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A Pinkavölgy impozáns 
felszabadulási ünnepe, 

Országos ünnepség kereté-
ben avatták fel a pornóapáti-! 
emléktáblát és országzászlót . 

A diadadalk^puk, nemzeti szinü 
zászlók és fenyőgaiyak gazdag díszébe 
öltözött Pornó»pá'i . Kilenc órára, mi-
Ico' a notabilitások fogrdása a temp-
lom előtt .Ni'iit, nem, soha!" frljr^s 
sal díszített diad dkapunál me^kezd^-
dött, már katonás rendben sorako/ott 
fel adiadalkapu körül Pornó ip^ti. Nátai, 
Szentpérerfi. Horvátlövő, Keresztes, 
Narda és a két Csatár tűzoltó- és 
leventeserege és a szombathelyi le-
ventezenekar. A 1ágas templomtér is 
feketéllett a néptől, amelynek soraiban 
igen sokan voltak a megszállt tetület-
röl jött németek és horvátok is. 

Nagy meghatottságot és örömet 
keltett, amikor az olmódiak kül^ö't 
sége megérkezett. 

Kürtszó jelczt* az ünnepség fő 
védnökének, a község földesurának 
Ferpnc bajor királyi hercegnek a/, ér-
kezését. 

A megyéspüspök a temp'om fa-
lánál felállított és í z lése in feldiszitett 
tábori oltárnál csend s misét mondott. 
A főpásztori mi>e alatt a szombathelyi 
közigazgatási tanfolyam hallgatói éne-
keltek Heintz Fülöp kurnagy vezény-
lése mellett néhány S7Ívbemarkoló régi 
magyar e;>yh*zi én-ket 

Evangeliu n u«an a megyéspüspök 
szentbeszédet rrondott. Többek kö 
rö!t a kővetkezőket mondta: 

— Két parancsról akarok be-
szélni nektek Arról, mely azt teszi 

Útinapló 350 magyar reáliskolai 
növendek káthetes diadalmas 

útjáról Olaszországban. 
(Már elsó .balilla* cikkünkben idéztük 

hogy az arra legilletékesebb hely jóvíhs-
gyasával módunkban lesz az eredeti benyo-
másokról utinarlószerflei beszámolni. Mft 
számunkban míeUerdjiik az útinapló kör-
lését. amelyben Mathia Károly számol be 
rendkívül szinesen es elevenen az olaszor-
szági ut benyomásairól. Az elsó részlete* 
tudósítást meg pósta hozta Nápolyból. Szerk.) 

A háborús pszihózis szülte béke-
kötések létrejötte óta az első esel, 
hogy a megcsonkított Magy?.rorszát 
fiai zárt egységben meglátogathatták 
a ma már kétségtelenül legtekintélye 
sebb európai nemzetet, az Irántunk 
őszinte barátságot érző Olaszország 
fiait. Igaz ugyan, hogy ez a látogatás 
csak viszonzása az olasz avantgar 
disták magyarországi látogatásának s 
ez a 850 főnyi csoport a m. kir. reál-
iskolai nevelőintézetek legkiválóbb nö 
vendékeinek együttese, — mégis a 
hatalmas, soha nem csökkenő é lné 
nyek elemi erejével, egyszerre lenyü 
göző és fölemelő hatásának paradoxon 
szerű kontrasztjával kerítette hatalmába 
a lelkeket az a fogadtatás, amelyben 

kötelességtekké, hogy szeressétek anyá. 
tokát és atyátokat és arról, amely ugy 
szól, hogy „Szeresd Uradat, Istenedet!" 

Ezen a két parancson nyugszik a 
hazaszeretet. 

Hiszen a haza a mi nagy CSHÜ-

dunk. És aki Istennek hü fia akar 
lenni, annak hűséggel kell szolgálni a 
hazát, a nemzetet is. E ket parancs 
alapján a hazát szeretni keresztény 
kötelesség. Aki nem szereti hazáját, 
az a legnagyobb bűnben vétkes e* 
nem méltó arra, hogy Isten gyern.e 
kének nevezze magát. 

Nem nacionalista és nem hazafias 
beszédet rrondt-im nektek, — fei«.ie 
be beszédet — csak mint a főpász 
torotok világosítottalak fel benneteket 
^rról a legfontosabb katolikus köt? 
lességtekről. hogy jó hazafiak és hü 
magyarok legyetek. 

A megyéspüspök mél)ségr*s gon 
dolatokkal :*li, bölcs b« szede r nd 
kivül mély hatást keltett a hallgató-
ságban. 

Az istentisztelet végeztével az or 
sztgi-ászlóhoz és a Nemzeti Egység 
emléktáblájához vonult az ünnep kö-
zönsége 

Szűcs István d r . mesinyi ó szavai 
után A|tay József di a Nemzeti E.y 
ség Igazgatója tartotta m-g az emlék-
tábla beszédét 

— Pinkavölgy nepe mrgmutattM, 
— mondotta, — hogy a^hazához nem 
csak akkor kell hűnek lenni, amikor 
jólétb< n él és jólétet biz'osit, hanem 
Tieg inkább akkor, amikor letiporjak 

Gilánthai Glock Tivadar nyu.; 
tábornok német, majd h«»rvát nveive-n 
Sióit e-után a közönségh.z. A Pinka 
völgy, magyar, horvát és nemet nepé 
nek egységéről szólt. 

Ebben a hazában — bármily nyel 

az árva n agyar glóbus fiai az azurkél 

olasz ég alatt részesültek 

Szeptember 2-án Irdu't útnak * 

Kő ztgen összegyűlt növendék c-opo-i 

Marsik Jenő es Tolnay Dez^ő veieusi 

ila'.t. U'inepelyes búcsúzás után, at 

ősrégi magyar cf^takiáltte hangjai 

mellett götdüit ki tz impozáns szerel 

vény a kőszegi pályaudvarról. Szom-

Tathelyen, nemkülönben a magyar ha-

tárállomáson. Szentgotthárdon a két 

varos uri tátsadelmának színe-java 

búcsúztatta a huráiuk hitnevét növelni 

akaró magyar fiukat 

Oyönyörü holdvilágos éjtsz*k» 

köszöntött ránk Ausztriában A külön 

vonat úgyszólván megállás nélkül rö-

pített bennünket az olasz határ felé 

Az osztrákok részéről mindvégig a 

legnagyobb előzékenységben vol' 

részünk. 

Fogadtatás Tarvlsioban és 
Udineben 

Tarviáió kis városka az osztrák-
olasz határon. A programm szerini 
semmiféle fogadtatás se n készült szá 
n unkra, mindössze az O. N. B (Opera 
NazionaU' Balilla) kiküldöttjének kelldt 
csatlakoznia a szállítmányhoz, • mégi* 
itt találkoztunk először és talán leg 

vet beszélt is — mindenki egyenlő 
jogú, megbecsült, szabad polgár volt 
— mondotta. 

Újra ének harsant — a közigaz-
gatási tanfolyam hallgatói énekelték 
el n i^y elismerést aratva Bartay Ed? 
nemzeti imáját. 

Ezután Ostffy Lajos dr. főispán 
mondott igen napy tetszéssel fogadott, 
a helyesléstől sürün megszakított be-
szédet. 

Vasvármegye az én szerény sze-
gélyemen át nem tud önmaga felöl 
*T»a sem másként gondolkodni, mint 
ikkor. á rikor 617 község együtt jelen-
tette Vasvármei;vé1 a mai ^80 helyett. 

A hivatalo* Vasvármi-gye a tör 
vényes helyzettel számot vetett, dr 
t-stveii érzese ma is 617 régi községe 
ftie árad, azokat együtt fonja kőiül 
Sz»nt István koronájának örökfényü 
ragyogisából fon» titokzatos vitázslat 
láncaivá1 és gorosr. álom hazu? ké-
p.nek tekinti csupán, hoey e láncnak 
koszorniából Muraszomba . Német-
újvár, Felsőőr, Borostyánkő és még 
333 községe kisiklott és bárhogyan 
ölelnénk, bárhogyan hivnók, bárhotjvan 
szeretnénk is őket. nincs itt ma velünk ! 

A 617 bői először csak 272 ma-
i idt, 345 elveszett. Azaz nem veszett 
-I, csak lehullott, eltűnt Szent István 
<»roná iának ragyogó ékkövei közül. 
»me.yekft e vármegye azóta is keres 
•s kiái: u'ánuk szüntelen, mig fel nem 
luheti es az ezeréves koszorúba vissza 
-.em füzhtti óket 

A 346 közül ime hét és egy ma 
•ti velünk ünneplő nyolcidik. sopron-
Tis^y^i község már megkerült és tíz 
w I ezelőtt 3 Szent Koronához visz-

su tér t ! 

Es kérdezem, örvendezhetünk e 
ei yiltz'.an ma, annyi belső baj között 

igazabban az olasz lélekkel. Éjjeli 2 
órakor futott be a vonatunk Migle-
p .dvt: látjuk, hogy óriási t^meg várt 
-ennüaket a pályaudvaron. A fogadó 
bizottságban Dr. Testa prefektus ve-
zetess alatt a következő notabilitások 
sjtavüziak fel: Az olasz kultusz ni 
niizier képviselője, az 0 . N. B. tartó 
mányelnöke, a tartomány középiskolái 
ntk küldöttsége, az 0 . N B. ezred-
es szazadparancsnokai, a kir. hddserefc 
összes fegyvernemeinek képviselői, h 
kerületi rendőrfőnök, az obsz állam 
vasutak képviselője stb. 

Signore Caorsi, R cci államti'kát 
képviselőjének üdvözlőfceszéde után 
diadalmasan hangzott fel az Ej: , »ja 
eja allala kiáltás, majd a Giovinezza 

Meleg tekintetek mindenfelé. A 
túláradó érzés szinte testet ölt a test 
vériesü.és pillanataiban Signore Ono 
revola szövetségi titkár való?ágt:al 
röstelkrdve súgja a fülembe: „Cola 
zione in Udine!" (Reggeli csak Udi 
neben I'ÍSZ :). Mintha egyáltahban 
gondolt volna akármelyikünk arra. 
hogy éjjel 2 órakor reggelizzék ! Mikot 
pedig az uj Balilla indulót együtt 
énekelem velük, lelkesedésükben ösz 
sztölelgetnek, majd szétsztdnek örö 
mükbi-n. 

mikor a megmaradt 272 község népe 
közt, mely el nem is veszett, szenve-
dés, megpróbáltatások gyötrdmelakik ? 

Ez a nyolc község olyan nekQnk, 
mint a bibliai elveszett garas, meljr 
megkerült! Több örömet szeret, mint 
100 é? 100 olyan, mely el sem veszeti 
soha. 

Mit nyújthatott nektek e h i za 
Testvéreim? Anyigiakban semmit sem 
nagyot! Hiszen porig alázva meg-
csonkítva maga is nélkülöz. De mégis 
többet nyújtott és nyújt Nektek ez, 
mint elszakított véreinknek az uj k<V-
:elék! Mert ott sincsen jobb világ, 
ott is ezer a baj, amit tetéz s még 
i 'osabbá tesz ot* az a gondolat, 

hocy ott nincsen ezer éves haza, 
nincs ezereves jogfolytonosság és 
t'.stvériség, vAlit-vállhoz vető elsz4-
nások energiája, mely oly fényes múlt-
nak s biztatóbb jövőnek ragyogó acél-
pallosával törjön utat a csüggedésnek 
árnyai között! 

Ezután nemet nyelven folytatta be-
szédét a főispán ugyanazzal a lendü-
lettel és meggyőző erővel, mint ma-
gyar nyelven. 

Sigray Antal grőf a hajdani nyu-
gatmagyarországi fökormányhiztos • 
főispán szavaiba kapcsolódva. 1021. 
őszének legendás fölkelő harcairól 
beszélt: 

A nyu^atmagyarországi felkelés 
nem volt szervezett mozgalom. Ma-
gától keletkezett. U?y nőtt ki a föld-
ből. a népből, az ország közhangu-
latából. Nem szalmaláng az a lelke-
sedés és elszántság sem, amellyel a 
békereviziót követeljük. Most már 15 
esztendő történelme tanúsítja, hogy 
mi magyarok rem nyugszunk addig, 
amig Szent István birodilmát és bende 
a Pinkavölgy egységét is helyre nem 

Udineben, a f Idiszitett pályaudvar 
ha'almas előcsarnokában terít.tt asz-
taloknal ponpás reggeli várja a nö-
vendékeket. Odvö/lőbeszédek, Giovi-
nezza határtalan lelkesedés itt is de 
a legkedvesebb jelenet mé*h a i volt, 
amikor 30 kis matrózbaüiia a magyar 
Huj, huj, hajráví! köszöntött ránk. 

Innen már az o'asz eg ragyogj 
verőfVye Vis -r a Ia„un*k varosa felt. 
M.sto- a l i o m á s á n S; i b o vks.-i őrnagy 
ur, a magyar katona- aitaciie csilla 
r o z i k h o z z á n k , n.^jd i hoss/u mtstrei 
n*>ió.i v.gigsíá^uldva csakhamar meg 
érkezünk Ve'let Ceb<.*. 

Velence és a L i dó . 

Itt az O . N B. velencei tartó-

"•ánj«)nöke várt bennünket hatalmas 
fogadóbizottság elén. Üdvözl sek, majd 
d i sz ' . ne t köwtkeztk, amire szinte 
megá!l a forgalom a pályaudvar előtt. 
Földbegyökerezett hbt«al állnak és 
bámu'nak a jó velenceiek a fiuk után, 
amikor dörgő diszmenetben elvonul • 
nak a tartományi elnök előtt Felocsu-
tí^suk után valóságos l psvilnrban tör 
ki belö'ük az elismerés. A delelőtti 
programmot a Dogepalota s a Szent 
Márk tt*T*ploii meglekintese töltötie 
ki majd a Lidór elfogyasztott ebéd 
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Kőszeg és Vidéke 1933. október 1. 

állítjuk. A revizió tekintetében nin 
csenek politikai és világnézeti ellen 
tétek, ebben mindenki egységes, mer 
mindenki tudja és vallja, hogy a ma 
gyarság csak Nagvmagyarországban 
élhet múltjához és küldetéséhez méltó 
állami életet. 

Végül Urmánczy Nándor lépett a 
pódiumra, hogy az országzászlót fe' 
avassa. Nagy lelkesedés fog?d;a 
magyar integritás egyik leglelkesebb 
harcosát 

— A trianoni hóhétbeke ecyil 
legszégvenletesebb rendelkezese Bur 
penland elszakitása volt, — kezdte 
beszédét. — Vigasztaljon azonban 
bennünket az, hogy igen sok tisztes 
séges osztrák is szégyeli Nyugat 
magyarország elrablását. Az osztráfc 
frontharcosok »gyik vezére nemrégiben 
jelentette ki Budapesten, hogy nekik 
nem kell az elrablott fold, m»r? 
rablas nem fjr össze az igazi osztrák 
jelűmével. 

Miért íujt bennünket ez a reite-
netes sors? Hisz nincs nagyielkübb, 
teherseges-bb, vitézebb, becsületesebb 
r.emzet ná u.ik. N tgyobb, gazdagabb 
hatalmasabb nemzetek vannak, d ; be 
csületesebn ety sincs És ilyen sze 
rencsétlen sir.es. Pedig a világ leg 
egységesebb nemzete és orszaga vol 
Szent Isiván birodalma. 

Legyen ez az országzászló hir 
detője a magyar egységnek. Hi idesse 

a határon innen es a határcn tul 
hogy az utódállamok megszállasa 
oak ideiglenes bitoilásnak tekintjük 
hogy nem mondunk le a magyar fö d 
egyetlen barázdajárói sem es hog\ 
nem lesz, mert nem is lehet add 
megnyugvás, mig vissza nem jön a? 
utolsó rög is. 

Az országraszóló és a trianoni ha 
tárokon is áihangzó demonstrációvá 
nőtt ünnepely Arth Henrik pornóapati 
körjegyző beszédével ért veget. 

Táviratban üdvözölte Pornóapáti 
népét Viliani Frigyes báró párisi ma 
gvar követ, aki 1922 ben a határmeg 
állapító bizottság tagja volt. A bízott 
ság másik magyar tagja, Ttáger Ernf 
dr. miniszteri tanácsos levélben fejezte 
ki üdvözletét 

A diszebéden nagy hatást kelteti 
Urmánczy Nándor következő felkö 
ször.tője 

A világ azonban nem hozza tálcán 
Nagymagyarotszágot. Éppen azért, 
amig Nagymagyarországot vissza r.etr 
szereztük, ne ismerjünk olyan ptob 
lémákat, amelyek szétválaszthatnak 
bennünket. Addig ne legyünk se ke-
resztenyek, se keresztyének, se legiti 
misták, se szabadkitályválasztók, se 
liberálisok, se demokraták, csak vad, 
pogány magyarok 1 

Délután körzeti levente-verseny, 
este pedig a közigazgatási tanfolyam 
hallgatóinak rendezésében kitűnően 
sike'filt táncmulatság fejezte be a nap 
ünnepség-sorozat. 

A kiturő rendezés Szűcs István 
d:. lós;olgabirói tevékenységét, kinek 
egesz főszolgabiras<odása alatt sziv 
ügye, ho^y a Pinkavölgy és m p n-k 
hűseget meghálálja és Arth Henrik 
köijegyző munkáját dicséri. 

után a híres Regata historicat néztük 
Végig a Canal grandé patjan Nyo'cis 
és tizennyolcas regattákon kívül gon 
dolak is versenyezlek. mégpedig kö 
Z'pkorl jelmezb- öliözöu leg-nységgH. 
Este sétahajózás a Canal graJen A 
h í jón a kőszegi növendekek énekkar 
hangversenyt rögtönöz. Egymagán 
hangzik fel zenekari kísérettel a Q..» 
viniz/a meg egy cso nó pattogó ütemü 
magyar katonanóta a fiuk ajkáról. A 
középkor hangulatát lehelő öreg faiak 
ünnepélyesen visszhangozták a tisztán 
csengő éneket. 

A macya' megérkezett a lagu 

I»a városai.. (Folytatjuk )innbséget, kissé későn, de ón is hozzá 

Mentsük meg gyümölcsöseinket! 
Már gyakran irtunk erről, de nem 

ithet elégszer e kérdéssel foglalkozni 
annyira fontos ez kisembereink érde 
kében. Most midőn leszedik a fákró 
a termést és az értékesites gondja 
terheli a termelőket, most észlelhető 
milyen óriási a különbség azon gyü 
mölcsösökben. ahol nagy gonddnl 
hozzáér'éssel és ?z ujabb segiiö tsz-
<özök alkalmazásával igyekeznek 
' rmészeiet alatamasztani. Micsod-
•gészen más, sokkal többet es érte 
esebbet érnek el ezek. Azt is látjuk 

azonban, ahány termelő hazaviszi fai 
nak gyümölcsét, majd mindnyájan 
fajtáknak olyan sokféleségét, hogy 
piacon kist-bh mennyiségben való el 
írusttása hétről-hétre valahogyan ve-
őre talál, ámbár a kicsinyben vásárló 
* már erősen válogat a ió es jobb 

között, — de nagybani eladásra, kül 
földi elszállításra csak o'yan fájtakat 
'^het, melyeknek vilagmarkaja van es 
amiből nagy mennyisegek allanak ren 
delkezésre. 

Hiszen eppen most olvassuk ; 
apókban, hogv a földmivelesügyi mi 
misztérium is bizoryos vidékén bizo 
.̂yos alma és körtefajokat ajánl ter 
nelésre, amivel ugyancsak e célt 
karja eléini. 

Az egykori európai hirü Wölfel 
fele faiskola es gyümölcstermelés i 
ebben az irány ban tr üködött. Ez reger 
volt. Uiahban nem követik e rendszert 
De másik baj is van. A gyümölcs 
'ermelés nem folyik olyan egyöntetű 
védelmi rendszerben, amint ezt a7 
ujabban eszlelt rovatpusztitások ej 
mas káros okozatok megkívánjak e 
ímelyek csak akkor lehetnek hatáso 
sak, eredmennyel járók, ha mindtrn 
termelő teljes buzgósággal és ugyan 
tzon eljárással követi. A regi copfos 
felfogást abba kell hagyni. — Kö 
vetni kell a ludomány es tapasztala 
vívmányait. Igazi á'dássá a gyümö c* 
termeles csak igy válhatik. Gazdasagi 
eredményt csak igy várhatunx Érde 
mesebb, a bornál okvetlenül jobb 
eredményt csak igy érhetünk el. 

Mostanaban a város is készül 
nagy gyümölcsészetet letesiteni. A 
korn ány nagy segítséget nyújt ehhsz. 
Talan azért is, hogy az okszerű gyü 
mölcsietmelest igy répszerüsitte, a 
termelés körüli tudást (erjessze es az 
erre alkalmas vidékén a kisemberek 
kereseti forrását emelje, sót arra irá 
nyitson, hogy nagyobb felvevőképes 
seget biztosító termelésre hasznalja 
földjeit és munkaerejét. 

Ha ennek a tervbevett városi gyü-
mölcstelepnek kiszemelt szakértő ve 
zetője idekerül, annak bizonyára éve-
ken út sok dolga lesz a hatalmas — 
egyelőre 50 holdas — telepnek meg 
munkálásával, talán még azért is, hogy 
az erdőterületek között valószínűleg 
nagyobb mérvben elszaporodó rova 
foktól mentesítse. Hosszú ideig fog 
eltartani, amig az innét szerezhető 
tapasztalatok a mi kis termelőink közé 
eljuthatnak. Ezek tehát ne vesztegeljék 
e> az időt. Ne károsítsák önmagukat a 
várakozassal. Meg van adva a mód 
aria, hogy azoktól tanuljunk, akiknél 
a kedvező eredményt már is látjuk. 
De mindenekfelett a gyümölcsfa egesz 
seges megtartásáért kell síkra szabnia 
ninden termelőnek. Egységes eljárás-
sál kell annak ellenségei eilen véde 
keznie es pedig mielőbb, nehogy kési. 
egyen. 

Emlékezzünk csak vissza a sző-
líknel tapasztalt betégségek felisme 
résenek idejére. Hiába figyelmeztettek 
a p- rnoszpora elleni védekezésre per 
rretezéssel. A mi szőlókí-.pásaink biz 
sk az ősi tudásukban cs fittyet háry 
ak minden magán és hivatalos fi 

gy tlmezietésnek. Mikor azonban egy 
tét termelőnél észrevették a nagy kü 

fogtak a permetezéshez. De hány 
szőlő és hány évnek eredménytelen-
sége pusztult el ebben? És akik a 
szőlőtermelésnél megmaradtak, hány 
esztendőt vártak, mig az újból léte-
sített szőlők termőképesek és jövedel 
metho7Ók lettek ? Nfgvon okulásra 
v/a'ó példa ez. 

Nagyon sok .n áttértek akkoriban 
a kétségtelen ül sokkal kevesebb ve 
s/ellyel, kevesebb munkával es költ 
ség:el járó és több hasznot hozó 
gyümölcstermelésre. Ninc* is oku 
megbánni. De bőséges, jó eredményt 
itt is csak ugy lehet eléini, ha a gyü 
TÖ'csfa termőképességének veszeiyct 
elhárítani törekszünk. Ez csak egyesül 
rővel lehetséges. 

Egyik polgártáruik, kinek a vá-
ros belterüieten van szép gyümölcsöse 
es kellemes szórakozasnak gyakorolja 
a ttrmelest, nagybecsű szolgalato 
tvxt azzal a varosnak, hogy a vérte"i 
sok sikertelen pusztítása utan meg 
szerezte a ftketr dara/sakat es ezek 
ntk csodalatos szaporodásával neg 
csod.isabb eredményt ért ei es ilye 
nőknek elosztásával es a természet 
rendje szerint bekövetkezett elterjesz 
tesevel Í-Z egesz varos minden gyű 
mölcskertjére kihatott. 

Azóta egy másik, még veszedel 
mesebb ellensége jelentkezett a gyü 
mölcvfaknak. A kaliforniai pajzstetü 
Ennek a pusztitasa százszorta fonto 
sabb, mert ez megöli a f ^kat. Sürgőd 
n'd ke minden gyümölcstermelőnek 

vedektzesben résztvenni. Ennek 
veszélynek a leküzdesere egy ember 
meg oly szívós buzgalma nem ment-
heti meg az egész határt. Itt minden 
kinek dolgoznia kell. A költségte 1 sem 
szabí.d visszariadni. J-Mentektelen az 
a.-on nagy haszonnal szemben, melyet 
a védelemmel biztosan elérhet. 

Most \an az ideje a lövőre való 
védekezésnek. — Ne kicsinyelje senki 
ha meg oly kevés teiületen van gyü 
mölcsöse. Végezze el a lótisztitást es 
gondos megfigyelét-el kivétel nélkül 
mindenki. Együttes, egyöntetű munká 
val kell ezt teljesíteni. Többen is áll 
janak össze a védekezés tervszerű és 
mindenkire köteles munkalatok meg 
ismerésere, vagy valamely szakember 
azonnali meghívásához es ennek a? 
utmutatása szennt vegtzze el min 
denki az előirt munkát, — de azen 
is. hogy ez a munka aldasihozó le 
gyen valamennyinek es keresetforrása 
a jobb megelhetesnek, az anyagi gon 
dok enyhülésének Segi s magadon es 
az Isten is megsegit. • 

Az osztálysorsjátékon 
résztvevők nagy ré-
sze sohasem volt 
olyan helyzetben, 
mint amilyenbe az 
utóbbi időben ju-
tónak. A kereseti 
lehetótegek min-
den társadalmi osz-
tályban csökkentek, 
napról napra több 
a munka- és kere 
setnelkbli ember 
De ilyen nehéz 
időkben is i0 vagy 
i ü fillér terhet elhíV 
naponta, aki elő-
relátó, céltudatos, 
okos es hoz egy 
kis áldozatot, vesz 
egy osztálysorsje-
g>e', miáltal meg-
szerzi a reménysé-
get, mely bu/dit, 
sercent egy jobb 
jövő és boldogulás 
felé Hinel, bízni 
remélni, az a ff ! 
Mindenkinek ts 
minden egyes *o'!«-
jegynek egyemó a 
nyerési esélye. 
Nircs különbség a 

sorsjegyek körött, 
egyik olvan mi i t a 
másik Ne legyen 
tehát ingadozó és 
kételkedő, hanem 
bizakodó és re-
ményteljes ! Bizzek 
a jövőben, a sze-
rencse forgandosá-
gaban es vegyen 
saját érdekeben egy 
os z tálysorsjegyet. 
Mindenkit érhet 
szerencse! Miért na 
Önt is! Nem csak 
nálunk, de egész 
Europaban alig van 
ember, akinek ne 
volna sorsjegye! A 
sorsjegyek ' ara: 
3 P. negyed 6 P, 
fél 12 P. egész 24 
P. az összes ffláru-
sitóknál. A húrásot: 
már ok tóber hó 
14-én kvízd'dne-. 
Rendeljen meg ma. 
tizutni van idtje 
lelkes/bt> a húzás 
előtt. 

A kegyúri kérdés és az Actio Catolilo 
megszervezese a hitközség tanács-

úlés előtt. 
A kőszegi r. kat. hitközség vasár, 

nap délelőtt tanácsülést tartott, melyen 
<i tanács tagjai a fontos tárgyakra való 
tekintetei majdnem leijes számban 
jelentek meg. 

Az ülésen Náhrer Mátyás elnökölt, 
aki jelentésében kitért azon kitüntetésre, 
me'y Kincs István apátplébánost jutal-
mazta érdemei elismeréséül, amikor 
Róma papai prelátu ság^al tüntette ki. 
A kitün:etéskor a hitközség üdvözletét 
az elnök tolmácsolta. 

Jelenteire továbbá az einök. hogy 
i Jézus Szive templom tetőzetének 
negjavitása befejeződött és igy a 
ket évvel előtti jégkár okozta hiányok 
is pótoltattak. A vállalkozó 10 évi 
lótallással készítette el a munkálatot, 
iKy meg jégkár, fagy és egyéb esetre 
is a templom teiőzete be van biztosítva. 
A L-lmeiült költség a 8 000 pengőt is 
meghaladja. 

Jelentette lovábbá az elnök, hogy 
a templomi énekkar augusztusban a 
templomban jólsikerült egyházi hang-
versenyt rendezett, melyen Körner 
Maria operaaazi művésznő is fellépett, 
akinek a közreműködéséért a tanacs 
'egy?őkönyvi köszönetet mondott. 

Ugyancsak jegyzőkönyvi köszö-
nget szavazott meg a tanacs az elnök 
indítványán Limp János ryug. plébá-
nosnak 1500 pengő adomanyaért, me-
lyet a temp'om tető fedésére adott. 

Reszictesen jelentette ezután az 
"inök azon intézkedéseit, melyek a 
temető rendezessel kapcsolatosak. 

Gribács Lajos máv. árvahazi 
igazgató Kőszegről való elköltözkö-
dese es Szomor L^jos igazgató tanító 
balalával megüresedett ket tanácstagi 
íágra az uj valasztasig a tanács Jaross 
István póstafőfelugyelö postafőnököt 
és Kalchtr György építkezési vállal-
kozót hívta meg. 

Márkus Kálmán hitközségi titkár 
ismertette ezután a hitközségi adók 
leszállítása ügyében beadott kérelme-
xet, mely kerelmek elintézésében a 
tanács határozatot is hozott. 

Farkas Pálne Edler Anna kőszeg-
filvi tanítónőnek két hónapi, Nagy 
Gyula tangónak pedig bizonytalan 
időre betegszabadságot engedélyezeit 

tanács, illetőleg iskolaszék. 
Jelentette az elnöK, hogy az idei 

évben 33ö tanuló iratkozott be a fiu 
elemi iskolába. Mivel a kultuszminisz-
térium eddig egy tanítóra 60 tanulót 
bízott, a kőszegi fiu elemi iskolának 
pedig jelenleg csak 5 tanítója van, 
kéri a tanacs a 6 tanítói állás betöl-
tésének engedélyezését. 

Mig a felsorolt ügyek alig néhány 
hozzászólás utan hamarosan lekerül-
tek a napirendről, addig nagyobb vitát 
piovokált ki a kegyúri jogok gyakor-
lásának kérdésében a tanács elé ter-
jesztett indítvány 

Az ügy előzménye azon határozat 
volt, melyet a városi képviselőtestület 
nüködésevel felruházott megyebiztos 
hozott, aki rendezvén a város ügyeit 
megállapította, hogy azon 1918. evben 
készült városi képviselőtestületi haiá 
rozat, mely szerint a vá.os lemond a 
kegyúri jogokról és annak gyakorlá-
sával hitközséget bizza meg, jóváha 
gyás végett nem terjesztetett fel a 
"elsőbb hatósághoz. A megyebiztos 
most ut*«i'otta a polgármestert, hogy 
a még 191S. évben hízott határozatai 
terjessze fel jóváhagyas vé_e t és erről 

hitközséget is ertesittt:* a n egye 
biztos. 

Kir.c István p^p .i prelátus első 
.rk szeli a kérdesh z és ismertette a 
ecyuri o;r>k gyakoilás3nak történetet 

Esu.int "mtg 1878. évben, amikor 
mén Kőszeg önálló törvényhatóság 
volt, mondott he mar a város a kegy 
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uri jogok gyakorlásáról, a hitközség 
ezen jogok gyakorlását azonban annak 
Idején még nem vehette át, mert akkor 
még hitközség nem is volt. Az 1918 
évben hozott határozat csak az 1878 
ban hozott határozatnak volt a végre-
hajtása, amikor már volt autonómiája 
a hitközségnek. 1878-üan hozott ha 
tározatot nem kellett felterjeszteni 
jóváhagyás végett, mert akkor a város 
még önálló törvényhatóság volt, igy 
ennek végrehajtásában kiadott határo-
zatnak a felterjesztése sem indokolt a 
véleménye szerint. Eztn idő óta a 
hitközségnek alapszabályait, melyek a 
kegyúri jogok gyakorlásával, különö 
sen a plebánosi választás kérdésével 
is foglalkozik mind az egyházi főható 
ság teszerfl, mind pedig még Apponyi 
Albert gróf kultusznunisztersege alati 
a kormány részéről is jóváhagyást 
nyert. Előadta ezután Kir.c- István az 
ő valasztásanak történetét, an ikor 
szelsőséges koiieskedts folyt, melyben 
igen elénk szerepet vittek a n^m ka 
tolikus képviselő testületi tagjai a 
városnak, miéit is szüfcsegesnek tartja 
hogy a jelen állapot jóvahat yassek, 
illetőleg a kegyúri jogok gyakoilá?:-
továbbra is a hitközség feladata 
legyen. 

A részletes ismertetes után meg 
indult vitaban általában véve az néztt 
alakult ki, hovy a megyebiztos hatá 
tozaiát a hitközségnek összehívott 
tendkivüli közgyűlésé felebbezze meg 

Kincs István papai prelátus arra 
kérte a hitközség tanácsá', hogy ettől 
álijon el a tanacs, mert olyan informa 
ctója van felsőbb hatóság részéről 
az 1918. évi határozatot jóváhagyó 
javaslattal terjesztik elő, illetőleg a 
kegyúri jogokat tovabbra is ahitközseg 
gyakorolhatja. 

Freybeiget Jenő dr. a hitközség 
ügyészt szolt ezután a kérdéshez 
megvilágítván azt joHi szempontból 
es mivel ó sem javasolta megyebiztos' 
veghatározatnak megfeiebbezesét, ettől 
a tanács eltekintett. 

Ezután a Actio Catolika megszer-
vezese kerü:t napirendre. A szerve 
zesi munkalatok előkészítéséről jelen 
test tett az elnök majd javasolta az 
Actio Keretében a hitbuzgalmi, szoci 
aiis es kulturális szakosztályok meg-
alakitasat. A tanács kimondotta, hogy 
az egyes szakosztályok megalakítását 
szükségesnek tartja es az egyes szák-
osztályok élére és annak tagjaiul a 
következőket javasolta a megyespüs 
pök által történő kinevezésre : 

Hitbuzgalmi szakosztály : elnök : 
Németh Imre pápai kamarás a tanitó 
nőképzö intézet igazgatója, tagok 
dr. Freybeiger Jenóné, mint az Oltár 
egylet elnöknője, Czingraber Petet 
bences tanár, obl&ius es oblata egy 
letek igazgatója cs Kutasy Jmos tanitó 

A kulturális szakosztály: elnök: 
Kováts Arisztid bencés iuazg^tó. ta-
gok : dr. Fuchs Er.dre városi aljegyző, 
*uéz Szabadvary Ferenc gyáros és 
Bauer Ödön káplán. 

Szociális szakosztály : elnök: dr. 
Freyberger Jenő ügyvéd, tagok : dr 
Kovács Istvanne a Kat. Nőegylet el 
nöknóje. Bettalan Erzsébet tanárnő és 
Farkas Pal randórtogalmazó. 

A jelentés tudomásul vetele után 
a taracsulés a késő déli órakban ért 
vegei. 

Kőszeg és Vidéke 

M a i s z á m u n k k a l kezdő-
dik az évfolyam utolsó negyede. Kér 
jük igentisztelt előfizetőinket, hogy a 
kézbesítendő nyugtákat beváltani szi 
veskedjenek. Vidéki előfizetőinket szin 
ten arra kérjük, hogy negyedévi elő 
f /etésüket ujitsák meg, akik pedig 
hat hitkban varnak. S ' io skedjenek 
kötelességüknek eleget tenni, nehogy 
felesi ges költsegek merül|enek fel 
A mellékelt befizetési iapoi kérjük lel j 
használni. A Kiadóhivatal. | 

A kőszegi Ev. Ifjúsági Egylet fejlődése. 
A még csak 1925. évben alakult 

kőszegi Evang. Ifjúsági Egylet örven-
detes fejlődést mutat A 87 tagot szám-
láló egyesületben nemcsak bensőséges 
szép egyesületi élet virágzik, de kifelé 
is oly érdemleges munkát produkál, 
ami feltetlenül felhívja a nagyközönség 
figyelmét is. Az elmúlt tavasszal mái 
feltűnt mindenkinek az a szép munka, 
melyet az ifjúsági egyesület tagjai az 
evang. templom udvar kertjében mu-
tatott fel. A kertet parkírozták az ifjak 
saját kezűleg Minden ifjú kivette a 
munkából a részét. Intelligens fiatal 
emberek, érettségizett ifjak kapáltak es 
hordták taligán a fekete humust, ültet-
iek a palántákat és szép virágossá 
varázsolták a temp'omudvart. Egy 
ujabb akciója az egyletnek áll most 
befejezés ele it. A regi iskolaépület 
egyik emelni szárnyát hosszabbították 
most mig. A vállalkozo ingyen elké 
szitetie a teivet, az ifjak ingyen adjak 
hojza a munkájukat. A munkanélküli 
ifjak egesz nap dolgoznak, a többiek 
munkaidejük után. A regi iskolahelyi 
ség meghosszabbitássával 16 metei 
hosszú termet kap igy az egylet, 
mely egyúttal e'őadó terme lesz az 
ifjúsági egyletnek. Az építésnél a fuvart 
is ingyen szolgáltatják. A szegények, 
hegy jobb kedvük legyen a munkánál 
ebedet kapnak jobb.nódu evang., sőt 
katolikus csaladokná . Ennyi az egész 
fizetség. Még a festés is ingyen megy, 
csak az anyagot veszik meg. Igy az 
egrsz építkezés 1.200 pengőbe kerül. 
Az egylet bevetelrt nem annyira tag 
sági di|ak revén, mint inkább nagyon 
látogatott hangversenyek és kul'urestek 
réven tesz szert. Jól összeválogatott 
zenekara nem eey kulturesten keltett 
feltűnést. Az egylet élén jelenleg Garam 
Zoltán segédlelkész áll, mint elnök. 
Hű segítőtársa természetesen Wein 
berger Károly, aki alaposan kiveszi a 
reszet a vezetési n unkából Az egylet 
agilis titkára Kováts Viktor. Rajta kivul 
még igen nagy azok szama, akik lé 
lekkel dolgoznak önzetlenül az egylet 
további felvirágozásan. (Dr. F. E.) 

Református istentisztelet lesz 
ma vasarnap okt. 1 en d. e. fél 11 
orakor, az ipartestület disztermeben 

Primicia Kőszegen. A megyés 
püspök aital az elmúl; napokban lel 
szentelt Varga Gábor, Varga Bela nyug 
Körjegyző fia október 5-en, csütörtökön 
tartja primeiajat a szent Domonkos 
zárda templomaban Kőszegen d. e. II1 

órakor. Az ujmisesntk nvmuduktora 
<incs István papai prelátus apatpleba 
nos lesz, mig szónoka Czingraber 
Péter bences tanár, az uj misesnek 
volt osztályfőnöke a kőszegi bencé* 
gimnáziumban. 

Orvosi hir. Dr. Sólymossy Dezső 
orvos-logoi vos fogászati rendeléséi 
megkezdte Rendelő órák: d. 10— 
11 ig, d. u. 4—7-ig. Várkör 2. 

Meghívó. A Széchenyi István m. 
kir- allami polgári fiúiskola Segítő 
egyesülete október hó 8-án d. e. 11 
órakor rendes évi közgyűlését tartja 
es erre a ragokat tisztelettel meghívja 
íz elnökseg A rendes közgyűlést há-
romnegyed 11 órakor megelőzi a vá 
lasztmanyi gyűlés. 

A Concordia működő tagjai fel 
kéretnek, hogy kedden okt. 3 án a 
dalórán okvetlenül jelenjenek meg 
Akik már többször hiányozták a dil 
óran es igazolatlanul nem j?iennek 
™g . * tagok sorából ^ötölte ne^. A 
Vezetőség. 

Róth Jenő kölcsőnkönyvtárának 
ú jdonsága i : Deeping: S .rell és fia, 
Wohl : Die vreisse Frau des Maha 
.adschii. 

Filléres gyors Kőszegen. M i 
ujabb filléres erkezik Kőszegre Buda 
pestről. A filléres gyors délelőtt 11 
óra 33 perckor fut be Kőszegre. A 
filléres gyors utasai részére déli 12 
órakor a Jézus Szive templomban 
s*ent mise lesz, délután pedig az ide 
genforgalmi iroda kalauzolása mellett 
a vendégek megtekintik a város törté-
nelmi nevezetességeit: Hősök kapuja 
városháza, bencés templom, vár stb 
majd kisebb kirándulást tesznek a 
hegyekbe. A találkozó délután fél 2 
órakor lesz & Szentháromság szobornál 

Táncmulatság a Mulatóban 
A helybeli kat. Legényegyeoüiet ma 
vasárnap este '/,9 órai kezdettel a 
Mulató összes termeiben Mihálybáh 
rendez, melyre a n. e. közönséget 
tiszteletlel meghívja. 

A helybeli barakk i f júsága a 
Szent Csalad otthonban ^Barakk-rend 
őrségi szoba mellett) okt. 8-án d. u 
4 és este 6 órakor műkedvelői elő 
adást rendez, melyre ezúton meghívja 
a város közönséget. Aki gondját fe 
lejteni akarja, jöjjön el e vig előadásra. 
Belépődíj nincs, de adományokat « 
rendezés és a szinpedi felszerelés költ 
ségeinek fedezesere szívesen lát a 
rendezőség. 

A közeledő tél nyomorának 
hathatósabb enyhitésére a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége kő 
szegi csoportja, továbbá a Stefáni < 
Szövetség helybeli fiókja elhatározta, 
hogy október 3. vagy 4. vasárnapjan 
az egész város területén gyűjtést ren 
dcz. Már most felkérjük a gondos és 
jólelkű háziasszonyokat, hogy keszit 
sék össze ruha, cipő, edeny, bútor 
darabjaikat vagy ruhafoltjaikat. A leg 
csekélyebb adományt is hálásan fo 
gadják. A kevesbbe jó áltapotban'levó 
holmik kijavítva kerülnek a szegények 
kezébe. Tehát mindent felhasználunk. 
Ha csak néhány darab kerül is ki 
eüy egy háztartásból, máris sokat je 
lent. Kell a nyomorgókon segítenünk, 
ha mással nem, legalább ruhafoltokkal, 
hogy legyen szegenyeinknek ruháikat 
mivel megfoltozni. A gyűjtés pontos 
idejét később közöljük. 

A m. t. hö lgykt fzön 
S é g értesítésére adom, hogy kalap 
szalonom megnyilt a Városház ut 
c^ban Kl(inin^«r cukrászda helyén. 
Modern különleges*egeim megérkeztek. 
Re^i és barsonv kalapok átalakítása 
Sipka, sál, fátyol, divat újdonságok 
n'£y valasztekban. Szives látogatást 
Kér Szupperné. 

Autóbaleset történt kedden reggel 
8 ór t elAtt a Király uton. Egy sárvári 
cég magánautója érkezett be Kőszegre 
és néhány lépésnyire a cél előtt a 
kormány összek^tőrudjának jobboldali 
csuklója felmond a a szolgálatot. A 
gépkocsi vezetője képtelen volt a bajt 
elharitani es a kocsi nekirohant a ket 
akácfa közöK álló villanypóznának, 
mHy félméternyire a föld fölött ketté 
tört. A rajtalevő vezeték nem szakadt 
el s igy a póznát n«.m engedte eldőlni, 
s ez elejét vette egy másik szeren 
csétlenségnek. A gépkocsi első bal 
oldala súlyosan megrongálódott. Sem 
a vezetőnek, sem a bent ülő személy-
nek nem történt komoly baja. A ren 
dörseg nyomban megindította a vizs 
galatot. 

Szölöol tvAnyok, sző 
lővesszők fajt isztán olcsón besze-
rezhetők Szabó Flór ián szőlöolt 
vanytelepén Gyöngyös. Kérjen ár-
iegyzéket. 

Kehrling Kőszegen Kehrling 
Béla az európahitü tenis/jaréxos Ma-
gyaro-szág legjobb játékosi es állandó 
;eniszbajnoka e hé n 2 napot Kősze 
gen töltött, mert érdemeinek ju'almául 
a reáliskolák sportfelügyelőlévé nevez-
tek ki. Nagyszamu nézőközönség nézte 
bemulató mérkőzéséi' 

Az én talpam Okmataip 
Kevés pénzért soká tart 

z t P Á L M A 

OKMA 
minm a/i/JH át, 
toAtópdbpeu' 

E z t k é r j e ! 

A kőszegi inségakció. A kőszegi 
városházán már megindultak a mun-
kalatok a téli i.;:égakció előkészítése 
kérdésben. Terv szerint az idei évben 
az akció keretében tovább folytatják a 
megkezdett Szabóhegyi utat kb. 15.000 
köbméter földkitermeléssel, kőtöréssel 
és utkészitéssel. A munka december 
elején fog megkezdődni és naponkint 
70 munkást fognak itt alkalmazni napi 
140 filléres napszámért. Terv szerint 
az igy felmerült költséget ismét inség-
adóból fogják kifizetni, mely 1 száza-
lékos kereseti adó és 20 százalékos 
társulati adó és jövedelmi adóból fog 
befolyni. Az értesülés szerint ugyanis 
az idei évben a tavalyi évhez hason-
lóan fog|ák az insegadót kivetni. A 
város a költségvetésében külön nem 
állit be fedezetet, ellenben ide kell 
sorozi i azt a téli erdei munkálatot, 
mily kb 10.000 pengőt tesz ki a fa-
kitermeléssel kapcsolatban. Egyéb cí-
meken is a költségvetés kb. 7 000 P -t 
állit be olyan munkák elvégzésére, 
nelyek ugyancsak kapcsolatba hozha-
tók az inségmunkával. E kérdésben 
egyébként szerdán délelőtt tárgyalás 
volt a belügyminisztériumban, ahol a 
város részéről vitéz Dr. Nagy Miklós 
polgármesterhelyettes jelent meg. 

• Szappanszükségletét bámulato-
san 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 
icg.-ja 110 P. 

PNEU Világmárkás 
autó és motor \ 
kerékpár 

autóalkatrészek 
amerikai kocsikhoz, Citroen típusaihoz 

felszerelési cikkek leg-

olcsóbb beszerzési f o r r ása ! 

S íját ere''kehen kerjen árajánlatot. 

NAGY JÓZSEF " " K H ; 
VI., Andráasy-ut 34. 

Telefon: Aut 2v>t-H7, 285 —63. 
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A Nemretl Egység keszeg 
sxafvazetéoek auoiuuvtíii ino&i doi 
gozzálc fel. Bár még csak a kiadott 
munkaiveknek egyharmada áll a vew 
tőség rendelkezésén*, máris egészen 
meglepően imponálóan bontakozik ki 
a nagyarányú és igen naevsikerii szar 
vezkedés, amelynek reszletes aditaiv/al 
a Nemzeti Egység legközelebbi választ-
mányi ülése foglalkozik, amelyre mtg-
jelenéset a főispán is kilátásba helyezte. 
A szervezet kéri mindazokat, akiknél 
még munkaivek vagy egyéb taggyüjtő 
nyomtatványok vannak, adják le fei 
tétlenül e héten a hivatalos órák alatt 
(kedd, csütörtök 4-7-ig es vasárnap 
9—11 óráig a szervezet irodájában. 

Mozihirek. Itt a folytatása a 
szenzációs filmeknek A ma esti tánc-
mulatság mhtt már tegnap esti elő-
adásban ment, ma psdig megy dél-
után 3 órakor és fél 6-kor egy egé-
szen különös darab. „Ember vagy 
szörnyeteg" a cime. Hihetetlen érdek 
lődes fogadta mindenhol, ahol be 

mutritiák ezt a darabot. A tudós fel 
fedezett egy vegyi szert, amelynek 
révén ketle választja az emberi lelket, 
elkülöni i a jót a gonosztól. Ma^án 
próbálja ki. Egyik enje teljesen le 
^jllik, a másik teljesen jó. Fantasz-
tikus. amit azután e reven e Íiliíben 
kapunk. Megkapóin ötletesen és sok 
szor megdöbbentően rendelte a Pa-
ramount e világfilm[ét Mamaulitn 
Frederic Mars a doc»or jó, (le külö:»ö 
»en gonosz masrkjaban eftíSAcn rend 
kivülit ad. mint hogy maga az egész 
film is az. E héten ismét lesz o ' c ^ 
hétköznapi előadás is csütörtökön 
szenzációs darabbal. A Paramount \i 
lágattrakcióját mutatta !>• a mozi 
„Pánik a varosban" Ez a darab nem-
csak a dzsungel állat <in.»k világát 
vetíti elénk, hanem érdekei mesét is 
ad. Az elpusztult orosz'.ánvadászok 
kisgyermeke ott marad egy.dúl az 
amerikai dzsungelban. Ott nő fel az 
oroszlánok között, idővel valóságos 
oroszlánember lesz belőle. Semmiféle 
élőnyelvet nem tud, de ura és parati 
csolja az oroszlánokat. Fogságba ke 
rül s ami azután nagy cirkusztüzzel 
es vadállatokkal kapcsolatban lejátszó 
dik, egyszerűen megfoghatatlan, hogy 
tudnak ilyen filmfelvételeket kesziteni. 
Érdekessége a darabnik, hogy az 
oroszlánember meglepő főszerepét 
Busttr Crabbe az olimpiai úszóbajnok 
látja el. 

Milyen fajta gyümölcsfákat 
ültessünk Kőszegen? Az Országos 
Pomológiai Bizottság tervezetet dolgo 
zott ki, hogy országunk sgyes vidé 
kein milyen fajta gyümölcsfák ültetése 
a legajánlatosabb. Igy Kőszeg és vi 
dékenek a következőket ajánlja : A! 
mafajtákból: Jonathán, Baumann renet, 
Nemes masánszki, Kanadai renet. Kör-
tefajtákból : Vilmos körte, Bosch ko 
bakkörte, Diel vajkörte, Hardenpont 
téli vajkörte. Gesztenyefajtákból: Oltott 
nagyszemü fajták. Cseresznyefajtákból: 
Qermersdorfi óriás, Olocker óriás, 
Badacsonyi óriás. Diófajtákból: Se 
beshelyi gömbölyű, Milotai dió és más 
a vidéken jól bevált fajták. Szilvafaj-
tákból : Besztercei szilva, Olasz kék 
szilva, Mogyorófajtákból: Nagygyü-
mölcsü fajtik. 

Sző lőo l í vónyok , sző-
lővesszők príma minőségben be-
szerezhetők. Felvilágosítást ad Gyön* 
gyösl szőlőoltványtermelő telep. 
Kérjen árjegyzéket. 

A KSE ma érdekes ujitást ve-
zet be. Hölgyek 20 fillérért ülőhelyet 
foglalhatnak el a mérkőzéseken. 

Jól főző m indene i jó bizonyít-
vánnyal elhelyezkedne. Magyar Juliska 
Barakk 4. sz. 

Ha jó és olcsó ház i kosztot 
akar, akkor jöjjön Gyíri János utca 
4. sz. ali. Egy menü csak 9 0 fillér. 
jelentkezni egy nappal előbb kell. 

A Magyar Játékszín Kamara 
színtársulat Kőszegen A Magyar 
Játékszín Kamara színtársulat 10 elő 
adásra jön be Kőszegre, amely idő 
alatt műsorának kikeresett gyöngyeit, 
csupa újdonságot mutatnak be. A 
Szinpártoló Egyesület megállapodást 
létesített a Kamara színházzal. A hely 
arakat a következőkép állapították mee 
oldalszék és első 4 sor támlásszék 
P 1 60, tagok részére 1 20, támlásszék 
5 - 7 sorig 1.20, bérlők részéről P 1 
Aj utolsó 4 sor ülőhely 1 pengő, ta-
gok részére 80 fillér. Állóhely 40 fil-
lér, diák , leventejegy 30 filier. Kősze-
gen kedvezményes jegyeket csak 
szinpártotó egyesület adhat ki, Az 
egyesület tekintettel arra. hogy a Deák 
színtársulat ez év őszén Kőszegre nem 
jön be, lehetővé teszi tagjainak, hogy 
<amaraszinházi befizetéseikből tetszés 
szerin*i összeget felhasználhassanak 
Jgyanu^y tagjai részere kívánságra Í 
ejegyzett jegyek kifizetését 3 hav 
részletben, október, november es d.* 
c?mb?r 1 én teszi lehetővé A Magyar 
Játékszín Kamaraszínházról a Szinpár 
toió Egyesület az arra legilletékesebb 
helyekről a legjobb informátiókat sze-
rezte be és igy a legnagyobb mérték 
ben aján'ja tagjainak a tarsulat támo 
gatását. Érdekes újítása e Kamaraszín-
háznak, hogy nemcsak színmüveket és 
/igjátékokat, hanem néhány kivételesen 

•nagysikerű kamaraoperettet is bemutat. 
Állandó berlőhelyét is mindenki meg-
kaphatja. A jegyeket az egyesület fogja 
^ házhoz szállítani. Már 2 jegy is 
kapható. A gyűjtést az egyesület pénz 
beszedője a tagok körében ok'óber 
hó első napjaiban folytatja. Az egye 
sülét ezúton közli, hogy uj tagokat 
állandóan felvesz. A Deák színtársulat 
Kispestről még csak februárban jön 
be Kőszegre. 

Bajnoki fu tba l lmérkőzét . M i 
rendkivül érdekes bajnoki mérkőzés 
kerül lebonyolításra a KSE pályáján 
délután %4 órai kezdettel. A szom-
bathelyi Vasu'as 11. játszik a KSE 
all"n. A Vasutas II az egyetlen csapat, 
amely a ZTE-t bajnokiban legyőzte. 
Viszont tzzel szemben áll az, hogy a 
KSE idehaza játszik, majdnem komp 
lettül tud felállni s játékosai pedig 
mindenáron ki akarják, küszöbölni a 
csorbát és megmutatni, hogy ezentúl 
ismét minden mérkőzésen a KSE oly 
lelkesedessel és lélekkel játszik, mint 
amilyennel valamikor. Futballban biz 
tosat nem lehet mondani, majd meg 
látjuk a pályán. A mérkőzés birója 
Németh Szombathelyről. 

ZTE -KSE 9 :0 . Menteni a ka 
taszlrófális vereséget ne.n lehet, ha 
v?nnak is enyhítő körülmények. Biz 
tos, ho^y ezuital hiányzott a KSE 
gárdájából H szívj a lélek és a lelke 
sedes, amely nélkül pedig futballozni 
nem lehet és nem szabad. Idegenben 
nem tud játszani a KSE. Meg sem 
tudjuk érteni, 'hogy mi nehezedik reá 
a 11 fiu lelkére és izmaira ilyenkor. 
A KSE egyébként tartalékosan állott 
fel. Így is támadott 15 percig, azután 
vége volt. A 10 centis füves pályán 
folyton buktak a KSE játékosok. A 
ZTE-ben a volt két profijátékos nagy 
formában rúgta a gólokat, egyébként 
azonban a zalai csapat még azt a 
játékot sem mutatta, mint a Perutz. 

• Bizalmi vá lság van az egész 
vi lágon, mely megdermeszti a gaz-
dasági életet és a szociális és politikai 
helyzetet is erősen befolyásolja. Ezen 
bajok leküzdésére össze kell fogni, fel 
kell lendíteni mindent, Ésszerű célokat 
kell kitűzni és el kell indulni azon az 
utakon, melyek a bizalomhoz vezetnek, 
reménységet fakasztanak. Nen. csü-
gedni, hanem alkalmat, sze.encsét kell 
keresni minden egyes embernek. Vi-
szonyaihoz képest kipróbálhatja a 
szerencséjét mindenki a m. kir Osz-
tálysorsjátékon. 3, 6, 12, 24 pengőért 

okos és célszerű sorsjegyet venni 
lehetséges, hogy ezáltal egyszerre gaz 
dag és gondtalan lesz. Nem biztos —-
de megvan ez előfeltetel és a jóleső 
reménység! 

Hivatalos rovat. 
2770—1933. sz. Közhírré teszem 

hogy a Mixikó dűlőben a város tulaj-
donát képező szántóföldekből 16 holc 
bérbe kaphitó. Előjegyzések f. evi 
október hó 10 ig r számvevőségné 
es/közölhető'c, később jelentkezők 
figyelembe nem vétetnek. 

8477 1933. A m. kir. földmü-
velésügyi miniszter rendelete alapjár. 
közhírré teszem, hogy f. évi október 
hó l-tö| kezdve margarin továbbá 
mesterséges ételzsir tartósítására 
benzoesavat vagy más mesterséges 
konzerváló szert felhasználni ntírr 
szabad. Amennyiben f. évi december 
l-e után még forgalomban találtatik 
lyen áru, a forgalombahozó ellen meg 
indul 3 közigazgatási eljárás. 

2750 -1933. sz. Közhírré teszem, 
hogy Vasvárm^gye törvényhatósági 
biztosának az alábbi közérdekű hatá 
rozatai a polgármesteri hivatal iktató 
rodajában f. évi szeptember hó 30 tol 
október hó ló ig közszemlére kivan-
nak téve, amely idő alatt azok me? 

kinthetűk es ellenük jogorvoslat ad 
ható be. 

8670—1933. Dr. Freyberger Jenő 
tb. t. főügyész tiszteletdíjának meg-
állapítása. 

1933. A református egyház 
épitesi segélye. 

8327—19.13. özv. Náhr Károlyné 
illetőségi. 

Köztartozás fejében lefoglalt ingók 
1933. október hó 2 án d. e. 10 kor 
Kőszegen a városmajorban a legtöbbet 
Ígérőknek elfognak adatni. 

dr. vitéz Nagy Miklós 
polgármester h. 

E L E K T E O 
BIOSKOP H A N O O S i 

M O Z I 

Miután vasárnap ette tancmulatsag 
lesz, szombat, szeptember 30-án este 
fel ó nko r es vasárnap, október 1-én 
d u 3 és <41 6-kor tartatnak előadáiok. 

Rendes he l y á r akka l ! 

Sz igorúan 16 éven f e l ü l i eknek ! 

A borza lmak f i lm je ! Német beszéd. 

Ember szörnyeteg 
Magyar hangos híradó. 

Paramount h íradó. 

Csütörtök. okt. hó 5 én 
1 

Olcsó helyárak I 

Pánik a városban 
(A dzsungel királya) 

Izgalmas dzsungel dráma 8 felv -ban. 
Fősserepben az olimpiai úszóbajnok 

BUSTER ORABBE 

Paramount panorama 
és h iradó. 

Birói árverés. 
Kossuth Lajos-utca 17. sz. alatt 

különféle antik bútorok, egyéb antik 
targyak és ingóságok 

1033. évi október hó 9 én 
d e. 10 órai kezdettel 

a helyszínen, birói árverésen, azonnali 
készpénzfizetés mellett eladatnak. 

Dr. Schneller ügyvéd. 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazoknak, kik felejthetet-

len jó feleségem, lestvér és rokon 

í remmel Károlyné 
elhunyta alkalmából fájdalmamat 
bármi módon enyhíteni igyekeztek, 
temetésén résztvettek, a koszorúk 
és csokrok ^dásáé^t ezúton 
mondok hálás köszönetet. 

Tremmel Károly. 

mmmmmmmmmmummmmmmm^ 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 1036-1933 tk. sz. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
A Vasmegyei Mezőgazdasági Takarék-

pénztár r.t. végrehajtatónak Mikács Matyásné 
s E i t n e r Klementin végrahajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügvében a telek-
könyvi hatóság a végrehajtási árverést ^OK) p 
tőkekövetelés és járulékai behajtása végett 
a kőszegi kir. járásbíróság területén levő 
Kőszeg városban fekvő, s a kőszegi 763* 
sz tjkvben A. 1. 1—2 sor és (2749 - 2750) 
2751. hrsr. alatt felvett ház, malom, gazda-
sági épületek, udvar és kert incatlanokból 
illetve A + 14 sor és (J725 -2?26/b> hrsi' 
alatt felvett szántóból Mikács Mátyásne sz. 
litner Klementina revén álló J/3 részre 
1136 P 6J f.. illetve az utóbbi ineatlaniuta-
lékra 43 P 33 f. kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1933 évi október 28 nap-
ján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyiségében Csernel-u. 12 sz. I. 
em. fogják megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlan jutalékok 
a kikiáltási ár felenel alacsonyabb áron nem 
adható el. Ha azonban az árverés megtar-
tását a Kőszegi Takarékpénztár csatlakoz-
tatott kéri, akkor a legkisebb árverési vétel-
ár 2380 P (5610/1931. M. E. sz r. á l . §.) 

Az árverelni szándékozók kötelesek bá-
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész-
pénzben, vagv az 1881. LX. t c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni, hogy a bánatpénznek előleges birói 
etétbe helyezéserfll kiállított letéti elismer-
vényt a kiküldöttnek átadni és az árveresi 
feltéteteket aláírni (1881. LX. t. c. 147, 150., 
70. § § ; 190*. LX. t c. 21 §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb iyérttet tett, ha többet igérní nem 
akar senki, köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt 
az általa ígért ár uiívanannvi százalékáig ki-
egészíteni. (I'.XXL XLI. 25. § ) 

Kőszeg, 1933. évi juniüs 14. 
Dr. RIEDL ZOLTÁN sk. kir jb. elnök. 

A kí.dmány hiteléül: 

HERMANN FERENC sk. kiadó. 

752-1933. Fk sz 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Saumer Alfréd és dr Réti Illés 

Slenicr ügyvédek által képviselt Magyar 
Mezőgazdasági Veeyipar javára Kercselits 
Járos ellen 1188 P és több követeles és 
larulekai erejéig a budapesti központi kir. 
arásbirósáe 1929. evi 343014'3. sz. végzé-
sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytan 
végrehajtást szenvedőtől 1930 évi január 
hó 2ó-en lefoglalt 1900 F-re becsült ingó-
ságokra a kőszegi kir. járásbíróság Pk. 
i»;7/1930. sz. végzésével az árverés elren-
deltetvén, annak az 1908 évi XLI t-c. 
20 §-a alapján a kővetkező megnevezett: 
> . Dániel Ernő ügyvéd által képviselt 
Mezőpazdasági takarék és hitelbank javára 
160i> P. Iványi László ügyv. ált. képviselt 
Szuperfoszfát műtrágya es értékesítő r.t. |a-
vára 1303 P 00 f. és járulékai, továbbá a 
'ogla'ási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más 
oglaltatók javára is, az árverés megtartását 

elrendelem, de csak arra az esetre, l>a ki-
elégítési joguk mai is fennál és ha ellenük 
halasztó hatályú igénykereset folyamatba 
nincs, - végrehajtást szenvedő lakásán, üz-
etében Perenye Fütelek községben leendő 

megtartására határidőül 

1933. évi október hó 
25. n ap j á nak déle lőt t <£10 órá ja 

tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt búto-

rok, szarvasmarhák és lovak s egyéb ingó-

ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz-

fizetés ellenében ei fogom adni. 

Kőszeg, 1933. szeptember 15. 

Z ' nhóbe l Nándor kir. bír. végrehajtó 

Folyik a cipő kiárusítás ftn 
költségi árakon Főtér 10 alatt N* 
egyen saját zsebének ellensége 
és győződ j ön meg saját érdeké-
ben az árakró l . 

— Nyomatott Róaai Frigye* kftayvayomdájában Kftsregen -
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