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Vasúti tarifa. 
Irta: dr. BUD JÁNOS m. k gazdasági miniszter. 

A közlekedéspolitikai problémák közül azt 
hiszem, legaktuálisabb az, amely a tatifipoliti-
kával kapcsolatos. Mindenki H keresi azt a pa-
náceát, amellyel a kérdéseket legjobban, leghe-
lyesebben lehet megoldani. Kétségtelen, hogy a 
helyes tarifapolitika gerince a gazdaságpolitiká-
nak. Nem lehet azt mondani, hogy nálunk, ebben 
a tekintetben, nem történt semmi. Ellenkezőleg. 
Hiszen a mult évben, azok a tarifamérséklések, 
amelyeket az Államvasút keresztülvitt, nem ke-
vesebb, mint tizenötmilliót jelentettek az eredeti 
tarifatételekkel szemben. Ez a kérdés határozott 
tervszerűséget kiván, különösen az export szem-
pontjából. Ebben a tekintetben már megtörtén 
lek az első lépések. A gabonaforgalmi tarifák 
tekintetében olyan megoldás jött létre, amelyet 
az összes érdekeltségek a legnagyobb megelége-
déssel és megnyugvással vettek tudomásul. 

Itt megállani azonban nem lehet. A kor-
mány ezt a kérdést szerves megoldás elé viszi, 
mert az értékesilés terén fennálló nehézségek 
folytán ezt a problémát nem lehet elodázni. Ha 
kissé túlzottak is az érdekeltségek kérelmei, azt 
tapasztaltam a tárgyalások folyamán, hogy a kí-
vánságokat és érdekeket össze lehet egyeztetni 
és ha ezeket helyes irányba tereljük, a kérdést 
meg fogjuk tudni oldana. Anélkül, hogy az Állam-
vasutak anyagi helyzetét tángálni akarnók, tá-
mogatnunk kell a gazdaságpolitikát, amennyire, 
ezen a téren lehetséges. A munka a tarifális kér-
désben már folyamatban van. 

A vasúti tarifapolitika szempontjából azon-
ban további feladatok is vannak: ki kell épí-
tenünk a külföld felé a különböző köteléki díj-
szabásokat, amelyek tekintetében máris eredmé-
nyeket értünk el. itt az volt a gazdasági életnek 
az állandó panasza, ez azonban azt hiszem már 
megszűnt, hogy saját áruink kedvezőtlenebb hely-
zetbe kerültek, mint a más államoktól átvett áruk. 
A helyzet az, hogy nekünk mindent el kell kö-
vetnünk a tranzitóforgalomnak mifelénk való te-
relésére. Ezt kívánja gazdasági helyzetünk és 
földrajzi fekvésünk is. És a legnagyobb hiba 
volna meg nem tenni mindent ennek érdekében. 
Nen lehet azonban, hogy ugyanakkor a saját 
gazdasági életünk ebből károsodást szenvedjen ! 
Ez a hátrány megvolt a gabonánál, lehet, hogy 
fennáll egyéb terményeknél is, bár nem tartom 
valószínűnek, de ha meglenne, éppúgy ki fogjuk 
küszöbölni, mint ahogy kiküszöböltük a gabo-
nánál. 

Nincs olyan tarifapolitikai probléma, amely 
most előtérben nem volna. Azt, ami tárgyalást 
igényel mindenesetre le fogjuk tárgyalni és re-
mélem, amint sikerül az egyik helyen megoldást 
találni sikerülni fog a másik oldalon is. De ne 
várjunk mindent ennek a kérdésnek a megoldá-
sától, mert végeredményben ez csak akkor volna 
lehetséges, ha olyan áldozatokat hoznánk, éppen 
azért, mert rövid távolságokról van mindig szó, 
amelyek nehéz helyzetbe hoznák az Államvasu-
takat, már pedig ha az Államvasutak nehéz hely-
zetbe kerülnének, ez olyan pénzügyi intézkedé-
sekhez vezetne, amelyeket nem akarunk megtenni. 

Itt meg kell találni azt a helyes utat, mely 
a különböző érdekek összeegyeztetésével a kér-
dés megoldására fog vezetni. Meg vagyok róla 
győződve, hogy ez meg is fog történni. Kezd-
Juj a mezőgazdasági termékeknél, azután majd 
elővesszük az ipari cikkeket. 

A kormányzó szózata a 

munkásságához. 
„A munkás a nemzeti t á rsada lom 

legértékesebb tagja.M 

Nagyboldogasszony napján leplezték le a 
j kormányzó jelenlétében Csepel község száznegy-
ven hősi halottjának Homonnay Ede szobrász-

művész által alkotott emlékmüvét. A leleplezési 
ünnepen Horthy Miklós kormányzó a következő 
beszédet mondotta : 

— Ez az emlékmű a magyar dicsőség és 
magyar fájdalom jelképe. Hirdetni fogja az utó-
doknak, hogy a világháború magyarjainak hősi-
essége és áldozatkészsége méltó volt a nagy ősök 
erényeihez. 

— A nemzet, ha ma számbaveszi a szörnyű 
áldozatokat, amelyeket a háború követelt, tiszta 
lélekkel és emelt fővel idézheti fel elesett fiainak 
szellemét. Mert nem a hódítás reménye, nem 
idegen népek leigázásának vágya vezényelte tűzbe 
a magyar csapatokat. A reánk kényszeritett béke 
azóta már nyilvánvalóvá telte, hogy a mi hábo-
rúnk az ezeréves országhatárokért folyt. 

— Harcoltunk a magyar földért, a magyar 
erdőkért és a magyar bányákért. Harcoltunk a 
nemzeti munka és a nemzeti kultura szabadságáért. 
Harcoltunk, hogy városaink ezeréves magyar ne-
vüket viselhessék és hogy ifiuságunk ősei nyelvén 

; imádkozhassék Istenéhez. És akik közülünk el-
estek a harctéren, azok a gyermekek a jövőjéért 
haltak meg. A hősök zöme, akiknek dicsőségét 

, ez az emlékmű hirdeti, gyári munkás volt. A 
: munkás, legyen akár szellemi, vagy testi munkás, 
a nemzeti társadalom legértékesebb tagja, mert 

I az országot a dolgozók épitik meg. 

— Csepelről, a magyar gyári munka felleg-
várából, köszöntöm a magyar munkások összes-
ségét A gyárak és bányák, a műhelyek és szántó-
földek, a műtermek és irószobák munkásait, óket, 
akik mostoha viszonyok közt értékké formálják 
az anyagot és a gondolatot. Azt üzenem nekik, 
hogy ne emeljenek válaszfalakat egymás között, 
A magyar jövő érdekében kell, hogy a magyar 
nemzet jelene tökéletesen egységes legyen. A 
testi munkások ne különüljenek el a szellemiektől, 
ne gondolják, hogy mindig csak nekik jut a mos-
tohább sors. A társadalmi osztályok sorsa elvá-
laszthatatlanul egymáshoz van forrva : tartós időre 
csak vagy közös jólétben élhetnek, vagy közös 
nyomorban tengődhetnek. 

— Egy célunk van, haladjunk nyugodtan 
egy uton. Ebben az országban ennek nincs aka-
dálya, mert Magyarország a szabadságjogok te-
kintetében nem volt soha szűkkeblű és a múlt-
ban is magától megadta mindazt, aminek ideje 
elérkezett. Népének érdekében pedig még soha 
annyi megértő szociális érzést nem tanúsított, mint 
éppen most — szegénységünkben! 

— Testvéri egyetértésben haladjunk a jobb 
jövő felé, melyet a történelem tartogat számunkra. 
Lépésről-lépésre, céltudatosan haladjunk a füg-
getlen, erős és boldog Magyarország felé, amely-
hez jogunk Isten és az emberek előtt. Ha elértük, 
akkor nem omlott hiába bajtársaink vére! 

(szeptember 30-ig nyújtsák be, illetve ujitsák meg. 
Különösen figyelmeztetem a földbirtokrendezés 

<során házhelyhez jutottakat a fenti kérelem be-
adására. 

2568—1929. sz. Közhírré teszem, hogy az 
1918 VIII. t.-c. és 1913. XX. t. c. értelmében 
minden gazdasági géptulajdonos bárminő gazda-
sági gépe mellett alkalmazott és tényleg dolgozó 
összes munkásokat az Országos Gazdasági Mun-
káspénzlárnál köteles baleset esetére biztosítani 
akár saját, akár más gazdaságában végeztet gé-
pével munkát. Felhívom tehát az érdekelteket, 
hogy bejelentésüket a városi adószámviteli ügy-
osztályban azonnal tegyék meg felelősség terhe 
mellett. 

10.087-1929. Közhírré teszem, hogy a m. 
kir. kereskedelemügyi miniszternek 1929. évi 
121.096—XI. sz. rendelete szerint a kivitelre szánt 
hizott baromfi leölése, tisztítása, csomagolása és 
szállítása vasárnapokon és Szent István napján 
az évnek áugusztus hó 1-től január 31-ig terjedA 
szakában este hat óráig, az év másik felében 
pedig délelőtt tíz óráig végezhető. A vasútra é» 
hajóállomáshoz fuvarozás, ottani felvétele, kiszol-
gáltatása és onnan való elfuvarozása tekinteté-
ben a vonatkozó korábbi K. M. rendeletek ren-

delkezései az irányadók. 

38R1-1929. Közhírré teszem, hogy. akik 
a birtokukban lévő magánménjüket köztenyész-
tésre akarják használni, ezen szándékukat leg-
később f. évi augusztus hó 25-éig jelentsék be 
a Városháza 8. számú szobájában a következő 
adatok feltüntetésével: a) a mén tulajdonosának 
vagy birtokosának neve és lakhelye, b) a mén 
fajtája, c) a mén kora, d) a mén különösebb 
ismertető jegyei és bélyegei, végül e) annak fel-
tüntetését, hogy a ménre állittatott-e már ki te-
nyésztésre jogosító igazolvány, s ha igen, a mén 
mióta szolgál köztenyésztésre. 

10.036—1929. A gazdasági idény munkások, 
nyári cselédek a F. M. 23.953—1928. sz. ren-
delete értelmében a városi adószámviteli ügy-
osztályban azonnal bejelentendők. 

92ő9—1929. Közhírré teszem, hogy az 1929. 
évre előirt vagyonváltságföld haszonbérelőirási 
lajstoma a Városháza 11. szobájában közszem-
lére van kitéve. Egyben közlöm az érdekeltekkel, 
hogy amennyiben a hátralékos haszonbéreket 8 
napon belül nem fizetik be. ugy annak behaj-
tásáról végrehajtás sorái. gondoskodom. 

10.152-1929. Közhírré teszem, hogy f. évi 
augusztus hó 26-án hétfőn a stájerházi vágások-
ban ismételt ágfaárverést tart Kőszeg város erdő-
gazdasága. Mindazok, akik ágfát venni óhajtanak 
jelenjenek meg nevezett nap 10 órájára a Stá-
jerházaknál. Kikiáltási ár 4 P., melyen alul ág-
fát nem adunk el. Az árverési összeg azonnal 
fizetendő. 

9987-1929. Közhírré teszem, hogy a vám-
határon átvezető ut nyitását, határvizén komp 
átjáró, hid létesítését, továbbá a vámhatártól 
100 méteren belül épület, kerítés, vagy bármely 
létesítmény építését csak az illetékes vámörkerü-
leti parancsnokság hozzájárulásával engedélyez-
heti a közigazgatási hatóság: a vonatkozó kér-
vények a közigazgatási hatóságnál adandók be: 
a közigazgatási hatóságnak a vámőrkerületi pa-
rancsnokság állásfoglalása következtében hozott 
elutasító határozata ellen 15 napon belül a m. 
kir. pénzügyminiszterhez adandó be felebbezés. 

Jambrits Lajos polgármester. 

Egyes szám ára 16 fillér 

HIRDETMÉNYEK 
8796—1929. szám. Közhírré teszem, hogy 

mindazon adózóknak kérelme, akik az ideiglenes 
házadómentesség iránti kérvényüket az előirt 
haláridőben be nem adták, vagy a beadással el-
késtek s így ideiglenes házadómentességet nem 
nyertek, kérelmüket szabályszerűen felszerelve a 
mulasztás igazoló körülményeket felsorolva f. évi 
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Síent István nap|m d. e. 10 órakor ünnepi 

nagymise lesz a Jeius S.-ive ten p'on áb un, me 
lyen HZ eg jhá . i fnekfcar Mozart: B dur miséjét 
hdja elő. Az ének kai Gr diulera „Ah ! II <> vágj 
mMi/y^nt* régi magyar e-jh ix i dan, oíTrtori 
umra: Führcr „I i vir'u e ' u ^- t , ns: u ra pedk 
I ) mény miséből „Aí i iu* D " t adj i e|r. 

C>aladi ünnepely. E hó 15 én Na >n-r Mátyás 
polg is'<. fclútfj'ílA igazgatót és hitközségi el 
nökot liO ezüietésuapj» alk'«lcnávHl a Kartárs. 
barátok és tisz'elók Ui<gy számmal k rest k f 1 
ezivéyes azereoca* kíván it tik ka'. A r m kaih. 
b i tkoség nevében Kincs István upátpiobános 
tolmácsolta a h>VHk jókivát tAgait, a tunartestület 
kípviseietibili T ucb' rGu^U iV igtzgutó helyot 
te^ üdfO/^he m«kg szivakbau az ünnepelt n g j 
érd-mü uhzgatót. 

Sirrmt-lyi vr.lto/asok a benc seknél. A p in : o • 
ha ln i S e n t B r d H v i ze t^n /o » kő 
ez.ui s/.ekiiázbol Pap ra b yez<e Soly mos V t i 
dt:l , S pronbrt B dork. s Gi bertet, mi*: P mnon 
bnin, ih K dos Tttiürts di i mii dhármat tanári 
minő-égbe). Il.-iyukbe K"szedre kerülnek Pa 
ver M.ile Gytrböl, Gálos L uár és » anyó Ti-
hamér, mindkettiD ujmifés talárok, Kőszeg 
közönsége bizonyára t ug>o ; sajualja küiöuoseD 
Sol)mos Vendelt, aki az ií,UMig ének és zene-
okiaUaban p íratlan tr d uöujekei mut -.tott fei 
«yiiiű rHb betanítások k il pb rendezés vei u^yi*. 
DiÍM szerző, rem e^y b<£.* r bamulatba ejtette a 
műértő közönségét. 

Deák János ür. kőszegi katonai foielkesz 
buouztatas.'. Dták Jai ot dr. föleik-szt Kö.-ZHg 
rői Det r^c mbe be.yeziéfc. Tiszteletére a kts/egi 
Ka b. Knr f. hó 3 .n este bei}iséyeiben vacso 
iá r»*t.dezeti melyen o't volt a város színe-java. 
A 60 terítékes b:»nk«tten «z e ső felköszöntőt 
Kit.cs Utván apátplébános moi.dia. majd lamb-
riis L íjos poUárrnt st'r búcsúztatta a ko/tisz 
Hit iben álló és k • zszereletnek örve^dö D-ák 
pátert. Keikcszön'ő' mondottak méu Tüold D J 
286 is N-nie8 J zi>« f ab'irtdtsek. A niele^ b i 
r«ii bzuvhkra n,evb»tídvM váiat/olt Dínk dr. 
Vactota uian u k(sft »jje i óraki*? vidaua baii 
guliitoan fo.'yt a tar^al^ás. D .ik J ÍUOS f. h 
5 én dé u'áu 3 órakor utazott el K sze^ról. A/ 
allámas-oii oa«yon sokan jrkntek meg tisztelói 

btirá'ai kCzül ts mondtak IsUi.bozzadot 
D i ák pA'ernek. 

Puskás Jinos dr ünnep'ese. B̂ r>*flséi<e* 
iinn' p ég nzi U UH volt sz. fd i >js;e adr Dreisz 
ker h/itiiatóiiuno. Puskás Jáuos dr., a sza latorium 
föor.os helyettes1! vált állasától és > bb«">l 

az alkulombó! H sz im»U rium b. tétf»>i búcsúzó* 
üntiepsé^et r>*nd»»7tek a távozz orvos tisztel.-tére. 
Lanpio'.os kör-renet alaku't a beleitekből és 
rOKtönzött dibirdU nUkitottik, fti-ly a s/a a 
tónutn parkjában »rép hall^a'ó rió'ákkal bucsuz 
tatta Pusk"S dr ?. A •zanatóriu n ápoltjai nevö 
ben Lettrieh Jiiin»s mor>d 'tt m»«ható I'ton 
bozzádot PÜSI ás dr nak uki kí>nryeki« el- rzé 
kenjü ve búcsúzott »z igoz raj. >fkod\st mutató 
betegeitóf. 

Ha alu:as Szerdán dólubin hunyt <1 ho szu 
szenvedés u án életének 50 év. ben Kan p ts 
0}un ver déglrs f ol̂ Artáftunk. E t̂ i ek d̂ r̂  
kán ragadta ki a kegyetlen halál a szorgalmas 
és t(*n kvö családfőt kedves i köréből s î y nem 
adatott metf neki az a pors, ho«y szor̂ alm^b 
és áldásos munkájának cyümö csét 6 is elvez 
bvs6e. ó/.vepye szül. Kiiner Fr«nciska és né«y 
kiskeru gyermeke gyászoiják a pótolbatat*Hn 
és ^oi.dos apát. Temetésén, mely pénteken dél 
után volt, fényesen njiivánult meg az az álta 
lános köztisztelet és osztatlan részvét, melyben 
Öt, illetve a pyászos özve«>et a vóros társadat 
ma részesítette. Nyugodjék békében. 

A nagyvarosok kemény uránitkövezrtén tes-
tünket korai elfáradástól Pálma cipősarokkal 
óvbat;uk met(. Minden lépésünk oly ru?anyoa?á 
válik, bo^y ezzel ugy testűnknek, mint idege 
inknek jóleső érzést okozunk. 

A Szombathelyen lefolyt dunintull tenisz-
versenyeken a KSE színeiben Kőszénről is részt-
vettek versenyzők. Nemcsak a kitűnő Molnárné 
D. Panni, de a többi öSFiee résztvevők is (Morvay 
azds, Fejér fbdgy, Somló szds, Molnár Józeef 
ée vitéz Szabadváry) meglepetéet keltve meg-
Vepően jól azerepeltek. 

A kőszegi szőlőbirtokosok ügyét a pén/.üiry-
minisztérium kedvezően intézte el. Tudvalevő, 
h 'ify a 8z0vntkfizet megszűnése után egyesületeit 

abikitottak a bortermelők és arra kérték a mi 
nisztert, hoj/y az -ületnek is »»dja az 
eddíui 10 o g'-res borkimérési enj/edélyt. A m i 
nisz'er tekintetlel arra, bogjr a oéeéréa borki 
mérési e d^lyek ügyét töivényhozúsi u ou 
fogjak r» i d->>ni, u-y döntött, ho^y a volt szü 
ve /oti tavfok ezentúl ia részesülhetnek » ' 
en« délyben, irt ud ezen kedvezm^oyt a volt 
szrtvetkpreti tayo< özvegyeire és lemenő roko 
na ri <a kiterje.-ztette. Az egyesületet ezen döntés 
s m elégítette ki és ügyvédje, dr. Szovják Hn^ó 
e járt a niiniszteriumb»o, bonnan a napokban 
az HZ utasítás érkezett a pénzügj igazgatósághoz, 
hojy az egyesület 10 kimérési engtdólyében 
mind n bort' rnu-lő r^8i.ositeudő, aki az újonnan 
ib.kűlt egyesület ta/ja. 

Vrnd glós kongress2Uá nnpia már közeledik. 
A r< (iduzős,v mi; dent elkövet a kongresszus 
si ere éid kében. Minden remény m-'g is van 
arr hovy nz idejövő vendéglősök jói f )tfják 
miaukat érezni és kellemes óráknak emlékével 
túvozn.k Kö /ei<rCl. I)e a vá'Oi lakosságának 
is meg kell tr.ultini, hogy szeretetül fogadja a 
vendégeket, mert hiába a reijdezősé»; minden 
fáradozása, h i muüká j i t a közónséí? közönye 
kíséri. Nekünk kLszeKieknek minden alkalmat 
é> eszközt meg kell ragadnunk azon c>M érdé-
R ben, hnyy városunkat az ország népe kedvező 
megvilágításban ismerje m^g, mert iskolavárossá, 
ny iralóvárossá csak i«y lehetünk. Érdekes meg 
hvyeliji a vt-ndéKlősök lapját, mely minden szá 
rnaban a kon«ress?ussal kapcsolatban meleg 
hmuon ír Kőszegről, gyönyörű vidékéről, intel 
iiuens lakosságáról. — Lapunk utján a vArus 
vezetősége és a kongresszus rendezőségo fordul 
a iiauj közönfié«hez és kéri közönséget, támo-
gassák a kongresszus ügyét azzal, ho*y egy, 
esetleg két napra <jje!i szállást ajánljon fel. 
Méí az is, kinek nincsen tágas nagy lakása, 
megtehet., hojjv íyy két napra családjával öss^.e 
hu/i d;k és ei/yik szobáját a Kongresszus rende l-

ktv.es re bocsatj^.— Hiába 6Írunk és rimanko 
dunk, hotfy nincsen varosunkban forualom, nin-
csen élet ! I >e h ay is lenne, ha a lakosság nem 
is engedi be az idegeneket I A jelen alkalommal 
f»láru vasúti jo^gyel jönnek Kőszegre veudé 
aei k, bizonyára sokan jönnek, használjuk ki 
az alkalmat s mutassuk be városunkat olyannak, 
amilyennek a természet teremtette. Likást be' 
jelenteni Városháza 11. sz. szobájában lehet. 

Az „Amerikin" cirkusz szombaton este 8 
ómkor világvárosi műsorral kezdte előadásait 
Kőszeuen. Via vasárnap d u. 4 és este 8 órakor 
v d'o/.atos müsoru naizy díszelőadások. 

— E l s ő r e n d ű h ö l g y f o d r á s z a t 
R a n d w e g n é l , V á r k ö r 4 9 . iRóih Jenő 
könyvkereskedő házában. Bejárat a kapunál.) 

Felhivas a vo't 76 oso hoz. Ezúton hívjuk 
f 'I HZ ország terüleién iakó volt 76 os bajtár 
küi k figyeln él az 1929. augusztus 25 én Sop 
ronban tarttLdó ezredünnepótyre, melyre az 
óssz"s bajtársikat meghívjuk. Egyben felhívjuk 
bijtársaink tigyeltnét arra a körülmér.yre, hogy 
»kik a mai nttpig ornn léptek volna még bd a 
76 osok bujtársi körébe, hogy e*en szándékú 

at mieltbb jelentsék be. Tartsa minden volt 
76-08 erkölc-i kötel"88éuének, hoi/y az 1929 
uuk/usztus 25 re tervezett ezrfdnapon, amely az 
eddigieknél jelentőség tekintetében teljesebb, 
impozáoaabb s lelketemelőbb lesz, megjelenni. 
Az összejövetel célja: a hősi emlékmű felá'li 
':ÍSH és Össztrhozni az egykori nagy csatákban 
(Pol'ohna, Krasznik stb., orosz, olasz fronton) 
resztvett és még élő bajtársnkat. Ezért kérjük, 
hogy minél nagyobb számban jelentkezzenek 
először a 76 os bajtársi körbe való felvételre, 
másodsorban HZ ezred bajtársi diszebédón való 
részvételre. Jelentkezni lehet Eisn r̂ Vilmos köri 
pénztárosnál (kereskedő Sopron. Városháztér 2 
telefon 482 ) A diszebéd ára 2 60 P. A bejelen 
tést szóval, írásban és telefon utján lehet esz 
kösölni. A belépésre állandóan lehet jelentkezni 
a diszeb'dm való részvételre f. hó 22 ig. 

A Polgár bácsi Celllag lovával, a világjáró 
budapesti volt konflia e héten városunkat ia 
meglátogatta a miután éppen hetiváaár volt, a 
Főtéren sok bámulója akadt és aürün vásárol 
ták tőle az emléklapokat A városházán 10 kiló 
zabot kapott .emlékbe" a lova számára. 

Mindenütt kapható! Termeli ? 

o m '-'Ml 
Tejszövetkezet Közpon t 
Badapaat, L, Horthy MÍW u»-«l 119 I2U 

A kőszegi főiskolások Széchényi Szövetsege 
f. hó 10 én t f lotta hagyományos bálját a MuU-
tóbun. A kőszegi társadalom S'.ámára mindig 
kellemes megmozdu'ást és emlékeket jelentett 
a tányérsapkás főissolások megjelenése obben 
a szegény kis városban. É e kedv, fi italság szökik 
be v l ü k ezek közó az ódon falak közó. Az idei 
bU s »k tekintetbon felülmu'ia a mult évieket. 
Esősorban á!l ez a műsorra, amelyben a pub-
i-um megkapta mindazt, amit a főiskolás tár-

sídt lom Ízlésétől ós intelligenoiájától méltán el 
is várt. A szépen feldíszített teremben Tóth 
Zoltán, a kőszegi Széchenyi Szövetség elnöke 
nyitotta meg a miisort a teljes számbun m^g-
jelet)t kős/egi társadalom elitj'j előtt. A nehéz 
d'ik fi italjrtinak a nagyváros rüní?etegében foly-

tatott nehéz küzd líreiröl bt szólt megrendítő, 
őszinte, egyszerű szavakkal. Igyártó Józsefné 
Ilennel László zongorakiséretével szép dilokat 
énekelt meleg, behízelgő, iskolázott hanggal és 
nagy sikerrel. Pók Károlv, a szombathelyi Kul-
túregyesület ezavrtlója S í j ó Sái.dor „Magyar 
Kálvária" cimü versét szavalta el nagy technikai 
készültséggel. U;ána Henuel László interpretálta 
zongorán mesterére, Mohr Jenőre valló komoly 
eg> szerűségnél Takács Jenő Humoreszkjét. A 
müsorl egy komolv irodslmi érték ü egyfelvonásos 
szatíra zárta be. Werui'z István előkelő modorral 
és cr?s pszichológiai érzékkel interpretálta egy 
államtitkár n -héz figuráját. Csiszár Piri, a darab 
egyetlen női szereplője kitűnő szinészi látermett-
sC'ggel alakította az államtitkár különc feleségét. 
A házibarát szerepet természetesen Szövényi 
Ernő („a Szerző") játszotta rutinos — hozzá-
értéssel és eleganciával. A darab indítója a fel-
találó alakját Csiszár Miklós körvonalazta ki-
számi'ott, hatás )s ciaizmusáva'. Tóth ^oltán 
sok tehetséggel és találékonysággal tette élővé 
e'őttünk egy kiiincselésbe ós htjlongásba bele-
puposult miniszteri referens szomorú figuráját. 
Olaszy János egy miniszter elefántcsonttorony-
szerüen megközelíthetetlen pinamabéiéscs jelle-
mét rajzolta meg élethűen. Szövényi István az 
öreg miniszteri „János" ravasz, vén róka szere-
pében ragyogtatta képességeit. L mdvay Imre 
egy tudós orvosprofesszort karikírozott. Az 
együttes a d*rab ^roteszkségekben feltörő, nagy 
emberi mélységeiben a gép pontosságával forrott 
eegjé. Kár, hogy nem hoztak egész estét be-
töltő darabot. A conferencier feladatát Weörös 
János oldotta me j ötletes vicceivel és konferá-
lásra termett kacagtató szögletesbégével. A mű-
sort követte a nagyszerű bál, a szépségkirálynő 
^s bálkirálynőválasziás, zajos szerpentin és koo-
f-tti csatával, elsüllyedt majomszigettel, meg 
luftballon puffogtatással kivilágos virradilig . . . 
A s>k aranjoa kislány ruháján elhervadt virá-
gok, a zsebkendőkön tegnapi, báli illatok s a 
szivekben kedves emlékezések . . . A bál elmúlt. 
A tányérsapkák lassanként már eltünedeznek 
Kőszegről, de szeretettel várják őket vissza ezek 
az öreg falak és fiatal leányszivek. 

A Vitézi Rend örkenyl gazdaképző itkolaja 
50 tanu'ó felvételére pályázatot hirdet. A tan-
folyamon, amely október 1 ón kezdődik ós egy 
évig tart, 17. életévüket betöltött vitézek és vá-
rományosok, továbbá kisgazdák vehetők fel. A 
bentlakó tanulók beiratásért és teljes ellátásért 
egy évre 550 pengőt fizetnek, amelynek első 
felét a tanév kezdetén, a második felét március 
1 ig kell befizetni. Az iskolában több alapítványi 
helyet létesítettek szegénysorsu vitézek és vá-
rományosok részére. A vitézek és várományosok 
kérvényüket augusztus 31 ig a vármegyei szék-
kapitányságokhoz, a kisgazda ifjak ugyanakkorra 
az iskola igazgatósághoz nyújtsák be. Az összes 
kérvényeket az Országos Vitési Székház (Buda-
pest, Várpalota) kell intézni. 

Uj tanácstag. A győri MLSz elmúlt vasár-
nap megtartott reodea évi közgyűlésén taoáoa-
tagul választotta a KSE ügyvesetfr elnökét, vitéz 
Ssabadváry Ferencet. 

2. Kőa/eg fts Vidéke 
1929. augusztus 18. 



Kőszeg Vidéke 

A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpan-
gás, nagyfokú erjtdés, rossz emésztés, fehér 
nyelv, kábultság, fulzugáN, halvány sroszin, 
kedvetlenség a természetet. Ferenc Joisef kese 
ruviz hasznalata által elmu.nak. Az orvo>i vi 
lág a legnagyobb elismeressel i yilatkozik a 
magyar Ferenc József vizrói, mert hatása mevr 
bízható tb renukivui eny he. Kapható gyó^y 
szerlarakban, diogt riákban és fuszeriizletekben. 

A szombathelyi és kőszegi leventék váló 
gatott csupaiM kozoit eimuii vasárnap volt a 
KSE sporlleltpen ó nagy haic. amely hivatva 
volt eldönteti, hogy mtlvik csupat kapja a ki 
tüntetés számba menő Bud ptstre történő ve 
tényUst. A két csapat teljesen egyenlőnek l i 
zonyui\ mert a pontozaf-i versenyben a kfsze 
giuk 215, a szombathelyek 213 pontot. A nehár.y 
pont kUiömbség cs.»k szerencse dolga volt. A 
kőszegi váiogaiott leve:>te gárdi és oktató 
igazán büszkék li hetnek e knunő tredmér yre. 
Aki Jalta eket vasárnap, kellett, bo^y örüljön 
a szive, amikor t poiiip is fiukat dolgozni látta. 

Tanoncmunkakiailitast rendezeti a kószá i 
ipiirtesiuiet vezelösegu o hó 15 en (csütörtökön) 
az ipartcsiület hivatalos helyiségében, melyet 
nivos és jol sikerültnek lthei minősíteni. Igaz 
ugyan, hugy a mult évben rendez tt kiállításon 
rtíezt vuti tanoncok szamahoz viszonyítva az 
idei kia.litók kevesebbeu \oltak, de ez a ko-
ruimeny annak lulajdonitbau, hogy sok tanon 
ont visszariasztott az a me^zoritás, hogy a 
munkűu az ipartestület közgyűlésén Dobott egy 
hangú határozata szerint, egy n«pjn át idegen 
műhelyben Kellett dolgozniok, lev bbá, meri 
az ídii kiállításból az egy éves tanoncok ki 
va'tak zárva s végül akadtak néhányan a mun 
kaadók között olyanok is, akik a közgyűlés 
ha.ározaiát semmibe véve jelentkezett tanon 
caikat nem engedték idegen műhelyben dol 
gozni, ezen oknál fogva a kiállitck száma csak 
2b volt, ami a kiállító tanoncoknak szolgá!t 
nagy ötömére, mert a mull évinél sokkal ma 
gasabb összegű jutalombaa részesültek. A bi 
ra.ó bizottság munkája is megvolt könnyítve, 
meri tudatában volt annak, hoyy a kiállítóit 
tárgyukat tenyi-g a tanoncok kés*i otte*. A 
kiállító tanoncok közül 5 tarroncot~Tiéaszerint 
Cseh Juliska női&zabó, H.uu EJo asztalos, Kr m 
pol János szobafeMŐ, Major Ferenc szabó és 
\Viasits Mártou cipésztanoi.cot egyenkiot 12 P 
iparkamarai dijjai s elismerő oklevéllel tüntet 
tek ki, 0 tanoncot 7—7 P., 12 tanoncot 5—5 P. 
és 5 ta. oi cot 3—3 P. jutalomban részesítettek. 
Djmötör Gyűl i ipartestületi elnökiek a tanon 
ookhoz intézeit luzditó szavai után a ki» Inast 
deluian 5 órakor b"zárták. 

Benosülbs céljából tisztességes sütőo alád-
ból vuio leány ismeretséget ki res ugyancsak 
tisztességes sutőipaross i!, ki róm. kath. vallása 
30— 35 éves legyen és sütőiparában az összes 
munkákat önállóan tudja végezni, továbbá haj-
landó jólmenő vidéki sütödét vezetni. Ajánlatok 
zárt levélben „Szorgalmas sü;őu ige alatt o lap 
kiadóhivatalába küldendők. 

„Nagytakaritas" van a várrsházán. Tita 
rozzuk a hivatalid helyiségeket, belyr-hozzak 
« sokat szenvedeti kályhákat, ezután felsúrol 
ják a sok tintafoltot, ami káromkodás közben 
véletlenül a padióra cseppent. Uborka-szezon 
van itt is. 

Kőszeg teniszbajnoksága győzteseinek az 
okleveleket szerdán, augusztus 21. én osztja ki 
a vezetőség egy kedélyes este keretében a Mulat * 
kerthelyiségében vacsora u'an (rossz idő esetén 
a kisteremben). A versenyeken résztvevő összes 
játékosokat, bírókat, zsűri tagjait ós a tennisz-
sport híveit ezúton kéri fel a vezetőség a fenti 
időpontbani megjelenésre. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hatról. Szü-
letések: Korokrai János—Kionor Franciska 
leánya Magdolna r. k , Schwahofer Antal—Var-
ga Marcit, fia Ede r. k., Borics Pál—Viszket 
Teréz, leánya Editn r. k., Krug Tófor—Klei 
ninger Lujza, leánya Mária r. k., Maitz Gyula 
Kappel Lujza, leánya Teréz ág. ev., Biegrer 
Ferano—Kleinrath Józ3a, fia Antal r. k. Hátas 
• ág ok: Stine János—Just Terézia, Stajrits 
Ferenc—Nádaski Leposzáva. Halá lozások: 
Kasztner Antal, 56 óv, asztma, Sohlőgl Anna, 
2 év, torokgyik, Auguszt JAnöa72 óv, szivizom-
elfajuláa, Witzmann Irén 7 hó, mellhártyagvull. 
Kampita Gyula 60 óv, szívbaj, Réger Ida 6 hó 
bélhurut. 

1929 augusztus 18 

Leventbhirek. Széchenyi István, a legna-
gyobb magyar mondotta: n\ kis makkból erős 
tölgy lesz. os.»k senki el ne uázolj* . . H m 
a kőszegi L»venteegy!et is, m^y még néhány 
évvel ezelőtt, mint ztenge hajtás jelentkezett, 
batoritisra, támogatásra, gondozásra szorult, ma 
már bölcs vezetéssel, megfelelő szigorral, do 
mindenekelőtt a város hazafiban edző polgár 
ságinak és a már otthon is j< lnevelt levente 
ifjaknak összifocisával hatalmas hírnévre tett 
szert a Kőszegi L.jventoeyylet Vas, Sopron és 
Zala varmegyék legjobb c>upata lett a legutóbbi 
v rsenybon a kőszegi L venteegyesület, mert a 
kőszegi egyesületnél a szombathelyi sem jobb, 
hisz a két csapat versenye holtverseny volt, 
majd a mult vasárnapi mérkőzésen a kőszegiek 
méyis le maradtak : mert a szombathelyi egylet 
215 p ntjával,szemben a kőszegieknek ca.ik 207 
pontja volt. E> igy ha nem is kerül fel Buda 
pestr«> a/, oiszágos vers nyro a kőszegi disz 
szakasz, a na^y eredményt hüszkó ' könyvel 
h tjük el és buszkék lehetünk fiainkra, akik 
nagyrahivatottak, mert három varm-gyo ifjai 
kó/ölt u legjobbak. A diszszikasz tagjainak a 

vsorát közöljük : Kijak Feren'e, Kiják Qyörgy, 
Kappel Adoif, Kratoehwill Károly. M »rho'd 
lat vau, Iíraskovits Lipót, Ualper József, K >ppel 
Károly, Pártii László, P .lótás Nándor, Dömötör 
Ferenc íloehecker Károly, Krotzl József, R J S Í -

.•> ik Mátyáa, Sohwarcz Dezaő, Tompek Lajosi 
Szolderits Jenő, Soheck Péter, K rn Györgj, 
Vlaitz Alajos, H4ncs Károly, Eoker János, Han 
bauir J .nns, Horváth Kudolf, Pintér Gyu'a. — 
Itt említjük me*, hogy Szombathelyen szept. 
1 én a kormányzó jelenlétében tartandó levente 
versenyen a kőszegi dis/szakasz is résztves/. 
Fontos, hogy a kőszegi diszszakasz nevéhez 
méltóan mutatkozzék be Magyarország kormány 
zója előtt, miért ezúton is felhívja az Egylet 
vezetősége a leventéket, ho*y augusztus 18 an 
és 25 én i» rei d s fogiaikozasi időben, HU*. 26, 
28 29 és 31 én pedig este Vj7 órakor a szoká-
sos helyen lev ntegyakorlatra a diszszakasz tagj .i 
jelenjenek meg. 

Sorozatos bstöresek a kőszegi h,gyekben 
A begyekben levő viliatelep lakóit néhány nap 
óta sorozatos belőiések tartják izgalomban. Az 
rlső betörés a mi;ihp Jambrits L jos polgár 
m«ster villájába történt. A betörö a villából 
egy duplacsövű vüdászfegyvert, egy fakeretü 
tiszti látcsövet es tobb kisebb tárgyat vitt e'. 
Néhány napra rá a kőszegi Betegházegye6Ü'et 
(volt Hcchiuger villa) házaba törtek be. Itt is 
kisebb érlékü tárgyakat vitt el a botörő. Annak 
ellenére, hogy a környéki tulajdonosok most 
már fokozott figyelemmel örkndtek, a betörés 
a kővetkező napon megismétlődött. Most Stip 
kovils I.-tvan malomtulajdonos villáját szemelte 
ki az ismeretlen b törő. A rendőrség most már 
teljes apparátussal látott h)zzá a vakmerő be 
törő ké/rekeritéséhez, do ezideig eredményte'e 
nül. N >gyon megnehezíti a nyomozás munká 
ját, hegy a vi l ik lakói minden betörés után 
rendbesztdtek a lakást, mielőtt a redőrséget ér 
te6itették, úgyhogy a helyszínen a nyomozás 
már semmi támpontot sem talált. A kőszegi 
rendőrség most figyelmeztette a villatulajdono-
sokal, hogy ujabb betörés esetén a betörés 
színhelyén a nyomozás érdekében ne nyúljanak 
semmihez. A nyomozáz a titokzatos betörők 
kézrckeriu'sire folyik. 

Barátságos footballmérközesek. Via vasárnap 
délután 5 órai ke/dettel bel 'pődij nélküli mér-
kőzést játszik a KbE első csapata a szombat-
helyi KAC jóképességü csapatával. Bíró Dib-
rentey. — Szent István napján a Szombathelvi 
TK ellen játszik barátságos mérkőzést a KSE 
délután 5 órai kezdettel, amelyet Feigl vezet le. 

Mozihirek. Vasárnap „A pénz" t, Zola Emil 
örökbeosü r e g é n y é r e k szenzációs filmváltozatát 
játsza a mozgó. E;en kivételes értékű pompás 
filmet még a nagy kánikulában is meg kellene 
nézni mindenkinek. Kedden a Ginabar, egy 15 
felvonásos érdek feazitő izgalmas és regényes 
történet megy. Darab, amelynek mindig nagy 
közönsége van. 

Kisorsolták az őszi bajnoki mérkőzéseket 
s mindiárt a három első aérkőeóa a legnehe 
zebb feladat eló állítja a KSE t. Augusztus 
hó 25 én Pápán a PFC ellen, szeptember hó 
1 én Kőszegen a pápai Kiniszi ellen, és szep-
tember 8-án Sopronban a SFAC ellen játazikj 
bajnoki mérkőzést a KSE. 

Láb-, kéz- és hónaljizzadás 
biztos szere a Qsanda fele P O D O L . 
Lábviz után a lábat bepodolozva, azonnal 
me^zünik a lábizzadás, égető érzés, pöf-
fedtség. A bőrt puhán, üdén tartja, a járást 

végtelen könnyíti, szagtalanít. 

Kapható gyógyszertárakban, drogériákban. 

Főlerakat: 

MARGULIT DROGÉRIA BUDAPEST V., 
Nádor-u 23. 

Mit kell tudni a vitaminokról? 

Tengerészeken, foglyokon, északsarki uta-
zókon. világítótornyok őrein stb tapasztalták bi-

| zonyos betegségek felléptét. Amikor azután ezek 
a konzerveken, szárított ételnemüeken kivül friss 
főzelekeket, gyömölcsöket stb. fogyasztottak, a 
betegségek megszűntek. 

A túlnyomóan, vagy kizárólag rizzsel, ten-
gerivel táplálkozó népek (japánok, oláhok, spa-
nyolok és olaszok egy része) körében is bizo-
nyos sajátságos megbetegedés kezdett elterjedni. 
Az eledelek változatossá tételével a panaszok és 
bajok elmultak. Általában arra a tapasztalatra 
lehetett jutni, hogy az egyoldalú, nem változatos 
táplálkozás következménye a sajáságos megbe-
tegedés. 

Azokat a még ismeretlen lényegü anyago-
kat, amelyeknek hiánya betegségek megjelenésé-
ben nyilvánul, vitaminoknak nevezzük. A vita-
minok maguk nem táplálékok, az egyes eledelek-
ben csak igen kis mennyiségben fordulnak elő. 
Ezekből megélni tehát nem lehet. A vitaminok 
az élő szervezet legkissebb részeinek, a sejtek-
nek. munkáját irányítják es működését elősegítik 
szabályozzák. Némelyek zsírban, mások vizben 
oldódnak. Egyik bírja a melegítést, másik a fő-
zésnél elpusztul. Mindegyik vitaminra jellemző, 
hogy hiánya betegséget okoz. Ez a betegség az 
„avitaminózis" sokféle aszerint, hogy melyik vi-
tamin hiányzik. Vitaminhiány következménye a 
skorbut, a beri-beii, a pellagra, a Bí rlow-kór 
stb. Akkor azonban, ha a beteg szervezetnek 
valamilyen formában a hiányzó vitamint pótoljuk, 
a beteg meggyógyul. 

Sok vitamint tartalmaz a disznómáj, buza, 
buzakorpa. répa, frissen szárított fehér bab pa-
radicsom, nyers burgonya, fekete retek, paraj, 
káposzta, szalonna, a gombák, élesztő, citrom, 
narancs, szőllő, alma, körte, szamóca, málna stb. 

Elegendő vitamintartalmú anyagok: velő, 
vese, szárnyasok, borsó, zöldborsó, lencse, kor-
pás burakenyér, rozskenyér, mogyoró, bab, dió, 
mandola, banán, ananász, lök, héjában sütött 
vagy főzött burgonya, kalarábé, főtt sárgarépa, 
hagyma, főtt karfiol, petrezselyem, tej tejszín, 
vaj stb. 

A magyar ember eledele tehát elég vitamint 
taitalmaz. Nem is kell félni az avitaminózis foly-
'án felléphető betegségektől, ha a napi kosztunk 
változatos. Szerepeljen ételeink között hus, tojás, 
tej, liszt, rizs, cukor, sok zöld főzelék és saláta, 
gyümölcs stb. Különben ha az ennivaló frissen 
és Ízletesen van elkészítve, jó étvággyal fogyaszt-
juk azt. 

A főzést, ételeink változatos és Ízletes el-
készítését rá kell bizni a jó magyar gazdaasz-
szonyra. Az ő főzési tudása, gyakorlata és ta-
pasztalata és gondosan, szeretettel való főzése 
csak javunkra szolgál s jó erőben és egészség-
ben maradva nem sok szerep jut a doktornak, 
patikának. 

A sok szeszes ital, az igen erős dohányzás 
a sok és erős fűszer használata azonban nem 
előnyös a szervezetre. Rontja az étvágyat, rit-
kábban jelentkezik az éhség, eltompul az izlés 
és igy válogatós lesz az ember. A válogatós, 
finnyás ember pedig egyoldalúan táplálkozik és 
ezután hamar jelentkezhetik az avitaminózis, a 
betegség. 

Mértékkel, ésszel tenni mindent. így elma-
rad a baj s huzamos, állandó lesz azeuészség. 

Magyaróvár. Szanyi István 
kir. fővegyész. 

A KSE II. ma C« pragen játszik barátságoa 
mérkőzést. A csapatot Dsjosioa János, a KSE II. 
intésOje veteti. Indulás délután 3 órakor as 
öltözőtől. 
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K ő s z e g v á r o s t e n n i s z b a j n o k s á g á e r t váratlanul 

ezép sportot nyujto't ík a hétfőn, kedden, s/erd n 
éa oaiitörtökőn a KSE 3 ée a reá iskola 2 pá-
lyáján lebonyolított m.-rkőzés'k. ö - e n d a e s n 
tenuisraportnnk ez Ü nagyarár.xu és szép f«\j'ő 
déae. 104 8'á'nbMn volt nevezée, a'ni neucsik 
kőszegi rekord, d» vidéki viszonylatba ! is fel-
tűnő nagy. Nejn maradtak el a meglep t^sek és 
igen biztató a fiatalságnak kitűnő s/er^lóse. A 
versenyek er»dnényei a l»öve.k«"*G* : Nőieyyes: 
1. Slolnárné D Panni, 2 Tho'd Évi F rfi pároe: 

1. Molnár—vitéz Szubadváry, 2. M Tvav s d< — 
Fejér fhdgy. Női páros: 1. Ne nesné—H »lik G., 
2- Sehol tz né—Gottbárd né. Vegves p ,ros: 1. 
Lidákné—Somló szdn, 2. Halik G.—Hinnél . A 
férfi egyedben * döntő Somló Hzds és F- jérf idgy 
kötött még nem került lejátszásra. — Kfrd^k 
versenyében férfi e^yes : 1. Csathó B^la. 2 Th >ld 
Dez«ő. Férfipároe: 1 Seháffer s/ds—Kovács bdgy, 

2. Mül'er—R »rhi. Vegy-spáros: 1. Ko>ác>— 
Thold, ScbáflV—Lauringer. A női egyes Thold 
Évi és Szakonji S között kerül eldöntésre. — 
Dacára a nag\számú benevezéa.-knok H Molnár 
József S J I I Ó B -rtalan ős vitéz Szabudvary Fe 
rei cből á l l ó versenybizottság minden zökkenő 
nélkül és simán bonyolította le a versenyeket. 
A birói 'ií-ztségeket közmegelégedésre Thold 
De^sŐ alezredes id. W áobter Gyula, dr P -.ller 
József, L dák Já> os szds, C>i*zár Miilós és a 

iátékosok közül többen látták el. A versenyek 
részletes eredménvei a következők: SchfeíT"-— 
Got 'Mrd 6 : 5 10:8 S »mló-Morvav 6 :2 , 6 2. 
Fejér—Szabid'ár? 7:5 0:2, P nn—H >»nel 6 2 
6:1. Sel áff r—Kovács w. o. 

pp — H wi 

S.mlő—S Scháff r 

6 : 0 7 :5 . Fejér—Papp 8 :6 , 9 : 7 Női egyes: 
Szabad/aryné—Gotthárdné 6 2 6:4 Kirndn*— 
Küttelt é 6 :2 , 6:2- Tno d—S'ilassynő 7:5 6 2 
H ilik—Hjnn-lné 6 :0 , 6 :2 . Nemesné—Sziklay 
9:7, 6 : 3 T-iold—dr. Kundné 6:4, Mo 'n^né— 
Halik 6 :2 , 6 :0 , Tiold—S?abadvaryné 6 2 6:2 
Molnárné—N-^n-sré 62 6:2. Molnárné—Thold 
6 : 2 6 :1 . — Férfitáros: Molnár. Szab dvarv— 
Somló, Pipp 6 3, 7:5 Morva?, Fejér-So^ftff -r, 
Kovács 64 64 Molnár, Sznoadv iry—dr. P «ller, 
Ivdák 6 1 6:1. M»rvav, Fehér—Hennel, Csathó 
6:8 6 3 8:6 S/abadváry, Molnár—Morvay, Fajér 
6 4 6:4. — N i náros: Nemesné, Hali-;—S.i-
lissy, Ta<>ld 6:1, 6:2 Sch ntzné, Gotthárné—dr. 
Hennelné, Sziklay 63 5:7,10.8. Nemesné, Halik 
—Scholtzné, Gotthárdné 6:0. 6:0 — Vegves 
páros: S i m l ó , Lidákné—Sc áff r, Nemesné 6:1, 
6:1, Csathó, S'Jklav—Sz «b idvary, dr. Kund é 
7:5,7 5 Hinnél, Halik—Gotthárd, G )tthárdné 
6:1, 6 2 Somló, L dákné—Csathó, Sziklay 6 3 
6 3. Papp Mo nároé—Kovács, Thmd 6:2 ,6 2. 
Hennel, Halik—P po, Molnárné 5:7 6 3, 7:5. 
Somló, Lidikné— Hennel, H»lik 6 3, 6:1. 

K S E — S z o m b a t h e l y i KI 4 : 1 (2 :0) .%Az első 
mérkőzést végig a KSE fölénye jellemezte, a 
melynél a védelem és a halfsor jól működött. 
A c-atár8;r, különösen kapu előtt, navvnn gvá-
noltalan volt. Góllövők: S-per (3) éB Wehofer. 
A szombathplyi csupa* kitűnt, le kes játékával. 

A körmendi Vatparipi KereVpar Egyesület 
40 éves jubileuma aikalmából K^szt^re r«mdez 
nagy kerékpárversenyt A vcremvzők Szent 
István napián délelőtt 10 óra k*rül érkeznek 
Kőszegre, abol a határkő iól a KSE kiküldöttje 
várja ós ford''ja VN«sa a versenyzők t. 

Az SzSE és KSE t e n n i s z g a r d i j a játszottak 
C-ütört^kön versenyszerű rendezésben a KSE 
sporttelepen érdakes és propaganda szempont-
jából meglepően jól sikerült tenniszversanye^et. 
Szokatlanul nigyszámu k^zö iség ülte körül a 
tenniszpáiyákat. E i iyi embert Kőszegen tennisz* 
versenyeken még nem láttu ik. Ismételten fel-
zúgott a tapsvihar, amikor a szombathelyi já* 
tekosok beinutítt^k a tenniszsport minden szép-
ségét. A kőszegiek tekintve azt, hogy dunán-
tuli viszonylatban is a legjobb játékosokkal 
kerültek szembe, igen szépí»u megállták helyű 
ket. A 8 számból á'ló versenyben az egyik női 
egyest Kőszeg nyer'*, a másik női egyes a sö-
tétség m i itt 4/6 6/2, 5/5 állásnál be'faiezetlen 
m trudt. A többi számban n^gyrészb^n 3 szettre 
menő küzdelemben az S SE játékosai győztek. 
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ZOLA EMIL örökbecsű re-

gényének filmváltozata 14 

felvonásban. Főszereplők : 

PIERRE ALCOVER, MARY 

GLORY. BR1GITTE HELM 

ÉS ALFRÉD ABEL. 

É s a k l s é r ó m ú s o r 
Kedd augusztus 20-án ; 

A film hosszúsága miatt a délutáni 
előadás 5-kor kezdődik, este rendesen 

C I K A B A R 
Regényes történet 2 rész, 15 felv. 

Fősze rep l ők : 

Ruth Roland és Wl l l l am Duncan. 

I. rész: 

A C o r d i l l e r á k f og lya . 
II. rész: 

Ak i t uto lórt a n e m e z i s 

Pályázati hirdetés. 
A Dunántuii ÁR. Hilv. Ev. Egy-

házkerület, mint a kőszegi Gyurátz 
Ferenc Ág. Hitv. Ev. Leánynevelő-
intézet (Bentlakással kapcsolatos 
Leányliceum) fentartója pályázatot 
hir Jet ez intézetnél betöltendő alábbi 
állasokra. 

I. Nemet francia szakos tanárneveló-
nói állás, melyre oly ág h. ev. vallású 
nfk pályázhatnak, kiknek a fenti szakok-
ból középiskolai tanári oklevelük van 

II. Testnevelési tanárnevelőnöi állás, 
melyre oly ág. h ev. vallású nők pályáz-
hatnak. akiknek testnevelési főiskolai vég-
zettségük es középiskolai testnevelési 
tanári oklevelük van. 

Mindkét állást egyelőre egy evi helyettes 
tanári megbízássat fogja a fenntartó be-
tölteni. Az állásokat szept. 1-én keli H-
foglalni. 

Javadalmazás a főiskolai képzettségű 
gyakornokok számára megállapított havi 
134 pengő; és pedig 80 pengő készpénz-
ben és teljes ellátás 54 pengő értékben 

Kellően felszerelt folyamodványok a 
Dunántuii Ág. H. Ev. Egyházkerület Fő-
iskolai Nagybizottságához cimezve az 
Intézet igazgatóságánál f. é. augusztus 
hó 23-ig nyújtandók be 

Győr, 1929 augusztus 12. 

KAPI BÉLA püspök . 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik felejthetetlen férjem, édesatyánk és rokonunk 

AUGUSZT JÁNOS 
elhunyta alkalmával, különösen Kőszeg szab. kir. megyei város 
polgármestere és a város tisztikara, a Kőszegi Takarékpénztár 
igazgatósága, Vasvármegye törvényhatósága, jóleső részvétüket 
fejezték ki és ravatalára koszorút és virágot küldtek, fogadják 
ezúton hálás köszönetünket. 

Au£uszt család. 

A n. é. közönség szives tudomására adom. hogy 

p o r o s z és b r e n n b e r g i k ő s z é n , 
k o v á c s s z é n , f a s z é n , k o k s z , m é s z , 

cement, v á g o t t és h a s á b t ű z i f á r a 
azonnal v. későbbi szállításra előjegyezni lehet; 

Üzletáthelyezés. 

A n. é. uri- és hölgyközönség szives tudomására 
adom, hogy Várkör 23. sz. alatt lévő 

fodrász üzletemet a Strucc-szállóval szembe, 
a Várkörre helyeztem át, ahol a mai kor igényeinek meg-
felelően rendeztem be. 

Külön nöi terem, Manikűr elsőrangú munkaerőkkel. 
Pontos kiszolgálás. — Szives pártfogást kér tisztelettel 

Schermann Rezső fodrászmester. 

Seybold Kálmán vállalkozónál 
Király-ut 10. 

Róth Sándor börkereskedesében1 
a Várkörön . 

Egy jókarban levő 

p i a n i n ó , v a r r ó g é p 
és többféle SZobabutor eladó, 

WINKLER OLGA 
Jurisits tér 10. 

Xgmándi Közismert teny, 
hogy Schmidthauer 

I B M B 
kese r t t v l ze 

Európa legtartalmasabb 

s mint ilyen 

egyedüli a maga nemében. 
Q y o m o r - és béltisztitó hatása páratlan. — Rendszeres adag éh-
gyomorra fél ivópohár, sok esetben elegendő már néhány evőkanál is. 
Magyarország részére k izáró lagos egyfcdárusltó ; ÁSVÁNY KERESKEDELMI 

R. T. BUDAPEST VI.. KIRÁLY-UTCA 12. 

F 1 S K P f t t i U 
a leg-
gazdaságosabb 

Vezérképviselet: 

Antófelszerelési R. T. 
Budapest,IV. Aranykéz-u 2 
M Tel.-Aut 812—41 

Aranyéremmel kitüntetett HARZI 

k a n á r i m a d a r a k 
e l a d ó k 

különböző színekben : 
SÁRGA, HÓFEHÉR, 
ZÖLD és TARKA. 

Rumankó János 
II. Rákóczi Ferenc-utca 42 szám 

SZOMBATHELY. 

Kőszegen egy újonnan épült 

v i l l a s z e r ű h á z 
szép kertt ;1, 300 négyszögöles 

telken, 30 évig f A ^ A A 
adómentes, C l d U U . 

Ugyanott egy 

családi h á z 
is eladó. Cim a kiadóhiv.-ban. 

Műhelynek alkalmas 

helyiség forgalmas uton 

kiadó. Király-ut 14. 

Porszivógépet 
kikölcsönzök óránként 

50 fill. használati dijért. 
Cim a kiadóhivatalban. 

— Nyomitott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

' * J A 
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