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Testvérharc ellen. 

A tatárjárás után romokban 
hevert az ország, — igy tanítja a 
történelem, amikor IV. Béla uj 
honalapításáról beszél. A tizen-
nyolcas forradalomban nemcsak 
az ország hullott szerte, lett rom-
halmazzá az á l lam, fö ldönfutóvá 
a király, hanem a magyarság is 
testvérharcban ál lott ; teljes volt 
az összeomlás. A megtévesztettek 
nagy seregét kellett visszavezetni 
a nemzeti eszméhez, ál lamot kellett 
alapítani belső és külső ellenségek 
aknamunkája mellett, meg kellett 
kísérelni a megcsonkított területen, 
a konchoz ragaszkodó népek féltő 
támadásai ellenére is, a revans-
gondolat szent tüzének lángra-
lobbantását. 

Most, t izenhárom esztendő után, 
— ugy érezzük — vissza kell 
néznünk erre a katasztrófára, a 
bukásnak, a züllésnek idejére, a 
mikor romokban hevert az ország, 
hogy tudjunk mérlegelni. Mert a 
mélység mutatja meg való nagy-
ságában a veszélyt, amelyből ki-
menekültünk, s vissza kell néznünk 
erre a megtett útra, hogy tudjuk, 
hol tartunk. M é g nem tartunk ott, 
hogy kockázat nélkül , a nemzet 
fönmaradásának kockázata nélkül 
szemben állhatna a magyarság oly 
kérdésben, amelyben tulajdonkép-
pen egyet akarunk. Szabad poli-
tikai elvek szerint csoportosulni, 
szabad világnézet szerint, foglal-
kozás szerint, bár ez mind nem 
hasznos a nemzetre, de nem sza-
bad e lkü lönödnünk , vagy partot 
Ütnünk a királykérdésben, mert ez 
végzetes volna reánk. 

Más királyságot, mint legitim-
királyságot nem akarhatunk. De 
ha ez ma nem lehetséges, mert 
nincs itt az ideje, akkor különösen 
nincs értelme annak, hogy meg-
bontsák a nemzet erejét, amely 
ma kell, hogy teljes egészében az 
országépítést szolgálja. El kell 
hinnünk vezetőinknek, hogy nincs 
itt az ideje a koronázásnak, mert 
ezzel csak problémáinkat szapo-
rítanánk és el kell h innünk azt is, 
hogy kell a nemzeti egység, nem 
párturalmi szempontbó l , hanem az 
ország érdekében. Hinnünk kell, 
bíznunk kell az élen ál lók ítéle-
tében, vezetni tudásában , mert 
hiszünk a nemzet örök életében, 
"Kly gondviselésszerüen, amikor 

minden elveszettnek látszott, adott 
vezéreket. 

A vezérek sorsközösségről be-
szélnek, egységről, azt üzenik és 
hirdetik, nem a szétválasztó esz-
méknek van itt az idejük, hanem 
az összefogásnak, mert ha most 
meginog a nemzet, akkor elso-
dorja a vihar, melyet ú j és ősi 
ellenségeink élesztenek, lobban-
tanak. Ezekben e történelmi idők-
ben, amikor naíjy n i pek va júdnak 
és nomzetek léte forog kockán 
egyetlen elhibázott lépéssel : — 
a nemzeti összetartozandóság ér-
zése kell, hogy áthasson bennün-
ket, nem pedig a pártos politika 
bontó szelleme. 

Ez a bontó szellem káros, ez 
a tendencia nem az ország érdeke. 
Szava megtévesztő, célja az élen 
állók gyöngítése. 

Nem szabad megakadályozni , 
megnehezíteni annak a történelmi 
feladatnak teljesítését, amelyet a 
nemzeti egység szükségességének 
vallói vállaltak. Szellemeket föl-
idézni könnyebb ám, mint vissza-
parancsolni. Mikor a nemzet meg-
élhetési harcában minden erőt és 
akaratot megfeszítve dolgoznak 
komoly politikusok, nem szabad 
akkor rájuk gyújtani a házat. Igaz, 
hogy nem is lehet. 

Kincs István ünneplése. 
Hiába kísérelte meg az uj prelátus, 

hogy kitérjen az ünneplés elől, e? 
teljes mértékben nem sikerülhetett. 
Egész héten át felkeresték személyesen 
lisitelői, a levelek, táviratok és üd 
vözlő iratoknak pedig olyan törnek 
futott be az ország minden részéből, 
hogy külön munkaerő beállítása is 
kevés volna mindezeknek megvála-
szolására. 

Az elmúlt szombat esti ünneplés 
során igen érdekes beszédek hang 
zottak el. Különösen érdekes volt a 
megyéspüspök üdvözlő beszéde, aki 
többek között a következőket mon 
dotta : 

Amikor most Rómában jártam, 
nem hallgathattam el a Szentatya előtt, 
hogy Apát Ur 40 éve áll az Ur szol 
gálatában és 34 éve sikeres odaadás 
sal és önzetlen munkával dolgozik az 
Ur kertjében és kértem a Szentatyát, 
adja különös áldását Apát Úrra és 
külső látható jellel tüntesse ki. O 
Szentsége méltányolván előterjesztése 
met önt pápai prehtussá nevezte ki. 

Különös örömet okoz, hogy ezt a 
nagy kitüntetést éppen én adhatom át, 
iki már 22 éve éber figyelemmel kisé-
rem munkásságát, aki csodáltam azt a 
törhetetlen hilet, életakarást, mellyel 
hiveit vezetni tudta Méltóságod és azt 
a nagy szivjóságot, mely szegényekről 

sohasem feledkezett meg. De egyház-
negyem határait is túlszárnyalta fényes 
>éld1ja, irói tollán tk ragyogása, mely 
sokak szomorú óráit tette az éleiben 
e'viselhetővé Egyházmegyém nevében 
köszönetet mondok | Méltóságodnak 
azért a jó példáért, melyet adott. 

Hatalmas éljenzés kisérte a me-
gyéspüspök szavait, amikor Kincs 
István meghatott hangon a következő-
ket mondotta: 

Kegyelmes Föpásztorom! Meg-
hatott szívvel mondok köszönetet jósá-
gáért. Mikor megválasztottak, program-
not nem adtam, csak azt mondottam, 
ho^y kötelességemet fogom teljesíteni 
Ma is ezt mondom, csak a kötelessé-
gemet teljesítettem. 

A Genezareti tónál állva egv alka-
lommal arra gondoltam, amit Krisztus 
mondott Szent Péter apostolnak : evezz 
a mélyre. A tó mélységénél is mélvebb 
az élet. A mult sekély. A jelen tisza-
virág életű. Csak egy igaz mélység 
van: a jövő. Én is a jövőbe vetettem 
hálómat, mert meg akartam alapozni 
hiveim jövőjét. Nekem most már csak 
mJtam van. Arra kérem a híveimet, 
ho*y az uj vezért, aki uttnam jön, 
szeretettel kövessék. 

Alig fejezte be szavait, mikor a 
negyéspüspök újból szólt: 

Ez a kitüntetés nem a leáldozó 
nap utolsó ragyogása, hanem a ra-
gyogó nap, mely kívánom hogy uj 
életkutat, mélységet és erőt adjon 
Méltóságod további működéséhez. 

Szombat este a városi zenekar 
szerenádot adott Kincs István tiszte-
letére. 

A helyőrség nevében Képes-Winckler 
Szilárd ezredes és Pétery Béla zászló 
aljparancsnok tolmácsolta a tisztikar 
és a legénység jókívánságait. 

Ostffy L.ajos főispán a következő 
sürgönyi üdvözlést küldte Kincs 
Istvánnak: 

Ahhoz a magas kitüntetéshez, mely 
egyházi és közéleti munkád fáradha-
tatlan buzgalmának és kiváló eredmé-
nyének legszebb babérja, tiszteletem 
és baráti érzelmeim melegségével gra-
tulálok. Ad multos Annos. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor a 
Jézus Szive-templomban Kincs István 
pápai prelátus kinevezése alkalmából 
hivei felkérésére ünnepi nagymisét 
mondott, melyen a város vezetősége 
a hitközség tanácsa és igen sokan a 
hivők sorából jelentek meg. 

A nagymise után fogadta Kincs 
István lakásán a gratu'álókal, melyek 
nek sorát vasárnap dr. vitéz Nagy 
Miklós polgármesterhelyettes nyitott 
neg, aki a város tisztviselői és közön-
sége nevében köszöntötte a prelátust 
A nőegyletek, egyházi énekkar és egyéb 
hitbuzgalmi és más társadalmi egye 
sületek ugyancsak nagy számban ke-
resték fel Kincs Istvánt jókivánataikkal 
A gratulálók egész héten át felkeresték 
Kincs Istvánt. 

Itt jegyezzük meg, hogy Róma 
kinevezési határozata, melyet a me 
^yéspüspök szombaton nyújtott át 
Kincs Istvánnak junius hó 8 án kelt 

és azt Pacelli bíboros államtitkár 
irta alá. 

A kinevezésen latin nyelven a kö-
vetkezők olvashatók: 

„A mi kedves testvérünktől, a 
szombathelyi megyéspüspöktől rend-
kivül kedvező jelentés és ajánlás ér-
kezett hozzánk, mely a Te kiváló papi 
életedről, különösen a Te 40 éves 
lelkipásztori működésedről tesznek 
ékes tanúbizonyságot. Ugyancsak siói 
a jelentés a buzgósá^odról is, melTyel 
mindig az Egyház érdekeinek védel-
mére keltél. Mi a szombathelyi me-
gyéspüspök jelentése alapján szívesen 
•eszünk eleget ajánlásának és Téged 
plpai prelátussá azaz h*zi főp-uunkká 
nevezünk ki és felruházunk Téged 
Tiindazor. jojókkal, melyek a pápai 
prelátust megilletik. 

50-éves a kőszegi 

vasút. 
A Kőszeg—szombathe ly i vasút 

közgyűlése. 

Kedden, tartotta a kőszeg—szom-
bathelyi h. é. vasút rt. ez évi rendee 
közgyűlését Czeke Gusztáv elnökleté-
vel. A várjst Nagy Mi<lók dr. képvi-
selte. Napirenden voltak az évi jelen-
tések, a zárszámadások, alapszabály-
nódositás és a felügyelő bizottság 
választása. 

A jelentéseket tudomásul vették. 
Ebből figyelemreméltó, hogy a tiszta 
nyereség 20.000 pengő, amiből 17 
kisorsolt elsőbbségi kötvényt váltanak 
be, 8800 pengő jut a városnak, mint 
törzsrészvényesnek, a többi osztalékul 
a még fennálló elsőbbségi kötvények-
nek, darabonkint 6.40 P. Az alapsza-
bálymódositás, mely csak a hivatalos 
közlések közzétételére vonatkozott, 
szintén tudomásul vétetik. — A fel-
ügyelő bizottság tagjaiul az eddigieket 
választották meg újból. 

A közgyűlésen érdekes felszólalás 
volt Kőszegi József ny. rendőrkapitány 
részvényes részéről. Azon alkalomból, 
hogy most ötven éve a vasút meg 
nyitásának, hosszabban emlékezett 
meg azokról az időkről és a vasút 
létrehozóinak munkásságáról. Közér-
dekű megemlékezését kivonatosan a 
következőkben ismertetjük : 

— ötven éve, hogy forgalomba 
helyezték a mi vasutunkat. Van ez 
olyan momentum, hogy megemlékez-
zünk róla. Különösen a megelőző 
időt is ismerő öreg embernek, aki 
átélte azt az időt midőn a naponta 
közlekedő postakocsi Szombathelyen 
néha hosszabb ideig is várt, mig a 
négy férőhelyre utas akadt s azótn 
evente 2—300000 főnyi forgalmat 
bonyolít le a vasút. De emlékezem 
azokra a nehézségekre is, melyek a 
fővonalról önhibáján kivül lemaradt 
város polgársága körében mutatkoztak, 
midőn a város fejlődése érdekében a 
vicinális vasút megépítésére történt 
kezdeményezés. 

— Tucztntaller Lajos kiváló mér-
nök volt a tervezet elkészítője. Felül-
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multa még az arad — csanádi vasút 
jóhirét is, mert mig ez kilométerenkén: 
0O.COO forintba került, az itteni terv 
csak 18XÜO forint lett. A kezdemé 
nyezés erélyes kezekbe került. Fügh 
Károly akkori polgármesternek sikerült 
a várost rávenni, hogy a törzsrészvé 
nyeket ne a svájci bankárok, hanem 
a város jegyezze, Markovits Józsel 
ügyved, később elnöke a részvénytar-
sasagnak, Pitzelberger Károly mérnök 
erős támaszai voltak az ügynek, 
Szájbély Gyula országgyűlési képvise 
lőnk nagy közgazdasági tapasztalataival 
élére állott a vasútépítés mozgalmának 
6 lett az első elnök. Bizalmaikéit^ 
volt Zarka Sándor volt nepszerii 
alispán, kflsztgi lakos részvétele, aki 
a szervezts elröke volt és legagilisebl 
segítői a rrozga'omrak id Szovják 
Hugó ügyvéd és Czeke József r a u 
iparos voltak, akik a nehezen elkeli 
elsőbbségi kötvények lejegyzésében 
értek el nagyszerű sikert. 

— Egy ideig az 1883 ban forga 
loirfca htlyezett vasút a Déli Vasúi 
kezeléséten volt Mivel az ezzel meg 
kötőn surz ídés túlságos mértékben 
kötötte le a mir.den varakozáscr 
felüli ]Cvtdtlrr 11, én boldogult id. Stui 
Lajcs alelnök tán ogatásával az önke 
zelésbe vettl mellett tettem irditváryt 
Az igazgatóság hozzájárulása folytán 
kelten szereztük be szal értik közre 
miikCdéstvel az ene vonatkozó « da 
tokát, melyik a város résztsedeset 
sokkal nagyobbra emelték volna 
Mégsem ez került megvalósulásra 
mert a forgalom kezelése nehézségeket 
okozott volna, de a tárgyalások cda 
vezettek, hogy a Déli Vasút szerző 
dese megszűrt és az All. mvasutta; 
történt az üzemvitelre való megegye-
zés, mivel ez a továbi kiépités érde-
keitek is jobban negfelelt és kedve-
zőbb üzemviteli feltételek ragyobl 
nyereségrészesedést biztosítottak a; 
egyedüli törzsrészvényes váiosrak. — 
Most nár az er gedely ezési oknaryto 
eltérően, korábban bekövetkezett állami 
tulajdontavétel helyzete állott te, ami 
szinten kedvező eredmény volt. Ennek 
létrehozásaben a jelenlegi elnök, Czeke 
Gusztávé ?z érdem, ki nár negyven 
év óta közreműködik a részvénytatsa 
ság kebeleben, hét évig, mint felügyeli 
bizottsági tag, tizenhárom évig, mint 
alelnök es í.0 éve, mint az ügyeket 
vezető elr.Ök, kinek legbuzgóbb mun 
Vatáisa Fieyler Lajos alelnök volt. 

— Ugy érzem, hogy valamennyien 
hálás crzelmekkel gor.dolurk mrrd 
azekra, akik a vátos fejlCdhetéser.ek 
e WgjelentCsetb vállalkozásnak úttörői 
voltak. Nem teszek indítványt se 
ünneplésre, sem jubileumra, hanem 
méltóan a jelen komoly időkhöz csak 
an?, hogy mai közgyűlésünk jegyző 
könyvébe foglaljuk be az utókor szá 
mára a mi kegyeletes és hálás meg 
emlékezésünket, elnökünk iránt pedig 
hálás köszönetünket és elismerésünket 

A közgyűlés nagy érdeklődessel 
hallgatta a dióhéjba szorított ismer-
tetést a vasút ötvenéves létének és 
általános lelkesedéssel határozta el a 
jegyzőkönyvbevételt, egyben köszöne 
tét a dicséretes figyelemért, melyben 
a közgyűlést részesítette. 
. H J W V V I ^ I * ! * 

Nagy tűzvész pusztított kedden 
éjszaka a Nemezgyarban. 

Kedden este 10 órakor, amikor az 
Első Magyar Nemez-, Posztó- és Fez 
t,yár munkásai befejezvén munkájukat 
és elhagyták a gyár épületét, a gyát 
portása körüljárta gyártelepet és nen 
tapasztalvan semmi különöset, bement 
a szobájába. 

Alig mult el egy negyedóra, ami 
kor az órszobatól nem messze épüli 
gyárépületből fojtó szag áramlott be 
a nyitóit atlakon keresztül. A sürü 
füst nyomán azonnal tisztában volt a 
helyzettel az őr, es azonnal kerekpá 
ros futárral értesítette a tűzoltóságot 
arról, hogy ég a nemezgyár. 

Megszólalt a gyár szirénája, maja 
a tüioltck szirtraja hívogatta az em 
beteket az utcara, akiknek nagy része 
n.eg csak akkor tett haza az esti szo 
kásos sétából. 

V411 után nehany perccel már 
Kirchknopf Jenő tűzoltóparancsnok 
vezetésevei végigszáguldott a varoson 
a tűzoltóautó, mely megerkezese után 
azorral nu rka ta is állott. A tűz a 
gyarnak gyapjukeveró helyiségeber 
tanadt és onnan terjedt északi leg-
áiamlás folytán tovább. 

Csakhamar hatalmas lángnyelvek 
vi ágitoitak meg az egesz rőti völgyet 
A gyárépületben felhalmozott és tel 
dolgoaas alatt levó nyers anyag fojtó 
lüstiel egeit, csakhanar kilökte a lar g 
a tetőzetet és veszélyben állott a 3b 
méteres Ircntcn keresztül az egesz 
tpület. 

A céltudatos és lelkes munkával 
küzdő deiek tűzoltók azonban a se-
gítségre siető t y a t l munkasoknak, ka 
tonáknak es itndőröknek segitségevei 
csakhmar megállították a lüzei, ugy 
togy az tovább ntm terjedhetett. — 
Igy az épuietben elhelyezett gépek 
d in ;nók , kűltrösen a tűz feszke kö 
tűi majdnem teljesen elegtek, azon 
kivül kb. kél vvaggon ryers.nyag is 
elégett, maga az epulet meg az el nem 
égett részben is annyira megrongáló 
dott, hogy újból kell .rajd felépíteni 
a gyár ezen részét. 

A tűzoltóság 2 sutófecskendCvel 
és egy szeikocsival vtr.ult ki es az 
5 sugaiból I n lő vízzel 1 órara ren 
det csinált, úgyhogy teljes sötétség 
boiult a gyártelepre és körryekére, 
melyet csak a tűzoltók fáklyái világi 
lotiak most már. A katbonizaló helyi 
segbeier.dezése, valamint a keverő 
helyiség is egészen, az ezen helyisé-
gekel tedő tető részben leegelt. 

A kart meg az éjszaka folyamán 
nem lehetett megállapítani, azonban 
már akkor kiderült, hogy a tüzvesszel 
kapcsolatban igen nagy a szociális 
kár is, mert nyersanyag és a keverő 
ben feldolgozás alá még nem került 
anyag hiányában a munkásoknak egy 
részét kénytelen lesz a gyar egy időre 
elbocsátani. 

A rendőrség azonnal még az éj 
folyamán megkezdte a nyomozást 
annak megállapítására, hogy kit terhel 
a felelősség a tűz keletkezésére nézve 
és hogy nincs-e esetleg gyujtogatásról 
szó. Bár egyesek gyújtogatás! is em-
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legettek, azonban még a gyanúja sem 
forog fenn már az eddigi nyomozási 
adatok szerint annak, hogy a tüz 
bosszú műve volna. 

Szerdán délelőtt 9 órakor a hely-
színre kiszállott tüzrendészeti bizottság 
nagy körültekintéssel tette tanulmány 
tárgyává az egész tüzes< tet, különösen 
azon szen pontbol vizsgálta meg, hogy 
fényt derítsen a tüz keletkezésének 
okara vonatkozólag. Bár határozottan 
a tüz keletkezéset nem tudta a bizott-
ság megállapítani, dc feltehető és 
valószínű is hogy annak viltanyrövid-
zárlat volt az oka. A bizottság a 
szakértők véleménye alapjan az.t is 
negá lapította, hogy a gyár összes 
helyistgeiben a viilaryvezetések tüz 
veszélyesek. 

A kár körülbelül 50-60 ezer P-re 
tehető, mely összeg legalább is rész 
ben megtérül biztosítás revtn. 

Hogy a tüz tovább nem terjed' 
az kizárólag a kifogástalanul ésgyor 
san n űkf dő tűzoltóság lelkes mun 
kájárak köszönhető. 

Kőszeg több mint magyar Grác. 
— M e r a n ! 

Volt már Kőszegntk olyan nya 
raló verdége, akit uri érzülete arra 
készteteti, hogy távozásakor a hely 
lapban ékes szavakkal ad;a tudtára a 
nagy világrak, hogy itt mirdent neg 
talalt, an rt nyaraló csak kívánhat 
Husz éve mult már, hogy én Kőszegre 
jöttem. Az orvosok kinordták a sen-
ler.ciát: szolgalatképtelen. Addig min 
dig mások mordtak meg hová men 
jek, most öreg koromban először ma 
gamnak kellett hataroznom, ami szo 
katlaiisagáral fogva eléggé zavarba 
hozoil. tddig utazgatásra sem időből, 
sem pénzből rem igen teilett, de most 
az orvosol tanacsoitak, menjek delibb 
fekvésű vidékre s talán Meránra vagy 
eppen egyrptomra gondoltak; de a 
szegeny ember vízzel főz, eljöttem 
Kőszegre, mert ez egynegyed földrajzi 
fokkal délitb fekvésű volt. És eltalál 
tam. Bajom tüdőcsucs-, légcső- és 
meg egy pát ilyfajta hurut, ezen a majd 
nem hegyeknek be.lló dombok által a 
leggyakoribb szelek ellen vedelt vi 
deken nen csak enyhült, hantm majd-
nem megszűnt, arryira, hogy kezdet 
ben szinte nyugtalanítóit a lelkiisme-
let vádoló szava: hiszen te tettetéssel 
(simulaiioj, majdnem csalással szöktél 
nyugalomba. Ki tehát hurutos — s ki 
ne volna az, midőn a tél már ujabban 
eltart nyárig — jöjjön ide hamarosan. 
Kőszeg nem szorul arra, hogy Sop 
ronnal versenyre kelljen, vájjon melyik 
a keltő közül a magyar Grác : ezt a 
cimet nyugodtan át engedheti Sop 
ronnak. Kőszeg magasabbra törhet, 
akarki meglássa: — Kőszeg lesz a 
magyar Merán 1 

Limp jános ny. pléb. 

A MÁV es a kőszegi panaszok, 
Több ízben reámutattunk már 

arra, mennyire uj szellem figyelhető 
meg a MAV-nál. Uj tempó, uj elinté-
zési mód és valóban örvendetes se 
giiem akarás az egész vonalon. 

Lapunkhoz beérkezett panaszok 
alapján löbb dologban közvetlenül a 
Mav. uj agilis üzletigazgatóját Újhelyi 
Sándor dr.-1 kerestük fel Írásbeli be 
adványainkkal és egy egész csomó 
ügyre most kaptuk meg a választ. A 
vaiasz egyes részéit közöljük s ezek-
bői úgyis kiviláglik, hogy milyen 
ügyekben kértünk intézkedést. 

A kőszegi vonatok menettartamá 
nak megrövidítésére a lehetőséghez 
képest mindent elkövetünk. A múlttal 
szemben különösen a motor és motor 
pótlós vonatoknál, már is javulás ta 
pasztaiható, de az uj menetrendben 

igyekszünk az utóbbi vonatok menet-
tartamát még megrövidíteni. 

2. A filléres gyorsvonatok menet, 
rendjét a rendezőseg kívánsága szerint 
igazgatóságunk állapítja meg. A ké-
relmeknek errevonatkozó részét egy. 
idejüleg igazgatóságunkhoz terjesz-
tettük fel. 

3 A közvetlen kocsijáratok Kő-
szeg és Budapest között már közle-
kednek folyó hó 7-től (erről külön 
cikkben úgyis beszámoltunk már). 

4. A motorkocsik ellen tett pana-
szokat megvizsgáltuk A kérdéses mo-
torkocsi a legelső szállítású kocsik 
egyike és tnnel az ülőhelyek tényleg 
kényelmetlenebbek, mint az utóbb ki-
állított kocsiknál, de ezen csak akkor 
lehetne segíteni, ha az egész kocsi-
szekrényt újra építenék fel, amit a 
lelenlegi gazdasági viszonyok mellett 
végrehajtani nem lehet. Ezután a mo-
torkocstkbani kellemetlen bűzös szag 
miatti panaszokra adott válasz követ-
kezik. A rázásra vonatkozólag pedig 
a következőket mondja: ,,ami pedig 
a rázást illeti, az moforszerkezettöl 
minden motorkocsiban érezhető ; ez a 
rezgés azuian intenzivebb, ha az utas 
közvetlen a motor feletti ülések egyi-
kén ül. Megjegyezzük, hogy a motor-
kocsi ellen hasonló természetű panasz 
meg nem fordult elő. 

Mindezekből láthatjuk, hogy min-
den legkisebb panaszt alaposan ki-
vizsgálnak és ahol csak lehet segítenek, 
lit emiitjük meg, hogy egyidejűleg 
több ujabb közérdekű és városunk 
közönségének érdekeit szolgáló ügy-
ben kértünk irtézkedést.; 

* * »I W V W W W \ n 

Vámháboru Rohonc— 

Bozsok között. 
Az osztrák vámhivatal megtiltotta 

a rohorciaknak, hogy apró élelmiszer 
szükségletüket Bozsokon szerezzék be 
(mint pl. a rőtiekrek, vagy kethelyiek-
nek megvan engedve, nogy a het bi-
zonyos napjain Kőszegen vehetnek 
hust stb ). Kötelezték a rohonciakat, 
hogy a sokkal messzebb fekvő Bucsu 
illetve Toronyban vásárolhatnak csak. 

Betiltotta az osztrák vám hivatal 
a kerekpár forgalmat is. A magyar 
kerékpár csak a rohonci vámig mehet. 
A gepet ott kell hagyni. A magyar 
vámhivatal Bozsokon viszont az osz-
trák kerékpárokat tartja vissza. Pedig 
a kerékpárosok az egyezmény szerint 
a 15 km-es határzónában szabadon 
járhatnának. 

Érdeklődtünk a magyar vámhiva-
talban és határőrségen. Az osztrákokat 
okolják. Az osztrákok pedig a magya-
rokat. Tény hogy nem a forgalom 
megbénítására van szükség két barát-
ságos állam között, hanem a forgalom 
kimélyitésére. 

Mi kőszegiek is nagyon szeret-
nők ha naponta nagyszámú rohonci 
keresné fel varosunkat, viszont Rohonc 
is örülhet, ha mi látogatjuk meg őket. 

A bozsokiaknak persze hallatlan 
nagy kár, hogy a rohonciak náluk 
semmit se vásárolhatnak. 

Ezúton hívjuk fel az illetékes 
közök figyelmét utasítsák a bozsoki 
vám vezetőjét tárgyaljon személyesen 
a rohonci vám vezetőjénél, egyezzenek 

meg barátságosan az, akadályokat 
hárítsák el, hogy olyan forgalom 
alakuljon ki mint amilyen Kőszeg-
Rőt—Kethely felé biztosítva van. 

Itt volna már végső ideje, hogy 
meg szűnjön Rohonc felé a lehetetlen 
helyzet az útlevelekkel Lehetetlen 
helyzet, hogy ez irányban nem érvé-
nyesek az útlevelek. 

A határőrségünk elég intelligens 
ahhoz, hogy ott az útlevél kezelest 

ellátni tudja. Különben minek van 
Bozsokon mellékvámhivatal, ha még 
az útlevél sem érvényes. 



1U43. juliu» 23. Kőszeg és Vidéke 

A magyar közegek azt állítják, 
hogy az osztrák vámőrök cseh-néme 
lek s haragszanak a magyarokra is 
meg a burgenlandiakra is. S ezért a 

sok kellemetlenség errefelé. Ha tény-
leg ez az oka akkor is kell orvoslást 
találni. 

Rőt és Kethely felé az a gyakorlat, 
hogy az idegen országba belépő 
magyar állampolgár kerékpárigazol-
ványat (melyet a magyar vámhivatal 
állit ki) az osztrák vámhivatal bevonja. 
Amennyiben 8 napon belül az i l leti 
magyar nem tér vissza a kilépő állo-
máson ugy az osztrák határőrség 
feljelentést tesz a magyaroknál s a 
magyarok nyomozzák az illetőt . . . és 
viszont. Ezt kellene meghonosítani az 
egész vonalon. 

Barátságos együtt működést, jó 
akaratot kérünk. Nemcsak Kőszeg-
r ő l és kethelyi utvonalakon, ahol ez 
meg is van, de Kőszeg Rohonc felé is 

Református istentisztelet lesz 

f. hó 23-án, vasárnap délelőtt 10-kor, 
az ipartestület diszteimében. Prédikál 
dr. Racz Béla lelkesz. 

Érdekes vendégünk van Szeg-
halmy Gyula, ny szeghalmi iskolai igaz-
gató sztmélyeben. Ittartózkodása alatt 
fényképfelvételeket eszközöl dunántuli 
ismertető sorozatához, melyekről veti 
tésre alkalmas szines diapozitiveket 
készít. Majdnem az egész országró 
keszitett már ilyeneket és a közokta-
tásügyi miniszter utján keiülnek cl 
csziasra iskoláknak és intezeteknek a 
honi ismeretek terjesztésére. A vidékén 
is fog lelveteleket eszközölni. Útjaiban 
hcszegi József nyug. rendóik;pitam 
kiséri. 

Eckhardt Tibor dr. tegnap ót* 
városunkban tartózkodik. Szombaton 
este részt vett egy szűkebb körű ér 
tekezleten. Vasárnap a nagygyűlésen 
beszel a kisgazdapárt vezére. Ebed 
utan Szentgotthárdra utazik, innen 
nem tér vissza Ptstre, hanem Svájcba 

utazik. 

Szabadságon . Pogány Árpád 
állatorvos augusztus 2 ig szabadságon 
van. Tavolléteben helyettese Cheme2 
Jenő főallatorvos. 

Házasság. Debnárik Aladár ura 
dalmi könyvelő Tormaspuszta és 
Wenzel Berta, özv. Wenzel Károlyné 
leánya Kőszeg, e hó 20-án tartották 
esküvőjüket a szombathelyi ág. evang. 
templomban. 

Halá lozás . Pénteken hunyt e 
hosszú szenvedés után 29 éves korá-
ban Rodler Antal borbélymester. Te 
metese ma délután lesz a Horthy 
Miklós, utcai gyászházból. 

A megyéspüspök saját és püs 
pökségének Összekuszált anyagi ügyei 
rendezésére miniszteri biztos kikülde 
téset kérte. E héten a miniszteri biz 
tost ki is nevezték, aki már meg is 
kezdette működését. 

Szenzáció Kőszegen! 

Ma vasárnap • 

és hétfőn egész nap [ 

halálugrás ^ 

in otorkerékpiíiral 

a Városmajorban! 

Belépődíj 10—40 f i l l . 
\ 

A Sopron—Kőszeg közötti cse-
reautóbusz ma reggel 7 ,8 kor indul 
a Strucc szállótól. Sopronból este 7 
órakor indul vissza a Pannónia szálló-
ól. Részvételi dij 3 pengő. 

A Nemzeti Egység választ 
mányi ülése. A Nemzeti Egység kő 
szegi szervezetének választmánya ülést 
ártott, melyet Czeke Gusztáv kerületi 

elnök nyitott meg, majd átadta az 
elnöki széket Zoltán Géza első kerü-
eti alelnöknek. Vitéz Szabadváry Fe-
renc a kerület vezető titkára tett 
íosszabb beszámoló jelentést, mely-
íen részletesen ismertette a szervez 
fedéssel kapcsolatos összes tudni-
valókat. beszámolt a még függőben 
"évő személyi kérdésekről, valamint a 
az általános helyzetről. Ezután 44-en 
letették 'ünnepélyesen a fogadalmat 
majd felfektettek a munkaiveket és 
megbeszélték a szervezés munkájának, 
valamint a szervezetének további te 
endőit. A választmány tagjai a késő 
éjjeli órákig együtt maradtak. A vá 
asztmány tudomásul vette, hogy a 
kőszegi vezető titkári teendőket, mint 
helyettes Bachmann Jenő látja el, az 
egyik körzeti titkári ailást ptdig Mátfy 
József helyettesíti. 

Több olyan vendége volt a 
városnak mult hét folyamán, akik a 
nemzetközi vásár által inspirálva el-
jöttek megtekinteni a város neveze 
tességeit. Mindnyájan elismerték, hogy 
amit láttak, az még felülmúlja azt, 
amit vártak, de nagyon emlegették a 
vezetőnek: igyekezzek a város régi 
történelmi jellegét jobban megőrizni 
— sok sajnálatos változtatást tapasz 
taltak. Egy része jövőre eljön nyaralni 
egyikük ptdig nyugdijbavonulása után 
itt fog letelepedni. — Dr. Szeghalmy 
Gyula tanár is itt van városunkban és 
diapozitivekben fery képfelvetelekei 
eszközöl. A közoktatásügyi minisztti 
megbízásából az ország több vidéké 
ről készített ilyeneket. 

A helybeli barakk if júsága 
Kriesch Géza háznagy vezetésevei ma 
vasárnap d. u. 6-kor és este fél9-kor 
saját helyisegében műsoros előadási 
rendez, a következő műsorral: — 1 
Hiszekegy, énekli a házi dalárda. 2 
Tátra keresztje, szavalja Bruckner A 
2. Népdalok, énekli a kar. 4. Pákosz 
tos Pista, monológ, előadja Nóvák 
Imre. 5. Trombita szóló, előadja Ot 
Sándor. 6. Ujjé a ligetben nagyszerű, 
monológ, előadja Schwarz Károly 
7. A kocavadász, 1 felvonásos víg-
játék. Szereplők: Apa: Nóvák Imre, 
Anya: Vogel Elza, Klári: Lamp Magda. 
Bendi: Jagcdits László, Julis: Nemes 
Margit. 8. Himnusz. Belépti dij nincs 
önkéntes adományokat a rendezés és 
az otthon céljaira hálásan fogad az 
otthon vezetősége. Egyben tisztelettel 
kéri a város jólelkű közönségét a ve 
zetőség, hogy e fiatal intézményi 
anyagilag és erkölcsileg támogassa. 

Az evangélikus jótékony Nő 
egylet augusztus első vasárnapján 
tartja nyári táncmulatságát a Mulató-
ban és már most kéri szives támo-
gatóit, hogy a jótékonycélra való 
tekintetből a máskor is tapasztalt 
megsegitést ezúttal is gyakorolni ke-
gyeskedjenek. A célnak szánt ajándé-
rokat szíveskedjenek az egyesület el-
nökéhez, Dr. Lauringer Jánosnéhoz, 
vagy a mulatság napján a Mulató 
helyiségeibe küldeni. 

Tatay grafologus több oldalról 
elhangzott kívánatra meg a jövő hétre 
meghosszabbította kőszegi tartózko 
dását. 

Az Orsz. Ker. Leányegyesüle-
ek tárgysorsjátékán kisorsolt nye 

reménytárgyaikat a következők vehetik 
át Kaszárnya utca 6. szám alatt: 
Szabó Erzsi 3274, özv. Horváth Ist 
vánné 1199, Krecsányi Jenő 2706, és 
Krenor Józsefné 2708. 

Egyik a ff illatból -
egy a ff nö közül. 

Nem véletlen, hogy az ibolyát nevezi 

meg. ha ö n t ő l kedvenc i l latát 

kérdezik Ami egyéniségének leg-

lobban megfelel, köiel III értelmi 

világához is. tetszik önnek , illik is 

Önhöz. Az Elida ' virág szappan 

illata magában hordta azt az illatot, 

mely Önhöz tartozik. — önnek és 

másoknak it rokonszenves Az Elífla 

' » irát szappan tiszta és enyhe, 

utolsó maradékáig Uillatosított. 

E L I D A 

V IRÁG SZAPPAN 
az Ön kedvenc illatával 

Megalakult a kőszegi Stefánia 
védő intézete. Vasárnap delelőtt 11 
órakor a Stefánia Szövetség helybeli 
fiókja Pétery Béláné elnf knő vezetése 
alatt gyűlést tartott a városháza köz-
gyűlési termében, melyen nagyszámú 
érdeklődő közönség jelent meg. Az 
elnöknö hosszasan beszámolt arról a 
munkáról, mely a védőintézet létesí-
tését megelőzte és nagy hálával em 
lekezett meg a város vezetfségéről, 
melynek támogatásával létesült a Ste 
fánia városunkban. Dr. vitéz Nagy-
Miklós polgármesterhelyettes ismer-
tette ezután a Stefániának tulajdon-
képeni célját és további lelkes mun-
kára kérte a Stefánia tagjait. A gyűlés 
befejezése után az egybegyűltek meg 
tekintették az uj védőintézetet, mely 
az Erzsébet gyámoldának egyik épü 
letrészében kisebb átalakitásokka 
nyert elhelyezést. Ugyancsak a védő 
intézethez csatolták a szülőszobát is 
mely nőst teljesen a Stefánia felügye 
lete alá kerül. A gyűlésen, illetőleg 
az ezt követő védő intézeti megte 
kintésen résztvevők a látottak felett a 
a legnagyobb megelégedésüket fejez 
ték ki. 

A Stefánia védőintézet hirdet 
ménye. A f. hó 16 án megnyitott 
helybeli Anya- és csecsemővédő in 
tézet helyiségeiben (Sánc u.—Sáncárok 
u. sarkán) az orvosi tanácsadó-rende-
lések ideje egyenlőre a következőkép 
pen állapíttatott meg : Anyák részere 
pénteken d. e. 9—10 ig, csecsemők 
részére hétfőn, csütörtökön és szom-
baton d. e. 10—11 ig, gyermekek 
3 éves korig) részére szerdán és pén-

teken d. e. 10—11 ig. A védőnő hi-
vatalos órái naponta (kedd és vasár-
nap kivételével) d. e. 11—12 ig. Tá-
ékozásul közöljük, hogy miután a 
Stefánia célja minden védenc egész-
ségének a fenntartása és a betegségek 
megelőzése, azért a védőintézetben a 
célszerű táplálásra, és gondozásra vo 
natkozólag a megállapított időben 
bárki díjtalanul kaphat tanácsot. Be-
egség esetén azonban díjtalan vizs 

gálatra és gyógyszerellátásra csak azok 
a szegénysorsuak tarthatnak igényt, 
akik közellátásra való igényjogosult 
ságukat megfelelően igazolják. 

A kőszegfalvi tűzo l tóság ma, 
vasárnap délután 4 órai kezdettel tánc-
mulatságot tart a Wurst féle vendég-
őben, melyre mindenkit szívesen lát 
a rendezőség. Belépődíj 50 fillér. 

Uj rendszámtáb l ákka l látták el 
a gépjármüveket. Az uj táblákkal együtt 
adóbélyeget 's elhelyeztek a szélvédő 
üvegeken. 

A kőszegi önk. tüzoltóegylet 
ma d. e. 9 órakor tartja rendes évi 
közgyűlését a városháza közgyűlési 
termében. 

Kárpáti Sándor legújabb szer-
zeménye az a kis preludiumos-könyv, 
amelyet templomi használatra most 
adott ki. 95 rövid orgonajátékot tar-
talmaz a könyvecske mesteri kivitelben. 
Az orgonastilus gyögyszemei ezek; 
mindenikből mély vallásos érzés 
hangja csendül ki. őszinte örömmel 
vesszük tudomásul városunk szülötté-
nek ezen ujabb sikerét. A mű Róth 
Jenő könyvkereskedésében kapható 
4-20 P ért. 

Gömbös Gyu láné hirtelen elhunyt. 
A miniszterelnök feleségét régi szív-
baja ölte meg. Országos részvét ki-
sérte utolsó útjára. 

ór iást vihar pusztított elmúlt 
vasárnap majd az egész országban. 
Kőszegen is félelmetesen néztek ki a 
viharfelhők, de a vihar végeredmény-
ben kikerülte városunkat, egyik része 
Rohonc felé. másik része Pulya felé 
fordult el. Pusztított is mindenfelé. 
Léka és Pulya környéken óriási jég-
verés is volt. Vasmt gyében, a Ba a-
tonon és Budapesten pedig a rengeteg 
anyagi kár mellett sok emberáldozatot 
is követelt. 

A kőszegi polgár i lövés/egy-
leti lőtéren megkezdődlek a lőgya-
korlatok Gyakorló napok : hétfőn dél-
után 4—7 ig, csütörtök és szombaton 
d. u. 3 - 7 óráig. „Fég" puskához töl-
tény kapható jutányos árban Kirch-
knopf Mihály és Lauringer Elek vas-
kereskedőknél, A lövészegyleti lagokat 
kérem a kijelölt napokon és időben 
okvetlen megjelenni annál is inkább, 
mert jövő hó elején selejtező céllövé-
szetet tartunk, amelynek alapján a leg-
jobb céllövőket a szeptember hóban 
tartandó vármegyei céllövő versenyre 
be fogjuk nevezni. A vezetőség. 

Ma, vasárnap deiután 4-töl 
a kőszegi fuvds-zenekar 

játszik az 

ANDALGÓBAN! 
TÁNC! TÁNC! 

A iparosok ezévi országos nagy-
gyűlésüket Keszthelyen tartják meg 
augusztus 13 án Előkészítő értekezlet 
ma van Budapesten, amelyre felutazott 
Dömötör Gyula ipartestületi elnök 
városunkból. 



Kőszeg és Vidéke 

Ingatlan-árverés. 
Kőszegen f. évi ju l ius h6 30-én 

d. u. 2 órakor a helyszínen B'ückler 
Gusztáv, a Színt linos hidJal szén. 
ien levő 1360 Q Ves gyöiíJcsös 
kertes háza, gazdámod isra is alkalms 
•gytételben. va>y 130 • öles házhe-
lyekben kedvez n ínyes fiitételek mellett 
ízabidcéib^l öuéntes árverésin a 
'egtöbbet igérőiek el lesz adva. 

Köztartozás fejében lefoglalt ingók 
1933 julius hó 21 én délelőtt 10 órakor 
Kőszegen a városmajorban a legtöbbet 
Ígérőknek elfognak adatni. 

6149-1933. Közhirré teszen, 
hogy szabad |fiird ^helynek a turista 
hídtól a gyöngyös felső kanyarodóig 
levő terület jeíőltettet ki, amely táblák 
<al van megjelölve; máshol fürdeni 
szigorúan tilos. 

Közhi r ré teszem, h o g y az u. n. 
Rechnitzer ház, valamint S ' r e n n ház 
ro njaib.an le/ő anyag f. évi augusz tus 
hó 6-án t irt and 3 ny i l vános árverésen 
lesz e h d v a ; a i árverés kezd;te a 
íe lysz in-n d. e. 10 ó r a ; b ő v e b b H 
vi lágositás a mérnöki hivatalban nyer-
hető. 

2750 — 1933. Közh i r ré teszem, hogy 
Va s vá rmegye törvényhatóság i biztosá-
nak az alábbi k ö z é r i »kü határozatai 
a polgármesteri h i v i t i l iktató i r odá -
jáb in f. évi j j l i u i h6 15 tői 3 ) -á ig 
közszemlére k i v a n n a k téve, amely i d^ 
i' itt azok ellen jogorvos lat ad tató b e : 
l 5 0 3 0 — 1 9 3 3 . Kőszeg szab. kir me-
gyei város tö r z sgyümö lc sö sének léte-
sítése. 2 6 2 3 3 - 1 9 * 3 R i n d w e g Kar l in 
Wándor illetőségi ü ;ye. 

Hatvanezer éves ősállat csont-
jaira akadtak Gyöngyösapátiban ho 
mokbányászás közben. - A tudósok 
megállapításai szerint hartnadkorbeli 
őselefánt (Mastodon) csontjaira buk-
kantak a jégkorszakot megelőző har 
madkorból, amikor még ezen a vidé-
ken is olyan klima volt (subtropikus) 
hogy abban az ilyen hatalmas mele^ 
égövi állatok megélhettek. Az össze 
állított agyarak nagysága meghaladja 
a 170 cm.-t, egy-egy fog pedig 10 — 15 
c n. át nérfljü. A csontokat a vas ne 
gyei muzeumban helyezik el. 

A kőszegi lövészversenyről 
irt tudósításunkkal kapcsolatban a 
versenyrendező bizottság annak meg 
állapítását kéri, hojy szabálytalanság 
nem történt, mert minden versenynél, 
amelyben a levente egyesület min: 
csapat szerepel, kötelesek a leventék 
-Msőso ban ebben részt venni s ez' 
nem a startnál, hanem még a délelőtt 
folyamán az é d.-kelteknek tudomására 
is hozták. 

Harcszerű éleslövészet. F. évi 
'ulius 25 tői naponta reggel 7 órától 
délután 6 óráig julius 28 ig bezárólag 
Cák község cáki erd3, Irányhegv (Zei 
^erberg) Pogány borpincék és a K iszeg 
<őszegszerdah?lyi országút közötti te 
rületen a kőszegi és szo nbathelyi hely-
5rseg harcszerű éleslöveszelet tart. Az 
érdekelt lakósságot a kőszegi állomás 
parancsnokság ezúton is figyelmezteti 
hogy a jelzett időben és veszélyezteteti 
'erJet'-n, a saját érdekében senki ne 
tartózkodjék és hogy a helyenként fel 
állított biztons .gi őröknek illetve azok 
utasításainak mindenki vonakodisnél 
kül eleget tegyen. A veszélyeztetett 
terjlet egyébként a szokásos módon, 
kilátó pontokra tűzött piros-fehér zászló 
is jelzi. 

Szeszélyes v i l l áncsapás érte 
Franki Miksa fakereskedő kocsiait a 
ékai országút közelében egy mezei 
uton. — Kedden délután nagy vihar 
>an fával megrakottan hazafelé jövet 
villámcsapás ért egy magas fát, mely 
alatt a kocsik elhaladtak Ennek kö 
vetkeztében a három pár lónak elsS 
fogatjából egy lovat, a másodikbó' 
ugyancsak egy lovat ért ugy, hogy 
abban a pillanatban kimúltak. A har 
madik fogat sértetlen maradt. — Sze 
rencse még, hogy emberéletet nem 
követelt a villám. 

A gyöngy ösapát i kastélyt, mint 
már korábban jeleztük az állam vásá 
rolja meg, s vagy repülőgépvezetői I 
iskolát vagy tiszti özvegyek és árvák 
üdülőjét létesitik a kastélyban. 

A vendéglőtök akik tavaly or 
szágos nagygyűlésüket Kőszegen tar-
tották, ez évben augusztus 9-én Szent-
endrén tartják meg. 

Folyik a cipő kiárusítás ön 
költségi árakon Főtér 10 alatt Ne 
legyen saját zsebének ellensége 
és győzöd jön meg saját érdeké 
ben az árakról . 

Mozihirek. Az elmuit vasárnapi 
jó filmet a kánikula dacára eleg szép 
számban nézte végig a közönség es 
ezért ma is játszik a mozi. A hercegnő 
szabója címe annak a nagy kiállítású 
12 felvonásos filmnek, főszereplői pe 
dig a két világsztár: Maurice Cheva 
lier és Jeanette Mac Donald. Cheva 
lier annyi könnyedséggel és kedves 
seggel játszik hogy a németeknek 
bátran kölcsönözhetne belőle. Ebben 
az uj filmjében p.artmrnöje is bájos 
teremtés, a rendezés pedig szellemes 
és kitűnő. Ak i jól akar mulatni, m-g 

nézi C ievaliert e pompás uj filmje 
ben vasárnap. 

A gödöllői cserkész-világtá 
b o r o z á s -- L á za s munka folyik G ' i 
döl lőn. Várják a cserkeszeket a világ 
táborozásra. Aug . 1 -én megalakul a 
cserkészál lam, hogy két hétre magába 
o lvassza a vi lág minden nációját. — 
Tengerekrő l innen, tengerekről tulróí 
sok sok e/er cserkész jelentette be 
részvété'. C sapata ink közül a gimná-
zium Jurisich cserkészcsapata résztvesz 
a táborozáson. Kő szeg rő l pedig egyéb 
kent is s o k a n készülnek kihasználni 
és meglátogatni e talán soha vissza 
nem térő alkalmat, megnezni egy cser-
kesz vi lágtaborozást. F i l lérts vonatok 
nem lesznek, de 1 6 0 igazolvány elle-
nében feláru jegyek kaphatók. Tervez 
nek ezenkívül még nagyobb ked ;ez -
tnenyekkel úgynevezett gye rmekvona 
tokát. Va ló sz ínű indítanak S zombat 
helyről is ily vonalot 7ő° 0 o s kedvez 
ménnyel. M in t k isérők a gyermekek 
szülei és hozzátartozói is megkapják a 
kedvezmenyt ezen vonatoknál . 

Tennisz labdákat garantál t idei 
töltésű Dunlop versenylabda tu 
catját sportolók kedvezményes 
árban 28 pengőért szerezhetik be 
a Főtér 10. szárnu üzletben. 

5 világrész visszhangzik a di 
cséréitől, mellyel az Aspűin tabletták 
nak adóznak. A 33 év óta mind g 
ismétlődő ertdirenyek igazolják hogy 
az Aspirin tabletták a leghatásosabb 
szer mindennemű hüles, járvány, reuma, 
csúz, zsáha, azonkívül fej- cs fogfáju 
sok ellen, anélkül, hogy a szívre káros 
hatással volnának. Könnyen elképzel 
hető, hogy ilyen kitűnő szer allandó 
utánzásnak van kitéve. Ügyeljen azért 
az eredeti csomagolásra a „Bayerke-
reszttel", mert hamisítványok gyakran 
hatástalanok, sőt sokszor károsak. 

A kőszegi d ip lomás I f júságnak 
mozga lmáró l és főispánhoz beadott 
kérvényéről már megemlékeztünk. A 
főispán intézkedésére vitéz Nagy Miklós 
dr. összehívta az ifjúságot és felvette 
a teljesen részletes adatokat, hogy 
tiszta kép alakuljon ki, mi és hol fát 
s hol lehetne valahol segiteni. Az el 
helyezkedni nem tudó kőszegi diplo 
más ifjúság száma elég tekintélyes, 
majd 30 fő. 

A strandfürdőn e héten nem-
csak állandó buffet van, hanem erős 
hangszórókkal, zenekart helyettesítő 
zene is. Az általános belépődijak oly 
mérsekeltek, hogy olcsóbban már nem 
is lehet megállapítani. Zene minden 
nap délután fél 4 tói fél 5 ig van dij 
talanul. De ezen időn kivül is csekely 
hozzájárulással biztosithatják a fürdő 
zők a zenét. 

A KSE tenniszgárdá ja ma le-
utazik Szentgotthárdra barátságos 
klubközi mérkőzésre. Tavaly Kőszegen 
a szentgotthárdiak győztek. 

Az OTI hátra lékok kamatát 
miniszteri rendelettel évi 6',-kal szál-
lították le. Ezzel régi és nagy sérel-
met orvosoltak. 

Osztrák—magy ar atlétikai via-
dal van ma Szombathelyen az SzSE 
rendezésében 

A KSE penteken tartotta évi ren-
des közgyűlését, melyről részletes tu 
dósitást jövő számunkban hozunk. 

MAURICE CHEVAL1ER 
JEANETTE MACDONALD 

A hercegnő 
szabója 

Filmoptrett 2 részben 
12 felvonásban. 

J Magyar hangos hiradó. J 

V i l á g h í r ű 

é s e g y é b g y U m ö l c s ö l 

előleg beküldése mellett 50%-os postai 
kedvezménnyel szállít 

Szőlősgazdák Szövetkezete Kecskemét 


	Kőszeg, 1933. július hó 23-án
	53. évfolyam 30. szám
	Felelős szerkesztő: vitéz Szabadváry Ferenc
	Kiadótulajdonos: Rónai Frigyes
	Testvérharc ellen
	Politikai élet
	Kincs István ünneplése
	50-éves a kőszegi vasút
	A Kőszeg—szombathelyi vasút közgyűlése
	Nagy tűzvész pusztított kedden éjszaka a Nemezgyárban
	Kőszeg több mint magyar Grác. — Merán!
	Limp János ny. pléb.
	A MÁV és a kőszegi panaszok
	Vámháború Rohonc — Bozsok között
	HÍREK
	Halálozás
	Mozihírek
	Hivatalos rovat
	Ipartestületi közlemények
	Ipartestületi elnökség
	Ingatlan-árverés
	Árverési hirdetmény-kivonat

