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Vidékre póstán Pengő 

Külföldre egy évre 4 dol lár 
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Felelős szerkesztő: 
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Kiadótulajdonos: 

Róna i Frigyes 

Vdrkör 39. sz. Tslcfonsztfm 23 

Hirdetési ralimé* waonuÉhrt * ftUfc. 
H i rde tések d i j a e l ő r e f i z e t e n d ő 

RjilMér sora *0 fflMt 
Sz f l ^UzOt t f rekldmhlr sora 20 ffflÉL. 

Visszakapjuk 
Burgenlandot?! 

„Burgen land . " Mi lyen furcsán 

hangzik. M é g tiz és egynéhány 

év mú lva is idegenül cseng a 

fülünkbe. Ezeréves hazánk testé-

nek egy részét keresztelték igy el 

az osztrákok. D e csak ő k : a mi 

szemünkben csak Erdély, csak 

Bánát, csak Felvidék és — csak 

Nyugatmagyarország létezik: Bur-

genland n e m ! 

Az i ga zság a mi o lda l unkon 

van. A z osztrákok is érzik ezt. 

A napokban olvastuk, hogy Bécs-

ben magyarbará t egyesület (MA-

G Y A R B A R Á T O S Z T R Á K O K SZÖ-

V E T S É G E ) alakult , amelynek 

cé l ja : v isszadni a magyaroknak 

önként , mint j ogos tula jdonosok-

nak, Nyuga tmagyországo t . 

A nemes osztrák férfiak igy 

érvelnek. A z osztrák nép becsü-

letén esik folt, ha továbbra is 

megtart ják Burgenlandot , ami t 

úgyis csak a kisantant cselszö-

vése juttatott nekik, hogy éket 

verjen a két nemzet barátsága 

közé . Ha az osztrákok nem ad-

nák vissza ezt az elorzott fö ld 

sávot, az egykori l eghűbb bajtár-

saknak — irja a magyarbará t 

osztrák egyesület k iá l tványa — a 

leghá lá t lanabb nác ió lennének 

azzal a magyar nemzettel szem-

ben, amelynek fiai másfél száza 

don keresztül tízezrével hul l tak 

el a keresztényi hit és Bécs hősi 

véde lmében . Ha Nyugatmagyar-

ország l akosságának egy része 

németül is beszé l , ezek olyan 

telepesek, akik a magyar ven-

dégszeretet következtében kaptak 

otthont Magyaro rszágon , de nem 

azért, hogy jogot formál janak az 

országrésznek erőszakos elszaki-

tásához. 

Igen. E z becsületes beszéd. Ha 

a többi o rszágok fiai is igy fog-

nának kezet az Igazság trónusa 

előtt, ugy csakhamar va l ósággá 

derengene a Magyar Igazság. 

Köszön t j ük e nemes gondol-

kozású osztrák férfiakat, akik 

ebbe a zűrzavaros ön ző v i lágba 

bele merték dobn i a magyar 

igazság tudatát . 

Kü lönösen nekünk kőszegieknek 

jelent sokat a magyarbarát oszt-

rákok terve. Ha va lósággá vál ik, 

mindent visszanyertünk. Városunk 

ipara és kereskedelme, újra vissza-

kapja régi fogyasztóit, m inden 

küzde lem, baj , melyet az átkos 

Tr ianon zuditott Kőszegre, egy 

csapásra megszűnne : a város 

bizton nézhetne a j övő elé . . . 

D e csak akkor, ha va lósággá 

érik a t e r v . . . Ha az osztrák 

nemzet megérti néhány nagy fiát 

és visszaadja a „Várak fö ld jét" 

jogos tu l a jdonosának : Magyar-

országnak. 

Nem kell hangsú lyoznunk , hogy 

ha csak egy kis részen is, ha 

csak egy keskeny fö ldsáv önkén-

tes visszaadásával is, megtör ik 

a trianoni dé l ibábot , ugy nem 

soká késhet a magyar remény-

ségen, a magyar akaraton á t : az 

uj magyar É l e t ! 

mely? a gyermeknevelésnek funda 
mentuma. Ebből sarjadzik ki az a 
násik tényező, mely mozgatója, élte-
tője a családi életnek, t. i . a szeretet. 

Nem a majomszeretet, sem a 
szeretetnélküliség az a nevelői kellék, 
amely őszinte ragaszkodást váltja ki 
a gyermekből, hanem a következe-
tesség mindea cselekedetben, az 
ajándékozásban, a büntetésben, a di-
cséretben és a gáncsos^odásban. 

Akik a gyermekeiket csak a sors 
szerencséjére bizzák, azok pusztán 
szülői ösztönükre hallgatva ne/el ik 
tel őket s nincsenek tudatában ren-
deltetésük fontosságának, t. i. hogy 
eletüknek folytatása gyermekeik életé 
ben inkarnálódik. (K. J.) 

Szülők és a gyermekek. 
Időszerű téma volt mindig, de 

különös aktualitást ad neki a küszö-
bön álló uj iskolai év. 

A szülők *és gyermekek közt fenn 
álló viszony régtől fogva foglalkoz 
tatták a neveléssel baj lódó pedagó 
tusokat és szülőket egyaránt. A mai 
nodern mentalitás homlokegyenest 
ellenkezik a régivel. Azelőtt a szülök 
és gyermekek közti viszonyt a ha 
gyományokhoz való ragaszkodás jel 
lemezte. Minden életnyilvánulás, meg 
oldásra ráró feladat a hagyományok 
erős. támasztó pillérein épült fel. Vol 
minden problémához analóg eset 
amelynek másolása átsegítette az em 
bereket a nehézségeken. 

Ma minden másképen van. Eltá-
volodtunk a hagyományoktól. Uj uta 
kat, uj megoldási lehetőségeket ke 
résünk, amivel egy boldogabb kor el-
jövetelét reméljük Nem kell a régi 
és nem kell a gyermeknek a szülő 
lanrtcsa, intelme. A srakadék, mely a 
generációk közt termeszetszeiűleg 
fennáll, ezáltal elmélyül, néha való 
ságos tátongó örvénnyé válik. Innen 
van, hogy a szülők elveszítik élő 
gyermekeiket, t s gyermekek nem ta 
lálják meg velük egy tető alatt élő 
szüleiket. 

Két tényező az, ami a szőlők és 
gyermekek közti viszony szorosabbra 
fűzését lehetővé teszi. Az egyik *z 
anyaság és apaság szentsége, a másik 
a szeretet. Az előbbit a szülőknek 
komolyan kell venniök. Az anyaság 
és apaság, mondjuk szülőiség szent-
sége csak akkor lesz azzá a gyermek 
szemében, ha a szülők annak öntu-
datos hordozói és életüknek a gyer 
mekeikben való továbbélését látják, 
afölött szent kötelességérzettel őrköd-
nek. A gyermekek szülőikben látják 
azt a magasabb életideált, melyet kö-
vetniök kell. Viseltessenek hát a szülők 
oly nemes lelkülettel gyermekeik iránt, 
hogy erre az életideálra méltók le 
gyenek. Ezzel tölt ik be a szülőiség 

Weisz Vilmos kemeneshögyeszi 
lelkeszt választotta meg lelkészéül 

a kószái evang. gyülekezet. 
Mult vasárnapon, szept. 9 én ke 

rült betöltésre a dr. Tir tsch Gergely 
lemondásával megüresedett ev. lel 
«eszi áliás. A lelkészválasztó közgyü 
lést Zongor Béla körmendi lelkész, a 
vasi közép egyházmegye esperese 
hivta össze, az ő elnöklete, valamin 
dr. Schneller Aurél egyházmegyei má 
sodft lügyelő társelnöklete mellett foly 
le a méreteiben is impozáns gyüles, 
sz i f júsági egyesület előadótermében. 

Az elnöki emelvényen foglalt he-
lyet a gyülekezet felügyelője Beyer 
János dr. ezredes orvos, valamin 
Garam Zoitán helyettes-lelkész is. A 
lelkészválasztási szabályrendelet meg-
felelő szakaszainak ismertetése után 
Zongor Béla esperes feltette a kérdést, 
kíván e a közgyűlés névszerinti sza 
vazást, vagy közfelkiáltással óhajtja-e 
betölteni az üresedésben levő állást, 
mire a zsúfolásig megtelt terem kö-
zönsége egyhangú felkiáltással foglalt 
i l lást Weisz Vi lmos lelkész mellett s 
•M hosszantartó éljenzessel ünnepelte 
A dijlevelek és mellékleteinek aláírása 
után véget ért 'a gyűlés, melyről a 
bivek boldogan távoztak, abban a tu-
datban, hogy olyan lelkészre esett 
választásuk, aki méltó leead a kőszegi 
ev. gyülekezetben papi hivatalt viselt 
nagynevű elődökhöz. 

Weisz Vi lmos lelkész Gölnibáayán 
Szcpes megyében született, a theoló-
giát Eperjesen végezte, majd mint 
segédlelkész dr. Kapi Bsla a dunán-
túli kerület püspöke mellett Szom 
tathelyen működőit , s innen került 
Kemeneshögyészre, ahol 13 éven át 
elkészkedetl s ilyen minőségben érte 

a kőszegi gyülekezet meghívása. 
Az uj lelkész uj munkaterét ok 

tóber közepetáján foglalja el. Műkö-
dése elé nagy várakozással tekint a 
kőszegi gyülekezet. 

OLCSÓSÁGI HULLÁM! 
fl SÖRKERT-ben ma délután 
egy adag malacpecsenye páro l t 
káposzta salátával csak 7 0 f . 
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Rohonczi Hajak Károly megtelt. 
5 napi szenvedés után szombaton haj-
nalban halt meg Kőszegen rohonczi 
Hajek Károly nyug. tábornok. Az el-
halt 1918-ban a forradalmak kitörése-
kor leszerelt és nyugdíjba vonult és 
Kőszegen töltötte napjait egészen ha-
láláig, ahol ugy a polgári, mint a 
katonai társadalomban igen nagy tisz-
teletnek örvendett. Elnöke volt a kő-
szegi Nyukosznak és a Polgári Kör-
nek, mely két egyesületbea fejtett ki 
társadalmi tevékenységet. Egyébként 
csendes visszavonultságban élt váro-
sunkban egészen tegnapi napon be-
következett haláláig. 

Hajek Károly 1861-ben született 
Sólyomlipcsén. Atyja, néhai Hajek 
Károly kir. erdőmester volt, anyja 
Szájbely Sára, Szájbely országgyűlési 
képviselő leánya. Középiskoláit Sel-
mecbányán végezte, majd Budapestre 
került Hajek Károly az egyetemre és 
itt a földrajz és történelem tanára tett 
Már mint kész tanár került a katona-
sághoz, ahol csakhamar felismerték 
kiváló tehetségét, úgyhogy mint tar-
talékos hadnagy aktiváltatta magát és 
a magyarországi katonai reáliskolák-
ban tanított, majd tanára lett a bécs-
újhelyi akadémiának, a hadiiskolának 
os a soproni főreáliskola megszerve-
zésében is tevékenyen működött. De 
nemcsak mint tanár, hanem kitfinA 
katona is csakhamar magára vonta 
felsőbbségeinek figyelmét, úgyhogy ax 
1914. évben, mikor a háború kitört, 
Hajek Károly lett a 18. honvédezred 
parancsnoka. Mint ilyen küzdötte vé-
gig a háborút, a román, orosz és 
olasz harctereket járva és sok kitün-
tetést szerezve. Legénységének atyja, 
tiszttársainak jóakaró feljebbvalója és 
bajtársa volt. 

Halálát feleségén, szentgyörgyi 
Czeke Katalinon kivül gyermekei: 
Zoltán pénzügyi fogalmazó, Sári a 
Nemzeti Színház rendezője és Lujza 
az OKH tisztviselője, azonkívül a ki-
erjedt rokonság, köztük a Czeke-

család gyászolja. 

Haláláról a hozzátartozók a kö-
vetkező gyászjelentést adták k i : 

özvegy rohonczi Hajek Károlyné 
szül. szentgyörgyi Czeke Katalin maga 
és gyermekei: Sári és Lujza és menye 
dr. rohonczi Hajek Zoltánné, unokája 
Oltó, valamint a többi rokonok ne-
vében szomorodott szívvel jelenti, 
hogy a legjobb férj, atya, após és 
nagyatya rohonczi Hajek Károly nyug. 
m. kir. honvéd tábornok, a hadidi-
szitményes Lipót és Vaskoronarend 
II. osztályának lovagja, a hadidiszit-
ményes katonai érdemkereszt, a ka-
onai érdemérem, a Károly csapat 
kereszt, a német vaskereszt 11. osz-
ályának és más kitüntetéseknek a 
ulajdonosa, a Nyukosz kőszegi fő-

csoportjának és a Polgári Körnek 
elnöke, életének 73., boldog házas-
ságának 43. évébe." 5 napi szenvedés 
és a halotti szentségek ájtatos felvé-
ele után szeptember hó 14-én az 
Úrban csendesen elhunyt. A megbol-
dogult földi maradványait az Árpád-. 

n Egyes szám ára 16 fillér. 



2. Kőszeg és Vidéke 1*34 szeptember 16. 

tér 15. számú házban fogjuk f Irava 
talozni és f. hó 17-én, hé'főn délután 
4 órakor a kat. anyaszentegyház szer 
tartásai szerint beszenteltetni es ez 
atán a családi sit boltba helyezni 
Lelki üdvéért az engeszteld szentmist 
áldozatot kedden, szeptember 18-án 
délelőtt 9 órakor fogjuk Jézus leg 
szentebb Szivenek templomában a; 
Urnák felajánlani. Kőszeg, 1934. szép 
tember lo én. Nyugodjék bekeben. 

Legyen Kálváriánk bucsujárohely, 
Elmúlt számunkban pendítettük 

meg ez eszmet s máris kaptunk erde 
kes helyeslő hozzászólást. 

„Osli kisközség Sopronmtgyében 
és bucsujaróhely Kis tempiomat, 
atr.elyntk gyönyörű főoltárát a mária 
ceili Mária szoborhoz hasonlóan min 
tázott, igen szép Mária szobor disziti 
ezrivel keresik fel ^ győri és soproni 
zarándokok. Az elmúlt vasárnap & 
körű,fekvő közsegek processziós tö 
megein kivül Győrből különvonatta! 
kereste fel a megyéspüspök és segéd 
püspöke vezetésevei a győri közönség 
közel ezer főnyi tömege. A délutár. 
megtartott Actio Caiholica gyűlés civil 
szónoka a gyón egyházmegyei actió 
által a győri közönség óhajára felkéri 
dr. Freyberger Je.-;6 városi tiszti fő 
ügyészünk volt. 

Ma vasárnap a soproni intelli 
gencia irdult el különvonattal Oviiba 
a soproni prelátus-plébános es a/ 
alispan vezetésevei; ezalkalommal az 
Aciió Cathoiica gyűlésén Huszár Mihály 
sárvári tpatplebanoson kivül a kapu 
vári főszolgabíró mond beszédet. 

De az egyházme^yen kivül it 
nagy tömegek keresik fel a kies, kis 
buciujaróheiyet, amelyhez egyebkén 
sem csoda, sem legenda nem füze dik. 
kedves kis hansági falu, de 6 km.-re 
a vasútállomástól. 

Milyen óriási tömegeket lehetne 
az ország legszebb Kálváriajara, a 
kőszegire elhozni! 

A lelkek gyógyításán felül mit 
jelentene ez a varos kereskedőimé 
nek. iparának, idegenforgalmának? 

Aki halvány kepet akar erről al-
kotni. menjen el egy ilyen zarándok-
latra Osliba. Hiszen már missziós 
rendhazunk kis csoportokra berende 
zett idei zárt lelkigyakorlatai is azt 
mutatjak, hogy a hasonlíthatatlanul 
mély lelki hatason kivül a város meg 
tépázott es sarbahurcolt hirnevenei 
helyrehozásán is felül a nyári tdegen 
forgalom leren mar a- első évben a 
legelső intézményünk lett. 

Pedig ehez az intézményhez já-
rult hozza a varos a legkisebo áldo-
zattal, de meg a megszavazott segélyt 
sem fizette ki ttljesen a mar napig 
sem. Majd a szamok ktatiszukaja és 
a tenyek logikája kinyitja a hályogos 
szemeket is." 

O l c s ó c l p ö v á s á r f Mm 
den igényt kieleguően befelezheti 
cipöszuksegleiet a Cipoiparosok Fótei 
10 szamu uzlctebeii (hreyberger ceg 
nel.) A legdivatosabb nOi, ferti «s 
gyermekcipők, továbbá mindennemű 
torna, tennisz es idenycipok kaphatók 
rcnd«ivül jutányos aroi*. Ugyanitt ja 
viiasok gyorsan cs töltetlen pontosan 
elkészülnek. Araink es a minőség tesz 
a legjoob rekiam számunkra. Tekintse 
meg veielkenyszer neikul cipőinket. 

AU10 tk motor-
kerékpár 

• liyohb kullolUi KytrtBAnyokban fcaranciíval, 
autóalkatrészek 
0»szr* olaai, trancia c» amerikai autókhoz, 

felszerelést cikkek 
legolcsóbbak: 
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HÍREK 
Waisbecker Jenő emléktáblá já 

nak leleplezése Kőszegen. Brnsó 
se<es szép ünnepély kereteben leplez 
t*k 'e Kőszegen a temető kerítésének 
faláDcin elht.-lyt zett Waisbecker Jenő 
emléktáblát szeidan delelőtt. A temető 
bejáratához közel vezették a kommu 
nizmus alatt Waisbecker Jenő népfel 
kelő századost, akit Szamuelly halálra 
itélt és akit a temető kapujához közel 
qolyó általi halállal ki :s vegeztek, miy 
Hersics Györgyöt a temetőben végez 
tek ki. — A hely, melyre a martir 
Waisbecker Jenő vere folyt virágokkai 
van mtgjelölve, a temető falában 
pedig a varos közönsége egy már-
ványtáblát helyezett el, rajta e felírás 
sal: E helyen lelte vértanú halálá' 
Waisbecker Jenő népfelkelő százados 
1919 junius hó 6 án. — Az ünnepségre 
feltűnően sokan jöttek össze a várót 
közönségéből: ott voltak az össze.*-
hatoságok, katonai és polgári hivata 
lok vezetői, iskolák, intézetek, egyesü 
letek kiküldöttei, az egyházak lelkészei 
és sokan mások Waisbecker Jeni 
tisztelői és barátai közülés ott volt di 
Thirring Guszlav ny. főv. statiszt. hiv. 
igazgató es neje szül. Waisbecker Irér. 
az elesett Waisbecker Jenő nővére. — 
Az ünnepi beszédet vitéz dr. Nagv 
Miklós polgármesterhelyettes mon 
dotta, aki mély hatású beszédben 
néltatla a hazafiúi erényeket, a haza 
ért való örfeláldozást, mert szép es 
dicső dolog a hazáért meghalni. A 
honfiúi szeretetnek, a bátorsagnak é̂  
hüsegnek példakepét rajzolta meg n 
szónok lendületes beszédében, mely 
nek végeztéül az emléktabla alá i 
város közönségének koszorúját he 
yezte el. A nagy hatással fogador 
beszéd után az egybegyűltek a Hím 
nuszt énekelték el, melynek elhang 
zasával az ünnep?eg véget is ért. 

Visszaérkezett szabadságáról 
a kőszegi rendőikapitanyság vezetője, 
dr Vastagh Zoltán m. kir. rendőrka 
pitány, s a kapitányság vezeteset újból 
tvette. 

Szabadságon, vitéz Mányay Emi! 
a kőszegi rendőrkapitánysághoz be 
osztott m. kir. rendőrfelügyelő két 
hetes szabadságát megkezdte. Helyet 
ttsitéseröl gondoskodás tör'.ént. 

Elismerés. A kőszegi rendőrka 
pitányság dicséretet kapott az oiasz 
akadémikusok fogadtatásával kapcso 
latban. A honvédelmi minisztérium t 
következő levelet intézte dr. Vastagh 
Zoltán rendőrkapitányhoz, a kőszegi 
rerdórkapitánysag vezetőjéhez: „A 
lómai és napolyi kollégiumi növen 
dékek magyarországi látogatásának 
eredményes megrendezése es lebonyo 
'iiása körüli közreműködésért a kőszegi 
rendőrkapitányságnak köszönetemet 
fejezem ki. Gömbös s. k. honvedelmi 
miniszter." 

Hir te len halál. Súlyos csapást 
mert a sors krze Mayer János van 
deglős polgártársunkra és családjára. 
A kérlelhetetlen nagy kaszás kiragadta 
családja köréből a haz úrnőjét, a 
gondos anyát szorgalmas és tevékeny 
eletének 50. évében. Csütörtökön dé* 
ei'.tt kertjeben munkálkodott, amikor 
hirtelen rosszul lett és összeesett 
Azonnal hivattak orvosokat, akik ér 
vagással és minden lehetővel meg 
kísérelték mtgmtnteni az életnek, 
azonban a beteg nem nyerte vissza 
eszméletét és délután fél 2 órakor 
kilehelte lelkét. A hirtelen elhalt ven 
dtglósné nem csak városszerte, hanem 
a környéken is általános tiszteletben 
es megbecsülésben állott. Halál híre 
ptrcek alatt terjedt el az egész város-
b?n es osztatlan részvétet keltett. Te-
metese tegnap délután volt ériási 
részvét mellett a helybeli temetőben. 

Gépiráai Jutányosán 
\611olok. Cím a kiadóban. 

Kinevezés. A vallás és közokta 
tásügyi miniszter Kincs István p?ip;*i 
preláiust Vasvármegye iskolánkivüii 
népművelési bizottságának ta^jáv 
nevezte ki. 

Halálozás. Becsben elhunyt özv 
Kretsckek At;oslne született Dosztál 
Gizella 88 éves korában. Régebber 
kőszegi iakós volt és naj.y jótevőj-. 
a szegényeknek. A Jézus Szent SziVt 
templomanak egyik örökbecsű üveg 
festészeti diszablaka az ő adománya 

Megnyí l tak az iskolák kapui. 
A bencesgimnáziumban, a tanitóktp 
zőben, a fiúpolgáriján a Veni Sancu 
11 én volt, az előfdások 12-én kez 
didíek. A zardaisko^ák Veni Smc'ej 
12 én, leánylictum évmegnyitoja szin 
tén 12 én volt, az előada?ok pediv 
13-án kezdődtek. Az elemi iskolákbar 
is kezdetét vette & tanítás. Ezekbe ai 
iskolákba eddig Összesen 1844. tanuló 
iratkozott be. A tavalyihoz képest 
örvendetes gyarapodást mutat a leány 
gimnázium az idén 120, tavaly 106 
'áruló, a polgári iskola az iden 18<> 
tavaly 160 tanuló. Kevés el'.éres mu 
tatkozik a bttncésgimnáziumnál â  
iden 308, tavaly 3( 6, a tanitókepzőné 
az idt'n 122, tavaly 133, a pótheira 
•ások még emelni fogjak a létszámot, 
i »ani:ónőképzőnél az iden 161, tava y 
163, a leánypolgáiinál iden 158, tavaly 
162. Az elemi iskoláknál nem annyira 
az összlétszámnál, mint az I. osztalyba 
beiratkozott tanulóknál játszik a csök-
kenés. A katolikus elemi iskolája 311 
(I. osztályba 54.), Az evangélikuv 

elemibe 150 (az 1. osztályba 27). A 
eányeleminél 290, (az I. osztályb* 4 i t 
\ gyakorlóba 43 tanuló iratkozott be. 

A Po lgár i Kör elnöksége ezu'ot 
is felkéri tagjait, hogy nagy érdemi' 
elnökének temetésén testületileg részt 
venni szíveskedjenek. Indulás a Kös 
helyiségebői. 

Exportképes lőtt 

bármely mennyiségben a 
legmagasabb napi áron 

vesz Nóvák Ferenc 
Várkör 22. 

Helyettesítés. Budaker Gusztáv 
kőszegi evangélikus tanítót, aki tulyos 
lábopeiációja miatt egyelőre nem tart 
hat előad,isoAat, Schád Jenó oki. 
tardíó helyettesíti. 

Nem lesznek képviselőtestü let i 
tagválasztások október 2 án Mim 
arra a legilletekesebb helyről ertesü 
lünk, a Kőszegre okt. 2 ra tervezett 
választások terminusát elhalasztották 
A váiasztásokra december hó folya-
mán, vagy november hó végén kerüi 
a sor. Az elhalasztás egyedüli oka, 
hogy ezévben kerülnek sorra a tör 
vényhatósági választások is s hogy 
ne kelljen Kőszegen ketszer választani 
i közönségnek, egy nap tartják meg 
majd mindkét választást. 

Adományozás. A Stáyerházaknál 
felépítendő kapolna alapra e héten a 
következő adományok érkeztek be 
Dr. Pethó Ernő egészségügyi főtaná 
csos 5 P, a szombathelyi közkórház 
o ivosJ es alkalmazottai közötti gyűj-
tésből 23 P. 60 fillér. 

Az adóf t l szó lamlás i b izot tság 
hétfőn és kedden targyalta a felebbe 
zett adóügyeket Kiss István pénzügyi 
t; nácsos előadása melleit. A bízott 
sági tagok közül lesztvettek Kőszegi 
József aleinök, Müller Ferenc, Dömö-
tör Gyula, dr. Schneller Aurél, Sulyok 
Ferenc és Schafftr Gusztáv. A leg 
több felszólamlás kedvező elintézést 
nyert, ha kifogásait megfelelő bizo-
nyítékokkal alátámasztotta. 

Torkos László kö l tő a Petőfi-
t msaság tagja, aki Kőszegen született, 
most tölti be életének 95. évet. Bizo-
nyára kevesen tudták íddig, hogy az 
oiszagos nevü költő városunk szülötte. 
Torkos László október 2-an lesz 95 
éves, ebből az alkalomból a város 
vezetősége üdvözlő táviratot küld a 
város neves szülöttének. Mi is üdvö-
zöljük a 95 évts Torkos Lászlót. 
Munkásságával később bővebben fog-
lalkozunk. 

A Szinpárto ló Egyesület ma 
fontos ügyekben választmányi ülést 
tart délelőtt V411 órakor a varosháza 
polgármesteri szobajában. Ugyanezen 
értekezletre meghívta az elnökség az 
iskolák igazgatóit is az ifjúsági elő-
ad.sok ügyében. 

A Revíziós L iga ma vasárnap 
délelőtt V41Ü órakor a városháza 
polgármesteri szobájában választmányi 
úiést tart, amelyre tagjait ezúton is 
meghívja az elnökség. 

A Sportegylet közgyűlése. Ma 
tartja a Sportegylet 22. évi rendes 
közgyűléséi a városhaza közgyűlési 
termében délelőtt 11 órai kezdettel, 
amelynek tárgysorozata a következő: 
megnyitó, ügyvezető rövid beszámolója, 
4 társelnök valasztása, szakosztály-
vezetők jelentései es tervei a jövőre. 
Zarszá nadasok, esetleges indítványok, 
zárszó. A közgyűlésre, amely iránt 
•tagy az érdeklődés, ezuion is meg-
hívja a KSE tagjait és a sport ba-
rátait. 

A szabóhegyi k i rándu lóhe lyet 
nagyon megszerette a közönség. Van 
itt egy jó lépcső a szerpentin útról a 
vendéglőbe. De az a lépcső, amely a 
vendéglőből a domb felé vezet, ez 
najdnem életveszélyes. Nem tudjuk 
kit illet ennek rendbehozatala, de akit 
illet, kérjük hozza rendbe. 

Eltűntet ik a K i rá l yvö lgy felé 
vezető K i rá ly utcában a már sok 
panaszra okot adó disztelen árko t . 
Nagyon heiyes intezkedes. Ez a kicsi 
de annal élenkebb forgalmú utca 
megérdemli a szépítést, d kibővítést 
Most leraknak üt vagy 120 meter 
betoncső csatornát s ezáltal az árkot 
is eltüntetik, az utat is szélesitik. A 
munkálaiok rövidesen befejeződnek. 
Volna a varosban még jo egynéhány 
hely, ahol hasonló munkálatok sür-
gősen elkelnéneK, rt miijük sorra 
kerülnek valamenyien, ha nem is 
azonnal. 

J ó l f á r , ha megtekinti a 
Freybe.gtr ceg 10. sz. cipőüzletben a 
egujabb világmai kás cipőket. Iskola 

cipők, tornacipők. Legújabb divatci-
pokben nagy választék. Rendkivül 
olcsó árak. Mindenki rcegtalalja igé-
nyeinek legmegfelelőbb cipőjét. 

A hernyófogógyürük kirakásá 
nak ideje elerkezttt es a gyümölcster-
méssel foglalkozó közönség figyelmét 
felhívjuk arra, hogy a gyűrűket a 
saját érdekeben is rakja ki. 

A tervezett „Egészségügyi 
sorozás" és Kőszeg. Neuber Ede 
debreceni egyetemi lanár, vizsgálata 
alapján amelyben kimutatja, hogy az 
elemi iskola 1 osztályaba kerülő gyer-
nekek közül igen sok a gyenge és 
betegsegre hajlamos, a kultuszminiszter 
azzal a gondolattal foglalkozik, hogy 
nz ilyen gyermekek számára erdei is-
kolákat és gyermekszanatóriumokat 
iétesit. Kőszeget azért érdekli a kul-
tuszminiszter terve, mert ujabb lehe-
lőség kínálkozik, hogy «gy szép köz-
intézménnyel gazdagodjék. El is kell 
követni mindent, hogy a vaios, amely 
valószínűleg alkalmas az ilyen erdei 
iskola létesítésére, szintén kapjon egy 
ilyen iskolát. 

Községegyesités. Seregélyháza 
és Ludad községek végleg egyesültek. 
Az uj község neve : Gyöngyösfalu. 



szeptember Ifi. Kőszeg és Vidéke 3. 

Egyházi zene a jézus Szive 
templomban. Ma a 10 órai nagy 
misen az egyházi énekkar Reimann: 
F dur miséjét, offertóriumkor pedig 
Deák—Bárdos: Himnusz Szent Ceci-
liához c. éneket adja elő. 

Bencés diák összejövetel . A 
kőszegi bences diák szövetség össze 
jövetele a napokban folyt le, mtly 
alkalommal dr. Freyberger Jenő elnök 
meleg szavakban méltatta érdemeit 
Kováts Arisztid pannonhalmi alperjel-
nek a volt kőszegi bencés gimnáziumi 
igazgatónak, aki egyszersmind a diák 
szövetség igazgatója is volt, majd 
szeretettel köszöntötte az uj igazgatói 
Soiymoss Károly Vendelt, kiemelvén 
az uj igazgatónak kőszegi kapcsola 
tait és ismert nagy agilitását es sok-
oldalú tevékenységét. Soiymoss igaz-
gató meleg szavakban válaszolt az 
üdvözlésre es arra kérte a diákszö 
vetseg tagjait, hogy tovább is a meg-
kezdett uton haladva támogassák ót 
munkájában. Bemutatta ezután dr 
Németh Bódog jegyző az egyesület 
budapesti elnökstgéhez intézendő be 
szánoló jelentést, melyet az összejö 
vetel elfogadott. Mivel a legutóbbi 
közgyűlés Aibócz Imrét megválasz 
totta pénztárosnak és eddigi tisztsé 
geröl a számvizsgáló bizottságban 
lemondott helyét Lendvay Endre gyógy-
szerésszel töltötték be. Részletesen 
foglalkozott ezután az összejövetel 
Kováts Arisztid volt igazgató emléké 
nek megörökíteni célzó alapítvány 
létesítésének kérdésével és elhatarozta, 
hogy a legmelegebben pártfogolja és 
propagálja az ügyet, mégis mivel ai 
alapítványra az adományozások mos1 

folynak be, végleges határozatot a 
szövetség csak a jövő hónapban hoz, 
amikor már kialakul a helyzet az adc 
mányozás kérdésében és az adoti 
htlyzeihez képest fog akkor a szö 
vetseg a létesítendő alapitványho7 
hozzájárulni. — Több kisebb jelen 
tősegü ügy bejelentése után az uj 
igazgató meg hosszasabban elbeszél 
getett kedélyes hangulatban a diák 
szövetség tagjaival, megtárgyalva az 
idei év programmját. 

A „Kőszegi ált . Temetkezési 
Segélyegyesület" 2 elhalt tagja után 
a 147. es 14d. sz. szelvényekre esedé 
kts segelydijak beszédesére sz»p: 
lo án d.u. Vj2 órakor pénztari órat tart. 
Az Összes kü.önösen a hatralékos ta 
gok fizetésre felkéretnek. 

Vetömagkiosztás. F. hó 17 én 
d. e. Acsádon a járási gazdasági fel-
ügyelő kedvezményesáru bánkuti bu 
zavetomagot oszl ki. Korlátlan meny-
nyiségü vetőmag kapható. Csere utján 
is beszerezhető a bánkuti vetőmag 
amely esetben a csere buza jóminő-
ségii, jól rostált, üszögmentes kell, 
hogy Ügyen. A készpénz ára a ban 
kuti vetőmagnak a helyszínen a va-
sárnap reggel megjelenő Budapesti 
Közlönyben közölt hivatalos ár szerint 
lesz megállapítva. Az 50 holdon aluli 
gazdák szállítási téritmény'ien része-
s ü l n i , amely a helyszínen kerül ki 
fizetésre készpénzben. 

Mozih i rek . Ma vasárnap Ftdák 
Sári clsó magyar filmjét „Iza néni"-1 
mutatják be a kőszegi moziban. Ez a 
legdrágább magyar film. Művészileg 
technikailag és minden egyéb szem 
pontból is tökéletes film és kitűnő 
itrtdenta alkotás. Meghatóan szép 
a film befejező jelenete a megszállt 
terűletekről özönlő diadalmas magyar 
ifjúság felvonulása. — Csütörtökön is 
játszik a mozi olcsó helyárakkal, 
rendkívül izgalmas filmet, „Rejtélyes 
merénylet". Különös, izgalmas történet 
amely St. Moritzban játszódik le. Fő 
sunplő je Hermann a Varsói bál de 
tektiv fónökenek alakítója. 

Versenyeken efiU»zer használt tenisz-
labdák is kaphatók a ífötér 10. számú 
üzletben. 

Százezrek hi tval lása lesz a 
kato l ikus nagygyűlés megnyitó 
ünnepsége. A katolikus öntudat meg 
nyilatkozása lesz az idei XXV. jubi 
láris katolikus nagygyűlés. Igazi tö 
meg demonstráció lesz szeptember 
23 án, vasárnap délelőtt 10 órakor 
Budapesten az ügeti vetseny pályán 
kezdődő megnyitó ünnepség és ugyan 
aznap délután a főváros utcáin végig 
vonuló Eucharisztikus körmenet. Az 
Ogetőverstnypalyára a kettős keresz-
tes nagygyülési jelvénnyel lehet be 
lépni. A jegyek kiadásat ma kezdte 
mtg az Actió Catholica központi iro-
dája és a tömeges igénylesre való 
tekintettel kéri, hogy kivált a vidék 
és Budapest környékének katolikus 
sága a pénz előzetes beküldésével 
még ezen a héten váltsa meg a nagy 
gyűlés jegyeit, mert csak igy tudja 
biztosítani, hogy a megrendelésnek 
eleget tud tenni. Az Ügetőverseny 
pályán a tribünök ugy állnak és a 
beszédeket továbbító niegafonokat ugy 
szerelik /el, hogy mindenhol egyfor 
mán lehet majd hallani az elhangzó 
beszédeket. A nagygyűlés minden 
mozzanatára vonatkozólag az Actió 
Catholica központi irodája (Budaptst 
IV., Ferenciek tere 7.) amely állandó 
permanenciában van, a legnagyobb 
készséggel ad felvilágosítást. 

Kisgyűlés vo l t e héten. Nem 
volt különösebb targya. Bizottságot 
küldtek ki, amely felülvizsgálja 
megye uj költségvetései. A hétfői 
megyegyülés elé kerülő ügyekből 17 
látott javaslattal, saját hatáskörben 
pedig 48 ügyet intézett el. ötnegyed 
óra alatt végeztek c tárgysorozattal. 
Egy kőszegi vonatkozású ügy volt 
Annak idején vitéz Szabadváry Ferenc 
javaslatot terjesztett a megyegyülés 
elé, kérve a Kőszeg rőti közlekedés 
olcsóbbá tételét. A kereskedelmi 
miniszttr most közölte, hogy erről 
azért nincs módjában gondoskodni, 
mert ez az osztrák szövetségi vasutak 
hatáskörébe tartozik. (Az osztrák szö-
vetségi vasutak pedig, ahová ez ügy 
ben szinten fordultunK, arról értesítet-
tek, hogy a magyar kormány hozzájá 
rulása nélkül ez ügyben nem dönt 
h-tnek). 

Rövidesen megszűnik Kösze 
gen is a bor rava ló rendszer A 
tervezet már elkészült és rövidesen 
megjelenik a rendelet, amellyel vég 
legesen rendezik a borravaló kérdést. 
Legfőbb pontjai fogadókban, vendég-
lőkben, kaveházakban a borravalo 
endszer megszűnik, sem tulajdonos 

nak, sem alkalmazottnak borravalói 
elfogadni nem szabad. Ezentúl kiszól 
gálási dijak lesznek felszámítva s ez 
12°/0-nál több nem lehet s minden 
elszámolásnál fel kell ezt tüntetni. A 
kiszolgálásért szedett díj egészben a 
vállalatnak a vendégek kiszolgálásával 
foglalkozó alkalmazottait illeti s azt 
közöttük megfelelő arányban szét kell 
oszlani. A bűntető sankciók szerint 
pincért, aki borravalót elfogad, örökre 
kitiltják a pincérek szakszervezetéből 
A borravaló kérdését véglegesen ren-
dező miniszteii rendelet még karácsony 
előtt megjelenik. 

Másodvirágzás. Városunkban 
másodzzor virágzik a vadgesztenyefa, 
igy a polgári iskola előtt és a Bálház 
kertben. De uj virágokat hajt a vad 
barack is Schelwer báró kertjében. 

Rablótámadás. Kovács János 
nemezgyári kazánfűtő feljelentést tett 
a rendőrségen, hogy kedden 1 ór? 
lájban ket munkanélküli csavargó 
megtamadta feleségét aki egyedül 
volt otthon és ki akarta rabolni a 
lakást. Az asszony azonban segelyert 
kiáltott, mire a rablók abbahagyva a 
szekrények fosztogatásai elmenekültek 
A rer dőrség erélyes nyomozást indított 
i rablótámadás tetteseinek kézrekeri-
tésére. 

Waisbecker Jenő emléktárgyai 
a városi muzeumban. AWcisbtcker 
emléktábla felavatasával kapcsolatban 
a városi múzeum egyik tárlójában kiál-
itották Wí.isbfcker Jenő emléktárgyait 

Féláru vasút i kedvezmény a 
frontharcosok részére. A világhá 
ború eletb.n maradt magyar front 
harcosai minden év október első 
vasárnapján Budapesten Országos 
Találkozóra jönnek össze. Az idén a 
nagyszabású találkozó, amely októbei 
hó 6-án és 7 én fog lezajlani, egyutta' 
a Frontharcos Szövetség öt éve? 
fennállásának jubileumi ümepsége is 
Itfz. A hatalmas arányokban kibonta 
kozó. idt i VI Országos Találkozó 
résztvevőinek a magyar vasutak, vala 
nint a Budipest környéki helyérdekü 
(HÉV.) vasutak feláru menetdíj ked 
vezmenyt engedélyeztek. Ennek igény-
bevételére jogosító névreszóló igazol-
ványokat az érdeklődő frontharcosod 
az egyes helyi alakulatok elnökségein 
keresztül kaphatnak. Az igazolványok 
génylésének határideje f. évi szép 

lember hó 28. A kedvezményes vasul: 
igazolványok október hó 4-től, kez 
dódőleg, október hó 8 át bezárólag 
16 óráig érvenyesek. 

A Kőszegi SE intézöbizot tsá 
gának ülése. Kicsinek bizonyult i 
clubhelyiség. Vagy ötven résztvevő 
jelenlétében ülést tartott a KSE inté 
zóbizottsága. Megjelentek : Kaiády 
Ferenc ny. őrnagy, vitéz dr. Nagy 
Miklós polgármester, ifj. Czeke Gusztáv 
gyáros és az iskolák kt pviselöi: Zol 
tan Géza igazgató, Marasztó Ferenc 
igazgató és Szakmáry József testne 
velési tanár, vitéz Szabadváry Ferenc 
nyitotta meg az llést, bejelentette 
hogy a sportegyesület legközelebbi 
ülésén 4 uj társelnököt választ a tiszt 
ségre, vitéz dr. Nagy Miklóst, ifj. Czeke 
Gusztávot, Waczek Edét, Zoltán Gézái 
ajánlotta. Felolvasta az egyesüle 
zárszámadását, eredmény a sportegylet 
adóssága 1G0O pengővel csökkent. A 
taggyüjtéssel kapcsolatban uj mód 
szert ajánlott, vitéz dr. Nagy polgár 
mester hozzászólása után rövid beszéd 
keretében körvonalazta a sportegye-
sület célkitűzéseit, majd beszámolt az 
egyesület szakosztályainak a futball, 
tenisz, uszó, atlétikai, vivó (ÍZ idén 
újból megkezdte működései) a birkózó 
és az asztali tenisz szakosztály rend 
Kivül eredményes működéséről és a 
jövő terveiről. Elhatározta az ülés. 
hogy október 7-en Zoltán Géza indit 
vatiyára, a soproni tanítóképző tor 
nászcsapatának vendégszereplésével 
és old boy mérkőzéssel tarkitva nagy-
szabasu sportversenyt rendez. A köz 
gyűlés dátumát szeptember 16- ra tűztek 
ki. A több órás ülés igen sok érdekes 
tárgyához nagyon sokan hozzászóltak 
ipy Pödör Bela. Farkas Pál, Kőhalmi 
Márton ifj. Czeke Gusztáv dr. 
Valent Gusztáv, Zoltán Géza, Kirch 
knopf Jenő, végeredményben az összes 
Hóterjeszteseket tudomásul vették s 
olyan közvetlen es lelkes hangulat 
alakult ki, amely ujabb örvendetes 
állomásokat jelent a kőszegi sport-
életnek. 

Egy fekete, kóbor ku tya mel 
lén feher jellel a Külső körúton kó 
borol és ott a háziszárnyasokat öldösi 
Felkérjük tehát az illetékesek figyel 
r.ét, hogy a baromfiakat éjjelre jó 
elzárják, mert a kutya meg az udva-
rokba is bejár 

Nemzet i munka magyar fö l 
dön. Ezen a cimen rendeznek termény 
bemutatót az ősszel Budapesten, a 
öldmüvelesJgyi kormány támogatá 

sával. Minden olyan ttrmény kiállitasra 
kerül, amit magvar ember magyar föl 
dön termelt. Bele akarják vinni a 
köztudatba, hogy csak minőségi ter-
meivényekkel állhatjuk meg a versenyt 
os be akarjak bizonyitaai, hogy gaz 
daságosabb jó minőségű termeivénye 

ket előállítani, mert ennek biztosan 
vevője is akad. Vásárral is egybe lesz 
kötve a bejutató és előreláthatólag 
rengeteg külföldi látogatója lesz akik 
itt akarják beszerezni szükségleteiket. 
De hasznára lesz a bemutató a ki-
állítóknak is, mert látni fogják szak-
szerűen csoportosítva, hogy az egyes 
termelési ágakban milyen eredmények 
érhetők el kitartó munkával és meg-
elelfl szakértelemmel. A kiállítani 

szándékozók először mintaküldeményt 
idnak az előkészítő bizottságnak és 
i megfelelő anyag keiül a kiállításra. 
A szállításnál a posta 50°/o os ked-
vezményt ad Mindennemű felvilágo-
sítást fmg?d a járási gazdasági fel-
ügyelőség. Kívánatos volna, ha Kő-
szegről is szerrpelnének a kiállításon, 
különösen gyümölcsfélékkel, hadd 
ássák, hogv Kőszeg igenis alkalmas 

gyümölcstermesztésre és megérdemel 
e tekintetben minden támogatást. 

Pengő rontás. Már régen tu-
domása van a kőszegi hatóságoknak 
arról, hogy egyes kőszegi kereskedők 
és magánosok is üzletszerűen foglal-
koznak városunkban pengő rontással. 
A Burgenlandból áthozott Schillinget, 
az értekén felül vásárolják pengőert 
és azt nyereséggel továbbadják. Elő-
fordult az az eset is, hogy 86—87 
fillért kértek egy Sillingert. Azt talán 
mondanunk sem kell, hogy ezek az 
üzletkötések mennyit ártanak az or-
szág pénzügyeinek. A Silling 80 magyar 
fillért ér és ha valaki annál többet 
fizet érte, szándékosan rontja az or-
szág pénzegységét, a pengő. Ezt a 
tarthatatlan állapotot kívánják meg-
szüntetni a hatóságok és tervbe vet-
ték, hogy razziákat fognak tartani és 
a tetten érteket a legszigorúbban rr eg-
büntetik. 

öngy i l kosság . Mult pénteken 
Bozzay Endre 49 éves gutaházi lakos 
a ludadi temető mellett felvágta ereit. 
Kihívták hozzá a kőszegi mentőket, 
de mire megérkeztek Bozzay már 
halott volt. Az orvosrendőti vizsgálatot 
dr. Szűcs István főszolgabíró és dr. 
Mátéfy Jené járásorvos ejtették meg. 
Temetési engedélyt megadták. Bozzayt 
nyomora vitte a halálba. 

A Cirkusz csi l laga a Színház* 
Életben. E héten darabmellékletül a 
Szinházi Elet a nyári szezon legna-
gyobb sikerét, Bu„ Fekete László szín-
darabját, a Cirkusz csillagát közli 
érdekes képekkel tarkitva. A szerelem 
iskolája, Flappjack nyelv. Vértes Marcel 
kalózbálja a Riviérán, Dámák a volán 
mellett. Kottamellékletén a „Wenn der 
Mensch verliebt ist . . . cimű slágert. 
Sok érdekes cikken és novellán és gyö-
nyörű képeken kivül 64oldalas Rádióvi-
lághiradó, kézimunkamelléklet és 32 ol-
dalas gyermekújság van még a Szinházi 
Élet uj számában, amelynek ára 60 fül. 
E öfizetési di| '/« évre 6.50 pengő. Kap-
ható Róth Jenő könyvkereskedésében. 

! 
Villany nélktlll tarlós 
hu l l ám, Budapeslen 
első dijat nyeri, 

SCHERMANN-nál. 

Gazdagvülés. Szeptember 11 én 
tartotta gyűlését Kőszeg Felsőőri járás 
mezőgazdasági bizottsága Stettner 
Walter járási gazdasági felügyelő szá-
molt be a járás gazdrsági helyzetéről. 
Eteknek az aszálykárok miatt a hol-
d.tnkénti termésátlag nagyban vissza-
esett a kenyérmagvakban, takarmány 
p*dig olyan kevés termett, hogy a 
tel folyaman feltétlenül beáll a takar-
mányhiány. A burgonyaföldeken egyes 
községekben betegségek Uptek fel. A 
vasmegyei gazdák a Budapesten ren-
dezendő bemuta»ón gazdag anyaggal 
vtsznek részt és ennek kb. a felét a 



Kőszeg és Vidéke 1934. szeptember 16. 

Kőszeg—szombathelyi fentnevezet 
járás állitja ki. örvendetes, hogy 
kiállított búzának 80%-a bánkuti. A 
állattenyésztése is igei magas nivón 
áll a járásnak. A gyűlés a következe 
előterjeszteseket tette magáévá: Bo 
csasson az állam a gazdáknak ked 
vezmenyes kölcsönt rende'kezésre 
téli takarmánvinség enyh tésre, tavasz 
szal osztasson szét burgonyavelőmagot 
a burgonyabetegsegektől sújtott vidé 
kek gazdái között. Tegye lehetővé a 
kormány a kisgazdák részére a foko 
zottab allatkivitelt és végül fektesse 
uj al?pokrs a m ízőrendőrseget. 
rozzsal folyó uzsorakcreskedclerri 
megszüntetésére az egyes körjegyző 
ségeknél megfelelő mennyiségű rozso 
fog tarolni, ahol a ga?dközönség 
napi áron szerezheti ne rozsszükség-
letét 

~ ~ S P O B T 

Ha futballd^rby. 
T ^ m p ó KSE. 

Két hónapi bajnoki pihenő után a kö-
zönség feszülten várta, mit hoz az 1934—3ó. 
évi bajnoki esztendő a KSE-nek. Most itt 
a lehetőség bejutni az elsőosztályba, de itt 
a veszedelem is visszaesni a harmadikba. 
Ha beteljesülne a régi óhaj és bejuthatna 
az elsöosztályba. egyik csapata szerepel 
hetne tovább a l l -od osztályú bajnokságban 
és a serlegmérközéseken r'észívevök közül 
pedig addigra erősen felerósült csapatok a 
l l l -ad osztályba. Igaz, hogy az elsó pápai 
mérkőzés eredmenye valóságos egyiptomi 
csapásként hatott. De a T IAC es Sárvár 
elleni mérkőzésein már láttuk az igazi KSE-t. 
Az alkalom ma Itt van, hogy a KSE további 
tekintélyt szerezzen es emelje városunk 
sporthiveit Ma a legnagyobb futballderby 
játszódik le városunkban, mert azt a pápai 
Perutzot látja a KSE vendégül, amely ma 
a II osztálv legjobb csapata. Első bajnoki 
mérkőzésén a ZSE-t 5 : 0 aranyban verte, 
Cel ldömölk csapatát pedig otthonában 4 : 0 
arányban verte. Ma áll legnehezebb erő-
próbája előtt a KSE. De régóta tudjuk, hogv 
a legerősebb csapatok ellen tudja legjobb 
formáját kijátszani Ehez elsősorban szük 
seges a csapat jó szelleme Ez ugylátjuk 
megvan Nélkülözhetetlen további kellékek, 
fanatikus lelkesedes, kitartas, lankadatlan 
játékkedv és egvmás megértése. ,De ep oly 
szükséges a közönség szimpátiája, áldozat-
készsége, lelkesitése Egyszóval lelk i isme-
retes munka az egész vonalon, hogy a mai 
nap eredményt hozzon Kőszeg futballsport-
jának. Ha ez sikerül, akkor nyitva áll a 
bajnokság. Egyébként a Perutz alighanem 
behozhatatlanul megugrik. 

A rossz gazdatagi helyzet hozza ma-
gával, hogy az embereknek nem igen van 
felesleges pénzük, de ha látja a közönség ma 
a csapat eredményes játékát, biztos, hogy 
nem fog visszariadni a jövóben sem nehe 
zen összekuporgatott Péterf i l léreitf t l . Váró 
sunknak máris van szép sportközönsege. 
Ezt a közönséget nem szabad elveszíteni, 
hanem csapatainknak becsületes, odaadó 
játékkal es pompás eredményekkel kell 
nemcsak megtartani, hanem odahatni, hogy 
a már eddig is lelkes tábor a duplájára 
emelkedjen. 

Ma egész biztos rekord közönség 
veszi körül a pályát s hinni akarjuk, hogy 
bár nagyon nehéz a feladat ma, a KSE de-
rék játékosai ép ezért tudni fogják mi a 
kötelességük Mindent beleadni, fairül küz-
deni, megérteni egymást, átérezni mily nagy 
a tét s ha mindez megvan, akkor a győze-
lem sem maradhat el. 

Ma serlegmérközés is van a 
nagy mérkőzés előtt. Ma órai 
kezdettel igen érdekes skrlegmerkőzest 
bonyolítanak le a KSE pályáján. Kél 
egyenrangú máris igen jóképességü 
csapat a KSE Törekvés és a KSE 
Ágytpritőgyár a serlegbajnokság má 
sodik és negyedik helyezettje játszanak 
serlegmérkőzést. Eziránt a mé'kőzés 
iránt is igen nagy az érdeklődés. 

Végre Sárvárró l Is hozott pontot a 
KSE. Három éve nem sikerült Sárvárról 
bajnoki pontot hozni a KSE-nek Végre 
megtört a jég és elmúlt vasárnap a bajnoki 
mérkőzésen, ha nem is mind a két pontot, 
de egy pontot el tudott hozni a KSE. — 
Mindénkep örvendetes esemeny, mert ez az 
egy idegenből hozott pont is is nagyon 
értékes. A sárváriak keménykötésű, erős 
futballt játszó csapatának a KSE méltó 
ellenfele vol t és ha a biró el nem üti, haza 
hozhatta volna mind a 2 pontot is. A KSE 
különösen fairül játszott ezúttal s ezért a 

eredmény egyébként 0 : U volt. Ezen ered-
ményével a KSE a bajnoki tabella harmadik 
helyére rukkolt fel. 

S e r l e g m é r k ő z é i e k . Elmúlt szomba-
ton az Ágyteri tőgyár 4 : l - re nyert a Ne 
mezgyar ellen. Vasárnap pedig a Csepregi 
SE 2 : l - r e nyert a Törekvés ellen. A csep-
regiek ezen győzelmükkel a tabella elsd 
helyére kerültek. Ezen mérkőzésnél megin 
megfigyelhettük, van néhány játékos a Tö -
rekvésben, aki csak durvasaghoz ért, fut-
ballhoz nem. A vezetősegnek kell gondos-
kodnia, hogy ilyenek a jövőben többet ne 
szerepeljenek Ezen mérkőzésnél a közön-
ség magatartása sportszerűség szempontjá-
ból sok kívánnivalót hagyott maga után. 

Ma kü lönvonat j öa P i p á r ó l . A pá-
paiak is érzik, tudják, milyen nagy jelentő 
sége van a mai futballderbinek. Ezt mutatja 
hogy a Perutz értesítette a KSE-t, hogy 
játékosaik nigyszámu kísérővel különvonat-
tal már délelőtt érkeznek, hogy a csapat 
jzután a nagy mérkőzés kezdetéig pihen, 
hogy teljes kondícióban állhasson ki leg-
fontosabb bajnoki mérkőzésére 

B a j n o k i futbal lmérközések látoga-
tóinak f igyelmébe. Csak az mehet be dij 
ralanul, akinek hátralékos tagdíj járuléka 
nincsen, tagdíj befizetés a pénztarnál is 
eszközölhető. Helyárak: ülőhely 60 fi l lér, 
állóhely 40 f i l lér, diák és leventejegy 20 f. 
Szigorúan el lenőrizzük, hogy ülőhelyet csak 
ülőhelyet valóban váltott nézők foglalhatnak 
el. Diák- és leventejeggyel felnőttek nem 
jöhetnek be. A KSE munkásalosztalyaiba 
tartozók 20 f i l léres jegyeket csak e l i ve te l -
ben szakosztalvaiknál kaphatnak. KSE. 

A KSE t e n i s z g á r d á j á n a k erős fejtó-
lődéset mutatja, nemcsak Molnarué vasm. 
helyezése, a KSE versenygárdájanak soro-
zatos győzelmei, hanem többek között a i is, 
hogy Szovják Hugi, aki szintén részt vett 

vasmegyei teniszbajnoki küzdelmekben 
Szombathelyen, ellenfeleit sorjában legyőzve 
az if júsági férfi egyesben győztes lett. 

Kitiltott já tékos. A KSE durva játék 
miatt Stampf Gyula Törekvés játékost 3 hó-
napra elt i l totta a játéktól. 

Kőszeg Szentgotthárd tenisz 7 : 0 
eltünően eredményesen szerepelt ezidén a 

KSE teniszgárdája Majd minden vasárnap 
versenyeztek és szebbnél-szebb eredmé-
nyeket értek el. Igy legutóbb a Szentgott-
hárdiak ellen nyertek nagy fölény mellett 
7 : 0 arányban Á het küzdelemből csak kettő 
ment három szettre 

A ser legba jnok tág ál lása : 
Résztvevő csa-

lyozására vonatkozó 728S 5-1934. F l t r v p l p m f 
számú alispáni .Értesítés* f. évi szép- 1 

hó 10-étől 25-ig a város hirdetési 
tábláján ki van függesztve. 

o 
patok sorrend je : r 
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Hivatalos rovat. 
Közhírré teszem, hogy Vasvár»iegye 

örvényha ósági biztosának az alábbi 
közérdekű határozata 1934. évi szép 
ember hó 25-éig 8 napi közszemlére 

a polgármesteri hivatalban ki van téve 
amely idő alatt az megtekinthető és 
ellene felebbezés adható be — Kőszeg 
szab. kir. megyei város 1935. évi 
költségvetése. 

Közhirré teszem, hogy az 1934 
évre szóló csőszbér járulék kivetési 
ajstroma f. evi szeptember hó 16 tói 

október l - i g közszemlére van kitéve 
az adószámviteli ügyosztályban. 

Megállapítást nyert, hogy Kőszeg 
város sertésorbánccal és sertéspes-
issel már hónapok óta fertőzve van, 

aminek okát abban látom, hogy a 
megbetegedeseket eltitkolják. Filhivom 
ehát a sertéstulajdonosokat, hogy 

sertéseik minden gyanús megbetege 
dését hatóságomnál azonnal jelentsék 
be, s a szakközegem által előirt el 
ojtó rendszabályokat a legpontosab-

ban tartsák be mert a mulasztókkal 
szemben a legszigorúbban járok el. 

elhívom egyúttal a sertéstulajdonosok 
igyelmét, hogy célszerű, ha sertései-
det a jól bevált sertés pestis és ser-
ésorbánc elleni oltásokkal védik a 

megbetegedés ellen. 

Értesítem a város közönségét, 
hogy Eitner Gusztáv és Eitner Imre 

csapat külön dicseretet is érdemel. Á vég- malolfl vízhasználatának ujabb szabá-

Számtalan esetben előfordul, hogy 
a testgyakorlásra kötelezettek (leven 
ték), azok szülői és munkaadói "a V 
K. M.-nek 69 000-1926. XIII. számú 
rendeletének nem tesznek eleeet, miér 
is közlöm az alábbiakat: 1. A levente 
minden személyét érintő változást, 
u. "i. munkaadójának és lakásának 
változását, a városból való eltávozását, 
az eltávozás időtartamának, helyének 
és céljanak megnevezésével, avagy a 
városba való költözését felhívás be 
várása nélkül a leventeegyletnél 8 nap 
alatt bejelenteni tartozik. 2 Levente 
Köteles minden ifjú, aki a 12 ik évéi 
betöltötte annak az évnek a végéig, 
tielyben 21 ik életévét betölti, f. év 
ben az 1913- 1922. években születtek, 
aki nem jár olyan iskolá ja, ahol rend 
szeres testnevelés folyik. A népiskola 
smétlőiskolai tanfolyama és az iparos 

és kereskedő tanonciskola a testgya-
korlási kötelezettség alól nem mentesít 
3 A leventék nyilvántartása a levente 
igyesületnél (Tűzoltólaktanya hétköz 
nap este 6 - 7 óra között) történik 
4. Felmentést a leventeegyesület a 
oglalkozás alól csak betegség és 
nulaszthatatlan családi ok miatt adhat 
nely körülmény a foglalkozást meg 
előző napon bejelentendő. Csak rend 
kívüli esetben jelentendő a mulasztási 
ok a foglalkozást követő n^pon. Ké 
sőbbi igazolások el sem fogadhatók, 

en'i kötelezettségek be nem tartása 
i V.K.M. 63 000-1926. XIII. reode 
ifcte szerint büntetendő. Pénzbirsággal 
»ujtandó azon szülő, gyám munkaadó 
vagy más egyén, aki a háztartásában 
élő és felügyelete alatt álló vagy 
gondozására bízott kiskorút ezen kö-
telezettség teljesítésében akadályozná 
vagy nem gondoskodik arról, hogy a 
kiskorú kötelezettségének eleget te-
gyen. — 

Felhívom a közönség figyelmét a 
vadászati tilalmi időket szabályozó 
rendelkezésekre, amelyek a legponto-
sabban betartandók. 

Tisztelettel értesítem a n. é. közön-
séget, hogy a Kirá ly-ut 36. sz. alatt 
megnyitott 

órás és ékszerész üzletemet 
valamint szakszerű és e célra leg-
jobban felszerelt javító műhelyemet 

Városház-u. 2. sz. alá 
a Hősi Kapu közelébe helyeztem át. 
Minden e szakmaba vágó javítási 
munkálatokat szakszerűen és jótállás-
sal saját magam végzem Tör t aranyat, 
ékszert, ezüstöt, nemes érmeket a leg-
magasabb napi áron vásárolok vagy 
becserélek. — Tiszte let te l 

i f j . Sághy Gyula 
órásmester és ékszerész. 

A Katolikus Népszövetség 
Temetkezési Segitöpénztárának 

Budapest. 
Kötelességemnek tartom kijelenteni, 

hogy miután a Magyar Élet és Járulék 
Biztosító Intézetnél biztosított leányom 
elhalálozása után ezen intézet a te-
metkezési segély kifizetését megtagadta, 
— bár az Önök Intézete a biztosítást 
át sem vette és igy biztosítási dijat 
nem is fizdtem — részemre mégis, 
kizárólag méltányosságból 100 P 
emetkezési segélyt folyósított. 

Kőszeg, 1934. szept. 14. 
Tkalecz István 

nyug r. felügyelőhelyettes. 

Felhívom a gazdaközönség figyel 
mét arra, hogy 1934. évi szeptember 
hó 17 én Acsádon bánkuti nemesitet 
buza vetőmag kerül kiosztásra ; a buza 
vetőmag a helyszínen azonnal átveendő 
és kb. 17 P. árban kifizetendő. 

dr . v i téz Nagy Mik lós 
polgármester h. 

B J L E K T B O l 
h a n g o s " 

M O Z I BIOSKOP 
Vasárnap. szept. 16 

Fedák Sári első magyar filmje! 
I z a N é n i 

Főszerepben : Fedák Sári, Ágai 
I rén, Gombaszögi El la, Jávor 

Pál, RAtkay Már ton stb. 

Hangos kiséröműsor. 
Csütörtök, szept. 20. 

Olcsó helyárak! 

Rejtélyes merénylet 
(A megzavart nászút) 

Különös történet 8 fejezetben. 
Főszerep lő : 

Hermann Spielmann. 

| Hangos kiséröműsor. j 
^ A A A A A A A A A A A A A ^ ^ ^ ^ ^ ^ W W V W 

P ; végül a nagycsömötei 331. sz tk. betét-
ben felvett A. I. 1—3 sor és 292 - 293, 1185 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 1770-1934 tk. sz. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
özv. Dómján Mihályné végrehajtatónak 

Semeth József vegrehajtast szenvedő ellen 
nditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi 

hatóság a végrehajtási árverest 252 P töke-
követelés és járulékai behajtása végett a 
tószegi kir. járásbíróság területén levő, 
Magycsömöte községben fekvő, s az alábbi 
t j kv i betétekben felsorolt ingatlanokból Né-
meth fózsef neven álló jutalékokra és pedig 
a nagycsömötei 32?. sz tk. betétben A I 

- 4 sor és 423, ű52, 558, 1128 hrsz. alatt 
elvett úrbéri b i r tok ty4 részére 382 P 60 f ; 

a nagycsömötei 328 sz. tk. betétben A. I. 
1 sor és 1115. hrsz alatt felvett úrbéri 
bir tok 1 6 reszére 69 P ; a nagycsömötei 
329. sz. tk. betétben A. I 1—4 sor és 28 
305 és 1080 hrsz. alatt felvett úrbéri b i r tok 
Ht reszére 1279 P : a nagycsömötei 330. sz 
tk betétben A. 1 1—2 sor és 29/2 és 30. 
hrsz. alatt felvett a 12. ö i. sz. házat ma-
gában foglaló úrbéri b i r tok »/« részére 239 
P ; a II 1 - 3 sor és 623, 624, 1164 hrsz. 
alatt felvett nemesi b i r tok 1/4 részére 218 

agycsöt 
.1 . 1 -

hrsz. alatt felvett úrbéri bir toknak 1/5 ré-
szére 425 P kikiáltási árban és pedig az 
összes ingatlanok az özv. Dómján Mihályné 
sz. Ru is i Erzsébet javára bekebelezett öz-
vegyi jog fenntartásával elrendelte. 

Az árverést 1934. évi október hó 
3 nap j án délelőtt 9 órakor Nagycsömőte 
községházáná l fog ják megtartani . 

Az árveres alá kerülő ház Ingatlan a 
kikiáltási ár felénél, a több i annak kéthar-
madánál alacsonyabb áron nem adható el. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bá-
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész-
pénzben, vagy az 1881. LX. t c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni, hogy a bánatpénznek előleges biró i 
letétbe helyezéseröl kiál l í tott letéti el ismer-
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881. LX. t. c. 147, 150., 
170 , § § ; 1908. IX. t c. 21. §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiál tási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet igémi nem 
akar senki, köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt 
az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig k i -
egészíteni. (1908. XLI. 25, §) 

Kőszeg, 1934. évi junius 4. 
Dr. RIEDL Z O L T Á N sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hi te léül : 
HERMANN FERENC s. k. 

i rodafőt iszt 

Porszivógép 
bármikor kikölcsönözhető 

Rónai könyvnyomdájából 
— Nyomatott Rónai Frigyet könyvnyomdájában Kőszegen — 
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