hordozó kőszegiek lelkebe markol 
bele olyan találó mélyseggel és meglátással, 
mint ahogyan ezt a közolt költemény a költő 
szeme oly elesen meglatta. 

Panaszos levelet hozott a posta. 
Egy polgártársunk arról erttsitelte 
szerkesztőségünkét névaláírással, hogy 
nem régen egy zsemlyében piszkos 
madzagot tatait. Felháborodásában 
arra kert bennünket, hogy szellőztes-
sük az ügyet lapunkban. Ennek a ké-
resenek ezennel eleget is teszünk és 
megjegyezzük, hogy kérdést intéztünk 
ez ügybtn a pekekhez is, 
ahonnan azt a felvilágosítást adták, 
hogy a madzag valószínűleg ugy ke-
rutt a zsemlyébe, hogy szitalásnal tul 
sokat öntöttek a szitába es az vélet-
lenül belekerült a tésztába. Minden-
esetre kellemetlen, ha valaki madza-
got talál a zsemlyében, de tekintettel 
kell lenni aira is, hogy a derek pék-
mesterek olyankor szitálják a lisztet, 
amikor mások az igazak almat alusz-
szak ts ntm csoda, ha kissé álmosan 
a szita mellé öntenek egy ket lapát 
lisztet. Tanulság: a pek nesterek vi-
gyázzanak jobban álmos alkalmazot-
laikra, nehogy sürün forduljanak elő 
nasonló esetek, mert»ha valamelyik 
nyaralóval történik ez meg, nem a 
legjobb hírét fogja elvinni a kőszegi 
sütóiparosoknak. 

Élet re való eszme. A Nemzeti 
Egység kőszegi szervezete egy beér-
kezett érdekes indítvány éleibelepte-
tesen fáradozik, amely szerint az erdei 
utak es kirándulóhelyek jókarbahelye-
zese és tisztántartása céljára az érkező 
es induló vonatoknál vasár- és ünnep-
napokon perselyeket allitsanak fel, 
hogy az erkezó es induló turisták 
erre az igazán üdvös célra adomá-
nyokat adjanak. A perselyek mellé 
talán legcelszerübb lenne cserkésze-
ket állítani, akik a perselyeket a kő-
szegi turista és szepitó egyesülethez 
szolgaitatnak be. A N. E. szervezeti 
erintkezest keresett a város polgár-
mesterivel, aki az ügyet a legmele-
gebben tamogatja és igy remeny van 
arra, hogy nemsokára megvalósul. 

Sok a sz i lva — nincs szi lva-
aszaló. Kőszegi gyümölcsfák legna-
gyobb részét szilvafák alkotják. Az 
iden nagyszerű a termés. A gazdak 
nem tudjak eladni szilva termesüket, 
vagy csak nevetséges áron. Tehát a 
termés egy része kárba veszik. Ennek 
megakadalyozasára és megelőzesere 
szükseges volna, hogy a lebontott 
szilva aszalót állítsák fel újra. Mint 
értesültünk, dr. vitéz Nagy Miklós 
polgármester-helyettes már tett lépe-
seket ez ágyben és igy valószínű, 
hogy az iden üzembehelyezik az uj 
szilva aszalót. 

Kőszeg és 
X 

HÍREK Megválasztot ták a kőszegfalv i 
tani tót . Vasárnap hitközségi tinacs 
ütés volt. amelynek különös érdekes 
séget kölcsönzött, hogy ezen a gyü 
lésen választották meg a kőszegfalvi 
tanitót. Náhrer Mátyás hitközségi el 
u1k ny itotta meg az üiest. Részleteser 
b számolt a hnközsegtt érintő ügyek 
ről. Ismertettek Szabó János nyug. 
MAV kántortanító, a Jézus Szive temp-
lom karnagyának dijlevelét es a te 
mető rendezéssel tett intézkedése 
ket. Kincs István prelátus-apatplébá 
nos a kegyúri kérdésekben telt jelen 
test, melyet a tanács egyhangúlag 
elfogadott. Ezuián a kőszegfalvi ta 
nitoi áliás betöltesére került sor. Ai 
állásra összesen 24 kérvény érkezeti 
be. Náhrer Mátyás az iskolaszék állás-
pontja és javaslata alapjan Szövényi 
Gyuiat, A kőszegi tanítóképzőben 
1932-ben képesítőzött tanitót ajanlotta 
megválasztásra Kincs István, Jaross 
István, Gyöngyös Endre dr., Szelingei 
Dezső, Farkas Pal es Sulyok Józset 
tanácstagok hozzászólása után meg 
ejtették a választást: az uj kőszeg 
faivi tanitó Szövenyi Gyula lett, aki 
szeptember 1 én el is foglalja állásai 
Szövényi Gyula az első a kőszegi 
tanítóképzőben végzett tanítók közül, 
akit Kőszegen választottak meg tani 
tónak. Jelesen vegzett s müködcs«hc< 
nagy remenyeket fűznek. 

Sürgősen autóbuszt Kőszegre. 
Autóbusz dijakert ebben az evbe n 
több mint 200U pengő ment ki Bur 
genlandba városunkból, meri nincs 
esy autóbuszunk sem, amellyel turakra 
mthetne a varos közönsége. Most a 
Kőszegi Sport Egylet vette kezebe ez; 
a dolgot, mint aki leginkább veszi 
igenybe az autóbuszokat, es egy kon 
zorciumot kivan letesiteni, amely 
összthozza az autóbusz bes'erzeséhiz 
és üzembetartásához szükséges Össze 
get. A gondolat kitűnő, inert elkep 
zdhetetlin, hogy Kőszegen, ahol 
olyan sok az iskola, egyesület, nya-
raló, stb., ne legyen egy autóbusz se 
es a környező burgenlandi „falvakból" 
Jegyünk kenytelenek autóbuszokat ren-
deini, mert a szombathelyi és sopron 
autobuszok is mindig foglaltak. 

A szabóhegyi postakézbesités 
ügyében a N. t . kőszegi szervezete 
ennikezesbe lepett illetékes helyekkel, 
ahonnan azt a felvilágosítást kapia. 
hogy a Kőszeg-Szabóhegyi villatelkek 
a postaüzleti szabalyzat alapján kül 
területet képeznék, ahova a posta 
kezbesitő szolgalatot nem tart fenn 
A külterületen ukó felek küidemenyeik 
átvételéről ma^uk tartoznak gondos 
kodni. Ezidő szerint a Szabóhegyre 
szóló küldemenyeket egy alkalmi kül 
dönt kezbesili ki. A sz.ibóhegyi villa 
te'kek lakói az eddigi rendszer ellen 
a m. kir. postánál meg nem szólaltak 
fel, holott, ha ezt megtennek, esetleg 
volna kilátás a bajok orvoslására. 

A vasutas nyugd i ja tok f igyel 
mét hivták fel KOszeget. A VOGE 
értesítette a Nemzeti Egység kőszegi 
szervezetet, ahonnan azzal a kéressél 
fordultak az egyesülethez, hogy 8 
nyugdíjas vasutasok kőszegi letelepe 
d'.-sét forszírozzák, hogy tekintve 
Kőszeg varos nehéz helyzetét, mint az 
elnöki, mint a választmányi ülésen 
v sutas tisztviselők figyelméoe ajánlják 
Kőszeg városát, mint nyugdijasoknak 
különösen alkalmas letelepedési helyet 

A pusztacsoi önk. tűzol tó 
egylet Szent István napján kitűnően 
sikerült táncmulatságot rendezett, me-
lyen résztvett a környék egész intel-
ligenciája és fiatalsága. A tiszta be 
vetélt lüzoltófelszerelések beszerzésért 
fordítják. A mulatság megrendezésé-
nek erdeme Sztrokay János tüzoltópa-
lancsnokot illeti. 

Versenyeken egyszer használt tenisz-
labdák is kaphatók a Jötér 10. számú 
üzletben. 

Csütör tökön délután ta r to t ta 
esküvőjét jakfai vitéz Gömbös Gyu'a 
aiiniszttrelnök Nagytétényben jákfai 
Gömbös Gyuláne szül. Reichert Mar 
gittal. Az esketést Raffay Raffay Sándor 
ev. püspök végezte, a tanuk tisztsegél 
Darányi Kálmán miniszterelnökségi 
államtitkár es Sztranyavszky Sándor 
a Nemzeti Egység országos elnöki 
töltöttek be. A miniszterelnök első 
feleségével lépett újból házasságra 
akivel való hazásiágából születtek 
gyermekei is, a 18 éves Ernő, a 15 
éves Gyula, akik a kőszegi katonai 
főreál növendékei és a 16 eves Dóra 

Halálozás. Muskovich Vendc 
ny. répcesarudi plébános, aki köze 
egy eve lakott Kőszegen és csendes 
visszavonultságban töltötte napjait, rö 
vid szenvedet után visszaadta lelké' 
Teremtőjének. Szombaton délután te 
mették el. Temetésere Repcesarud 
község, ahol 31 évig volt az elhunyt 
plébános, apraja nagyja zárt sorokban 
zászló alatt jött fel Kőszegre. Klvo 
nullák a falu tűzoltói, legeny- és 
leányegyletei. Rajtuk kivül meg nagy-
számú kőszegi es vidékről Összese-
reglett papsag kiserte utolsó útjára a 
mintáéit tu papot. 

Esküvő. Bácz Gizella és Ktrcsmái 
Zoltán szombaton, aug. 25 en tartották 
meg esküvőjüket Muraszombatban. 

Le lk igyakor la tok a missziós-
házban. Kedden kezdődtek meg a 
papi lelkigyakorlatok a missziós ház 
ban. Az eimelkedeseket irányító szent-
beszedeket Köhler Ferenc budapesti 
lazarista házfőnök tartotta. A lelki 
gyakorlatok a péntek reggeli szem 
áldozassal fejeződtek be. Az egyház 
megye papjai közül 25 en vettek részt 
a szentgyakorlaton. 

El jegyzés. Lóránt Gyula újpesti 
áll. poig. isk. tanár, aki a helybeli 
áll. polg. iskolánknál 14 even át n.ű 
ködötl, — leányát Mártát eljegyezte 
Bálint Ernő oki. gépészn érnök, Bálim 
Ernő dr. budapesti kir. főügyész-h. 
fia. 

Helyreigazítás. Mult heti szá 
munhban a Stajerhazi- kápolna alapra 
érkeztti adomanyok hírlapi nyugtazá 
sába hiba csúszott be, amennyiben 
szentgyörgyi Czeke Gusztáv kormány-
főtanacsos, gyáros 50 P-t, Kintzig 
Ferenc mav. üzletigazgató pedig l( j 
P-t adományozott erre a célra. Ugyan 
csak 15 P-t adományozott az építendő 
kápolna alapra Szopkó Győző csen 
dórezredes es a szo.r.bathelyi csendőr 
alakulatok. (Majd minden csendőr 
hozzájárult 2u—00 fillérrel.) 

Névvál toz ta tás Hanti Valéria 
a kőszegi vasutas árvaház tisztviselő 
nője csaiadi nevet belügyminiszteri 
engtdellyel „Hont" ra változtatta. 

Megoperá l ták Budaker Gusz 
távot . Veszélyes csonthártya gyulla-
dással szállították a kőszegi kórházba 
Vukan dr. főorvos megoperálta. A 
műtét sikerült. A nepszerü zenesz 
ember nehany r...p múlva már gyó 
gyultan hagyhatja el a betegágyát. 

Szeptember 10 én kezdődik a 
taní tás minden iskolában. Az elemi 
iskola I. osztaiyaba csak a 6. evükéi 
betöltött gyermekeket lehet felvenni 
de a kultuszminiszter külön engedélye 
folytan még azok is felvehetők, aki)> 
szeptember 16 án lesznek 6 évesek 
A középiskolába csak a 10. évüket 
betöltőit tanulók vehetők fel. 

K i rándulás. A nyaralók egy részt 
kitűnően sikerült kirándulást rendezett 
mult vasárnap Grácba. A kirándulás-
nak harmincöt teszivevóje volt. 

A kőszegi vasutas árvaház 
javára műsoros vasutas napot ren 
deznek szeptember elsején a pilis 
vörösvári vasutasok. 
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Az ARAK köszönete. Az isme-
retes futballreform határozattal nagy 
szívességet tett a KSE Székesfehérvár 
legrégibb egyesületének az Araknak 
Most irt az Arak köszönet sorukat 
amelyekben többek között ezeket 
irják „Mégcsak most jut alkalmunk * 
legutolsó győri szövetsegi t?nácsülesen 
a KSE elnökének korrekt sportszerű 
is rendkívül erélyes állásfoglalásáért 
leghálásabb köszönetet mondani". 

KSE tagok f igyelmébe. Jelent 
keznek pénzbeszedőnek. Váltsa ki tagdi 
jait, mett igy ingyen látogathatja az 
összes sportversenyeket. Soha még 
annyi és oly érdekes bajnoki mérkő 
zésre nem volt kilátás, mint a most 
induló évadban, 12 csapat indult i> 
bajnokságban, ezeknek a fele kiesik a 
harmadik osztályba, a győztes pedig 
osztályozó nélkül jut be az első osz 
tályba. Ezért is váltsa ki tagdijait. 

Moz ih i rek . A kőszegi közönség 
ugylátszik szereti a kalandos filmeket 
s ezért muiat be egy ilyent a mozi a 
javából. A legizgalmasabb kalandos 
drámák egyiket mutatja be a mozi, 
amelynek ciine a „Zöld méreg". 

A Stayerházi kápo lnaa lapra 
sürtin érkeznek az adományok e 
az e héten beérkezett adomanyokat 
alant nyugtázzuk, azzal a megjegy 
zéssel, hogy gyüjtőivek az Emerica-
numban, a Hitelszövetkezetben, a kő-
szegi Takarékpénztárban, a Róth 
könyvkereskedésben és lapunk kiadó 
hivatalában vannak felfektetve, ahol a 
kápolnaalapra szánt adományokat 
átveszik. E héten a következő ado 
mányok érkeztek be : Szopkó Győző 
csendőrezredes és a szombathelyi 
cseridóralakulatok 15 P, Kovács István 
Damonya 1 P, N N Chernelháza 2 P. 
Németh Antalné Bő 1 P, Kovács 
Istvanné Damonya 1 P, özv. Kovács 
Józsefné Chernelháza 1 50 P, Erhardt 
Lincsi Chernelháza 50 fillér, Erhardt 
Józsi 50 f , Erhardt Erzsi 50 f., özv 
Ernhart Józsefné 1*50 P. Ernhart József 
50 f., özv. Kriszt |ózsefné Kőszeg 50 f. 
Pöszt Kalmánné 50 f., Pöszt Margit 
50 f., Göbbel Jozsefné 80 f., Gálos 
Géza 20 f., Szabó Teréz 30 f., Potyi 
Lajosné 50 f.. Weiss József 1 P, 
Reymeyer Karoly 50 f., Johanski 
Ferenc 1 P Dr. Németh Bódog ben 
Cestanár l P. Wachter Gyu la 1 P., 
Ltndvay Lajos 1 P, Wiedeman Bel» 
1 P, Pogány Árpád 1 P, Schustír 
Ödön 1 P, Zwailer Adolf 1 P, Kőhalmi 
Marton 1 P, Ruttkay Elemér órn j jy 
ö P, Zilles János szazados 2 P, Vit 
tinger Antónia Végegyháza 9 90 P, 
Dorner Ferenc 2 P, Noszek János 1 P 
Rozsnyi Miklós 1 P, A kőszegi honv 
zaszlóalj tiszti és altisztikar valamint 
legénységé 7 P, Stiaszny Gyula 50 f 
Csupor nővérek 20 f.. Nemesné 50 f. 
Özv. Dr. Kovács Istvánne 2 P. özv, 
Kosztichne 50 f., özv. Endrédyné 1 P. 
Kitininger József 1 P, Erhardt Józsefné 
2 P, Horváth Mátyás 1 P, özv 
Wessely Gyuláné 50 f „ Simon Mária 
öO í., Csapodi Kálmán 10 L Cs.'ipodi 
Káin.án 50 f., Linzer Mihály 50 f. 
Haiik kir. közjegyző neje 50 f., So-
mogyi Istvánné rendőrségi irodaigaz 
gato neje 50 f., Markó Ferencné 50 f. 
J)ani Istvánné 1 P, Biritz htvánné 1 P 
Gratzl Gyulané 1 P, Dorner Ferencné 
® P, Villanyiné 50 f., Nagy alhadnagy 

50 f., több nevtelen adakozó 
Összesen 4 20 P. 

A szombathely i Gnnepi héten 
8 vasi közsegt k is szerepelnek érdekes 
n«P^zokásokKal, táncokkal, ruhabemu-
któkkál, lakodalmi jelenetekkel, ent k-
s*amokkal szeptember 9 én. Bevezetőt 
mondja és konferál Ab'.ánczy József 
»armtgy*j népművelési titkár. 
B u r e t t - ö l i ö n y ö k 8 30 

J M ö l , nyári szövetöitönyök 20 P- tői 
japhatok Zer tho fer Rezső ruhaáru 
diában. Tiroli nadrágok, fiujoppek 
,a&y választékban. Gallértisztitas 10 f. 

A Kételkedőknek — akik szerint 
Kőszeg városának semmi haszna se 
lenne egy Kőszegtn átvonuló modern 
autóutból — írjuk ezt a rövidke hírt: 
„A MÁV Uépiti a deficites helyiérdekű 
vonalakat, menetrendszerű személy és 
teherautójáratot léptet helyükbe". Te-
hát: a vasút megertette az idők szavál: 
autóé a jövő . . . Csak néhány jó 
kőszegi nem akarja megérteni . . . . 
„Ugyan kérem — mondják ők — hí 
szen csak „átpöfögnek" a városon, 
kinek van ebból haszna?". . . „A va 
suti kocsik is eldöcögnek a városok 
mellett — mondjuk mi — és ma 
Szombalhelynek 89 000 lakosa van, 
mert néhány darabbal több kocs; 
„döcög" arra felé, mint mi fe lénk. . . 
Ugy ám : Pedig ősi városunkban akkor 
tájt amikor a szombathelyi vasúti 
kocsik elkezdtek .döcögni" 5000 ember 
élt, Szombathelyen csak 1000, nem 
kell hozzá lángelme: ha Kőszeg mel 
lett" is annyi vasúti kocsi döcögött 
volna el, mint Szombathely „mellett 
ugy Jurisich városa ma nem ott volna, 
íihol van. Vagy talán mégis a kétel 
kedfiknek van igazuk: mi a csudának 
pöfögjenek éppen a mi nyugalmas 
városunkon kerasztül azok a fránya 
gépkocsik . . . ? ! 

Súlyos sérülés a mozgó vo-
naton. A csütörtök reggel Szombat 
hely felé induló vonaton Lukácsházá 
nal könnyen végzetessé válható vasúti 
szerencsétlenség történt. Mielőtt 
vonat megállt volna, a kalauzkocsi 
ajtsjan kinézett Károlyhegyi Ferenc 
47 éves mav. műszaki segédtiszt. Be 
fékezéskot a folóajtó becsapódott és 
a sérült fejét bezárta. A súlyosan sé 
rült embert kiszabadították és súlyos 
roncsolt sebek és erős vérzés miatt a 
kőszegi akórház sebészet: osztályára 
szállították a mentők, ahol dr. Vukán 
Ferenc sebész főorvos azonnal meg 
operálta és kezelésbe vette. Minden 
remény meg van arra, hogy sikerű 
megmenteni. 

A „Szegény Mav r i e r " tervbe 
vett hét fő i előadása azért marad 
el, mert Ignátz Rózsinak a rádióban 
volt szerepe arnap és Sugárnak is 
volt eifoglaltsaga. A Stefánia rende 
zésében azonban karacsonykur, ami 
kor a műkedvelők is megint idehaza 
lesznek mind. ezt az előadást ismé 
bemutatják. 

Anyakönyv i h i rek. Születések 
Pnszner Ferenc— Kasztner Johanna: 
László r. k. Házasság: Puhr József-
Nemeth Ilona, Schiller Jenő—KopfsUin 
Margit. Halálozás: D.iuszek Jennőné 
68 éves, agyvérzés, Kltinrath Károly 
65 évts, gyomorbélhurut, özv. Ambrus 
Gyuláne 54 éves, tabes, Haberl Ferenc 
73 éves, agyvérzés. 

* Ami a fér f iakat érdek l i . Most 
lelent meg a Szinházi Élet legujabt 
száma, amelyben érdekes uj rovattal 
kedveskedik olvasóinak. Az uj rovat 
nak „Ádám" a cima es arról számo 
be, ami a férfiakat érdekli. Tehát 
elsősorban a férfiruháról, a nyakken 
dóről, a gallérról, a cipőről és azokról, 
amelyek a férfi öltözködésénél olyan 
fontosak. A férfidivaton kivül hosszú 
cikkekben és számos fényképben 
mutatja be az uj rovat a sportesemé 
nyeket, azonban ezeknél is különös 
súlyt helyez a férfi sportviselelre 
Tarsidalmi hirek egészítik ki a rovatot, 
amelyre igy nyugodtan elmondhatjuk 
kimerítő beszámolót ad a mai férfi 
életéről. A havonta megjelenő „Ádám" 
rovatot Tarkeövy István szerkeszti 
c*ki ezzel a rovattal egészen bizonyos, 
hogy uj híveket fog szerezni a lapnak. 
Sokerdekes cikken és novellán és gyö 
nyörü képeken kivül 64oldalas Rádióvi-
aghiradó, kézimunkamelléklet és 32 ol 
dalas gyermekújság van még a Szinházi 
Élet uj számában, amelynek ára 60 fill 
ilőfizetési dij '/« ®vre 6.50 pengő. Kap-
ható Róth Jenő könyvkereskedésében. 

Sazdasági rovat. 

Mire ügyeljünk Kőszegen 
a gyümölcsfa ültetetesnel? 
A Kőszeg és Vidékében többször 

is szó van a helyi gyümölcstermelés 
rőls a kérdés felszínen tartása nagyon 
is közérdekű dolog. Néhány meg 
figyelésreméltó apróságra akarom ez 
úttal én is az étdeklődők figyelmét 
felhívni. 

Bizonyára többen is észrevették 
már, hogy vannak gyümölcsfák, melyek 
majd minden évben szép, egészséges, 
sőt bő termést hoznak s emellett erős 
fejlődésüek, duslombozatuak, sem 
hernyó, sem más kártevő nem igen 
bántja őket. A mellette lévő másik 
fajta meg csak sínylődik, nyomorog, 
semmire sem megy. Minden hernyó 
ezen gyül össze, ennek a levelét eszi, 
sőt mindjáit a bimbó kifeslese után 
összesodródnak a levelei. A gyümöl 
cse is csak keveset érő másod, har 
madrendü valami. Ha szárazság, ha 
ntdvesesztendő, ezek mindig csak 
beteges példányai maradnak a ker-
tünknek s bosszantói a gazdának. 
Bármit próbálhatunk, semmi eredmény. 

Ha körülnézünk a szomszédok 
kertjében is, ugyanezek a jelenségek 
tapasztalhatók. Ott is abból a fájtából 
vannak erős fejlődésü, ,ótermő felék. 

Mi volna hát a fát ültető gazda 
tennivalója, aki uj telepítésbe kezd? 
Csak abból a fajtából ültessen, ame-
lyiknek szépen fejlett példánya vagy 
példányai már ott virulnak 10—20 
vagy 50 éve gyümölcsösében, minden 
evben meghozza egészséges s meg 
elégedésre való terméset. 

Hol vegyük az ilyen fákat? Al 
dozzon fel mindenki a saját kertjében 
egy veteményes ágy nagyságú dara 
bot, melyen annyi csemete elfér 
amennyire szükséges lesz, 50, 70 cm 
mélyen forgassa fel, tavasszal ültesse 
tele neki tetsző vadcsemetével, a kö 
vetkező tavaszon meg azzal a fájtává 
nemesítse be, mely legjobban fejlődik 
és legbővebben is terem, melynek egy 
vagy több példánya ott díszeleg már 
az ő kertjében is. Igaz ez kissé hosz-
szadalmas dolog, de sok csalódástó 
m»g vagyunk mentve vele. Mert ha 
volna is olyan faiskola, ahol a kere 
sett fajtát feltétlenül megkaphatjuk, 
akkor sem bizonyos, hogy az más 
határban, más talajon, más időjárási 
viszonyok között nevelődött fácska 
nálunk is szeret, és kedvezően fejlC 
dtk. Még a télünk 5 —10 km-re fekvő 
helyek talaja is sok tekintetben elütő 
ehet a miénktől. Azt sem tudjuk, 
hogy annak az idegen talajból hozott 
anak az alanya a vadja olyan-e, ami 

nálunk is szeret. 
Egy példa: az egyik kertben két 

ilyen szépnövésü és jól fejlett fa kö-
zött a harmadik csak korcs, csene-
vész példány volt. Mi lehet az oka? 

gyformán művelték, trágyázták, ka 
jálták, egyformán érte a napsugár 
nert nem volt egyik a másiknak az 
útjában, megsem ment semmire! 

Az elmúlt tavaszon láttam, hogy 
a beteg fa gyökérsarja birsalma. Mas 
kertjében is láttam már, hogy a birsbe 
nemesitett alma visszamaradt fejlő-
desü volt. 

Most figyeljék meg az érdeklődők, 
vájjon melyik alma vagy körtefának 
a gyökérsarja birs, ugyan milyen fej 
ődesü ? Ha ezek is rosszul fejlettek, 

akkor nálunk nem lehet birsbe ne-
mesitett fát ültetni. 

Veszprém, Győr megyékben pe 
dig ez díszlik. Hogy miért, nem tar 
ozik szorosan miránk. Kőszegen az 
almát, körtét csak a vadjába kell ne 
mesiteni, mert a mi mély, agyagos, 
vagy vályog-talajunkban ennek a gyö-
kérzete érzi jól magát. E cikkünk 

elején emiitett szép növésű, egészsé-
ges s amellett mégis minden évben 
ló közepes termést adó fák is való-
színű azért fejlődhettek ilyenné, mert 
valami véletlen folytán szerencsésen 
kertit össze a kőszegi talajba való 
alany az ugyancsak kőszegi időjárási 
viszonyokat legjobban elviselni tudó 
felső, nemes fajtával. Mindegyik rész-
nek meg vannak a legkedvezőbb élet-
lehetőségei. A kártevők iránti ellen-
állókepességüket is megtartották anél-
kül, hogy ez a termőképességet ked-
vezőtlenül befolyásolta volna. Azt is 
meg kell figyelni, vájjon annak a jói-
fejlett, egészséges almafának az alanya 
vadalma-e, vagy körte és akkor ez 
legyen az irányadó. Nem mindegy 
ugyanis, hogy egy ilyen minta-fa mi-
lyen alanyon van. Talán az alma 
almaalanyt kiván, a körte meg körtét. 
Feltétlenül ez után kell igazodnunk. 

Arra is emlékszem, hogy Győr és 
Veszprém megye néhány községében 
a cseresznye csak akkor díszlik, ha 
mnggybe van nemesítve. A cseresznye-
alanyokba nemesitett cseresznyefák 
rövidéletüek voltak kivétel nélkül. 
Ellenben a meggyfák 40 — 60 évet is 
megértek s rengeteg meggy termett 
majd minden esztendőben. 

Azt is több éven át figyelem már, 
hogy a más vidékről hozott cseresz-
nyebe nemesitett cseresznye jól érzi 
magát Kőszegen, de a virágzása nem 
olyan szerencsés lefolyású, mint az 
itt nemesitett példányoké. A bő virág-
zás után nem szerencsés, nem sikerül 
a megtermékenyülés. Meg tudnám 
nevezni azokat az itt nevelt pompás 
példányokat, melyeken majd minden 
évbea szép termés van, holott az ál-
talános termés nagyon is gyenge. 

Világért sem állítom ezzel, hogy 
ilyenformán egy jó átlagos termést 
lehet biztosítani, de nagy százalékban 
a gyakorlati megfigyelések alapján 
születtek a gyümölcstermalés és fa-
nevelés szakemberek által is elismert 
elvei, szabályai. 

S addig, mig Kőszegen meg lesz 
az a mindenki által óhajtott és szak-
képzett kertészek által vezetett fa-
iskola, ahol tömegesen szaporítják a 
helyi viszonyoknak legjobban meg-
felelő fajokat, addig legbiztosabb, ha 
minden gazda saját mag; gondosko-
dik évenként a szükséges utánpótlásról 
az itt emiitett módon. A helyes ne-
mesitési módokat az iskolákból viszik 
haza a gyerekek s a gyümölcsfasza-
poritássa) való kedves foglalkozás sok 
szerencsés tapasztalásnak lehet a 
orrásává. 

Orbán Károly. 

A banán és az alma. 
Magyarország évente súlyos száz-

ezer pengőket vitt ki külföld-e banán-
ért. Ugyanis abban a hitben voltak az 
emberek, hogy a banán nagyon táp-
áló és egészséges gyümölcs. A kus-
erhofi mezőgazdasági iskola igazga-

tója, Dr. Thomann, összehasonlító 
kísérleteket végzett a banánnal és a 
egelterjedtebb gyümölccsel, az almá-
val. Megállapította, hogy az almában 
az emberi szervezet állal felvehető 
anyagok összesége 920 gram, míg a 
bannánban csak 580 gram kilónkint. 
Az almában több a szerves tápláló-
anyag, viszont a banánban több az 
ásványi só. Tehát az alma tápértéke 
óval a banáné fölött áll és a banán-
áz csak divat volt és élelmes keres-
kedők igen ügyes manövrirozása. 

Azokon a vidékeken, ahol nincs 
alma, ott az alma tölti be azt a sza-
repit, mial nálunk a banán és a si-
ányabb fajták jutnak el a távoli pia-

cokra, mert a finomabb fajták nem 
birják a szállítást. Valószínűleg igy 
van a banánnal is. Annak is száz és 
száz féle fajtáját ismerik és nem a 
egfinomabbak érnek el mihozzánk. 

Emberi gyarlóság az, hogy behódo-
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lünk minden divathullámnak, még a? 
élelmicikkek terén is, pedig mennyivel 
okosabb lenne, ha magunktermesz 
tette almát tennénk az asztalra, elö-
Ször it jobb és táplálóbb mint a 
banán, másodszor a zsebünkben m r 
radna az a rengeteg pénz, ami evenie 
kimegy az országból banánért (J.J) 

Tartós ondolálás 
Síhermannál. 

8 P O B T 
Szentgothárd Kőszeg sporttalálkozó 

Kőszeg fölenyes gyözelmevel. 
A kőszegi SE aktív tagiai maidnem 

teljes számmál leutaztak 19-en Szent 
gotthárdra, ahol egy nagyszabású 
sportnap kere'ében merték Össze ere-
jüket a sz-ntgotihardi tornaegyle 
spotfoióival. Úszás, 2 vizipoló, tenisz 
futball és ssztali teniszben mérték 
össze erejüket a két város sportolói 

A verseny fölényes kőszegi gyö 
zelmeket hozott, amiket derék sporto-
lóinktól joggal el is várhattunk, mert 
hiszen sokkal erősebb ellenfelekkel 
szemben is derekasan megállták a 
helyüket az idei szezonban. A verseny 
reszletes eredményei a következők : 

Úszószámok: 50 m gyors 1 
Dus KSE 30 2 mp. 2 Békés KSE 32 mp. 
8. Wieser SzTE 33 mp. 50 m mell 
uszas 1. Boros KSE 39 8 mp 2. Varg> 
II. KSE 41 mp. 3. Horváth SzTE 43 
mp. 33 m gyermek gyors 1. Brader 
KSE 20 2 mp. 2. Flórián SzTE 22 mp. 
9 Szeker KSE 22 2 mp. 4x33 m gyors 
staféta 1 SzTE csapata 1 p. 20 mp. 
2. KSE csapata 1 p. 2* 2 mp. 

Két v i z i po ló : a KSE ifjúság 
csapata 3 : 0 (1 :0) arányban győzte 
le a SzTE II csapatát. Biró: Bólya 
Góllövők: Brader III. 2, Skriba. — A 
KSE 1. csapata 4 : 1 (1 :1) arányban 
győzte le az SzTE l csapatát. Biró 
Duxler. Gól lö /ők : Bólya 2. Brader 1 
és Dus Pontverseny: 30:12 a KSE 
javára. 

Asztal i teniszmérkőzésen 
KSE (Bólya, Szovják, Varga II.) 5 
aranyban győzte le az SzTE csapatát 
(Duxler, Friellender, Krausz) 

A teniszmérkőzést 3 :3 állásnál 
a sötétség miatt félbe kellett szakítani 

A futbal lmérkőzésen a KSE 1 
csapata 3 : 0 arányban győzött a SzTE 
I. csapata ellen 

Serlegmérkőzés eredmények 
A mult vasárnap a következő serleg 
mérkőzéseket bonyolították le: Kösze 
gen a KSE Törekvés csapata játszott 
nagy közönség előtt a KSE Ágyterítő 
gyár csapatával. Mindkét csapat igen 
tartalékosan állott fel és igy egyik sem 
tudott gólt elérni. A mérkőzés 0 : 0 
arányban végződött, bár a KSE Tö 
rekvés a mérkőzés alatt uralta a pályát 
— Csepregben a lövői LE a csepreg 
SE csapatával mérte össze erejét. / 
csepregi csapat fölényesen 6 :2 - r t 
győzte le a lövői csapatot. — Hétfőn 
Kőszegen a KSE Nemezgyár a Bük 
SE csapatával mérkőzött. A mérkőzést 
a KSE Nemezgyár nyerte 2:1 arányban 

Kőszeg város tenlszbajnoksá 
gáért a versenyek a KSE mindhárom 
pályáján augusztus 28 án reggel kez 
dődnek. Jelentkezni még az egyes 
számokra lehet hétfő délig Somló 
Bertalan versenyintézőnél, a KSE el 
nökségénél, Tomka Jánosnál és Szov 
ják Huginál. Miután elegendő jelent 
kező akadt, az összes versenyszámo 
kat megtartják, nevezetesen hiladók 
versenye (védők csak a döntőké 
játsszák), kezdők versenye, old boy 
verseny és gyermekverseny. Sorsolás 
hétfőn délután 6 órakor a KSE tenisz 
pályáin 

A ser legbajnokság á l l ása : 
Résztvevő csa- f m | a | i 

patok sorrend je : | í . 

Csepregi SE . 4 
Törekvés . . . 4 
Nemezgyár . . 4 
Agyteritögyár . 4 

5. Sopronlövő . . 3 
Büki T K . . . 3 

Ma első bajnoki mérkőzésére 
utazik a KSE autókkal Pápára, ahol 
az ottani Vasutas SE vei méri össze 
erejet, reméljük sikerrel. Néhány kisérő 
számára még van hely. In 
dúlás 9 órakor. Jelentkezni 3 50 P 
efizetése mellett a KSE pénztárosánál, 
nre Jenőnél lehet a Főtér 10. számú 

üzletben. 
Propaganda uszómérkőzést tart 

ma a KSE úszószakosztálya a főreál 
iskola uszodájában d. u. 3 órai kez 
dettei. BelepÖdij nincs. 

elügyelő Vasmegye czidei lövész 
bajnoka Szombathely 131, 3. Bechtold 
Jakab ny. Őrnagy Kőszeg 128. 4. Beké 
JSzsef Kámon 126, 5. Pfitzner Rezső 
mérnök Szombathely 125, 6 Nemes 
János rendőrfőtörzsőrmester Szom 
bathely 123, 7. Hittrer István tisztvi 
seló Szombathely 122, 8. Németh 111 
József rendőrfőtörzsőrmester 118, 9 
?ekete Lajos dr. rendőrfogalmazó 
Szombathely 118, 10. WSchter Roland 
117 egységgel. Wáchter Gyula a pol 
gári lövészegylet elnöke lelkes beszéd 
kíséretében osztotta ki a dijakat, kü 
önösen az egyéni verseny gvóztesei 
szép tisztelettárgy lkat kaptak. 

Mai serlegmérkőzések. Kősza 
gen a KSE törekvés és KSE ágyteri 
őgyár. Bükön büki TK és csepregi 

SE játszanak. 

Mindenféle röv id sporthírek. 
24 én indult a Haladás rendezésében 
Szombathelyen az országos junior 
teniszverseny. Kőszegről részt vesznek 
iz országos női egyesben Molnárné 
Deák \nna, a junior női egyesben 
Szovják Eta, a junior és az ifjúsági 
egyesben Szovják Hu^ó. — A kerület 
ura kötelezte a KSE t, hogy az első 
három mérkőzésen a KSE költségére 
kerületi ellenőrt küld ki. Nagynehezen 
ezt a kérdést is lthetett rendezni, meg-
akarithatjuk a költségeket, remélhe-
őleg azonban okul a kőszegi sport 
közönség és ugy viselkedik hogy nem 
okoz mindig csav kellemetlenséget 
egyesületének. — KitünÖ formában 
vannak a II. osztályú csapatok. A 
^erutz elverte a komp'ett SzSE t, a 
ZSE a MAV ot, a SzFC a ZTE t. 
Három másodosztályú egyesület három 
elsőosztályut s mondja még valaki 
hogy nem egyenrangúak a másod 
osztály vezető csapatait az elsőosz 
tályéival. — Viharos volt a győri 
Nymlsz közgyűlés, végeredményben 
azonban helybenhagyták a futball 
reformokat a jövő évre, ez évre pedig 

Gyac helyett kimondták, hogy már 
ez évben is mind a négy másodosz-
tályú győztes jön be. Ezt a határozatot 
az elsöosztályu csapatok megfelleb 
bezték a budapesti Mlsz-hez. Jövöre 
azonban érvényesek a reformok. Ezért 
tehát most nagy tétért indul a küzde 
lem, ilyen könnyen még soha sem 
lehetett az elsőosztályba jutni viszont 
kiesni is könnyű a harmadosztályba, 
fele a csapatoknak odakerül. — Az 
idén a harmadosztályú bajnokság 
mégcsak Győrben indul meg, ott volt 
máris elegendő számú jelentkező. 
Jövőre lesz Kőszegen is elég indul5. 
— Brucknert a KSE még nelkü'őzni 
kénytelen néháry hétig, láb sérülése 
még mindig nen gyógyult meg. — A 
kis szombathelyi Asbóth l«tt a pécsi 
teniszversenyeken a férfi egyesben 
dunántuli bajnok. — Valószínű, hogy 
ezidén ismét a ZSE a Perutz és 
KSE fogja a legnagyobb versenyt 
vivni az elsőosztályba jutásért. Ma már 
derby is van Pápán a ZSE Perui; 
mérkőzés. 

Lövészverreny. Vasárnap tar 
totta a kőszegi polgári lö. szegylet 
meghívásos lövészversenyét. Deielőtt 
a csapatversenyt bonyolították le 
Eredmények a következők: 1. A szom 
bathelyi polgári lövészegylet csapata 
627 egységgel, 2. Nagygencs csapata 
593 egységgel, 3. a kőszegi polg 
lövészegylet csapata 591 egységgel 
4 Szombathely b. csapata 53$ egy-
séggel. 5. Kámon csapata 536, 6 
Kőszeg gyári csapata 475 egységgel 
Délután volt az egyéni verseny. Több 
mint 30 lövő indult. A győzelme 
neglepetésszerüen Szitár László hir 
lapiró a Vasvármegye munkatársa 
szerezte meg, mint a szombathely 
polgári lövészegylet junior versenyzője 
133 egységgel, 2. G i l Dániel rendőr-

Hivatalos rovat. 
4530 1 — 1934. Közhirré teszem, 

hogy Vasvármegye Alispánja az alábbi 
eltételek szerint ingyenes, illeNe k :d 

vezméiiyes sertés p2stis elleni oUó-
tnyagot bocsájt a sertés tulajdonosok 
rendelkezésére: 1.) Teljesen vagyon 
alan gazdasági cselég és munkás, 
ovábbá 5 ho'dnál nem többel rendel-
kező kiskazda 5 drb-nál nem több 
sertése ingyenesen oltható. 2.) 5 drb-
on felüli, de 10 drb ot meg nem ha-
adó sertéssel biró tulajdonos, ha va-
gyontalan, valamint 5 holdtál több. 
1e 10 holdat meg nem haladó föld ié i 
rendelkező kisgazda 10 drb nál nem 
vöbb sertése 70°/0 os kedvezménnyel 
oltható. 3) 10 drb-on felüli, de 15 
drb. meg nem haladó sertéssel biró 
vagyontalan tulajdonos, valamint 10 
holdnál több. de 15 holdat meg nem 
haladó főiddel rendelkező kisgazda 
18 drb-nál nem több sertése 50% os 
kedvezménnyel oltható. Az ennél 
nagyobb sertésállománnyal, avagy 15 
holdnál több földdel rendelkezők 
kedvezményben nem részesitnetők 
Az ojtásból eredő állatorvosi költséget 
egészében a felek fizetik. Felhívom 
az érdekelt sertéstulajdonosokat, hogy 
igényüket mielőbb, de legkésőbh 
szeptember hó 3-ig a Városháza I. e 
20 sz. szobájában jelentsék be, ahol 
az oltandó sertések darabszám, dara 
bonkénti sulyok és fajtájuk jelenten 
dők be. Megjegyzem, hogy csak az 
olyan udvarokban lehet a sertéspestis 
elleni oltást foganatosítani, amelyben 
az összes sertések oltva lesznek 

Felhívom az 1913., 1914 és 1915 
években született é» jelenleg a város 
erflletén tartózkodó ifjakat, hogy — 

tekintimélk ül arra, hogy valamely 
tan ntezet hallgatói e vagy sem, — a 
testgyakorlás*-* kövezettek nyilván 
tartásába való felvétel védett haladék 
talanul, de legkésőbb folyó évi szép 
tember hó 10 ig személyesen elfogad 
ható személyi igazoló okmánnyal fel 
szerelve a tűzoltólaktanyában hétköz 
nap d. e 11—12 lg és d. u. 5—7 óra 
közti hivatalos órák alatt különbeni 
pénzbüntetés terhe melleit jelentkez 
zenek. 

5020-6—1934. Közhirré teszem, 
hogy Vasvármegye törvényhatósági 
biztosának az alábbi közérdekű hatá 
rozatai 1934 év. augusztus hó 27-től 
szeptember hó 10 éig 15 napi köz 
szemlére kivannak téve, amely idő 
alatt azok megtekinthetők és ellenük 
felebbezés adható be a polgármesteri 
hivatalban. 672^—1934. Kirchknopl 
Jenő tűzoltóparancsnok elölépése és 
illetményeinek megállapítása. 340-1 — 
1934. özv. Kéry Józsefné volt erdőőr 
özvegye nyugellátásának megállapítása 
1405 3-1934. A hivatásos tűzoltók 
ruha illetményének megállapítása. 

6764—1934. Felhivom mindazon 
bortermelőket, akik borkimérései nem 

oglalkozn-tk és ennek következtében 
kedvezményes boritaladó fizetésére 
gényt tartanak, hogy eziranti igényüket 

évi szeptember hó 4 tői 20 áig a 
város fogyasztási adóhivatalánál je-
entsék be; későbbi bejelentések te-
kintetbe nem vétetnek. 

6771 — 1934. Felhivom mindazokat 
akik utcaseprői áilásra pályáznak, 
hogy ezen körülményt f. évi augusztus 
tó 27 tői 31-éig a városgazdánál je-
entsék be, megjegyzem, hogy az 
összes utcaseprők felvál a:nak és csak 
40 év körüli emberek vagy fiatalab-
bak jöhetnek tekintetbe. 

Autós kirándulók figyelmebe. 
Kőszegen, a 

szabóhegyi 
Uj 

szerpentin-u t 
^készült, a forgalomnak átadva. — A 
szabóhegyi vendéglőben olcsó uzson-
nák és vacsorák. 

MOLOANKtNT lO Kiló vf IÓMA40' TAKAOlt H(| 
A R Z 0 P A C P 0 R Z 0 1 T IÜANTIN 

POPPÁCOIASSAL 
ü t t6«MiNT i«s (s T t n M t i t ö a a i i r 

icttAujiorr áaom .csnot zm?tó 
Pol lák Sándor cégnél 

Kőszegen 
- ^ . * 

a,tíiio« • «(VM HASWt «(K Mf irtrr(S"*>£TO 
UMUIOt r i SYAJtILA* l l IAOt 00«01 HAM VA«GO> I 

Árverési hirdetmény. 
A Várkö r 92. szám a la t t i ház, 

a kőszegi kir. közjegyző közbejötté-
vel. ennek hív. helyiségében 1934 évi 
szeptember hó 2. (vasárnap) nap-
ján d e. 11 ó rakor megtartandó 
nyilvános árverésen a legtöbbet Igé-
zőnek el fog adatni. 

Kiadó uj ház kerttel, három-
szobás összkomfortos 

lakással a Szabóhegven Felvilágo-
sítást ad : Tau^er Szabóbe v . 

Olcsón eladó $ ^ 
őszi tavaszi kabát. C in a kiadóban. 

Gubacsot 
minden mennnylségben 

vásárol. 
Szombathelyi Bőrgyár r,t. 

Szombathely. 

E L E K T R O 
B I O S K O P 

aug. 26 : Vasárnap, 

Szigorúan csak 16 é v e n felülieknek! 

Zöld méreg. 
Csak erős idegzetüek részére. 

Hangos kiséröműsor. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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