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Az óházi oromra 
meteorológiai állomási kérünk, 

A nyugati országrészünk id áj írás 

helyzete inind; * eltér az ország átia 

gos időjárásától. 

D inán 'u l időjárása mindig > 

Kőszeg—borostyánkői hegység Idő 

járása után alakul ki. 

A budipesti meteorológhi állomás 

jóslásai Nyugat nagy arország részére 

na^y ritkán válnak be. Indokolt ezért 

hogy az alpesi légáramlás hatása alat 

álló országrész Önálló meteorológiai 

állomást iripion. Az alföld részére 

kapoM Szeged ilyen állomást 

Az állomás feláUi'ási helye leg 

jobb len^e Kőszeg— Ó .áz hegycsúcs 

mely majd 7<>0 m. magasan fekszik 

ahol a meteorológiai megfigyelések a 

dolog természeténél fogva a legcél 

szerübben észlelheti k. 

Sopron túlságosan északra, mi. 

Szentgotthád viszont délre fekszi. 

Középen van Kőszeg. 

H ngsulyozz.uk, hogy a Boros 

tyánkfli — kőszegi hegységben kialakuló 

időjárási viszonyok az egész ország 

időjárás1 h lyze'ére dönlő su'yu br 

folyással birnak. 

I :y mit d .nkép indokolt, hogy az 

emiitett helven ogy mettorológiai állo 

más létesüljön. Ide át lehetne hoz-i a 

szombathelyi észlelő állomás nü^zeret. 

megfelelően kiegészítve. 

Az óházi oromra a Turista Egye 

sülét kü lön lé t is kilátótornyot ak i 

épiteni Igy ezl szépen össze lehetne 

kapcsolni egy meteorológiai áliomass I. 

Ha az állam tehát ugy határozna, 

hogy az állomást a központban fekvő 

Kőszegen á'litja fel, akkor ez a Kő-

szegi Turista E ylet tervezett épitke 

zésével szépen megoldható. 

Meg kell említeni hop.y az Oház 

orom Magyarország egvik azon pontja 

mely e-é̂ -z évem át k ö d n e n t e s 

Mii? a é'i hon pókban egész Magyar-

országot köd t-nger borítja, az. óház 

o'om a köd fölé emelkedve ra y.>gó 

napsugarban fürdik. Ez a hely arra 

van predesztinálva hogy ott idővel 

egy magyar Dawos is épüljön. (De 

ide persze na^v propaganda kell mel ) 

E?.t nemcsak mi mondjuk, h^neni 

javasolja Massiany Ernő főmeleoro-

lógus is. 

K ő s z e g n e k nagy arányú propa 
gcindáb,! kell kezdenie es ö.ssze$.z> dtii 
minden összeköttetését, hogy — 1 az 
Oház oromra egyelőre meteorológiai 
állomás épüljön, 2. később pedig — 
esetleg külföldi tőke bevonásával — 
magaslati, örökké napsugaras téli 
gyógyház épüljön, legyen a lüd á b e t e 
gek, szívbajosok, idegbetegek, rh u-
mások stb. ragyogó gyógy tó helye 

Ha a kőszegiek össz .'szedik ctu*r 
giíjukat a két terv megvalósítása ér 
dekében, megvalósulhat mi d a kél 
lerv anélkül, hogy Kőszeg pénzbeli 
áldozatot hozna. 

Tegyen a v á ros h ivata los , ily ;< 
Wnyu előterjesztést illeté-es 1 

^ k e m b e r e i n k t u d o m á n y o s folyó-
iratokban Ind í tsanak ilyen irány i pro 

pagandát s a tervek megvalósítására 
hivják fel ismerőseik figyelmét, persze 
olyanokét, akiknek sz.ava su'lyal bi 
ilven kérdésekben. 

Wcitidenféie rovat, 
E rovatban irtuk, valahogyan nem 

ió lesz, ha kirándulóhelyeinken a for 
rásokból közvetlenül itatják a fuva-
rosok lovaikat, marháikat. Most i 
Stájerházak felé járva örömmel láttuk 
milyen p o m p á i n megoldották e kér 
dést. Uj színnel gazd igodott a Stájer-
házak, oly szép a bekerített cemen 
nedve ikke l es f .dHke l ellátott u 
forrás. Azonkívül gondoskodás történt 
aogy az állatok itatását is akadály 
nélkül lebonyolíthassák. M >st egy jó 
aevet kellene adni a forrásnak, jobbat 
nini amilyenek hamarosan eszünkbe 
jutnak: „Stájer"-, „R^x"-, „Ha!átu-
forrás, talái a legjobb volna még 
„Juri-ach-forrás". 

* 

Ugyanígy kellene rendbehomi a 
Hörmann-forrást is. Hogy r í Özku 
nagyon elhanyagolt állapotban van 
ezt már úgyis rn •giitu'.'. A Sárosforiás 
mego'dása szintén nem szerencsés. 
Az Árp->d forrás «*gészen elhanyagol 
allapotb.n van. A Hétforrást viszon 

szépen rendbe hozták, 
* 

Az Irottkőn a kiUtótoroiyt nár 

lassan lassan egészen befödik a fák. 

Már most is szebb a kilátás a Kendik 

rfll. mint az Iroltk"ről Körbe le kell 

v'ágni kissé a fákat, de hamarosan 

Csík nen tudjuk, hova forduljunk ez 

ügyben. Senki sem akar illetékes lenni. 
* 

Ugy érte ülünk, hogy nás váró 
sokban a magyar hirdető iroda dij 
nentesen állit hirdetésekkel padoka*. 
Ha ezek izlésesi k cs a vátos nincs 
abban a helyzeibem, hogy p dok • 
állítson, talán » zulon leh t azon n r 
többszőr hangoztatott kerekünknek 
több padot mindenfelé a városban 
s közvetlen a környéken" eleget 

lenni. 
* 

Békében alig volt az orszá^.bar 

strandfürdő. Ma nézzünk körül. Kő 

szegen van, jövőre kipunk álli'.ó'a 

nég egyet is. Az Irottkőt körülvevő 

körülvevő helyiségek közüi pedk-

najdnem a Icgkissebben is van. Igv 

sorjában Velem, Bozsok, Sz.alonak 

Boro>tyánkő, Kirchschlag, Schönau. 

Rohonc. Szebbnel szebb a strand leg-

öbb helyen. 

Nyári vendéglő sem volt a S ab -
h gy» t kivéve a békében kirándu ó 

Iveinken. Nézzünk ma körül. lrott 
An.lslgó, Héiforrás, Szabóhegy, St ' 
lázak, Király völgy, Trianoni c. >da 
ni d mhol kaphatók ne-rcsik frd.y 
telek és i alok, hanem legtöbb helyen 

neleg ételek is. -* * 

Mussoliniról, világtört»tielmi jel^r 

őségéről nár sokszor és sokat ol 

v istunk, de találóbbat még k vesef, 

mint a következő sorokat: „Mussolini 
megfékezte a rohanó idők szekerét 
'S megállította a világ sorsát a sza-
kadék szélén. 

* 

E héten megint örömmel látjuk 
nogy az ausztriai fürdíhelyekről szóló 
beszámolónkból mily m nagy cikket 
e^iaált mindenféle rovatunk ezen ada-

•ait felhasználva az egyik napilap. 
* 

OTI bajok, OTI panaszok minden-
felé. Nem is csodr. Különösen a be 

gek panaszkodnak sokat, semmi sen 
n-'gy ugy, mint azelőtt. Hiába van 
neg az orvosokban a legjobb akarU 
Mindcét kezük meg van kötve az 
ujabb és a legújabb rendeletekkel, 
így ilyen jellemző eset. \z egvik 
kőszegi betegnek orvosságra van szük-
sége. Fizet a jelentkezésnél 20 fillért, 
J recept lapért 30 fillér! s mikor meg-
kérdi a gyógyszertárban mennyibe 
került volna az epész orvosság, ki-

d rül még ennyibe se. 

* 

Or. Lilian Jeffreis angol orvosnő 
íz oxfordi társadalomegészségügyi 
ongresszuson megállapítja, hogy apák 

s/ámára a 27 év, anyák számára pedig 
i 25 év a legalkalmasabb szülői sze 
repre. A? ilycn korú szülők hozzák a 
világra a legegészségesebb gyermeke 
ket. Előadása további során aggodat-
mát fejezte ki afölött, hogy a sze 
gény néposztályok körében óriási a 
szaporoelás a középosztály körében 
Dedig egyre csökken. Ez nagy baj, 

ert a jobbmódu középosztály szol 
gtltaija a legjobban táp'ált, tehát i 
legegészségesebb és legéletképesebb 
emberanyagod A jómódú közép 
osztálybeli házaspáro m azonban inkább 
au'ók vásáriására fektetik pénzüket 
mintho'y családot alapítsanak. A 
sz"k^ny éhező családok viszont évről 
ívre sz rporodnak : szaporítják a ki-
éhezett, gondozatlan, beteg, satnya 
.yerekek óriási seregét s ezzel rontják 
1 nemzet általános egészségügyi szin-
vonalat. 

* 

A nagy szelidgesztenyefánál he-
/erő sok papírdarabokat és ételmara 
dekot legalább kétszer évente el kel 

takarítani, mert a nyaralókra semmi 
esetre sem tesz jó benyomást az n 
*ok piszok, ami a h körű! található. 
Jgvanitt összetörték a kis márvány 
rblát, melynek helvébe aj <nl iios volna 

!alán vas vagy acélba vesett emlék 
iblát elhelyezni, hogy a vandá'ok 

ne u 'yanazon sorsra ítéljék, mint a 

volt márványtáblát. 
• 

Tav ily jól bevallottak a nyaralók 
•szére rendezett kirándu'ások. Ez 

l^n is kellene gondoskodni kirán* 
dúlások megrendezéséről es a urak-

n < vezetőkkel v ló hirdetéséről. 
* 

A város megtekintését sűrűbben 
is meg lehrtne rendezni és a prog-
ramot ki'erjeszteni. Sok nyaraló -z.e 
n-fné vezetővel megtekinteni a főr.-alt 
li-zti üdülőt, misszióshá-'at, K lezl 

Adelffy nevelőintézetet. Ezt is lehe-
tővé kellene tenni. 

Már több ízben elhangzott a ké-
rés, legalább az éjjeli órákban ural-
kodjék csend a városban, hogy a 
nyaralók pihenhessenek. Ugyanezt 
lehetne kérni az éjjeli gyakorlatokról 
hazaérkező és nagyon korán kivonuló 

katonai alakulatoktól is. 
* 

Az andalgói erd >i séta uton ke-
rékpározás tilos, amit felhivásos táb-
lák is jeleznek. Sehol annyi a kerék 
páros, mint errefelé. Rendet kell itt 

teremteni. 

Még csak egy adat Ausztria ide-

genforgalmi katasztrófájához. Bükében 

minden évben nagy tflmegek keresték 

fel városunkból VVáriazellt, mely a 

háború óta nemcsak Ausztria leghíre-

sebb bucsuiáróhe've. hanem felkapott 

nyári- és téli fürdőhely is lett. Híres 

volt arról, hogy az *»mber vagy egyál-

talán nem, vagy csak nagyon nehezen 

kapott szállást. A változott és nyo-

morúságos viszonyok dacára is még 

mindig vannak ezidén is elegen, akik 

felkeresik Kőszegről is MáriazellL 

Egyformán állapítják meg, csak ugy 

kong még Máriazell is az ürességtől. 

• 

A 18 ások soproni emléktáblájá-
nak szövege egy helyen ezt mond ja : 
,Emelték a hős vértanuk bajtársai, 
Sopron, Szombathely és Magyaróvár 
városok valamint Sopron-, Vas- és 
Mosonvármegve közönsége. Sokan 
keresték joggal Kőszeget. Oica, a ren-
dezőség 1000 pengőt kért annak idején 
a várostól a rendezéshez, a város azon-
ban szomorú helyzetében csak 100 
P-t tudott adni. 

* 

Akik Keszegről ott voltak, majd-
nem mind megállapították, ily ünnep-
séget rendezni eljöhettek volna tanulni 
t soproniak Kőszegre. Sok minden 
nem klappolt A megjelent 18 asoknak 
végül csak circa egy tizede tudott el-
vonulni az emlékmű előtt. Kőszegről 
4—5 en tudtak maguknak utat törni, 
hogy a díszfelvonuláson részt vehes-
senek. 

r 

F e g y e M íteletek kőszegi ügyekben. 
A vármegye fegyelmi választmánya 

szerdán ü'ést tartott a f ispán elnök-
lete ala r, amelyben a kőszegi magisz-
trátus fegyelmi ügyében hozott ha-
tározatot. 

A ' lí)32 es költségvetés kés.*del-
nes begyújtása miatt a tiszti főügyész 

vádindi'ványában J rmbrits Lajos pol-
ármester s vitéz Nagy Miklós dr. 

Ivlyettes p< 'gármester 100-1(j0 P s, 
S. uklicz. Géza számvevő 50 P s pénz-
büa; lését hozta javaslatba, továbbá 
Mészáros Antal erdimester felmen-
t-séf. 

A fegyelmi v riaszt nány a követ-

{ ző egyhangú hitározatot hozta : 

A: 9J9. évi 30 ik törvénycikk 

90 ik szakaszának 7 ik bekezdése ér-

teimebei megállapítja Jambrlts Lajos 

Egyes sirtm ára fillér. 
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Kőszeg és Vidéke 1933. augusztus 20. 

polgármesterre nézve a fegyelmi vét 
késségét, de azt nem tartja olynn su 
Jyosnak, hogy emiatt hivatalvesztés 
büntetését kellene, vagy lehetne meg 
állapítani, ennélfogva a fegyelmi bűn-
letes kiszabását mellőzi. 

A fegyelmi vétség vádjával ter 

helt N.tgy Miklós polgármester-helyet-

tessé szemben a ftgyelmi választmány 

az I9<á9. evi 30 ik törvénycikk 76 

szakaszának elsó beke2dese ertelmé 

ben a VK> ik szakasz első pontjabar 

megszabott rosszalás büntetest mondja 

ki. Hasonlóképen SzukliczGéza varos, 

számvevővel szemben is. Mészáros 

Antalt pedig felmenti. 

Kulturest a leanyliceumban. 
Szovjetoroszorszag cimmel fo .̂ 

dr. harntr Karoly egyetemi lanar elő 
adast taiiani f. hó 18 an, penteker 
este VjO l oi az hv. Itjusagi Egyesület 
kultuieaijer. a leány líceum díszterme 
ben A bolsevista világ berendezést 
kuiiurauapota, erkö.csi viiaga a mag, 
mtgdütben io tülyedisegevel fog majd 
eleje taiuim a haiigatobagnak. Karnei 
professzor elfogulatlan anyaggyűjtés 
sel orosz fonásokból, szovjet vezérek 
nyila tkozauiüói es írásaiból, hivatalos 
nr.detelekből mozaikszerűen világit ra 
n.ajü aira a vilagia, emely ma mim 
540Vjeioroszorszag példázza az Istene 
IGI elfordult világ üunbe sülyedese; 
eb erkölcsi felicjet. A ntmteg mtg 
tartott országos lelkész-konferenciai 
kelteit nagy ítitűnest Karner professzor 
előadása, amtlyról a tóvárosi sajtó is 
részletes ismerletest hozott, bddi^ 
meg ismeretlen adatokat közölt a nagy 
vilaggál. Hogy csak egyes dolgokai 
ragadjunk ki az tiőadasbói, ki tudót 
anó l , hogy a szabadszerelem követ 
kezűben egesz koborlo gy ermek falkak 
járjak az orosz mezőket, hasonlóar 
a ktbor kutyákhoz, es hogy a falvak 
fegyverrel kenytelenek vedekezni elle 
nük ? Hogy a családi elet mélysége 
es benstsége megszűnt, a nő szabad 
piedaja a teifi aliaii sztnvtdelyenek ? 
Hogy maga Stalin kétségbeesetten 
intéz felhívást az ifjúsághoz, amely a 
nemi betegségek altal teljesen meg 
fomlott. Érdekesebbnél érdekesebb 
képeket ragadhatnánk ki, de nem 
akatunk elebe vágni az előadásnak. 
A kuliui ebien neg részben helyi, rész-
ben tóvárosi szeieplók működnek 
közre a következő műsorral: 1. a 
Fichtner: Magyar népdalegyveleg, b. 
Brahms : Bö.csí dal. Énekli a Con-
cordia. 2. Rreding : Concertino. Hege-
dűn előadja Arató Frigyes, 4. Előadás 
tartja Kainer Karoly egyetemi tanár. 
5. a. Strauss János: Tavaszi hangok 
t ) Hubay J. Hejre Kati Füttyszóló 
MÓadja Bekene, Madaras Gizella. 6 
i.) Heiser : Das Grab auf der Heide 
1) Nicolci: Ai la a „Vindsori vig nők" 
c. operából, c. Htrmann: Die drei 
Wcirdeier. Énekli Schör.bautr Frigyes. 
7. Air. Kova.s F : Elmúlt idők tmle 
kei Aorand. Előadja a zenekar. Vezt -
nyel Budaker Gusziáv. Belépődíj nincs 
Ado.nanyokat az egyesületi terem 
költségeinek ftdczésvre nalásan foga 
fiánk. 

Megnyilt a M u l a t ó 
Újonnan atalakitott 

k e r t h e l y i s é g e 
renovált tekepályával! 

Számos lá'ogatast kér 

P'-chl István 
V- ndeglős. 

A kőszegi úszóversenyen revansot 
vetlek a KSE uszoi a tapolcaiakon. 
Az uszó verseny pont ered 

nténye 26:16 a KSE javára. 

Vizipoló (félbeszakítva) 4:2. 

Rendkivül érdekes úszóverseny 
bonyolítottak le Kőszegen, amelybő 
ncgerdemelten kerültek ki a kőszegiek 
työzteskent. A tapolcaiak a verseny 
u olsó számánál nem voltak nugele 
edve a vizipoló birójáva', Ke n ó j u 

a^al s a második fel dőben sportsze 
ijiler.ül nem álltak ki. A verseny nen 
pontversenyben szamitó részeibei 
Szombathelyiéi is vettek reszt uszek 
„-zep eredménnyel. Uen sok s?.an 
ketü t lebonyolít ista. A verseny gyors 
ts gondos megrendezéséért a KSt 
úszószakosztályának vezetőjé Imrt 
Jenőé minden eidem. Igen sok tap-o 
t-apotl megérdtrnellen Kein Gyula, ki 
Ötletesnél ötletesebb kabaré u^ró 
számokat mutatott be. U^yancs^k 
Utjró szamokat mutattak be a KSE 
úszói közül Brader III., Oaszy és 
Dominek és a Tiacból Sárvári. 

A vizipoló mérkőzés rendk.vul 
htves és érdekes harcot hozott. Ai 
if.usági csapatok is játszották egymás-
sal vizipo o metkőzést, itt szintén a 
KSE győzött 2 : 0 . 

Reszietes eredmények a követke-
zők : 100 yard mellúszás 1. Pekovits 
József KSE 1.18, 2. Nagy Tiac, 3 
Varga KSE, 1C0 yard gyorsúszás 1. 
Marx II Tiac 1.08, 2. Ceke KSE, 3 
Pap Tiac (Igen erős küzdelem) 3x33 
yard vegyes stafet i 1. KSE 1.9.2 (Merty 
Ceke Kocor) 2. Tiac (EöryMatx l 
es II) Hallatlanul heves kü/delem 3x33 
yard gyors staféta 1. Tiac 1.72 ^Maix 1 
Trnovky, Marx II) 2. KSE iMciey Cekt 
Kocor) 60 2|3 yaid ifjúsági mell 1. 
Varga KSE 58, 2. Proktch KSE, 3 
Hajdú Szombathely, 33 1 3 gyermek 
mell úszás 1. Kopfstein KSE 29, 2 
Franki KSE 31, 3 Stren KSE (jó a 
kőszegi ifjú garda) 66 2 3 yard ifjú-
sági gyors 1. Koppánvi í>zombathely 
50, 2. Brader I KSE, 3 Matx III Tiac 
33 1 3 gyermek gyors 1. Saiváii 24.2 
Tiac, 2. Szekér KSE. 3 Daminek KSE 
3x33 i 3 gyermek mell staféta 1. KSE 
(Kopfstein Franki Strenn) 2. Tiac 
(Mayer Solyom Nyerky,) Nyerky az 
utolsó fordulóban nagyon szepen 
úszott, majdnem be hozta). 

KSE—Tiac ifjúsági csapatok vizi-
poló mérkőzése 2 : 0 góldobók Bra 
der III és Varga. Biró : Bolya. 

KSE 1—Tiac I 4 : 2 biró Kern 
Felállítás: KSE Brader 1 Feigl, Imre 
Ceke, Kocor, Merey, Bólya, Tiac: 
Eöry, Nagy, Willner, Szende, Marx 1, 
Trnovszky, Matx II. 

Ein ult vasárnap Tapolcán a Tiac 
6 : 1 győzött s ezúttal a KSE alapos 
revansot vett. Az első golt a Tiacisták 
dobják akkor, amikor a biró a kőszegi 
Feiglt kiállította. Mérey szép dobással 
1 : 1 javít. Most igen erős a harc, de 
a KSE látható erős fölényben van. A 
következőt 4 méteresből Bólya dobja. 
\ harmadik gólt jobb szélen leúszva 
Kocor éri el, most a Tiac is feljön 
es 3 : 2 javit, de csakhamar bevágja 
Mérey a 4. gólt. — Faj a tapolcaiak-
nak a revans s nem állnak ki a má-
sodik felidőben, a bírót okoljak a ve 
riségért, pedig nem ott volt a hiba, 
hanem saját magukban es a KSE fel 
rűnö szép es jó jateká^an. 

Tenn i s z l abdáka t garantá l t idei 
tö l tésű Dun l op ve iseny labda tu 
cat já t sporto lók kedvezmenyes 
á rban 28 pengőér t szerezhetik bt 
a Föter 10. s z ámú üzletben. 

Baranya i J óüka é § 
zeneka ra hangverse-
nyez m a dé lu tán az 
Anda lgóban . 

A Sárvár Kőszeg teniszmérkőzésén 
a kőszegiek győztek 5 :3- ra . 

Tavaly Kőszegen találkozott elő 
ször a ket város teniszgardája. Akkor 
a kitűnő formában volt sárváriak 
győztek annak d cára, ho ty a verseny 
Kőszegen került lebonyolitasra. Idén 
adták vissza a kőszegiek a revansot 
s elmúlt vasárnap rándultak le a kő-
s'.et lek Sárváira. Ismét starthoz, állót, 
\ KSE szineiben Laszayre is (Lidakne) 
Uj szert plő volt a nagyszerű jatckoi 
bemutató Fiath. Ma dnem minden 
•gyes meikőzés igen nagy harcot ho 
ío11 és csak az utolsó labdák dön 
öttek el jobbra vagy btlra a rnerkö 
'ébek sorsát A méikőzesek mindvégig 
i_tn sze pes nivós küzdtIn ekethoz'ak. 
A szentgotthárdi 3 : 3 eredmény után 
i kőszegiek sárvári 5 : 3 győztlmt 
már értekes eredmery KÜÖn i-

sen ha figyelembe vesszük, hogy < 
kőszegiek az Egerben ta:tózkodó Mol 
nárné nélkül álltak fel. 

A részletes ertdménvek a követ 
kez^k : kőszegi győzelmekkel végződ 
tek Lászayné Hűdet Magda— Chirke 
Salber Baby 6 :1 , 7 : 5 , Fiath Lászayné 
— Kotda Saiber 7 :5 , Szovják 

Imre—Korda 1 :6 , 8 :0 , 7 :5 , Lászay-
né—Saiber Baba 6 : 2 , 6 : 2 , Hidveghy 
Fi 1 th— Hethéssy Korda 4 :6 , 6 : 4 , 6 : 4 
Sárváti győzelemmel végződték : Eör\ 
Wolf—Szovják Török 6 : 4, 9 : 1 1 . 7 : 5 
Heihtssy— Hidveghy 6 : 4 , 6 : 3 , Woll 
—Török 6 :1 , 9 :7 . 

valódiság 
jel« van bevésve. 

ASFIRIN-taMenak 

is magukon vi-
telik valódisá-
guk felét: az 
fcmer t B a y e r -
ke res z t e t . 

Meghű lés első 
jeleinél 4t fájdalmaknál 

AS Pl R IN -TAB LE TT Á K 

Mi van az IBUSz-al ? 
Kaptuk a következő sorokat. 

E hó 6-ikan az IBUSz filléres 
gyorsvonatot indított Szombathelyről 
Sopionba a 18 as honvéd ezred hősi 
szobra leltplezese alkalmával Tekintve, 
hogy Kőszegen sok volt 18 as hon 
véd van, 50 tagból áiló utasiársaságot 
toboroztunk össze és az itteni állomás 
főnök előzekenységeből külön kocsit 
kaptunk azzal, hogy vagy ezen ko 
csival tovább uiazunk, vagy pedig 
átszállás utján Szombathelyen szintén 
külön kocsit kapunk. Szombathelyre 
érkezve a legnagyobb fejetlenséget 
találtuk, azzal fogadtak bennünket, 
hogy csak szálljunk át gyorsan es 
helyezkedjünk el ahogy tudunk, meri 
a vonat már megtellett. Hiába vob 
minden reklamáció es bosszankodás, 
sem a szombathelyi vezető, sem pedig 
az IBUSz-tói kirendelt karszalagos ui 
nem intézkedett még arról sem, hogy 
mindenki ülőhelyet kapjon. Talán 
mégis illene az utazó közönségtől 
nemcsak a pénzt beszedni, hanem 
rendről is gondoskodni, hogy min-
denki a már előre megszámozott ko 
csiban helyét megtalálja. 

HÍREK 
Református Istentisztelet lesz 

ma vasárnap, f. hó 13 án, valamim 
ezt követöleg minden vasárnap d. e. 
10 órakor az ipartestület emeleti disz 
termeben. Prédikál: dr. Rácz Béla 
lelkész. 

Altiszti j ub i leum A kőszegi 
bencés gimnáziu n eitesitőjeben olvas 
suk : Bodnár János harmincéves szol-
galatát töltötte be ez iskolai évben. 
Visszatekintve e harminc évre, teljes 
e ismere sel mondhatjuk, ho^v bognár 
Jánosailiszt mindig lelkiis neretesen, 
becsületesen teljesítette kötelességet. 
Lehei-e ennél szerb dicseretet mon 
dani emberről? Szeresse ezután i-
ktdves iskoláját, legyen továbbra i-
kényes annak tisztaságára, rendjere! 
A jó Isten áldása legyen családján s 
további működésén ! 

El jegyzés Vertes Einő es Briski 
A^nes jegyesek. (Minden külön érte-
s í t s helyett) 

R á d i ó n értesí tették nővére ha-

l á l á r ó l . Sárossy Gyui.i rendt rföfelü-

^yelő, a vidéki rendőrszemélyzet pa-
rai csnoka eiLnorző kör utján szerdán 
Keszegre érkezett. Delben a szombat-
helyi rendőrség rádióállo nása kereste 
Sárossy főfelügyelőt, de ugyanakkor 
t budapesti stúdió is közvetítette a 
magánradiókon. hogy aki tud Sárossy 
főfelügyelő tartózkodási helyerői érte-
sítse, hogy nővére váratlanul meghalt. 
A szombathelyi kapitányság azonnal 
értesítette a városunkban tartózkodó 
te felügyelőt, aki a délutáni vonattal 
el is utazott Budapestre. 

Egyház i hangverseny . Ma va-
sárnap délután 6 órakor a Jézus Szent 
Szive templomban nagy jótékonycélu 
Egyházi hangversenyt rendez a r. k. 
egyházi énekkara, amelynek részletes 
n ű oia a következő: 1. Weirich : a) 
Kyrie, b) Bt nedictus c) Agnus a „Missa 
solemnis"-ből, vegyeskar orgonával. 

2. Hűmmel I . : a) O Deus ego amo Te, 
Beethoven: b) Vezeklés, basszusszóló 
orgonával énekli Schönbauer Frigyes. 

3. Deák—Bárdos: a) Jézus Síivé, b) 
Himnusz Szent Cecíliához, Szabó J . : 
c) Szeretlek édes Istenem, énekli a 
capdla vegyesirar. 4. Gounod : a) Ave 
Maiin, Beliczay: b) Jubilate, szopran-
szóló orgonával, énekli Körner Mária 
a m. kir. Operaház tagja. 6. Bárdos 
Lajos: a) O ékes szép virág, b) Nyújtsd 
ki menyből, énekli a capella vegyes-
kar. A kart Szabó János egyházi kar-
nagy vezényli. Belépőjegy: Ülőhely l P 
állóhely 50 f., Jegyek az Emerikánum-
ban előre válthatók. 

Baranya i J ó s k a és 

zeneka ra hangverse-

nyez m a dé l u t án a z 

Anda lgóban . 

A soproni 18 as ünnepség . 

Vasárnap leplezték le a 18 as honvé-
dok hősi halottainak emlékmüvét, 
amelyet a világháborúban elesett 17464 
bajtárs emlékének megőrzésére emel-
ek. Külön vonatok hozták a vendé-

geket minden irányból. Feltűnően so-
kan vettek részt Burgenlandból, vala-
nint a vend vidékről. Kőszegről 58-an 
vettek részt. Az emlékünnepségen 
mintegy 20-25 ezer főnyi közönség 
vett részt. József főherceg tartotta a 
nagyhatású emlékbeszédet, majd az 
egyházak képviselői áldották meg az 
emlékmüvet. Takáts Jenő nyug. alez-
redes és dr. Thurner Mihály polgár-
mester beszédei ulán dr. Riedl Géza 
t burgenlandi csoport elnöke a nyu 
gatTagyaro'Száphk, Horvaih I nre a 
vei d bajt ., A nevében dr Novak 
Béla v sveri ügyvéd p . d g a tanaié-
kosok m. vében mondott nemet, horvát, 
illetve magyar beszfd ket. Kősz.g 
városa nevében vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármts er helyetles helytzeti el 
koszorút A voli t8 ások diszmeneté-
ben az elm reszt vett a volt ezred-
parancsnok Hajek Károly nyug. tábor-
nok is Kős^grő l . 

\ 
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Felhívás. Az 1931. évben Kfsze-

ken is rntgalakult az Ouzágos Iparos 
párt és megszervezte a helyi vezető-
séget. A helyi vezetőség az Országos 
Elnökségtől felhívást kapott, hogy 

tgy fcntos ügyben állást foglaljon. 
A f-elji szervezet választmánya f. hó 
7-én ülést tartott, melyen többek 
hozzászólása után ugy döntött, hogy 
a fent emiitett fontos ügyben kivána 
tosn?k tartja, hogy a kérdést határo 
za thoza ta l végeit ÍZ Össziparosság ele 
terjessze. Ezért felkerem az összes Önálló 
iparosokat, hogy e hó 16-an szerdán 
este fel 8 órakor az ipartestület köz 
gy űlési termeben tartandó Iparospár ti 
gyulesre okvetlen és -teljes számban 
megj.lenni szíveskedjenek. 

A valasztmány megbízásából 

Dömötör Gyula 
helyi pártelnök. 

A kőszegi tűzoltók nyári tánc 
mulatsága aug. 15- én a Főtéren 

Nagy erdeklcdes előzi meg Kőszegei, 
azt a táncmulatságot, melyet a kőszeg' 
önk. Tüzoltóegylet rendez a Főtéréi, 
a Kőszegi Takarekpenztar és az Elité 
kávéház előtti téren, melyetta köznép 
Koplaló térnek nevez. A mulatság 
rendezés céljaira kiválóan alkalmas 
teret erre az alkalomra be fogják ke-
ríteni, az arnyas fak alatt már délután 
szórakozhatik a nagyközönség a szom 
bathelyi honvédzenekar muzsikájában, 
melyet közben felvált az Elité kávéház 
kitűnő cigányzenekara. A táncmulatság 
már délután fél 5 órakor kezdfdik. A 
rendezőseg gondoskodott arról, hogy 
ugyanolyan arak szerepeljenek a mu 
latsagon, mint más kerti táncmulatsá 
gon, úgyhogy minden tekintetben 
kiváló szórakozásnak ígérkezik ezen 
mulatság, mely a maga formájában 
Kőszegen mint unikum szerepel, mert 
ezen a helyen még mulatságot nem 
tartottak. A rendezés tekintetet een 
egyebként is arra törekszik a tűzoltó 
egylet, hogy a régi béke világ nyári 
uri táncmulatságainak emlékét újítsa 
fel. Az idegenforgalmi iroda is tele 
kapcsolódik a rendezés munkálat iba, 
mert a mulatsággal a rerdezőség 
egyúttal a kőszegi nyaralóközönségnek 
is elsőrendű szórakozást kiván nyújtani. 
Belépcdij személyenként 1 pengő lesz 
Kedvezőtlen idő esetén a mulatságot 
Szent István napján tartják meg — 
A városban és környékén nyaraló ven-
dégeket ezúton hiv meg a tűzoltó 
egyesület s akiknek meghívóra lenne 
szükségük, azok az Elité kávéházban 
igényelhetnek. 

A Magyarság k iránduló i Kő-
szegen. A Magyarság már ismetelten 
vezetett Kőszegre kirándulást, ezidén 
is Kenessey Feter vezeti őket, külön 
motoroson vasárnap délelőtt 9.2b 
órakor erkeznek, megtekintik a várost 
meglürödnek, megebedelnek és délután 
tovább uiaznak. Mintegy 60-an érkéz 
nek Budapestről. 

A kőszegi zrael i ta hi tközség 
elnökválasztását megsemmlsitet 
ték. Az aria illetékes Ylll. kerületi 
sopron és vasmegyei izr. választott 
birósag formai okokból. 

A pestások visszadják a postás 
árvaház részére adott telket. E2 

ügyben a megyebiztos szűkebb érte 
kezletet hivoit össze, ahol az a véle 
meny alakult ki, hogy a telkeket há2 
ts villa epités céljaira parcellázni kell. 

A strandfürdőn olcsó buffet, 
Ptng pong abztal es zene teszi keile 
niesaé a tartózkodást. E héten gondos 
kodas történt a fürdőnek tervszerű 
kiszélesítésével nagyobb vízállás lett 

Utazás az olasz harcterekre 
A Nyukosz szept. 16-25 kőzött ked 
veziiienyes u,azast rendez a volt olasz 
harcit lekre. Vezetője báró Lukachich 
Gezu aiiaüornagy. Keszletek a Nyu 
kosznál vagy lapunk szerkesztőségében 
Neg ludhatok. 

Az evang. jótékony nőegylet 
kert imulátságanak pompás ide járás 
kedvezett, még sem sikerült ugy, amin' 
azt remélték és ami ff dolog, ahogyan 
erre szüksége lett volna, mivel iger 
terhes kötelezettségei vannak. Okozta 
az, hogy e napon több helyen isren 
deztek mulatságot s igy a közönség 
nagyon megoszlott. De okozta az 
óriási költség is. Nem is hiszi a kö 
zönség, hogy mily nagy összeget von 
el a bevételből mindenféle cimen tel 
jesitendő illetek és adó. Magáról a 
mulatságról egyébként csak a legjob 
bat mondhatják. A megjelent kö 
zonség jól érezte magát, a rendezőség 
a legnagyobb figyelemmel volt min 
denre és akik a táncban vettek részt 
szintén megelégedve távoztak. De ? 
rendező hölgyek kénytelen lesznek 
még egyszer fáradozni Az elmaradi 
jövedelem n egs2erzésére, amire a2 
egyletnek oly nagy szüksége van, egy 
pótmulatságot lesz kenytelen megren-
dezni és n ost n ár ugy, hogy költsége 
kevesebo legyin, mégis éidekes prog 
ramot nyújtson. E u ő l majd jövő héten 
értesiti a közönséget. 

A „Kőszegi ált . Temetkezési 
Segélyegyesületnélf. hó20 ánd u. V,2 
órakor, két elhalt tag után segély dij 
befizetés a 129 és 130. sz. szelvé 
nyekre. - Uj tagokat fél 4 óra után 
vesznek fel. 

A m. kir. kereskedelemügyi 
minisztérium a soproni kereskedelmi 
es iparkan ara területen levő ipartele 
ptken hosszabb idő óta ;megszakitás 
nélkül alkalmazásban álló ipari mun 
kások részére egyenkint 100 pengőnyi 
jutalmat szándékozik adományozni 
Ju'alomdijakra csak olyan ipari mun 
kások hozhatók javaslatba, akik ki-
fejezetten kisipari vagy .gyári munká 
sok, jelenlegi munkaadójuknál meg 
szakitas nélkül legalább 25 év óta 
állanak alkalmazásban. 50-ik életévü 
ket betöltötték. Előterjesztéseket }leg 
később október 1 éig kell a kamará 
nál benyújtani. Bővebb felvilágosítás 
az ipartestületnél nyerhető. 

A Cserkészek azurf lot tá ja . A 
gödöllői jamboree 35,000 cserkésze 8-
án, kedden délután, kedvező időjárás 
esetén izgalmas léggömbversenyt ren 
dez. A cserkeszek ÍOCOO léggömböt 
eresztenek fel a levegőbe. Ezek a 
léggömbök mind a Hutter ABC szap 
pan kiválóságát fogják hirdetni. Min 
léggömbön kis kányalap lesz annak a 
csapatnak és csarkésznek a nevével 
aki a léggömböt a magasba eresztette 
Azok, akik a Magyarország teiületér 
leesett léggömbökét megtalálják, vegyék 
le róluk a kártyalapot, irják rá nevüket, 
cimüket és dobják be a legközelebbi 
Itvélszekiénybe. A legmesszebb itpült 
léggömbök felbocsátói es megtalálói 
ajandékküldeményben részesülnek. 

Baranya i J ó ska és 
zeneka ra hangverse-
nyez m a dé lu tán a z 
Anda lgóban . 

A „Stefánia" hirdetménye. A 
helybeli anya- és csecsemő ved'intezet 
(Sánc u.—Sáncárok u. sarok) az or 
vosi tanácsadó rendelések idejét f. hó 
14 étől kezdődőleg a következőképpen 
allapitotta meg ; anyák részére kedden 
d. e 10—11-ig. Csecsemők- és gyer-
mekek (3 éves korig) részére: Hétfőn 
szerdán és Penteken 10-11 ig a vedő 
nő hivatalos órái : Hétfőn, kedden 
szerdán es Pinteken d. e. 9 — 12 in 

Bajnoki sorsolás. Pályaválasztók 
az előlallok Aug. 27. Kőszeg—Sárvar 
szept. 10. SzFC- Kőszeg, szrpt 17 
KSE—Peruiz, szept. 24 ZTE KSE 
okt. 8. KSE-Keszthely, oki. 15 Pap, i 
Vasutas-KSE, okt. 22. Tiac-KSE, 
november 5. KSE ZSE 

Kihágási el járás során elkobo 
ószágok a eidán 16 án délelőtt 

9 ieora várorháí.* udvarán elárvereznek. 

Szabadtéri előadás Kőszegen. 
A kőszegi öreg bencés diákok Tóih 
Zoltán dr. budapesti ügyvédjelölt 
renc'e/ésében Kőszegen a bencés 
gimnáziumnak sportterén egy Kősze 
gen felállítandó országzászló költsé 
gein-'k fedezésére előadják augusztu^ 
26. es 27-én Földes Imre: „Tüzek a> 
éjszakában" cimü itredenta drámáját 
Ezen kitűnő darabot annak ideje-n 1 
budapesti Uj Színházban adták elf 
kiváló sikerrel. A főszerepet maga 
Harsányi Rezső a Belvárosi Szinháí 
tagja fogja játszani, aki a budapesti 
előadásokon ib mint főszereplő állán 
dóíjn telt házat biztosított a színház 
nak. A rendezőség ügyes elgondolás 
ban kívánja nyilttéren színre hozni e 
szivbe markoló hazafias drámát, mely 
nek próbái már serényen folynak. 

A cserkész jamboreera vasárnap 
hajnalban filléres különvonat indul1 

Kőszegről és Szombathelyről, amely 
már délelőtt 10 órakor Gődöllőn var 
ahonnan mégcsak 11 óraker éjjel indu 
visszafelé és hétfőn hajnalban érkezik 
Kőszegre. Jellemző a Mávnak Kőszeg 
gel szemben ujabb időkben mindig 
tanúsítót' előzékenységére, hogy ezer 
vonatot mint Kőszeg és Szombatheiyiőr 
induló külön vonatot hirdette. 

A szombathelyi leventék ki 
rándulása. A szombathelyi leventek 
vasárnap a testnevelési vezető rész 
vételével nagyszerűen sikerültkirándu 
lást rendeztek Kőszegre. A kora reg 
geli órákban a teljes zenekarral meg 
érkezett leventék pattogó indulók 
hangjai mellett vonultak át a városon 
az „Andalgó"-hoz. Az uleákon végig 
vonuló leventéket szeretettel kiserte 
Kőszeg közönsége. A zenekar délelőtt 
11 óra után visszatért a város főterére, 
ahol térzenét adott. Az „Andalgó1 

vendéglőben farkasétvággyal elfogyás7 

tott ebéd után a közelben levő Gyön-
gyös patakhoz mentek strandolni és 
napfürdőzni. Délután 5 órától ugyan 
csak az „Andalgó"-ban óriási közön 
ség részvételével hangversenyt tartott 
a kitűnő zenekar és a műsor során 
előadott egyes zeneszámokra a fiatal 
ság táncra is perdült. Szünet közben 
az egyesület talajtornászai akrobatának 
is dicséretére váló mutatványokká 
szórakoztatták a közönséget. Nagy 
tetszésnyilvánítással és sűrű tapsokkal 
jutalmazták a zenekart és a talajtorna 
csapatot. A késő esti órákig Kőszeg 
közönségének minden rétege ott voli 
a leventék nagyszerű előadásán. Sok 
nyaraló is resztvett a hangversenyen, 
főleg a tiszti üdülő több magasrangu 
vendége családostul. 

Fey közbiztonsági miniszter 
az elmúlt hét folyamán nagy ellenőrzi 
szemlét tartott egész Burgenlandban, 
amelynek során a határállomásokat is 
felkeieste. Volt Lékán es Rőtön is. 

* Szappanszükségletét bámulato 
snn olcsó árak mellett szerezheti be 
a Főtér 10 számú gyári raktárban 
Legolcsóbb és leggazdaságosabb, ha 
hulladék szappant vásárol. Kg.-ja 74 
fillér. Kézmosó hulladék szappan kilója 
94 fillér, borotvaszappan hulladék 
kg.-ja 110 P. 

Mozihirek. A mozi játszik ma 
vasárnap és a keddi ünnepnapon is 
Vasárnap a Magyar hiradót egy német 
beszédű izgalmas „Arzén Lupin" film 
követi. A rendezés e darabban Len 
nagyvonalú. A cimszer«pben John 
Barrymorre kiváló. Idősebb testvére 
nint mindig, ezen izgalmas filmben is 
gen nagy sikert arat Az egyetlen női 
őszért pben Karén Mosley mutatkozik 
be igen előnyösen. — Kedden pedie 
az ötletek, énekes és táncos vigjatekái 
,Ha l i ó . . . itt szerelem' cimü darabot 
áisza a mozi. A rendkivül vidám eh 
ötletes darabnak kitűnő rendezője 
\\ x Ntufeld, fősaiteplői pedig a köz 
<edvelt Magda Schneid^ , valamint 
Fritz Schultz. 

Értesíteni 
a n é. közönséget és m. t. 
rendelőimet, hogy a Franki-
féle házban lévő 

fogászati 
rendelőmet 

augusztus IS-én v 

Deák Ferenc-u. 6. sz. au 
(Koezor-ház mellett) helyeztem át 

Uj rendelőmet a modem tech-
nika és higiénia eszközeivel 
újonnan felszerelve megnyitot-
tam és módomban van a leg-
mérsékeltebb dijakat alkalmazni. 
Kérem a nagyérdemii közönség 
további bizalmát és látogatását. 

Kiváló tisztelettel 

Scfiwarz Jzsó 
áll. viasg. fogásamester. 

Ma van az első futbal lmér 
kőzés Kőszegen, szombathelyi Han-
gya complett első csapata vendég-
szerepel a mai évadnyitó mérkőzésen. 
A szombathelyi Hangya kora tavasszal 
szerepelt Kőszegen és akkor vereséget 
szenvedett, de azóta olyan fejlődésen 
ment keresztül, amilyenen talán egy 
vasmegyei csapat 'sem. Legfeltűnőbb 
állomása ezen fejlődésnek a zalaeger-
szegi szereplés volt, amikor Zalaeger-
szeg válogatottja ellen 1: l-es ered-
ményt ért el Pedig Zalaegerszeg vá-
logatottjában szerepeltek a bajnok 
ZSE játékosai, valamint azon ZTE 
jatékosai, akik két héttel ezelőtt a 
pesti profi elsőosztályu Hungáriától 
csak minimális vereséget szenvedtek. 
Ezen kitűnő eredményeket igazolták 
azután további játékai, mert az SzSE 
ellen eldöntetlent, a complett első-
osztályu MÁV bajnokcsapat ellen pe-
dig 1 : 4 es eredmenyt értei. A félidő-
ben 1 :0 ra vezettek. Legutolsó va-
sárnap Szenteleken szerepeltek, ahol 
az ottani csapatot 9 : 0 ás megsemisitő 
aranyban verték. Igy tehát érthető a 
nagy érdeklődés, amely a mai mérkő-
zést és a KSE őszi startját kiséri. A 
mérkőzést rendkivül olcsó helyárakkal 
rendezi meg a KSE. Elkülönített tri-
bünülés 5Q, alőhely 30, állóhely 20 fill. 
Remélhe'ő, hogy a filléres helyáru 
mérkőzésnek, amely délután 5 árakor 
kezdődik, nagy közönsége lesz. 

15 én ünnepnap a KSE első 
csapata Fertőszentmiklósra utazik, ahol 
az ottani jó játékerőt képviselő egye-
sülettel játszik barátságos mérkőzést. 
Kisérők a clubhelyiségében jelentkez-
hetnek. 

A legérdekesebb cserkésznök 
a Színházi Életben. A pesti lapok 
a jamboreeval kapcsolatban már be-
mutatták a cserkésztábort, a Színházi 
Élet uj számában a legérdekesebb 
cserkésznőket mutatja be. Incze Sán-
dor hetilapjának uj száma különben 
is csupa érdekesség. Rengeteg érde-
kes cikken, riporton és gyönyörű ké-
jeken kivül háromfelvonásos szín-
darab, kotta, kézimunkamelléklet, 32 
oldalas Gyermekújság és 64 oldalas 
íádió Világhiradó egészíti ki a Szin-
lázi Elet uj számát, amelynek ára 
30 fillér, negyedévi előfizetési dij 
6-50 P. Kiadóhivatal: Budapest, VIII 
izsébet-körút 7. Kőszegen a Szin' 

Élet Róth Jenő könyvkereskedeséc n 
•< phító. 

Folyik a cipő kiárusitás ön 
költségi árakon Főtér 10 alatt Ne 
egyen saját zsebének el lensége 

és győzöd jön meg saját érdeké-
ben az árakró l . 



» 

Kiszeg és Vidéke 1933. augusztus 13 

Városközi úszóverseny 15én|anna 18 hó, tüdővész, Schreiner Anna 
Kőszegen Eimult vasárnap Tapolcá- 12 hó szivgyengeség 
val mérkőzött Kőszeg s 15-én a Hreál Értesítem, a gépjármütulajdono 
uszodájában már megint városkön sokat, hogy gépjármüveiknek jelenleg 

uszómerközést rendez Kősze^eu a KSb f0|vamatban | e v ö átszámozása végeit-

Ezuttal E^erszeg úszói jörn.-k fel, s : i j á , érdekükben sürgősen jelentkez 
hogy megvívják nagy harcukat a kő r e n ekam.k i r . rendőrség szombathelyi 
szegi úszókkal. Az egerszegi úszók kapitányságánál. A bizottság ugyanis 
ezidén a Z1 E szineihen szerepelnek r ö v i d b f| ü j befejezi a felülvizs 
Tavaly amikor Egerszegen talalkozotih^atot a szombathelyi kerületben s 
a két csapat, akkor a vízipóló mér U szeptember 30. után folytatja, amikor 
kőzes 3 : 3 eld'ntetlen aranyban veg i s 0| y a n d i j a t kell fizetni a jelentkező 
ződ"'t. Kőszeg a revanson a vizipolót|ntf< mintha a 

Csépeltető gazdák figyelmébe! 
A vid.'k legrégibb és legna:yobb csépiéi vállalata, 27 éves fenn-

állása ótt több mint 2810 v t g ' o i gabo i an imy i s j j ? t dí lg izoit fel. 
Ai 1933 as cseplési idenyre az összes sierelvéiye* uj verólécekkel 
szereltettek fel. Kőszeg: B.'osítás: Telep H t ív •d a'<tan/\ m'^ö't i 
Eirdits réten, irányjelzA cégtábla ug/anolt. W e ö r e s A l a d á r 
villamossági, gépipari é s b í r c s é p l ő - i p irrelepa Kőszeg, K í r á l y - u t 90. T e l . ; 33 

Tekintettel az országos kongresszus 

_ gépjármű' korábbanhelyének közelségére, felkérjük ta* 
ugyan megnyerte, de az úszószámok- egyáltalán nem lett voma forgalomban, iánkat, ho*y a kongresszuson leeniő 
ban i.;en nagy harc volt es végered Tudomásul közlöm, hogy a bizottság p ' ^ g f s részvételüket a kőszjgiipír-
ményben csak 43:40 arányban tudottIejött ezidőszerint minden szerdán é l' js?ü!etnel f hő 19 él r bejelenteni 
a KSE Kötegen győzni. Érthető tehát hzombaton lehet jelentkezni. Ez alka-heveskedjem.-<, ho^y a ked/ezményes 
hogy igen na^y érdeklődés kiséri a| íor l lrTial jelentkezési lapot kell ott le l^yet kel.ő id^bei beszerezhess ik. 
ket város uszóversenyzőtnek találko-|adni, csatolva ehhez; \ forgalmi en Az 1 P 20 fillér jegyára azonnal le-
zását. Zalaegerszeg legjobb úszói|?edélyt. a közúti adó befizetését igazoló|''"tend \ 

Ipartestületi elnökség. 

Farkas Pál m. kir. rendőrfogalmazó. 

Hivatalos rovat, 

Nyilttér. 

Tisztelettel értesítem a n. é 
közönséget és a m. t. üzletfeleimet, 
hogy Kőszegen, Jurísich-tér 13. 
szám (Ipartestület) alatt levő régi 
lakásomat elhagytam és 

Kert-utca 3. szám 

jönnek e'. alkalommal fel es a KSE |bizonylatot, adóbélyeg utalványt, 6 P 
nek minden tudását össze kell szedni. v i z s g á| a t i d i j befizetéséi igazoló csekk-
ha t .valyi győzelmet megakarja ismé-Lze|Vcnyt jelentkezési lap és csekklap 
telni. A pontversenyt kepező szamokon hivatalomnál k ipható. 
kivül hölgy, gyermek és ifjúsági szá 
mok, amelyeken más városok nevezniI 
is részt vehetnek, teszik a versenyt 
még változatosabba és érdekessebbé. 
Kern üyula és tarsai pedig gondos-| 
kodnak a hu noros vizikabaré szá"no< 
ról is. A vizipoló mérkőzést Rotsc iildl 7105 — 1933 sz. Közhirré teszem, 
dr. az egerszegi úszók közkedvelt ve- he«{y a város saját kezelésében levő 
zetője vezeti le. -étek sarjú kaszálása f. évi au^usztu 

A Szent István-hét ünnepségei ió 20 án vasárnap d. e. 10 órakoi |(Brunner-féle ház) alá I. emelet-
A Szent István hei ünnepségeit az lesz a városháza 'tanácstermiben nyil re k ö l t ö z k ö d t e m . 
iden is a szokásos fénnyel üli meg a vános árverésen a szokásos mód>n E g y b e n értes í tem azon tisztelt 
főváros. Az ünnepsegek központjában! nadva. Bővebb felvilágosítás a varos-1 

az idén is az augusztus 20 i körmenet|gazdánál nyerhető, 
és az aznap este rendezendő n?u>y 
szabású gellérthegyi tűzijáték áll. Ter 
mészetes, hogy ugy, mint minden év-
ben, az id.n is féláru vasúti jegy, a 
külfö'diek számára pedig vizumked 
vezmény áll retideliczésíe. 

A vértetüt pusztító fekete da-
razsakat (Ap'nlinus ma'.i Hild) tar 
talmazó küldemény tavaly juliusban 
érkezett meghonostás céljából Kő 
szegre a Ftfldniv. Minisztériumtól. 
Éveken át folytatott kísérletek h .zánk 
ban eredményesek voltak. Most, hogy 
idetelepítésük óta egy ev eltelt, meg 
győződlünk arról, hogy a darazsak 
baj nélkül átteleltek, nagy mértekben 
elszaporod ak olyannyira, hogy kb 
30 kertben illetve gyümölcsösben ki 
lehetett őket telepileni, hogy ott is 
folytassák eddigi igen eredményes 

Ha Budapestre jön, 
el n e m u l a s s z a f e l k e r e s n i 

KESZEY VINCE 
éttermeit 

Rákóczi ut 44. 

Olcsó polgári árak. Figyelmes kiszolgálás. 

Ba l a ton t f a j b o r o k . 

jujságvásárlóimat, kik vasarnap 
(ünnepnap) délután rendszeresen 

2750—1933. sz. Közhirré hszem k íván ják lapjukat, j e l en tsék b e a 
<o.y Vasvármegye törvényhatóság Ikiadóhivatalhan HOÍTV házhnz * 7 á l . 

biztosának az alábbi közerdekú hatá az 
r >z i4a a polgár nesteri hivatal iktató 
irodájában f hó 13 tói 27 ig közszem 
lére van kitéve, amely id3 alatt az 
llen jogoivoslat adható be. 7038 — 

1933. Menedékház létesítése a Hör 
mannforrásnál. 7682. A Lohbanger-rét 
.'I tékesitése. 

Felhivom az ér 
h gépjámüvek 

7087—1933. sz. 
dekeltek figyel-nét 
felülvizsgálata és rendszámozása tár 
>yában kiadót' hirdttményre, amely 
t polgármesteri hivatalban megtekint 
hető. 

littathassam, mert uj lakásomban 
[ujságárusitás nem történik. 

T e l j e s tisztelettel 

Rónai Frigyes 
nyomda és laptulajdonos 

1028-1933. Közhirré teszem, hogy 
ja város tulajdonát kepező Rechni zer 

munkájukat Telepítésük első helyén és Sirenn házak rotrjaiban levő anyag 
ugyanis ezideig gyönyörű munkát vé f. évi augusztus hó 20 án vasárnap 
geztek ezen szabad szemmel alic d. e 10 órakor tartandó nyilvános 
látható, a közismert darazs?kat|árverésen lesz eladva; az árverés k:z 
formázó 
rovarkák 

Ház- és kertárverés. 
Kőszegen a Ksszárnya-u. 1. sz 

ilatti újonnan épült adó nentes. mo 
dern, vizv-zetékes 4 -zobás lakásból 
álió családi házat 2-X» • öl kerttel 
ügyfelein megbízásából irodámbm, 

(Keszeg, Rohonci u. 2.) 
augusztus hó 19. napján 

délelőtt II órakor megtartandó 

inkentes magánárverésen eladom. Fe 
feke'.e, szárnyas ici pici kis dete a helyszínen d e. 10 óra ; bővrbbliételek ugyanott. 

. Petéjét egyesével belerikja felvilágosítás a mérnöki hivatalban A ház különösen nyugdíjas tiszt-
a vértetübe, ott kikel es álcája a vér Inverhetc1 " 
tetű testéből tálalkozik, azt fele mészti.l d r > 

kivájji, hogy csak a megfeketedett 
külső bőre marad m^g. Kifejlődvén a 
tetüben bebábozódik, majd mint da 
razs a vértetüből, szabad szemmel is 
látható lyukon ke resztül előbuvik és a 
szabadba kerülve a petezést folytatja ** Ipartestületek O szágos SzÖ 
Szaporább a kb. in n . - r r J v e t s é g e kebelében úgynevezett ióléti 

vértetünél, ennek 
megakadályozza, szamát a minimumra 
csökkenti. A derázs őszi utolsó nem 
zedéke által a \ értetvekbe rakoti 
pete-álca a tel folyamán a vértetüben 
telel át. Minden remény megvan arra 

vitéz Nagy Miklós 
polgármester n. 

Ipartestületi közlemények. 

Az Ipar'estületek O szágos 
10 nemzedékevei al'-etsége kebelében úgynevezett 
.a megsokasodásái|oszt^'y alakult. Ennek a jóléti osztály-1 

'nak célját, az országos mozgalmnróll 
szőlő előadást Jároli Géza az Ipo?7 

f hó 14 én (hétfőn) esic 7 
órakor az ipartestület közgyűlési ter 

viselő r< s'ere kiválóan alkaim ;S, m? 
1000 P éri V-T hérbeadva, % a h-z-t 
er'iielő e őnyö.v f-ltetelű bankteher a 
aazvev ré zét 1 átvehe'ő 

Dr Stur Lajos. 

Kiadó lakás. 
Egy 5 esetleg J szob^hól álló 

emeleti lakás kedvező Hiéteiek 
tellett azonnal kiadó Mecséry u 4 

szam alatt. 

Uj kétszobás lakás 
nellékhelyiség?!<kel nove nber els?jére 

esetleg előbb is kiadó. Bővebbet: 

Scheer dohánytőzsdében. 

[BIOSKOP H 

Vasárnap. aug, h5 13 á n : 

A N G 0 s 
M O Z I 

I I I v a n 

Arzén 
L u p i n 

Világhírű kalandorfil n. 

Főszerepben: Jolin Barrymore. 

Magyar hangos hiradó. 

Kedd (ünnep), aug. lo_15 én : 

Főszert pben a bájos 

MAGDA SCHN^IDFSR. 

Halló.,, itt szerelem í 
A7. ötletek én kes és táncos 

vigjátéra. 

Hangos kisérömüsor. 

l 
l 

Olcsó, különleges kivitelű 

neben j:• ismerte m. Felkérjek . 

nezve, hogy ez a kicsi s., - m.sI ^tületnek összes férfi é. női tagjait. • 

aránylag lövid időn bel.il nagv rom h°-.y ismertető előadáson pontos S Z U I C K T l í I V e l m é b e ! 
• ,1 AKuíi Í- c t<̂ 1lf>c Qinmhnn ciliiüiliayl I O./ 

Rendkivül jutányos ár! 

(llilllVlls IUVIVI IUÜII UUUI IWIII • r.j - r 
bolást fog végezni sorában. Ranutat Nőben es teljes számban szivesked 
hatunk meg ana is, hogy a katicabogái e n e k megjelenni 
nemcsak a levéltetvek ellensége, hanem Az Ipartestületek Országos Szö-
a vértetveket is előszeretettel pusztítja. v e t s é ( ; e a f. évi országos ip.ros 

Anyakönyvi hirek. Szüleiések : res> ust f. hó 27. es 2^ án Kes/the 
Stehlik Ede—Tluichl Roz im : Jarost*Itartja meg. A kongresszusra 50% os 
lav r k., Bácsi N indor—Kappel Anna: ktdvezményes vasúti jeggyel lehet 
László r k. H á z a s s á g o k : Oe |utazni, igazolványok ára 120 P. A 

kot Erzsébet Leányot thon 
1 i y u I (Slud.ntinnenheim) 

Győr, Andrássy-ut 42. sz. 

renc-i r Ká nai —V uga Erzsébet, Tóin 
pec< txezsö—Schw iliofti Erzseb. I 
F 'berger Józstf—Gecse Rozalia, 
Spanraft Mihály—Erii idt Irma. — 
H a l á l o z á s o k : özv. Pintér Jánosié 

Ike • Z . I R ' . V Í ip i r tes t i ; s c- :do • ' • 'HÍ I , . 
e szállás<»lásról, olcsó fftrdójpgvftkrőlj 

..dac onyi kirándu'<»s :.:egr«.tid..;.v-.c 
séről. — Az országos kongitsszuson| 

F«l íny Tiha.. te ktic i| 

05 eves, gyonionák, Draskovits Juli 'miniszter is megjelenik. 

Ideális otthon, gondos, vallásos 
nevelés abtolutfelOgyelet, napi 
rendszeres korrepetálás, Idegen 
nyelvit társalgás. H vi ellátási 
dij 0*) P, -osás nélkül 50 P 

RITTER ERZSÉBET. 

mig a ^ s z M tart, csak a 

R ó n a i-nyomdában rendelhet. 

100 drb. névjegy kis alakú 2 P, 
legnagyobb ahku 3 P. 

Ne mulassza el ezen olcsó alkalmat. 

"gy teljéin uj modern tálaló (kredenc), 
egy -nassziv, kihúzható ehédiő-a-ztal, 
kisebb asztal, mosó üst, disznóöléshez 
szükséges bontó iszial, s képek. 

Kellemes bútorozott szoba 
idősebb személy részére ki^zo.gálással 

azonnal kiadó. 
Cim a kiadóhivat ilb n. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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