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Egy é v . 
Egy esztendeje, hogy a Gömbös-

ármány hivatalba lépett. Hogy szokták 
londani: „egy év nem nagy idő . . 
Rióban, 1867 töl 1914-ig n e m volt 
jgy idő egy év, — fő leg azért, mert 

az'egyik év jóformán épolyan volt, 
Imint a más i k s akár évtizedeket el 

Jlthetett nz ember anélkül, hogy tudja, 
ki a miniszter és Uii történik a poli-
ilcában. Nem mintha a politil.ánik 
iifrn lettek volna n?gy eseményei, de 
ezek csak a po'itikusokp.t ^érdekelték 

pol i t ikai e s emények men t e * a ma 
ik utján, a közgazdaságéi szintén, 

íqy kormány elfoglalta helyét és csak 
az* ellenzékkel volt baj. ha volt. M a ? 
la az egész ország sorsa múlik a 

Ikormány munkáj .n. Ma egy eszten-
iöhen korszakok mennek végbe. Ma 

magyar miniszterelnök nem kap 
[kézhez egy békebeli Európát a maga 
nemzetközi egyensúlyával, közgazda 

rí és szellemi egységével, s n i ncs 
lögötte a kettős monarchia, a ma»a 
így vámterületével. Ma nemcsak 
rkor foglalkozik külpolitikával a ma-
par kormány, amikor a „közös ügyek 

társyalására kiküldött albizottság" 
rfllügyi albizottsága összeül. MJ . . , 

\A háború utáni Magyarországon egé 
$z°n más a helyzet. Más az ország. 

más az egész világ. Egy fe ldú l t 
ínrópa közepén vagyunk, egy meg-

Icsonkitott országban. A világgazdasági 
|váhág hullámlökései percenként érn-k 

rzánk, a világpolitika nagy erői 
|szakadatlan mozgásban vannak. 

Már most milyen a Gömbös Gyula 
kormányzatának egy évi mérlege ? 

|Mlndenekelőtt sokat nyertünk avval 

Útinapló 350 magyar reáliskolai 
nftuandal/ kűthütoe rfiaíüiimac nofUtitlon Rulnüroo utOUŰwfao 

utjáréi Olaszországban, 
A római fogadtatás. 

A vonatban töltött két éjiszaka 
[fáradalmainak minden nyomát eltün-
teti közeledünk Róma felé. — A Róma 

iTiburtina pályaudvarát elhagyva meg-
lepődve olvasom az uj hősi temető 
Imauzóleumán a feliratot: „Rei publicae 
Isalute n, sibi immortalitatem compa-
rarunt". Ugyanaz a cicerói gondolat, 

Utnely a londoni Westminsterben a 
világháborúban elesett parlamenti tagok 

Ietttlékét m e g ö r ö k í t ő t á b l á n ragyog . 

Milyen n a g y s z e r ű t a l á l k o z á s a a v é l e t -
M*mek ! Az a két nemzet, ameiy a leg-
jelAször e m e l t f e l b e n n ü n k e t a v i l á g -

háborút k ö v e t ő e l e s e t t s é g ü n k b ő l . 
ugyanazt a gondolatot választotta hősei 
emlékének megörökítésére! ügy érez 
terc, hogy legszentebb kötelességünk 
nekünk is erre a gondolatra esküdni, 
csakhogy mi nem a halottak siramlé 
kére, hanem az élők homlokári kell, 
hogy irjuk e magasztos igéket. 

Az árva magyar glóbus fui ezzel 
a* esküvé magasztosult gondolatul 
vonultak be a megujhódott Olaszor 
s£ág fővárosába . . . 

— amit nem vesztettünk. Amit nem 
vesztettünk aközben, hogy európa 
szerte pusztulóba mentek az emberi-
ség legnagyobb politikai, közgazda 
sági és szellemi értékel. Gazdagod 
tunk azzal, hogy nc-m szegényedtünk. 
N e m sikerült még nagy eredményeket 
tlérni. de sikerült nagy veszélyeket 
kikerülni. H a nem is mentünk sokat 
e.őre, de nem is mentünk hátra, mi 
Közben az egész világ hátrament. 
Elég ez? Sok. Nagyon sok. 

A belpolitikában a politikai har 
cok szenvedélye megenyhült; a köz-
élet sok fölösleges Í7galmat takariiott 
meg s ezáltal energiát — a nagy gaz-
dasági problémák megoldására. Ren-
dünk, konszolidációk joggal irigyelt 
európnszerte s a parlamentarizmus 
világraszóló válságában sem tántoro-
dunk el hagyományainktól. 

Csodavárássá1 ne ámítsátok ma 
jgatokat — mondotta Gömbös Gyula 
beköszöntőjében — utunk meredek, 
sziklás, tövises ut, de érzem tudom, 
hogy elvezet a célhoz. 

Az első esztendőnek napról napra 
fokozott munkája igen-igen komoly 
veszedelmeket hárított el és alapot 
vetett, erős alapot a jövendőnek is. 
Tövises utat jártunk ugyan, mégis 
ejyre növekvő erővel, munkakedvvel, 
sértetlenül játszottunk el az első határ-
kőig, az uj esztendő küszöbére. 

Megállapíthatjuk, hogy ha a kor-
mány semmi pluszt sem mutathatna fel 
•vékenységének eredményeként, csak 

azt, hogy megállította nálunk a rom-
lást, akkor, mikor Európában még 
jóformán minden romlott és lefelé 
csúszott és biztosította a normális 
élete*, a produktiv polgári munka za 

A Termini pályaudvaron régi is 
merőeök vártak : Comandante Orfeo 
Santi és Aiutante Maggiore Grassi. 
Mindketten az avantgardisták látoga 
fásai alkalmával jártak nálunk. 

Kirakodás után kivonultunk a 
pályaudvar elé. Itt Ricci államtitkár 
köszöntötte a Duce nevében növen 
dékeinket. Impozáns tömeg, az eddi 
gieket is felülmúló temperamentumos, 
tipikusan olasz önnepfés. Díszmenet 
után bevonultunk szállásunkra a via 
Montebellon levő Scuola Pestalozzi 
nevű középiskolába, ahol az iskola 
alapitójának emléktábfá^át megkoszo-
rúzva elhelyezkedtünk. 

Az első nap Rómában . 

Szeptember 5-én már kora reggel 
elindultunk a magyar követségre, ahol 
a követség képviselője előtt való tisz-
telgés után megkoszorúztuk Endresz-
nek és Bittaynak az oceánrepülés két 
nagyar Hősének síremlékét. Ezulán a 
Colosseumét tekintettük meg, majd 
autóbuszokon visszatérünk szállásunkra 

Délután Boncompa^ni herceg, 
Róma kormányzója fogadott bennün 
üet és vendégelt meg a capitoliumi 
muzeum kertjében, miközben zeneka 
unt; .na4yar indulókkal szótakozUtta 

a megjelent olasz előkelőségeket. 

A capitóliumi muzeum s a Forum 

Kiadótulajdonos: 

Róna i Fr igyes 
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Hirdetések mfllrr*er»oronMnt 6 fillér. 

Hirdetések d i j a e lőre f i ze tendő 

Ryltttér «ora 40 fillér 

Si5*egkSz3ttl rckldmhir sora 20 ffllér. 

vartalanságát, mikor körü'öttünk még 
a szociális zűrzavar és a gazdasági 
összeomlás hullámai csapkodtak és 
csapkodnak : már akkor is, már ezzel 
is halhatatlan missziót váltott be tel-
jes sikerrel, az ország, a nemzet jö-
vője érdekében. 

Pedig, ugve, csak ugy dőltek a 
súlyosnál súlyosabb terhek a kor-
mányzat vállaira, egymást érték a ha-
lasztást nem tűrő problémák, melyek-
nek megoldása nem kisded kategóriák 
hanem milliók ügye volt. Megállapít-
hatjuk továbbá azt is, hogy ezekben 
Gömbös Gyula bebizonyUotta és pe-
dig első sorban fáradtságot nem is 
merő, rendszeres, alapos munkájával 
bizonyította be, hogy ő nemcsak el 
alélt tömegekbe lelket lehelő, valóban 
népvezér, hanem korszakos tettekre 
predesztinált államférfiú is, aki az 
egyénisége és képességei iránt meg 
nyilatkozó közbizalmat és lelkesedést 
egész teljességében, az államélet fel-
adatainak szolgálatába tudja állítani. 

A kormány politikájának célja a 
Nemzeti Munkaterv pregnáns körül-
írásában: a magyar nemzet megerő-
sítése, felvirágoztatása, a nemzet min 
den tagja részére az elérhető legna-
gyobb erkölcsi és anyagi jólét bizto 
sitása s mivel ez a cél csakis szilárd 
alaoon nyugvó, határozott célokkal 
dolgozó s erőMjes, alkotmányos köz 
ponti akarat által irányított független 
nemzeti állam keretén belfll valósit-
ható a kor-irány poliHVájának 
közvetlen feladatául az öncélú nemzeti 
állam kiépítését tekinti. 

Azt is megállapíthatjuk, hogy a 
kis magyar állam immár nem szám-
kivetett, jelentéktelen tagja az európai 

Romanum vi'ághirü emlékeinek a ha 
tása alatt tértünk nyugovóra. 

Nápoly, Pompei , Capri. 

Szept. 6. Már Formiában lehetett 
érezni, hogy Del Olaszországban va 
gyünk. 

Ha a római fogadtatást grandió-
zusnak neveztük, akkor a Nápolyba 
való érkezésünk s a fogadás jelzésére 
nincs már jelzőnk. Leírni nem lehet 
azt a lelkes, túláradó érzéstől fűtött, 
szeretetteljes fogadtatást, amelyben 
itt volt részünk. Amerre elvonultunk, 
kosszu- hosszú útvonalon — lelkes 
tömeg, a kísérők egész hadserege 
szünet nélkül ejja-ejjajázva és tapsolva 
igyekszik minden lehetséges módon 
kimutatni felfokozott rokonszenvét. 
Szinte rösteljük magunkat, hogy mi, 
zárt rendben lévén, nem tudjuk ha 
sonló módon viszonozni a lelkesedés 
e rendkivüli megnyilatkozását. Való-
ságok diadalmenetben vonu'mk a 
ka'on iskola felé. A lelktsrdés, ha 
ugyan eddig nem haladta tul a forr 
pontol, valósággal kirobban a tömeg-
ből, amikor zenekarunk a Giovinezzál 
cs a Btrsaglieri indulót játsza. 

Megérkezünk a nápolyi Collegio 
Militarehe. Az tekola parancsnoka, az 
olasz királyi hadsereg egyik legkivá-
lóbb ezredese, tisztikarának élén ai 

koncertnek, hanem súllyal bíró ténye-
zője, amelynek barátságát Európa leg-
hatalmasabb nemzetei is értékelik. A 
magyar gyümölcs érik, a fa jó földben 
van, a gazda jól vigyáz rá, a gyü-
mölcsét érleli az Isten napja, gyertyá-
val, petróleumlámpával siettetni a be-
érést botorság volna. Magyarország-
nak ma már van veszíteni valója: egy 
szebb, jobb jövend V a nelvnek biztató 
képe egyre közelebbről, egyre érthe-
tőbben integet és feltartóztathatatlanul 
vezet, visz feléje bennünket a Vezér 
kemény akarata, erős keze. 

Tudnivalók a Nemzeti Egység 
kőszegi szervezetéről. 

Sokan még mindig nem éMilt meg, 
miért kerüljük a „párt" kifejezést. Pe-
dig egys-erü. A Nemzeti Egység helyi 
szervezete nem pártkeret, hanem első-
sorban társadalmi szervezkedés. Akü-
lömböző sokszor hangzatos jelszavak 
alatt működő pártok szembeállítják 
egymással az egyes társadalmi réte-
gedet. foglalkozásokat, esetleg feleke-
zeteket, anélkül természetesen, hogy 
végeredményben bármely társadalmi 
réteg ebben a harcban tutysu'yb* tudna 
jutni a másik felett és az elégedetlen-
ség érzésének felkeltésén kívül bár-
milyen tényleges eredményt t4»dna 
elérni a maga javára. Éppen az a cé -
lunk, hogy ezt a meddő küzdelmet 
megszüntessük és meggyőzzünk min-
den becsületes magyar testvért arról, 
hogy egymásra vagyunk utalva é* 
közös nagy bajainkon csakis összefo-
gással és csakis a közösségen keresztül 
segíthetünk. Minél nagyobb a nyomor, 

intézet udvárán vár bennünket. Ka-
tonás, de mélyen érző lélek szaval 
szállnak felénk. Ékszerre otthon érez-
zük magunkat. 

Ebéd után átvesszük az elhelye-
zési körleteket és sietve elhelyezke-
dünk, mert délután már indulunk is 
Pompeibe. A villamos vasút rövid 
félóra alatt röpített ki bennünket az 
isatások szinhelyére. A Vezúv által 
betemetett császárkori nyaralóhely fel-
tárt és részben rekonstruált épületei, 
falfestményei előtt a pompei-i katona 
immár legendává szélesült kötelesség-
udása, önfeláldozó hűsége jut eszünk-

be A pillanatnyi megilletődés nem is 
annyira az itt felhalmozott arch*olo-
jiai emlékeknek szül, mint inkább 
neki. Es még valakinek. Az ókori tu-
domány legnagyobb hősének, az idö 
sebb Pliniusnak, aki az utolsó pilla-
natig feljegyzéseket készített az utókor 
számára Vezúv borzalmas kitörésérfll. 

Krisztus uttn 79 ben még voltak 
egész emberek . . . 

NövendeVeinVre különösen annak 
a kulturmunkának a nyomai gyako-
roltak felemelő halast, amelyet Duce 
a legújabb időkben az ásatások in-
tenzív folytatásával és egészen uj 
archeologiaiénéktk feltárásával végzett. 

Mindenhol nz keze nyomát érezzük. 
(Folytatjuk.) 

Egyes szám ára 10 fillér. 
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annál inkább össze kell fognunk Nen 
érezheti magát biztonságban a tisztvi 
selö. vagy iparos vagy kereskedő sem 
ha a munkasnik nir.cs bet.vő falatja 
nincs kenyere, nincs megélhetése. A 
f i i f zetesü tisztviselőnek nyugdíjasnak 
ser szab d e fe'cjtenie, ha állandóan 
zsugorodik is a hxurn, mégis csak 
bú t s megélhetes es nagy dolog ma 
amikor földmives. iparos kereskedő és 
latt mernél legtöbbször minden egy 

kérdő jel. 
ÍV a munkás ak es földművesnek 

ts i f ' l tudris, hogy csakis a közös 
*í-£er keresr'ül van segitseg és nem 
a : t f } r>< ciler.i harcokban. Európá 
b«n is ez a gordolat az uralkodó. 
Migv lósitották most már Törökor-
szagban. Olaszországban, Nemetor 
szagban, tuajdonkep Amerikában is 
Ausztriabnn pedig most akarja ft Iosz-
latni Dol'fuss az összes parikereteket, 
kivételt nem téve saját pártjával a 
a keresztény szociálista parital sem 
Igy lesz ez nálunk is. Gömbös csak 
annyiban tér el, hogy először szép 
szóval, meggyőződéssel akarja meg 
\alósitani, azt amit meg kell valósi 
tam, a Nemzeti Egységet. Csakha ev 
igy nem ment volra, nyúlt volna más 
eszközökhöz. 

Megvalósul tehát ezzel az igazár 
nemzeti és szociális célkitűzéssel a mi 
szűkebb körünkben, vátosunkban is a 
Nemzeti Egység. Ebben a n unkánk 
tan partállásra való tekintet nélki 
szívesen fogadjuk minden polgártár 
sunkat, minden testvérünket, legyűr 
az bármilyen foglalkozású. Nemes.;! 
a választókat, hanem a nem válasz 
tókat, továbbá a nőket és az ifjus^go 
is meg kell és meg fogjuk szervezni 
Ez a szervezési mur.ka teljes etóvei 
folyik városunkban és választmányi 
tagjainak áldozatos közreműködésével 
máris olyan jelentős igazán meglepő 
eredményeket értünk el, hogy nagy 
Örömmel kell megállapítanunk, ez a 
város nemcsak átérezte, hogy mi a 
kötelessége a jelen helyzetben, de 
olyan példamutatóan támogatja és 
tömörül a szervezetbe, amelynek sikere 
visszhangra talált az arra legilletéke-
sebb helyen is. 

Még e hóoan megalakul a Nem-
zeti Egység női szervezete is váró 
sunkban. Erre a szervezetre, ha majd 
befejeződött a teljes átalakulás az 
országban, igen nagy feladatok várnak 
főleg majd az egyesületek összevo-
nása után a szegénygondozás, csecse-
mővédelem, jótékonyság, valláserkölcs 
ápolása stb. téren. A szervezésnél itt 
tt a vezérgondolat, nincs külömbség 
méltóságos asszony, fejkendős asszony 
vagy cseléd között e szervezet kere 
tein belül. Itt mindenki egymásnak 
kezet adva egyforma jogokkal és kö 
telezettségekkel lesz tagja a szer-
vezetnek. 

Milyen jó érzés, hogy a szervezési 
utmutatasok lehetővé teszik, hogy ma 
amikor annyi baj, gond mindenfelé, 
polgártársainknak segítségére siethe-
tünk minden ügyes bajos dolgában 
Olyan mértékűén s olyan lehetösegek 
kel, amilyenre azelőtt példa netn volt 
S a gyakorlat, az élet mutatja, hogy 
mennyire beváltak a szervezés ezen 
elgondolásai Nincs olyan nap, hogy 
a helyi szervezet több közérdekű pa-
nasz vagy egyéb ügyben vagy jogos 
és igazságos magán sérelemben el ne 
járna. 

Azt sem tudják sokan megerteni, 
miért e lázas szervezkedés, amikor 
nem készülnek választásra. Pedig oly 
egyszeri". Aralakul az ország egész 
beit e s itt nem egy választásra ke 
szu o szervezkedés, hanem állandó 
berendezkedés történik. Olaszország-
ban 10 év óta nincs választás, de a 
fasiszta szervezetek olyan államalkotó 
és üdvös tevékenységet fejtenek ki, 
amelynek eredménye a virágzó nagy 
hatalmas egységes Olaszország. Ezek 

az elgondolások. azok, amelyeket a 
magyar nep természetéhez es hagyó 
manyaihoz alakítva Magyarotszasor 
is meg akar Gömbös valósitarii 
Nemzeti Egység szervezetein ktresz'ü 
Csak meg kell szokni az azelítt ralunk 
valóban nem ismert uj berendezkedést, 
ímely nem okkor törcdik a köz és a 
polgárság jogos magán érdekeivé 
amikor választás készül, hanem állan-
dóan s fokozatosan az uj rendszer 
kialakulása araryaban állandóan job 
ban es jof b n. Mindezt megszokni 
talán nem is lesz kellemetlen. 

A szervezetbe még belépni sz; n 
dekoznak ezúton is hangsúlyozottan 
felhívjuk fi^y.ln ét aria, hogy semmi 
fe e lagsagi dijat nem kötelesek fizetni 
de viszont akinek módjában áll, a;tó 
nagyon kerjutc a n uiiiaiatlan kifcdc'sok 
fedezésére a csekély havi 20 filléreket 

A legfomosaLb tudnivaló, hog\ 
ezeriui n e m e i k a kérelmek, hanem a 
kervéryek is 'e. Nemzeti Egystg szer 
vezeienél adandó* le, mert azok a szer-
vezeti utón hivatalosan lesznek tovab 
bitva hatóságokhoz vagy ha keli vár 
megyei szerveztten, a főispánon ke-
resztül a központhoz, miett is a tagok 
SÍ.jat eidekükben a jövőben kérvénye 
ket kérelmeket csak a szervezeteknél 
adjanak ezentúl be, mett az ezúton 
beadott kere>n ük elintézésére több a 
kilátás. Mirden kérelmezőnek, aki akár 
ifcisban va^y szóban adja át kére'mét, 
igazolni kell tagsagi igazolványával 
hogy a szervezetnek tagja. A szervezt' 
minden jogos közéidekü vagy magár, 
kéreirret vagy panaszt átvesz és ezek 
ben az utasitasok szerint eljár. Az iroda 
kedden csütöttökön 4—7 ig és vasár 
nap 9 - 1 l-ig tart hivatalos órákat 
Aki vallalkozik laggyüjtesie, ugyanitt 
jelentkezzen. Uttaigaziiások is itt kap 
hatók. Nagyobb ügyekben a kerületi 
titkár áll rtndelkezésie. Ugyan iit 
adandók le a keivenyek és serelmek is. 

Még valamit, vannak sokan Kö 
szegen, akiknek nem megy fejébe 
hogy ilyen mozgalmat önzetlenül és 
meggyőződésből lehet csak csinálni 
az egesz vonalon. Ezért sokak meg 
nyugtatására, senki még a vármegyei 
titkárok sem, nem kapnak semmiféle 
címen, sem fizetést sem semmi mást 
semmiféle formában. v. Sz. 

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart 
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O K U A 

/n*m a/úÁ át, 
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E z t k é r j e ! 

Freyberger Jenő dr. a 
Bencésdiák Szövetség 

uj elnöki-
A Kőszegi Bencésdiákszövetség 

szoká'-osan a katoakus m-gygy üléssé 
kapcsolatban Bud-pesten tartar dó Or 
szagos Btrce*diakszövetségi gyűlés 
eiótt rregtanolta evi rtnd<.s közgyü 
lését. 

A közgyűlési Kovrts Arivztd igaz. 
g-ito nyitotta meg, <'<ki hosszasan SZÍ*. 
mo!t be az elmúlt ev eseményeitől. 

Az ügyvezető igazgató teszá.ro 
lóját egyhangú f-g tudomásul vette i 
közgyűlés, majd dr. Németh Bódog! 
jt gyzó te rjesztette elő jelenteset, me 
lyet ugyancsak elf<. g dott a közgyűlés 
Á ? egyesü letnek jelenleg egy a lap í tó 
83 r endes és Kilenc pár o l ó ta ja van. 

Imre Fetenc pénztáros jelentése 
szerint az egyesület jelenlegi vagyona 
276 pengő Az elmúlt évben 747 per 
gót foiduott az egyesület a fő es kö 
zepískolás ber.ce^iakok tan ogaiására. 

A pénztárosi jelen'es tudomásul vé 
tele után következett a tisz!ujitás te 
kiniettel arra, hogy a tisztikar három 
éves megbizatása lejárt. 

Az üresedésben levő elnöki tiszt 
ségre Kovats Arisztid igazgató javas 
latara dr. Freyberger Jenő váiosi tiszti 
főügyészt valasztotlák meg egyhangú 
lelkesedéssel. 

Az alapszabályok értelmében a> 
egyesület ügyvezető igazgatója Kováti 
Arisztid igazgató. Titkárnak dr. Fuchs 
Er dre városi aljegyzőt, jegyzőnek pe 
dig dr. Németh Bodogh bences tarari 
valaszioiiák mtg, ügyész pedig dr. 
Roka László ügyvéd lett. 

A megválasztottak nevében dt 
Freyberger Jenő mondott köszönetet 
a bizalomért. Mint elnök — mondott; 
— a bencés p*x szellemet akarón 
tevabb ápolni n agunk között és tár 
sí-dalmunkban. Nem- kell programmot 
adnom és nem kell programmot keres-
nem, mert az ezeréves bencés szellen 
es annak kipróbált gyönyörű útja a 
programmot megadja. 

Kovács Arisztid igazgató beszé-
dében megköszönte az uj elnöknek 
hogy a bences szellem további ápo-
lását tűzte ki célul és arra kérte a ta-
gokat, hogy az Astio Catholicába kap 
csolódjék minden egyes tag munká-
jával. 

A nagygyűlésre Budapestre a köz-
gyűlés dr. Freyberger Jenő elnököt és 
Kováts Arisztid igazgatót küldte ki. 

Megválasztották ugyancsak ezen 
közgyűlésén a választmányt is, mely 
nek tagjai: Farkas Pál, dr. Schláffer 
Ferenc, Csernák Szaniszló, Gráf Már 
ion, Lendvay Lajos, vitéz dr. Nagy 
Miklós, dr. Pallér József, Schlamadin-
;er Otmár, Szuklics Géza, Schaffer 
iandor, vitéz Szabadváry Ferenc és 
Waldmayer Káioly. A számvizsgáló 
bizottság tagjai lettek Auguszt Imre, 
Molnár József és Szmolyán László. 

en 

1 
missiós ház és a Kelcz Adelffy intézet 
építése is az előzó evekre esik. 

A munkások szempontjából tovább 
vizsgálva a kérdést azt is .r.tg ktj 
allapitani, hogy a nagyszámú tpiij 
munkások közül azok, akik Kőszeg, 
ezen utóbbi evek nagyobbarányu épít' 
kezeseinél sem tudtak elhelyezkedő 
azok Szo mbaihelyre és mas e gy ebi 
nagyobb városba mentek ahol biztosan 
kaptak munkát mert a kőszegi intelUJ 
gens és megbízható munkást messub 
üdéken nagyon szerettek. Békében! 
meg Parisba is elkerültek az épitő 
munkások már kora tavasszal, ahor.an 

csak a tél beálltával — de tömött 
rezénnyel — jöttek vissza. Ma azon-

ban mas a helyzet. Lokálpatriotizmus 
d ktál m i rdenho l es ek íordult ennek 

a nevében oz is, hogy egy kőszegi 
unkást Szombathelyen az álványról 

S'tdiek le és tiltottak .meg neki 
további n urkát, meri Szombathelyen 
csak szombathelyi kaphat kenyeret. 

A vatos fejlődése szempomjaból 
az IV33 ev nagyon szomorú képet 
mutat. Mint en.iiiettük az elmúlt évben 
ha nem is volt nagyobb arányú épít-
kezés, mégis csak 15 uj ház épült. 
Az 11^33. évben azonban mindössze4 
uj ház epüit, ami annyit jelent a mun-
kások szempontjából, hogy az építő-
munkások az elmúlt évben kereset 
nélkül maradtak. 

A jelenlegi gazdasági viszonyok 
rem nyújtanak sok reményt arra, hogy 
í jövő évben ezen szempontból a 
heiyzet javulni fog. A kedvezőtlen 
hitelviszonyok pedig kőszegi vállalkozó 
számára szinte lehetetlenné teszik az 
építkezést. Egyetlen remény, hogy a 
Szabóhegy uj nyaralóteiepen, ahol 
leginkább idegerek bírnak parcellát 
indul meg majd lassankint az építkezés. 
Munkaalkalom szempontjából ugyan 
ez sem jelent sokat, mert leginkább 
csak wickend házakat építenek. A 
szabóhegyi ut tovább fejlesztésével 
mégis kilátás van arra, hogy a parcella 
tulajdonosok kedvet kepnak hazat epi-
tini szép házhelyükre. A 115 tulaj-
donos kezében levő 147 parcellan 
eddig 8 haz épült. 

A póslás árvaház telke is felsza-
badult, mert a pósiások a nehéz gaz-
dasági viszonyok között nem tudnak 
Kőszegen építkezni. Az itt felszabadult 
10.000 négyszögöles telket a város 
valószínűleg parcellázni fogja házhe-
lyek részére s mivel a város jövő 
fejlődési iránya az uj középületeknek 
ezen a részen való elhelyezkedése 
miatt a Szabóhegy felé mutat, a póstás 
árvaházi te>ck, mint kiválóan alkalmas 
•elek jelentkezik további építkezésekre. 
Dsak legyen pénz is az építkezéshez! 

[ Ok t óbe r 6. ] 
Erősen hanyatlik Kőszegen az 

epitkezési kedv. 
Az építkezések száma hatalmas 

visszaesést mutat. 

Míg 1931. évben 22 uj ház épült 
Kőszegen és az építkezés révén a 
Kőszegen számottevő sok építő mun-
kás foglalkozást és kenyeret kapott. 
1932. tvben már csak 15u jház épült, 
amely évben már erősen érezhető volt 

nagy munkanélküliség az építőmun-
kások, kőművesek, ácsok körében. A 
mult évben épült 15 ház ugyanis mind 
családi ház volt, nagyobb szabású 
építkezés ebben az evben már nem 
történt. A honvédtiszti Cdülő építést 
mint nagyobb ará-t u építkezés 1081. 
évben befejez, előtt, azóta, an, volt 
nagyobbszabásu építkezés, mert a 

Október hatodika, nemzeti gyá-
szunknak feledhetetlen nagy napja. 
Az aradi Golgotán ott ég ma is ai 
emlékezésnek és a magyar nemzet ke-
gyeletének örök mécse, s rab magya-
rok bus imája száll az aradi temető 
felé. Az aradi vár felett idegen zász-
lót lenget a szél. A vértanuk emléké-
nél pedig egy pillanatra sem áll meg 
az ellenség ádáz gyűlölete, örült se-
bességgel forog a világ, menekül « 
arany és az ember elpusztul az örök 
anyagban, de amig magyar él a föl-
dön, égni fog az aradi örökmécs, a* 
örök lelkileg : a hazaszeretet oltárán. 

Kére lem v idék i e l í fizetőink-

hez. Felhívjuk tisztelt vidéki előfize-

tőink figyelmét, hogy az október 1-evel 

megkezdődött uj negyed után az elő-

fizetési dijat beküldeni szíveskedjenek. 

Ugyanitt felhívjuk figyelmüket a mu" 

számhoz mellék ;.t csekklapra. 



1933. október 8. Kftszeg es Vidéke 3. 

Tisztelt előf izetőinkhez var 

egy keresünk. Ne kölcsönözzék ki la-
pur kat írásoknak. Ez különben is tilos, 
de ne tegyék azért sem, mivel ez 
bennünket károsít. De még az elő 
fizetőket is. Mert ha gyarapszik az elő 
fizetik száma, ugy mi olcsóbbá te 
hetjük az előfizetést. Kérjük méltá 
nyolják ezt a kérésünket. Aki lapunka' 
kölcsön kéri, figyelmeztessék, hogy ez 
tilos s hogy ne sajnálja a lap támo 
gátasát, ha olvasni akarja. 

Református egyházközség ala 
kult e bélen váiosunkban, melynek fő 
gondnoka Jár k^ Bela ny. altaboinagy 
lelt. Az egyház imaháza a Kert-utcá-
ban lesz, melynek megszerzését külö 
nősen .nütky Gy ula és r.eje tették anya 
gilag lehetővé. Az. istenliszteletek el 
végzését dr. Rácz Bela reáliskolai ref 
lelkész vállalta. Az imaházban nemcsak 
len plom, h; nun egyúttal isko'a ts lel 
készhivatai is helyet foglal. A felavr 
tás október 31-én, vügy advent else 
vasárnapján fog megtörténni. 

Református istentisztelet lesz 
ma vasarnap október 8-án az ipar.is 
tület disztermeben. 

Kinevezés. Holczer Paulát Hol-
ezer Mihály nyugalmazott vasutifónök 
leáryat az Országos Stefánia Szövet 
ség elröksege kinevezte Kőszegre 
védőnőnek. 

Szeghalmy Gyula tanárra még 
emkkezntk olvasóink, aki a nyár de 
rekan itt tartózkodott a város és vi 
dekenek tanuimányozása es fénykép 
felvetelek céljából, hogy Dunár.tulról 
megjelenő nagy ismertető munkájához 
az anyagot megszerezze és a kepek-
ből diapozitiveket is készítsen vetítő 
ismertető előadásokhoz. Felvételeiből 
már láthattak néhány darabot Róth 
Jenő könyvkereskedésének kirakatábar 
es ezek szépségét sokan megcsodálták 
sőt megvásárolni is kivántak. Ezeket 
most nagyon felülmúlja egy ujabb 
küldemeny, mely képeinek színes na 
gyiiasait mutatja és csodálatra ragadja 
el a nézőt. Csak pár napig lesznek 
láthatók és akik esetleg belőlük meg 
rendelni óhajtanak valamit, nevezett 
könyvkereskedésben megtudhatja az 
árát. Most már megértjük, hogy még 
külföldi kiállításokon is miért nyert 
annyi első dijat szinesitett nagy fény 
képeivel. Néhány ilyen képet kapott 
hálás emlékül Kőszeg városa is mu 
zeuma számára. Ezek is a kiállított 
képek között vannak. 

Kőszegi zarándokok Rómában . 
Abban a 600 lelket számláló im-

pozáns szentévi zarándoklatban, melyet 
a kalocsai Actio Catholica vezetett és 
amelyet a Szentatya okt. 4-én este 
oly szeretettel fogadott, Kőszegről a 
következők vettek részt: Pallér József 
dr. és neje, Schindele M. Remigia 
Simon M. Alexandra és Szabó M. 
Ludovika a helybeli r. k. tanítónő 
képző szerzetes tanarai, Sziklay Berta 
továbbá Dán Mária, Fábián Irén, Ko-
vács Margit és Ugi Mána tanítónő 
jelöltek. A vidékről intézetünk számos 
régi növendéke csatlakozott a zarán-
dokcsapathoz. 

Tanu lmány i k i rándulások. A 
kőszegi r.k. el. isk. tanítónőképző III. 
éves növendékei okt. 5-én Ják—Vas 
várra, az V. évesek és a gyakorló III 
o. növendékei Szombathely iskoláiba, 
a vakok intézetébe rendeztek tanul 
mányi kirándulást. Közben megtekin-
tettek a püspökvár és a székesegyház 
nevezetességeit. 

Névmagyaros í tásra hivja fel vitéz 
dr. Na^y Miklós h. polgármester a 
város tisztviselőkarát, valamint a város 
közönségét is. 

S z t í l ő o l t v A n y o k , szö 
IGvesszök fajt isztán olcsón besze-
rezhetők Szabó Flór ián szölőolt-
ványtelepén Gyöngyös . Kérjen ár-
jegyzéket. 

Kegyeleti staféta. Az idén is 
megrendezték váiosunkban a kegye 
leti stáfétát valamennyi fiutanintézet 
bekapcsolódásával. Mivel ugy volt, 
hogy az idén a stafétát nem rendezik 
meg, a KSE csak néhány nappal okt. 
6-ika előtt tudta szétküldeni a félté 
teleket tartalmazó meghívókat. A ver-
senyt Somló Bertalan készítette elő 
Segítőtársai voltak a fiutanintézetek 
testnevelési tanárai: Szakmáry Józsel 
a főgimnáziumból. Pédör Béla a ta 
nitóképzőből és Pavetits Ede a pol 
gáti iskolából. A staféta az idén is 
szép sportot hozott. Nagy közönség 
nézte végig az ir.ditást és a Hősök 
Kapujánál a befutást. A győztes be 
fu'ók megkoszotuzták a hősök emlék 
nGvét. A teljesítmény ezúttal iá ki 
tűnő volt. A idő, amit futottak, meg 
lipőer. ;ó. Két csoportban történt az 
indítás. Az alsósoknál első helyezet 
a gimnázium, mást d.k a reál. barma 
cl;k a polgári, a felsősök stafétájáná 
p< dig; t ső a tanítóképző, második a 
főreál, harmadik a főgin názium. 11 
csapat ir.duit összesen A versenyek 
előtt és utan folytak le az összes tan 
intézetekben az iskolai ür.ntpségek. 

A fővárosi postamúzeumnak 
elküldte Nemes Gusztávné elhuny 
édesatyjának, az egykor itt, később 
budapesti főposta oiszágosari ismeri 
sza-Írójának, Hübenh Károlynak ha 
í.ya;ékaban talált igen eitékes gyüjte 
menyét postán uzealis tárgyakban 
mélyért báró Szallay postavezéngazgató 
köszönetét fejezte ki. 

A Magyar Játékszín Társulat 
október Ib-án tartja első előadása 
városunkban. Kedvezmenyes jegyek ? 
Szinpái toló Egyesületnél kaphatók. 

Csapj fel öcsém, a d j k e z e t ! . . . 
Október 3-án és 4-Cn a békés Kőszeg 
utcái hangosak voltak a sok énekszó 
tói. Kedden a járásbeliek, szerdán 
pedig Kőszeg városában tartózkodik 
jelentek meg a toborzó bizottság előtt, 
mely a járásbeliek részéről 113-at, a 
városiak részéről pedig 100 at alkal-
masnak talált katonai szolgálatra. Fel-
pántlikázott jóképű magyar legények 
lángos nótaszóval adták tudtára a sok 
csodálkozónak, hogy beváltak katoná 
nak. A legények után egy-két szá. 
üstös cigány hűzta a nótát, mögöttük 

néhány lepésre haladt a boldog reg 
ruta anyja közben meg-rreg törülgetve 
szemét, ki örömében, ki meg bánatá 
ban, ki meg csak ugy szokásból. 

Bormérés. Elsőrendű kö 
szegi bort mér özv. Simon Jánosné 
Király ut 27. sz. alatt. 

Országosvásár városunkban 
Október 16 an, hétfőn országos ki 
rakodó- és állatvásár lesz Kőszegen. 

Vendéglős összejövetel holnap 
hétfőn d. u. 3 órakor özv. Kampits 
Gyulánénál a Király uton. 

Kérelem. A MANSz vezetősége 
kéri a város jólelkű közönségét, hogy 
nélkülözhető ruhadarabjait, foltjait s 
egyeb használati tárgyakat (beteg bútor, 
hibás edény stb.) juttassa az egye 
sülét céljaira. A gyűjtés okt. hó 3 
vasárnapján lesz a kora délutáni órák 
ban, eső esetén a 4. vasárnapon. Nél-
külözhető holmik leadásával tegyük 
elviselhetőbbé szegényeink helyzetét. 

Előadás . Ha jókat akar nevetni, 
tekintse meg ma vasárnap d. u. 4 
vagy 6 órakor a barakkban (Szt. Csa 
Iád-otthon) az ottani ifjúság előadá-
sai. Irredenta költemény, tréfás mo 
nológ, két egyfelvonásos, jóizü vig 
játék kerül bemutatásra. Belépődíj 
nincs, az otthon és két özvegy laká 
sának átalakítása költségeinek fede 
zésére adományokat kér és hálás kö 
szönettel fogad a vezetőség. 

A Magyar Játékszín társulat 
zongorát keres a 10 napos kőszegi 
sziniévadra. Cimek a lap kiadóhiva-
talában adhatók le. 

Köszönet. A barakki Szt. Család 
otthon vezetősége hálás köszönetét 
fejezi ki Vargha Bálintnak, amiért 10 
padra való deszkát volt szives az 
otthonnak juttatni. 

A MANSz al egyesült Steíánia 
Szövetség f. hó 10-en, azaz kedden 
d. u. 5 órakor tartja megbeszélését a 
városháza tanácstermében. A tagok 
és érdeklődők szives megjelenését 
kéri a vezetőség. 

A Nemzeti Egység helybeli 
szervezete fe lkér i választmanyi és 
mindazon munkatársait, akik még 
mindig nem adtak le munka vagy tag-
gyűjtő iveiket, ezeket legkesőbb f. hó 
10 ig annál is inkább leadni szívesek 
legyenek, mert szerdáig feltétlenül fel 
kell dolgozni az összes iveket. E he 
len kivételesen nemcsak hétfőn, ha-
nem kedden és ezenkívül csütörtökör 
is tart 4—7-ig hivatalos órát a helyi 
szervezet, éppúgy ma és jövő vasár 
n;p is 9— U ig. 

A kisemberek érdekében adnak 
ki három fontos rendeletet, amelyek 
revén a kenyer, a szér és ruha meg 
olcsóbbodik a tél küszöbén. 

A budapesti Csalogány utcai 
tanilónőképzó-intezel IV. és V. éves 
növendékei jól sikerült tanulmányi 
K i rándu lá s t rendeztek Kőszegte Szon 
taeh Katalin és Girtler Mária tanárnők 
vezetesével. A „Csalogányok" reggel 
fél kilenckor érkeztek meg a kőszegi 
állomásra, ahol a helybeli tanítóképző 
intézet V. éves növendékeinek fekete 
ruhás csapata állt sorfalat. A bevonulás 
Zoiián Géza igazgató vezetésével na 
gyon kedvesen történt. Középen kéi 
sorban a „Csalogányok", jobbról-bal-
ról egy-egy V. év«»s ifjú lépkedett. A 
vendégek a nap folyamán megtekin 
tettek a tanítóképző-intézetet, a város 
nevezetességeit, megjárták az Irottkőt 
és este a tanítóképzőben vacsoráztak. 
Nyolc óra után ismé* a reggeli kedves 
jelenetet látták a kőszegi muskátlis 
ablakok mögül, miközben a régi házak 
között nótaszó hangzott fel. — A 
„Csalogányok" fél kilenckor indultak 
Budapest felé és reméljük, hogy sokat 
fognak az .álmok és virágok városára" 
gondolni. 

A Bozsok — rohonci utvonalat 
megnyitot ták az á l ta l ános távol 
sági forgalom számára is. A bel 
ütyminiszter most leérkezett rendele 
ével a Eozsok — rohonci közutat az 

általános távolsági forgalom számára 
megnyitotta es az útlevél rendészeti 
teendőkkel ez útvonalon átruházott 
hatáskörben a szombathelyi határőr 
kerülethez tartozó II ik számú határőr 
őrsparaicsnokságot bízta meg. 
i Róth Jenő kö lcsönkönyvtá rának 
ú jdonsága i : Lewis: Szegény lány 
pénzt keres, Harding: Verschollen. 
Előfizetési dij mától kezdve havonta 
1 20. Cserélni lehet bármikor. 

Bormérés. Jó vörös bort 
nér vitéz Polgár József Szent Imre 
utca 12. sz. alatt. 

ASPURIN 
t a b l e t t á k 

bex&ak a m Z c M J l é s €ÍS& 

Jet&iél és föfájxímal 

Véres veszekedés a rendőr és 
rekruta között. Nagy port vert fel 
Kőszegen egy rendőr és falusi rek-
ruták között csütörtökön délután le-
zajlott véres eseménv. Szigeli Gyula 
és József továbhá Mn|pár János fiatal-
emberek, Vinkó János biró és ennek 
rekruta fia István csütörtökön énekelve 
vonultak végig a Főtéren. A társaság 
Szigeti Gyulát és Vinkó Istvánt kisérte 
a Frigyes lak'anyába. Besenyő Lajos 
rendőr csendie intet'e a társaságot. 
A zárda előtt ismét figyelmeztette a\ 
énekelő legényeket, amiből azután 
keletkezett a veszekedés, amelynek 
hevében a kaidját használó rendőr 
megsebesítette Szigeti Gyulát, aki azt 
arcul ütötte. Az ifjabb Szigeti erre 
megfogta a kardot, hogy a rendőr ne 
használhassa bátyj. ellen. A rendőr 
kirántotta a fegyvert a legény kezéből 
és igy a kard elvágta Szigeti József 
jobbkezét. A két sérült legényt le-
szállították a szombathelyi közkór-
házba. Városunkban elterjedt a hír, 
hogy Szigeti József meghalt, azonban 
ezen hír nem felel meg a valóságnak. 

Mozihirek. Az e heti kitűnő elő-
adások után e héten csak vasárnap 
játszik a mozi. Magyar és Metró híra-
dók után a fődarab cime „India fia-. 
Hatalmas, németül beszélő nagy dráma. 
A főszereplők Conrad Nagel, Madge 
Evens és Ramon Novarró. 

A kőszegi iparos tanonc isko la 
fe l f lgyelőbizottrága f. év szeptem-
ber hó 24 én d. e. 11 órakor tartotta 
értekezletét a r. kat. elemi iskola ta-
nácstermében Zoltán Géza áll. tanító-
képző-intézet igazgató, felügyelő bizott-
sági elnök vezetésével. A tagok tekin-
tettel az előterjesztésre kerülő fontos 
ügyekre, szép számmal jelentek meg. 
Beható vita után megállapította az 
1933-34. isk. év költségvetését, ha á 
rozat hozatott az óraadó állások ide-
iglenes betöltésére és a helyettesítésekre 
vonatkozólag. Végül Kiss Károly ipar-
iskolai igazgató bejelentette a felügyelő 
bizotságnak. hogy f. évi szeptember 
hó 1 étől kezdődőleg nyugdíjazását 
fogja kérni tekintettel azon körülményre, 
hogy előirt szolgálati évei megvannak. 

annyit a vágy és a remény, 
hogy 3. 6, 12 vagy 24 pengőt be-

fektessen havonta a m. kir. osztá lysors já tékba ? 

Sokezer ember: nő, férfi, fiatal, öreg, szegény, gazdag 
azt állit ja, hogy igen és célszerfl. mert 

hol nyerhet ma egyszerre oly óriási összeget mint az 
osztálysorsjátékon ! 

Ennél fogva rendeljen vagy vegyen ö n is még ma egy sors-
jegyet bármelyik főárus i tóná l . 

Mindenkinek és minden egyes sorsjegynek egyenlő 
a nyerési esé lye! 

A húzás már f. hó 14-én kezdődik. 

Uj sorsjáték... uj reménycég! 



t * 

4. 
Kőszeg és Vidéke 1933. október 8. 

A kőszegi Mansz kézimunka 
tanfolyamot rendez. A Mansz kő 
szegi csoportja a horgolis és kötés 
elsajátítására két hetes tanfolyamot 
rendez és a tanfolyam résztvevőivel 
egyutal megfogja az idei évben ren-
dezni a karácsonyi vásárt. A tanfolyam 
reszveteli dija 2—3 pengőbe fog ke-
rülni. Jelentkezni lebet Róth Jenőnél 
és az Emerikánumban október 12 ig. 

• Szerezze meg ön Is a lehető 
séget annak, hogy ne legyen kedvetlen, 
kilátástalan az élete, hanem remény 
sége legyen egy szebb élet és boldo 
gabb jövő iránt! Vegyen egy osztály 
sorsjegyet, önmagának és családjánik 
tesz vele szolgálatot, mert mihelyt 
sorsjegye van, már meg is szerezte a 
jóleső remenyt. hogy 1", 20, 30, 40, 
50, 100. 200. 300, ezer penget nyer 
hessen. 42.000 sorsjegyet sursolnak ki 
az uj sorsjátékban köze! 8 millió pengő 
készpénzben, tehát szerencse fel! 
Mindenkin*.* es mindenegyes sors 
jegynel: egyforma a nyerési esélye! A 
húzások október 14 en kezdr'dnek. A 
sorsjegyek hivatalos ára : egész 24 P, 
fél 12 P, negyed 6 P. nyolcad 3 pengő 
az összes {'árusítóknál kaphatók. 

Filléres gyors Kőszegen. El 
múlt vasárnap ismét filléres gyors 
fu.otr be Bud ipestről Kőszegre, mely 
két szerelvénnyel indult. Szombathelyre 
is két szerelvénnyel érkezett meg, 
innen azonban csax egy 10 kocsiból 
álló szerelvény fu?ott be fél 12 órakor 
Kőszegre. A vasúti állomás főnökség 
hivatalos megállapítása szerint 53^ 
utas érkezett Kőszegre, akik közű! 
igen nagy volt azoknak a szama, akik 
Kőszeget niég t gyáitalán nev. ismerték. 
A filléres gyorssal érkezett egy bud » 
pesti felső leánykereskedelmi iskola 
kiránduló csapata is. A vendegeket a 
vasúti állomáson dr. Fuchs Endre 
fogadta. Délután fé 2 órakor bemutat 
ták az idegeneknek a város nevezetes 
ségeit, majd kiránduláson vettek rész' 
a filléres utasai, melynek sikeréhez 
nagyban járult hozzá a verőfényes 
pompás meleg vasárnap Az esti bu 
csuzkodásnál is igen nagy számban 
jelent meg a kőszegi közönség a va-
súti állomáson, ahonnan fél 7 órakor 
indult tl a hatalmas szerelvény Szom-
bathetv felé. 

Sző lőo l tványok , szö 
lövesszők prima minőségben be-
szerezhetők. Felvilágosítást ad Gyön-
gyösi szőlőoltványtermelő telep. 
Kérjen árjegyzéket. 

Sopron —Kőszeg teniszmérkö 
zés van ma Kőszegen. Városunk 
ban évadzáró és egyúttal legérdeke 
sebb teniszmérkőzését rendezi ma a 
KSE. Sopron válogatott tenniszjáté 
kosai jönnek le városunkba. Tavaly 
találkoztak először. A kőszegiek rán 
dúltak fel Sopronba, amely alkalom 
mai a soproni játékosok 13:3 meg-
semmisítő arányban győztek. Sopron 
tenisz sportja az idén még sokkal 
nagyobb fejlődésben volt. Nemzet-
közi versenyeket rendeztek. Bécsben 
is játszottak s ezért már kőszegi ven 
dégszereplésüknek inkább propaganda 
jellege van, mert Sopron válogatot 
játékosai sokkal nagyobb játékerő 
képviselnek. A versenyek egész nap 
folynak, beiépődij nincs. 6 férfi egyes, 
4 női egyes, 4 vegyespáros, 3 férfi-
páros és 2 nőipáros mérkőzés kerü' 
lebonyolításra. A soproniak már regge 
érkeznek autóbuszon számos kísérővel. 

Máv. IL—KSE 1 :0 (0:0). Peches 
csatát veszített a KSE a jó játékerő 
képviselő Máv. U. ellen. A KSE ez 
úttal nagyon akart, de a szerencse 
nem szegődött melléje és a csatár-
sornak sem sikerült semmi. Mtvel a 
Máv. a ZTE t l:0-ra verte, papír-
forma szerint 10:0-ra kellett volna a 
Mav.-nak győzni, de a mutatott játék 
alapján a KSE érdemelle volna meg 

a győzelmet, mert jobb volt. A gólt, 

mely tipikus potyagól volt, a második 
félidő utolsó percében kapta be a 
KSE. 

Ma Kesz the ly-KSE ba jnok i 
mérkőzés van városunkban. A keszt-
helyiek rendkívüli nagytehetségű és 
tudásu csapata bajnoki tabella elő 
kelő 4. helyét foglalja el. Bajnokság-
ban az idén vesz először részt. A 
Perutzzal 1 : l-re játszott, a tapolcail-
kat 4:3-ra verte, a pápai Vasutassal 
Pápán eldöntetlenül játszott, a SzFC-t 
pedig legyőzte. Papírforma és a KSE 
legutóbbi formája szerint tehát nem 
volna a KSE-nek esélye a győzelemre 
Mi azonban a reorganizált és uj szel 
lemü KSE-től mégis sokat várunk s 
fizunk abban, hogy a mai nap meg-
hozza a már rég esedékes győzelmet 
és egyúttal pontott téve az eddigi bal 
•zerencsés küzdelmek után, a hátra-
evő mérkőzéseket uj lendülettel és a 
régi KSE lelkesedéssel a maga javára 
dönti el. Ezen mérkőzésen kivül már 
csak egy bajnoki mérkőzést játszik 
Kőszegen a KSE, november elején a 
ZSE ellen. A mérkőzést azért is nagy 
érdeklődés előzi meg, mert Keszthely 
csapatát első izben fogadja Kőszeg 
vendégül és keszthelyi csapat még 
narátságos mérkőzésen sem szerepelt 
ezideig Kőszegen soha sem. A mer 
közes fel 4 órakor kezdődik. A keszt-
helyieket igen nagy drukker tábor ki-
séri autókon és autóbuszokon váró 
unkba. 

Hivatalos rovat. 
2770-1933. sz. Közhirré teszem, 

hogy a Mexikó-dűlőben a város tulaj-
donát képtző szántóföldekből 16 hold 
bérbe kapható. Előjegyzések f. évi 
október hó 10 ig r számvevőségnél 
eszközölhetők, később jelentkezők 
igyelembe nem vétetnek. 

6654 — 1933. Figyelemmel arra a 
nagyfontosságú érdekre, amely külö 
nősen a jelenlegi nehéz gazdasági 
helyzetben fűződik szorosan a gyű 
mölcsfák védelméhez, közhirré teszem, 
hogy minden birtokos, törvény szerint, 
köteles gyümölcsfáit a kártékony her 
nyóktól, hernyófészkektől és lepke 
tojásoktól megtisztítani és azokat 
összegyűjtve elégetni. Akik az irtást 
elmulasztják kihágást követnek el és 
a törvényes büntetésen felül a ható 
sági irtás költségeit is viselik Utasi 
tom a hegy és mezőfelügyelőket va 
lamint a hegy és mezőőröket, hogy 
az irtást az eddiginél fokozottabban 
ellenőrizzék és a mulasztókat jelent 
sék fel. Az ellenőrzést elmulasztó kö 
zegek ellen fegyelmi eljárást fogok 
megindítani. 

8517-1933. A m. kir. Földmű 
velésügyi miniszter rendelete alapjár 
közhirré teszem, hogy a tejellátássa 
foglalkozó iparengedélyes vállalat 
valahányszor valamely termelőtől vagy 
tejgytijtő telepről érkező tejkészletnek 
zsírtartalma a 3 5% átlagot el nem 
éri. ne csak a szállítóval közöljék ki 
fogásukat, hanem az illetékes vegy 
kísérleti állomásnak is jelentsék be 
Amennyiben a tej alacsony zsírtartalma 
megállapítást nyer, a vállalat árlevo 
nást eszközölhet és az ilyen nem 
teljes tejnek átvételét is megtagad 
hatja. 

8779—1938. sz. Közhirré teszem 
hogy az 1923. évi XLIII és az 1929 
évi XVII. t. c. az amerikai direkttermő 
szőlőfajták telepítéséi szigorúan tiltják 
Felhivom az érdekelt szőlőbirtokoso 
kat, hogy az u. n. „Noah* szőlővesz-
szök ültetésétől, szigorú büntetés terhe 
mellett tartózkodjanak, akiknek pedig 
még van ilyen szőlőfajtával beültetet 
területe, az annak kivágása iránt azon-
nal intézkedjék. 

8866—1933. Tekintettel arra, hogy 
a mezei egerek mértéken tul elsz3po 
rodtak, felhivom a gazdaközönséget 
arra, hogy az egerek irtása iránt a 
saját érdekében is intézkedjék ; tapasz 
:alat szerint leghatásosabbnak bizo-
nyult az .Arvalin- nevü irtószer. 

8846 - 1933. Közhirré teszem, hogv 
a bozsok—rechnitzi útvonal a távol 
sági forgalom számára megnyílt, mintk 
következtében ezen útvonal útlevéllel 
is átléphető. 

8626—1933. Vasvármegye lóte-
nyésztési bizottsága Szombathelyen, 
f. évi aug. 23 án tartott ülésében az 
1933-34. évi tenyésztési évadra köz-
tenyésztésre használni kívánt mének 
rendes f. évi vizsgálati helyét és idejét 
a következőképen állapította meg: 
933. október 18. Keszegen d. u. 3 kor. 

Köztartozás fejében lefoglalt ingók 
. hó 9 én és 12 én d e. 10 órakor 

a városmajorban a legtöbbet ígérőknek 
elfognak adirni 

dr. vitéz Nagy Miklós 
polgármester h. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítjük a tanoncokat alkalmazó 

estületi tagokat, hogy a 3elügyminisz 
eiium kiadott rendelete folytán, a ta-

noncoknak nyújtott lakás és élelme-
zés egyenértéket az eddigi 22 pengőről 
20 pengőre szállította le, ilyen módon 
r Társadalombiztosító járulék szem-
pontjából a második napibér osztály-
ból az első napibér osztályba fognak 
soroztatni abban az esetben ha a 
munkaadók változási lapot állítanak 
ki és az ipartestületnek továbbítás 
végett leadják mert az OTI az átszer-
vezést hivatalból nem eszközli csakis 
bejelentés alapján. 

Ipartestületi e lnökség. 

76S—1933. Fit sz 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Boross István szombathelyi ügyvéd 

által képviselt Perger János javára végre-
hajtást szenvedő ellen 700P és töhb kö-
veteles es járulékai erejéig a kőszegi kir 
járásbíróság 1932. évi 852 sz. végzésévet 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre-
hajtást szenvedőtől 1930 évi julius hó 
31-en lefoglalt 21*6 P-re becsült ingó-
ságokra a kőszegi kir. iárásblröság Pk. 
1603'1933. sz. végzésével az árverés elren-
deltetvén, annak az 1908 évi XL1 t -c. 
20. §-a alapján a következő megnevezett: 
Dr. Kopfstein Lipöt ügyvéd által képviselt 
Pohn Lajos és neje javára 120) P és járu-
lékai, továbbá a foí>la'ási jegyzőkönyvből 
ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az 
á r v c é s megtartását elrendelem, de csak arra 
az esetre, ha kielégítési joguk mai is fennáll 
és ha ellenük halasztó hatályú igénvke-
reset folyamatba nincs, — végrehajtást szen-
vedő lakásán, üzletében. Oyöneyösapátl 
községben leendő megtartására határidSiil 

1933. évi ok t óbe r h ó 
21. n a p j á n a k d é l u t á n 4 ó r á j a 

tűzetik ki. amikor a bir-Silag lefoglalt búto-
rok. gazdasági felszerelés. gabona, s'.alma 
s egyeb ingóságokat a leetöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében el fogom adni. 

Kőszeg, 1933. szeptember 27. 
Z i nhóbe l N ándo r kir. bir. végrehajtó 

' . B I O S K O P . " í i o z ? 
Vasárnap, o k t . h ó 8 án : 

Mától fogva az előadások tartatnak 

3, és este 7,9 órakor. 

Német beszéd! 

I n d i a f i a 
Főszerepben: R a n o n Novarro, 

Madge Evans és Conrad Nagel 

| I 

I 
l 

Magyar es Metró híradó | 

6.47 

Menetrend. 

Érvényes 1933. ok tóber 8-tól 
1934. m á j u s 14-ig. 

Kőszegrő l I n d u l : 5.28 

10.07 12 30 15.42 18 00 * 20 40 

Szombathelyre érk.: 5 56 

715 § 10.35 13.06 16.10 18.28 • 2120 

Szomba the ly rő l i n d u l : 6 00 7 40 

§9 .22 13.30 14 57 • 18.41 22.05 

Kőszegre érkezik : 6 35 

» 23 §9.57 14-0A 15 32 * 1924 22.40 

Sopronból indul : 10.12 15 56 

Kőszegre érkezik: 12-44 1820 

Kőszegről indul: 9.44 14*42 3'50 

Sopronba érkezik: 12.12 17 22 6.07 

Szombathelyről Budapestre indu l : 

6.10 7 26 10 40 13.25 16.15 18.42 22 25 

8) csak hétköznap, 
*) CMk vasár- és Ünnepnap közlekedik. 

a K 0 B L-
d ű l ő b e n 

134 • öles ter jedelmű 

szőllő gyümölcsössel. 
Bővebbet: Horthy Mlklós-u. 6. 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatáság. 2f>88'1933. tk. sz. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Dr. Stúr Laios végr^hajtatónak Pintér 

stván végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügvében a telfkkönvvi ható-
sáp a végrehaitási árverést 93 P tőkeköve-
telés és járulékai behajtása végett a kőszegi 
kir járásbíróság terül tén levő Czák köz-
ségben fekvő, s a czáki 142. sz. tk. betét-
ben felvett Pintér István nevén álló ingat-
'anokra és pedig: í z A —1 1—2 sor és 
2508 2 . m hrsz. Hegvvámbirtokra 11 P ; 
A—t l 1-'. sor és 2 8 4 2 8 4 9 . hrSz. Hegy-
vámbirtokra 173 P 50 f ; A -f alatt felvatt 
61C> hrsz. ingatlanra 126 P ; 2 sor és 2425. 
hrsz. ingatlanra l(W P ; 3 sor és 2524. hrsz. 
i n ga t l an r a 27 P 50 f. ; 4 so r és 2612. h r s z . 

ingatlanra 100 P 50 f ; 5 sor és 2642. hrsz 
ingat'anra 77 P kikiáltási árban ; továbbá a 
cáki 143. sz. tk. betétben felvett aláhbi in-
gatlanokból ugyanannak nevén átló juta-
lékára és pedig 87 A I. 1—3. snr és 268-
270. hrsz. alatt felvett úrbéri birtokból 216 
P ; az A. 11. 1 - 4 sor és 288fi'1. 2386/2, 
2389 hrsz alatt felvett Hegwámbir tokbó l 
429 P 76 f ; végül a alatt felvett 1 sor 
és 1022. hrsz. ingatlanból 8S P ; * 2 sor és 
1323. hrsz ingatlanból 30 P 75 f ; a 3 sor 
és 2710 hrs*. ingatlanból 37 P , és a 4 sor 
és 27H. hrsz. ingat'anból 94 P 50 f kikiál-
tási árban elrendelte 

Az árverést 1933. évi november hó 
3 n ap j á n dé le lő t t 9 ó r a ko r Cák község-
h á z á n á l f og j ák meg ta r t an i . 

Az árverés alá kerúl5 ingatlanokat 
2510 P nél •»,4CSonvabb áron nem lehet el-
adni (">610/1931. M E sz r. 21. §.) 

Az árverelni s ándéko?Ak kötelesek bá-
natpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénz-
ben. vagv az 1831 : LX. t c 42 §-ában meg-
határozott árfolvammal számított óvadékké-
nes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
hogy a bánatpénznek előleges birói let4tbe 
helvezéséröl kiál'itott letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte-
leket aláírni (1RH1 : LX t c. 147, 150, 170. 
§ § ; 190H: 41 t c. 21. § ) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bá-
natpénzt az á ' t i la igért ár ugyanannyi szá-
zalékáig kiegészíteni (190-8 : XLI. 25 § ) 

Kőszeg. 193< évi julius 2. 

Dr. RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 
K kiadinánv hiteléül: 

H ' R M A N N FERENC sk. kiadó 

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

különféle antik bútorok, egyéb antik 
tárgyak és ingóságok 

1933. évi október hó 9 én 
d e. 10 órai kezdettel 

a helyszínen, birói árverésen, azonnilí 
készpénzfizetés mellett eladatnak. 

Dr. Schneller ügyvéd. 

egy teljesen uj mod rn tálaló (kredenc), 
es egyéb dolgok. Ci n a kiadóban. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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