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A kormányzó szózata. 
Aki a nemzet örök céljai keresi, 

két kézzel tapsol Horthy M ik lós kor 
mányzó mezőtúri szózatanak. Néhány 
mondatból áll az e^ész és mégis ugv 
érezzük, hoi;y jelentősebb, súlyosabb 
alig hangzott °1 mostaniba ' !. De hisz 
nem is beszédnek kell az ' tekinterünk, 
se szónoklatnak a retorika értelmezé-
sében, nem. Mart valójában sokkalta 
töhb az annál. Egyrészről igenis ma 
gyar h ivallás, másrészről vezéri pa 
rancs. amelynek teljesitese a/, eletet, 
meg nem hallgatása ellenben a pusz 
tulást jelentené számunkra. Hogv kik 
npk szól ez a p a r anc s ? Nem politikai 
pártoknak, se társadalmi osztályoknak, 
még kevésbé felekezeteknek. Hiszen 
aki mondja, az nem a politikai pár-
toké. se nem osztályoké, sem fele 
kezeteké, hanem minden magyaroké, 
akik éljük a ;r,a szomorú es vigasz 
talán magyar életét és akiknek jobb 
sorsát, jobb jövendőjét akarja meg 
szerezni és biztosítani a mezőtúri kor 
mányzói szózat. A nemzeti egység 
himnusza volt ez a p í r mondat, rr.e 
lyet egyetlen jószándéku magyar embo r 

sem hagyhat figyelmen kivül. A nem 
zeti egységé, mely nem pár 'poütikai 
jelszó, hanem történelmi szükségsze 
rüség s amelyen kivül nem lehet po 
litilra Magyarországon, mig nagy világ-
pörünkben nem hangzik el az utolsó 
ítélet. 

A szózat belső igazságának ere 
jével visszhangot talál az egész ma-
gyar életben. Abban a magyar életben, 
amelybe különféle kezek annyira igye 
keznek beledobni a széthúzást szitó 
jelszavakat és amelynek smugy ts 

Útinapló 350 magyar reáliskolai 
növendék kéthetes diadalmas 

útjáról Olaszországban. 
III. folytatás. 

Pompeii podestája s lakossága 
[szintén a szimpátia tüntető jeleivel 
|halmozott el bennünket. 

Nápolyba való vi?szaérkezésünk 
lután este a Municipioban tettünk tisz-
|télgó látogatást. 

Másnap került sorra programmunk 
Itgyik legpoetikusabb részének meg-
valósítása. Hajóra szálltunk a nápolyi 
kikötőben és meglátogattuk a tenger 
gyöngyét, Capri szigetét. A hajóuton 
ismét a kőszegiek énekkara szórakoz 
tattá a kiránduláson megjélent O. N. B. 
kiküldötteket s a nápolyi Collegio 

| Militare tisztikarát. 

A szigeten mindenekelőtt a lén-
ken fürdő örömeinek hódoltunk, m^jd 

• htgyi vasúton a község főterére 
mentünk, ahol hivatalos fog?dtatas es 
di»zmenet volt. Ezután a s/.iget leg 
Kebb pontján fekvő szálló éttermei 
ben megebédeltünk. Különösen nosz-

Ngia vett rajtunk erőt, mikor az ebéd 
*ége felé elhangzott fe köszöntő után 
• fürdő francia zenészekből álló zené-

gondoktól terhes levegőjébe az egy-
másra agyarkodás hazajáró szellemeit 
*zere?ik vissz idézgetni egyes politikai 
<piri;iszták. 

Az életéri viaskodó magyarságra 
lézve sorsdöntő haicban nem bont-
'iatja meg sorainkat semmiféle ármány 
kodás — mert akkor valamennyien a 
megromlás felé sodródunk. Valóban 
ugy van, ahogy miniszterelnökünk 
mondta: a nemzeti egység minden-
napi kenyerünkké lett ezekben a nehé? 
napokban. 

Az államfő, aki pártok és muló 
érdekek fölö't állva, mi.iden magyar 
ember közül a legközelebbről és leg-
élesebben látja fejünx fölött a törté 
nelmi erők játékát, netn ok nélkül 
szól. 

Ma életlehetőségért, kenyérért, 
levegőért harcolnak egyének és népek, 
— nekünk tehát minden erőnkkel 
ízon kell lennünk, hogy ebben a harc-
ban egymást s»gitve, áttörhetetlen fa-
lanxot alkotva dőljünk bele. Kikap 
csolni minden kérdést, amely szaka-
dékot teremt az egymást kereső ma 
gyar lelkek közört és keresni azt, ami 
valamennyiünket összekapcsol, egybe-
forraszt. 

Ezen az ufón könnyű és büszke 
lépésekkel mehetünk egymás elé, mert 
önkitő l nem kíván esetleges elv-fel 
adásokat és mégis biztosit a közel 
jövő nagy feladatainak megvalósítása 
számára egy olyan légkört, amelyben 
dolgozni, haladni lehet a legfőbb és 
legszentebb cél felé, a magyar nemzet 
szebb és boldogabb jövendője felé. 

Társadalmi életközösségünknek 
harmóniára van szüksége. Egyetlen 
hangya energiájának sem szabad el 
veszni most a nemzet erőiből s egyet 

székből álló zenekara intonálta a ma-
gyar Himnusz fenséges akkordjait. 

Ebéd után növendékeink az egész 
szigetet bejárták kisebb csoportokban 
szines. mozgalmas képet alkotva a 
városka festőecset alá kívánkozó ut 
cáin. 

Nápolyba való visszatérésünk után 
az O. N B. nápolyi kerületi elnöksé 
gén tisztelgett a zászlóalj, vacsora 
után pedig a hires Piedi Qrotta bucsu 
népünnepélyét néztük végig a tenger 
parton, felejthetetlen emléket szerezve 
az olasz népdalkultusz ünnepi mozzs 
natairó!. Ezen a napon este minden 
nápolyi kivetkőzik egy kicsit önma 
gából. Nyári kernevál-féle az esti ün 
népség, ami a kalászok Madonnabú-
csújával nehezen egyeztethető össze. 
Dehát Nápolyban vagyunk. Azt hiszem, 
ha itt este elénekeljük a Qiovinezzát 
az ujjongó tömegnek, hat egyikünk 
sem s/.abadul meg ép bőrrel. Szét-
szedtek volna bennünket. (Már t. i. 
IfclKcsedésfikbtn.) 

Szeptember 8-án reggel szentmi-
sét hallgattunk a Collegio Militam 
melletti templomban. A mise után egy 
növendékszakasz megkoszorúzta a 
nápolyi hősi halottak emlékművét. A 
mai délelőtt műsorán szerepelt egyéb-
ként utunk egyik főlátványossága, a 

en erőnek sem szabad más irányba 
hatnia, mint a nemzet nagy célja fe;é, 
Mely Trianon megdöntéséhez vezet. 
A nagv nemzeti összefogás olyan tör-
lénelmi szükségszerűség most. mint 
még sohasem volt. 

Mindenkinek be kell látnia, hogy 
* magyar sors attól függ, hogy a 
honvissziszerzés gondolatában 'egy 
uton tudunk-e haladni. Nemzetközi 
helyzetünket a világért sem szabad 
most komplikálnunk olvan kérdések-
kel. amelyek megnehezítenék inunkat 
Trianon felé. A kis magyar világot, 
amelyet ezeréves életvonalából annyira 
kibillentett a történelem, ennek a ge-
nerációnak kell megmentenie. A his-
tória legnagyobb feladatát osztotta ki 
i ;künk s ezt a feladatot nem lehet 
negoldani meghasonlott hadállásokkal 
Ide egységes hadseregek kellenek. 
Trianont nem h í vha t j uk szo noru 
örökségként unokáinknak. 

Oktalan felekezeti és politikai 
viták, támadási felületet szolgáló s 
magyart a magyartól szétválasztó 
problémák feltevése, pártcsaták és 
osztályharcok nem gyöngíthetik mn a 
nemzetet, mert nagy feladatainkkal 
csak akkor tudunk megbirkózni, ha a 
kormányzói szózat intencióit maradék 
nélkül betartjuk. Azok a nemzet ellen-
ségei. akik ma akár egyéni, akárosz-
tályönzésből fakadd akciókat szítanak. 

Kiváló férfiakban bővelkedő füg-
getlen nemzet ma a magyar. Nem 
hiányzanak sorainkból azok, akik ér-
tenek a kezdeményezéshez s nem is 
fognak kitérni az elől, mihelyt elér-
kezik az ideje. De hogyha önző egyéni 
és osztályérdekekből egyesek kiélezik 
itt a szociális és a történelmi válságot, 
akkor ez a generáció nem tudja meg 

tengeralattjárók megtekintése. A mise 
után a kikötőbe mentünk. A növen-
dékek legtöbbje először látott életé 
ben tengeralattjárót, pláne belülről 
Éíthető az az izgatottság, amely a 
nem mindennapi látványosság meg-
tekintésének gondolatára kiült az ar-
cokra. 

Szebbnél-szebb gondolatok állita 
nak meg bennünket a fedélzeten 
„Ex imis ad astra I" A mélységekből 
a magasságok felé — harsogja felém 
az első tengeralattjáró felirata, 
mélységekbe száll le a tengeralattjáró 
elszánt, hősi lelkületű legénysége, hogy 
onnan emelkedjék a siker, a győzelem 
magasságai fe lé! . . . 

A tengeralattjárók belsejében szak 
szerű magyarázatot kaptunk el a ten 
gerész tisztikar előtt, majd kimenő 
volt ebédig. A kimenőt növendékeink 
egyrésze arra használta fel, hogy meg-
tekintette a világhírű aquariumot és 
preparátum gyűjteményt. 

Ebéd után szívből jövő búcrú 
vettünk a Collegio Militare tiszti ka-
rétól, amelynek minden tagja könnye-
kig megható módon igyekezet! bajtársi 
szeretetét kimutatni iránti'nk. Valóban 
talán sehol sem talW •* -nk ennyire 
egyszerre a katona s úriember ti 
pusával, mint a nápolyi tisuek sze 

oldani azt a természetes problémát. 

hogv a üunavölgy ura c*ak a magyar 
egyei. 

A nemzet mindennél előbbrevaló. 
Mindenki arra törekediék tehát, hogy 
zol^álja nemzetét. Jai azoknak, akik 

nagy nemzeti összefogás történelmi 
szükségességét önző osztályérdekböl 
megzavarják. 

A kormányzó szózata nem pirt-
izózat, hanem pírtokon felűlálió és 
elülsmelkedő manifes'um, mely szer-

vezettségben fegyel mezett nemzeti tár-
sadalomtól vária az egységet. A nem-
zet java: mindnyájunk java. S aki 
nem tudia szolgálni aktivitással, az 
egalább ne romboljon, ne tartsa vissza 

\ dolgozóka', hanem várja ki az időt, 
mig a hivatottak megoldják a kérdé-
seket. Akiknek nincs kellő történelmi 
előrelátása, az okosabban teszi, h l a 
maga malmocskáiában egyhelyben 
topog, mintha uj Mózesként kőtáblá-
kat farag és a maga rögeszméivel 
'ölboHtja a nemzet nyugalmát. 

Minden magvar értékes tényezője 
nemzetének, aki hiven szolgálja ezt a 
hazát. De kárára van az, aki ezekben 
a válságos időkben fölösleges nehéz-
ségékkel terheli meg amúgy is alig 
döcögő szekerünket, lőcsöt dug a 
küllők közé. 

Tömegmozgalommá népszerűsítik 
a névmagyarosítást. 

A belügyminiszter kötelességévé 

teszi a hatóságoknak, hogy állja-

nak a mozgalom élére. 

A belügyminiszter rendelkezéseket 
léptetett életbe, amelyek lényegesen 

mélyében. Nem szóvirág, de pozitív 
tény, hogy a Nápolyban töltött napok 
örökre felejthetetlenek maradnak szá-
munkra. 

Mikor délután kivonultunk a pá-
lyaudvarra, hogy visszaiérjünk Rómába, 
ismét hatalmas tömeg sorakozik fel 
kocsijaink előtt. Itt vannak a Collegio 
Militare tisztjei is, a magyar konzul, 
a konzulátu.; titkába, avantgardisták 
balillák egész hadserege. Még néhány 
meleg könnyes szó, aztán elválunk 
ettől a kedves temperamentumos vá-
rostól, ahol annyi kedves, megragadó 
impresszióval lettünk gazdagabbak. 

Ismét ftómában. 

Szeptember 9 én korán reggel 
hatalmas autóbuszok sorakoznak a 
Scuola Pestalozzi előtt. Megvünk a 
Campo Duxra Mussolini elé. tö rökké 
emlékezetes élményben volt részünk 
ebben a hatalmas nemzeti táborban, 
ahol 30.000 olasz fiu készül a jövő 
Olaszországának küzdelmeire. 

A Duce ellovagol kíséretével so-
raink előtt, keményen a szemünkbe 
nézve. Valami megmagyarázhatatlan 
szuggesztív erő áramlik tekintetéből. 

(Folytatjuk.) 

Egyes szám ára 16 fillér. W 
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egyszerűsítik és megkönnyebbítik a név 
magyarosítás kérdését. 

A belügyminisztérium elfogadja 
testületek, községek, hatóságok, isko 
Iák részéről a csoportos kérvényeket 
is, de minden kérelmezőnek magának 
kell megírni a kérvényt és csatolni a 
szükséges anyakönyvi értesítést. 

A belügyminiszter gondoskodni 
fog arról is, hoíjy az eljárás ily módon 
?aló egyszerűsítésével a névmagyaro 
sitási mozgalom minél szélesebb kö 
rökben elterjedjen es a hatóságoknak 
hivatalból kötelességük elősegíteni az 
akciót és működésűkről feléver.kint 
jelentést kell tenniök. 

Ami a választandó ;nevet illeti, a 
minisztérium a névmagyarositó társa 

egyetértésben közzé tts/i azoka 
a r.agymultu történelmi neveket, ame 
lyekre változtatást kérni nem lehet 
de gondoskodni fog arrcl is, hog> a 
gyakori nevek he»yett, amilyenekből 
igen sok van forgalomban, mas, ke 
vésbé sűrűn előforduló magyaros 
hangzású nevet válasszanak a Kérel 
mezők. 

Külön akciókat fognak inditam 

az iskolakban s a közhivatalokban, 

hogy a ma még igen sürün hahhatc 

idegen nevek eltűnjenek. 

türelemmel. Dologra! Munkára föl ! 
Segítsük a vezért, aki éjjel-nappal, 
fáradtságot és időt nem kímélve értünk 
dolgozik. Segítsük forró vágyainak 
megvalósításaiban. 

Múljon el a veszedelem ésjőj jör 
minden magyar táborunkba. Szűnjön 
meg a pártoskodás ebben a városban 
is. Ne legyen különbség magyar e* 
magyar közötl. 

Hazafiúi szeretetlel kérjük minden 
lestvérünket, hallgassák meg kéréseir 
kel, legyenek szintén nemzeti alapon 
álló magyarok, testvereink. 

Vágó Sándor. 
/VV'^^VSVVVVVVVVVVNVVVVVVWSiN 

Nemzeti Egység. 
A Nemzeti Egység a boidog ma-

gyar jövendőt jeltnti Kős:eg polga-
tainak zöme is annak tekinti. Hogy 
tz igy van, eklatáns példa ra a Nem-
zeti Egység kőszegi szervezete, melybe 
a kőszegi polgárok, túlzás nélkü. 
mondva, roham lépésekkel kérik fel-
vételüket, 

Vegre, másfél évtized után kezd 
jük egymást megérteni. 

A Nemzeti Egységet azonban csak 
ugy tudjuk megvalósítani, ha abbii 
minden magyar bekapcsolódik. A 
tétovázókat, a habozókat és óvatoso 
kat is meg kell nyerni. Ezért kell so-

rompóba , aktivitasba lepni minden 
nemzeti alapon álló magyarnak. 

Ez a kötelesség különösen azokra 
hárul, akik vezerüknek vitéz Gömbös 
Gyulát tekintik. Miért tekintik őt ve 
zérnek? Mert ő egy szebb, jobb és 
dicsőbb magyar hazát akar. 

Van-e szebb és felemelőbb cse-
lekedet, mint ezt az eszmét szolgálni? 

Van-e szenttebb és magasztosabb 
hivatás, mint a nemzet megujhodásá 
hoz szükseges munkában rés2t venni 
és ezért dolgozni? Ugyebár nincsen. 

Nos hát kedves testvéreim! Ti, 
akik velem együtt fogadalmat tettetek, 
hogy a vezért célkitűzéseiben minden 
erőnkkel és tudásunkkal elszántan tá-
mogatni fogjuk, e fogadalomnak meg 
felelően folytassuk munkánkat azzal a 
hévvel, azzal a lendülettel, aminővel 
missziónkat megkezdettük. Jó mun 
kát végzünk. Mi építeni akarunk. 

A közel jövőben uj munkatársa 
kat kapunk. Megalakul a helybeli női 
szervezet is. Missziónkba belekapcso-
lódnak asszonyaink és leányaink 
Hiszem, hogy ami nekünk férfiaknak 
nem sikerült, ők ezt kedves és bájos 
fellépésükkel elérik. Reméljük, hogy a 
Nemzeti Egység gondolatát a férfiak 
nál hatványozottabban fogják propa-
gálni. Meg tudják majd értetni, hogy 
a sok viszályt okoió pártpoli;iKa ide 
jét multa. Belföldön semmifele poli-
tikára nincs szükség. Politikának csak 
küllőiddel szemben van helye. Bel-
földön csak egy kötelességünk van és 
pedig: a vezérben bízni őt követni, 
mert ő hazánk jnvöjet csak ugy ké 
pes biztosítani és a külfölddel szem 
ben kelló nyomatékkal és sikerrel ugy 
tudj * képviselni, ha a nemzet egysé 
ges voltára tud hivatkozni es arra is, 
hogy az ő elgondolása minden ma-
gyaréval azono« 

Ezért te.át rúgjunk sze! Hat-
ványozott huza lommal , kit. * \ssal és 

yiiindenfele rovat. 
Látni kell mindenkinek, hog> 

Gömbös Gyulának legnagyobb ügyt 
a revizió ügye, es hogy egész cel 
kitűzése, belső és külsó munkássága 
egyformán csak a reviziós gondolat 
megvalósítása erdekében van. A re 
vízióért, amelynek rnego'dasa elői 
most már nem térhet ki a világ. 
Hisszük, hogy legaiább ebben a kér 
désben valóban össze is forr a nem-
zet azoknak a gondolatoknak és tö 
lekvéseknek szolgálatában, amelyek 
hivatottak a revíziót megvalósítani. 

— o— 

A revízióért való küzdelem egyik 
örvendetes állomása, ho^y már 141 
angol országgyűlési képviselő irta ala 
azt a nyilatkozatot, amelyben revíziót 
Követelnek az angol képviselők a vi 
lágtól Magyarország javára. 

—o— 

A népszámlálások eredményei' 
fitogtatva rontottak rá a csehek Kassa, 
Pozsony és Ungvár magyarjaira. Hog) 
e népszámlálási adatok milyen pon 
tosak és megbízhatók azt n ár feltár 
tak az ottlakók, akik közül legtöbben 
még csak nem is látták a számláló 
lapokat. Különben ki hiszi el, ho^y 
e^y 95% többség l ü év alatt 1&% ta 
csökkenjen. Ilyen csodamódon elcse-
hesiteni a csehek is legfeljebb papíron 
tudnak. Szrobár Lőrinc 1918 ban, ami 
kor bevonult Kassára, mint teljhatalmú 
miniszter a legnagyobb nyilvánosság 
tlőtt elismerte, hogy Kassán 95% a 
magyar s ime, most a csehek 18% ot 
mulatnak ki. Ez a két adat beszél 
minden helyett. 

— o — 
Érdekes ezzel kapcsolatban reá 

mutatni, hogy már a római korban is 
volt népszámlálás, utána azonban év 
századokig nem. Az ujabb korban 
Svédország volt az első, n ely 1748 
ban tartott népszámlálást. Követte ezt 
Amerikába 1790 ban, Poroszország 
1816-ban. Hazánkban csak a kiegyezés 
óta vannak tíz évenként népszámlá 
lások. 

— o — 
Gömbös ankarai utja akkor kap 

különös jelentőséget, ha figyelembe 
vesszük, hogy Kemál pasánál az utóbbi 
hetekben megfordult Herriot, a bolgár 
és jugoszláv miniszterelnökök, Sándot 
szerb király és legutóbb Titulesku. 

— o — 

Hitler otthagyta az újkor egyik 
legnagyobb sóhivatalát, a Népszövet-
ségét. Nekünk ebből csak előnyünk 
lehet. Most talán majd egyszer észre 
ter a világ és rendezi a legnagyobb 
igazságtalanságokat. 

— o — 
Micsoda szenzáció, amit Lloyd 

George mond és ir az angol lapok-
ban. „Előttem fekszik az ellenőrző 
bizottságnak jelentése arról, hány tíz 

német gépfegyvert, ágy ut, tankot, 
hany millió puskát, hány repülőgépet 
semmisítettek meg Németországban, 
amely eleget tett szerződéses kfttele 
zettsegének még mielőtt Hitler ura-
lo nra jutott volna. Mit tettek ezzel 
szemben a hatalmak. Mialatt megbí-
zottaik Genfben fecsegtek, a kormá 
nyok évről tvre mind félelmetesebb' 

hadseregeket szerveztek. Ha a tudó-
sok és közirók valakit szidni akarnak, 
irányítsák haragjukat a világtörténelem 
eme leggyalázatosabb hitszegése ellen. 
Meddig tűrtünk volna mi ilyen meg-
aláztatast? Ha most újból háborúba 
sodródunk, az erkölcsi igazság Német-
ország oidalán lesz ét> népünk szive 
es lelkiismerete nem fog bennünkeí 
ebben a harcban támogatni u 

— o — 

A németek e xcsászárjának Vilmos-
nak volt sok nem szimpatikus vonasa 
is. Mostani nyilatkozata azonban fér 
fias, egész embern-k mutatja. Meg 
kérdezték az újságírók, nyilatkozzon 
a legujibb fejleményekről s atravo-
natkozólag, előkészíti e Hitler az ő 
vissza érését. Válaszában helyeselte 
Hitler lepeset, hogy otthagyta a nép-
szövetséget. Visszatérésére ptdig ezt 
mondotta: „a történelem altal a német 
nép élére állított vezérnek most a 
németség érdekeit szolgáló fontosabl 
es nagyobb dolgokat kell megoldani 
mint az én visszatérésemet." 

— o— 
Csehország is a diktatúra fele 

tart. Törvényt hoztak, amely kimondja, 
hogy minden politikai pártot be lehe1 

tiltani, sőt tagjaik rendőri felügyelet 
alá helyezhetők. Ez a törvénytervezet 
mely sajnos elsősorban a magyarok 
ellen irányul, úgyszólván minden sze 
mélyi szabadságot megszüntet. 

— o— 

Érdekes dolgokat jósol H G Weíls 
a világhírű angol író uj könyveben 
Itt az európai háború cimü fejezeté 
ben többek körött ezeket írja: „Az 
igazi nemzetközi bonyodalmak 1940 
ben kezdődnek. A lengyel korridoi 
miatt tör ki a háború Németország és 
Lengyelország között. Belekeveredik 
csaknem minden európai állam. Ne 
metország egyesül Ausztriával, szö 
vetkezik Olaszországgal, Magyaror 
szággal. Magyarorszag hadat üzen 
Szerbiának, az olaszokkal együtt 6 
het alatt megszállja Horvátországot, 
felszabadítja a megszállt területeket 
majd Románia és Csehország ellen 
fotdul. 9 évig tart az európai háború, 
amelynek végén Magyatország minden 
területét visszaszerzi." Mit kívánhat 
nánk mást, mint azt, hogy adja Isten, 
hogy igaza is .legyen a nagy angol 
irónak. 

—o— 
Ha zavaros is a helyzet Európá 

ban, azért olyan csodabogarakat, mint 
most Equadorról, mégsem hallunk. 
Equadorban ugyanis a szenátus 10 
szavazattal 4 ellenében az államelnöki 
állást megüresedettnek jelentette ki 
azzal a rövid és határozott indoko-
lással, hogy az elnök, akit a muli 
évben választottak meg egyhangúan, 
gonosztevő. 

— o — 
Az adóhátralékok kíméletes és 

igazságos behajtása érdekében kitűnő 
ötletet valósítottak meg Győr megyé-
ben. Itt a községekben a Pénzügy 
igazgatóság és az adóhivatal képvi 
selöivel a mezőgazdasági kamara kép-
viselői is elmennek az egyes falvakba 
s itt a helyszínen vizsgálják meg a 
legnagyobb hátraléku adózók fizetési 
kepességét és törlesztési lehetőségét. 
Vagyis azt, ki tud és ki nem tud fi-
zetni, ki akar és ki nem. Rendkivül 
helyes volna, hogyha ezen intézkedést 
nemcsak minden varmegye minden 
községeben megvalósítanák, de a vá 
rosokban is különböző érdekképvi-
seletek bevonásával. 

s — o — 
Vasmegyében csak 28 olyan köz 

ség van, ahol a pótadó meghaladja az 
50*'.-ot. A legmagasabb 88%-os. 
Kőszeg tehát Vasrnepyében viszi a 
szomorú elsőséget 100*/, os pótadó-
jával. Hát még mi lett volna velünk, 
a ' -n *apjuk meg a kormány is 

nvtelt segélyeit és 133% os a pótadó. 

A légi okmány 
pecsétje T 
va4óiftaé|f4l bizony^ 

A S P I R I N - M M M k 

k magukon 
viselik való-
diságuk jelét: 
a Bayer-
kereszftef. 

Meghűlés elsó jalawél és fájdaJ. 
máknál A S P I P J M - T A B L E T T Á K 

Ezt tényleg nem bírtuk votna. Igy is 
nehezen. 

— o— 
S/omoiu kepeti kapott ez ember 

a Roboz halálesettel kapcsolatban 
negint a sajtóról. Azokro! a fantasz-
likus ostobaságokról, amelyek bécsi 
lapokban vohak olvashatók, nem is 
Deszélek, de ai már botrány, hogy 
magyar napilípok úgynevezett „kikül-
dött munkatarsai" szerint Kószeg-
szerdah.lynél a Fertő mellett a na-
dasban fogtak el Robozt. Annyit talán 
mégis csak elvaihatna az ember, hogy 
a szerktsztósegtkben ismerjek a föld-
rajzot. ha már rum pontosan, de ieg-
aiutb nagy vonalakban. 

— o — 

Éveken kérésziül passzív volt a 
külkereskedelmi mérlegünk. Ezidén 
eddig a tavalyi 11 4 milló passzívum-
mal szemben 46 4 millió aktívumot 
tüntet fel a mérleg. Talán valami köze 
e nagyfontosságú gazdasági ered-
ményhez a kormány uj. elgondolásu 
hivíitalvezetésenek is van. 

—o— 

10 éve kérem minden lehető és 
lehetetlen alkalommal, valósítsák meg 
a zenepavilont a főtéren. Díszére válik 
és nélkülözhetetlen az üdülővárosban 
Évekkel ezelőtt a nagy befektetések 
idején igazán nem játszott volna sze-
repet a költségvetesben. De talán 
még most is megvalósítható az ínség-
munkák során. Hisz valóban nem 
nagy Összegről van szó. Mondhatom, 
majd az állam esett le, amikor a ke-
zembe ! nyomnak a napokban egy 
1914 julius hó 4 ről keltezett újságot, 
amelyben nemcsak azt lattam, hogj 
nem vagyok kezdeményező e téren, 
de még valamit. Beszéljenek a követ-
kező sorok, amelyek írd és mond 
évvel ezelőtt jelentek meg a helyi 
lapban. „Nem mintha már befejezett 
tényről számolnánk be. Dehogy áll a 
Főieren a zenepavillon. Még sokáig 
nem is fog állni. Felmerült néhány 
fantaszta fejében, hogy milyen jól 
festene a Főtéren egy olyan helyes 
kis zenepavillon, amelyet élénk fan-
táziájuk már oda is varázsolt a mi 
tönkreszépitett Főterünkre. Gyönyö-
rűen elgondolták, talán piros rózsak-
kai is befuttatták. Miután mindezt 
ilyen szépen elgondolták, tervüket 
irásba is foglalták, hogy előadják a 
városi hatóságoknak. Szép, egészsé-
ges terv, de éppen ezért nem is Kő-
szegre való." — Igy látták e kérdést 
20 évvel ezelőtt. Hogy látják vájjon 
majd tiz év múlva? Lát ják? ! Vsgjf 
majd talán csak az újság ünnepli 3® 
éves évfordulóját . . . a tervnek?! 

— o — 

Tegnap a Főtér egyik üzletén nen 
húzták fel a redőnyt. Egy jóravaló 
becsületef, szorgalmas mészáros netn 
bírta továob a küzdelme1 a mai idők 
tengernyi bajával, gondjával összealli 
lotta minden követelését, vagyonát, 
odaadta az egészet egy ügyvédnek, 
elégítse ki ebból ahogy lehet hitelezőit, 
ő pedig felült a vonatra és elment 
Pestre állás» keresni. A mai idők egy 
szomorú egyéni tragédiája ime előttünk 
játszódott le. 



1933. október 22. Kőszeg és Vidéke 

HÍREK 
Felhívás Kőszeg város 

hazafias közönségéhez! 
A cseh megszállás nem elégszik 

meg a trianoni békediktátumban szer-
zett hatalmas zsákmánnyal, hantm a 
területükön maradt magyar testvéreink 
nek is teljes elnyonasara és mégsem-
irisitésére törekszik. Ezt a célt szol 
gálja az az intézkedésük, amellyel a2 
ősi magyar városokban Pozsonyban 
Kassán és Ungváiott a túlsúlyban levő 
n agyaiság arányszámát a törvényes 
2C% alá süllyesztették és ez alapon 
száműztek a magyar nyelvet a hiva 
talos éiir.tkezésfcol, de szán űzni akar 
ják a magónéletbői is. 

Meggyötört tesivereink jajszavt 
idáig sikolt ts szivünkig hatol. A 
magyar Revíziós Liga és a Tarsi.dalm 
Egyesületek Szövetié}.entk vezetőség* 
ugy érzi, hogy a magyar nép ez ujabl 
fájdalmas sereimét r.em tüihetjük el 
szótianuP es tiltakoznunk kell a ha-
táron tul egymístéto jegtiptó intéz 
kedesek elten. 

A magyar nemzeti társadaion 
egésze ma vasárnap az ország mindet 
városában egységesen felemeli tilta-
kozó szavát. Ezen a napon délelőtt 
12 órakor az ideiglenesen határszélre 
ketült Kőszeg varosának közönsége is 
tiltakozó ülést rendez. A gyűlés szin 
helye a Városháza kö2gyülési terme 
Kezdete déli 12 óra. A varos hazafias 
közönségét ezúton hivjuk meg e til-
takozó gyűlésre. 

A magyar Revíziós Liga es a 
TESz kőszegi vezetősége. 

A mai tiltakozó gyűlés műsora: 

1. Hiszekegy. Énekli a tanítóképző 
énekkara. 

2. Megnyitó beszédet mond vitéz 
Szafcadvary Ferenc a TESz és a Re 
viziós Liga helyi ügyvezetője. 

3. Ünnepi beszedet mond Kovács 
Arisztid a bencésgimnázium igazgatója. 

4. Határozati javaslat, amelyei a 
tiltakozó gyűlés elküld Mac Donald 
angol, Daladier francia, Mussolini 
olasz, Hitler német kormányvezetők 
nek, valamint a genfi népszövetségnek. 

5. Zátóbeszed. Mondja Jambrits 
Lajos nyug. polgármester, a Revíziós 
Liga helyi elnöke. 

6. Himnusz. 

Főigazgató i kinevezés. Kemenes 
Ülés dr-t a budapesti, majd eszter-
gomi bencés gimnázium nepszerü 
igazgatóját a Budapest vidéki tanké 
rület főigazgatójáva neveztek ki. Sze 
mélyében oly tanfétfiu nyerte el e 
magas állást, aki a maga egész egyé 
nisegével, mély és sokoldalú tudásával, 
rátermettségével ezt meg is érdemelte. 

Lelkészavatás volt péntek este 
Győrben. Kőszeg/ől Weinberger Gusz 
táv lett ev. lelkésszé avatva Kapi Béla 
püspök «ltal. 

Uj orvos. Pontyos Gyula polgár-
társ unk Ödön fiat mult héten avatták 
medikus doktorrá a szegedi egyetemen. 
Jelenleg a szegedi csapatkórházban 
nyert elhelyezést és teljesit orvosi 
szolgálatot. 

Fényes ünnepség keretében 
iktatta be ;» megyés püspök elmúlt 
vasárnap az uj jáki apátot, Wenckheim 
Frigyes grófot. 

TESz k inevezések : A TESz 
tudvalevőleg teljesen átalakította szer 
vezeteit. Ezzel kapcsolatban összes 
volt tisztséget viselői lemondottak. A 
TESz most nevezte ki az egész ország 
ban az uj vezetőséget. Kőszegre az 
elnöki tisztségre vitéz Szabadváry 
Ferencet, helyetteseül dr. Fuchs Endtéi, 
az újonnan szervezeit titkári állásra 
pedig Bachmann Jenőt nevezték ki. 

Névmagyaros í t ások : A belügy 
miniszter megengedte, hogy Saphütl 
Mihály kőszegi postatiszt és fia Tibor, 
családi nevüket „Serényire" változtat 
hassák, Szeybold Emil Árpád kőszegi 
okleveles gazda a telügy minisztei 
engedélyével „Sámsonra" változtatta 
át családi nevét, Randweg Ferenc 
kőszegi intézeti altiszt és gyermekei 
ptdig „Reményi" névre változtatták 
családi nevüket. 

Hanély Oszkár meghalt . Hosszú 
és kinos szenvtdés után halt meg 
városunkban Hanély Oszkát ny. Máv. 
ftlügyelő, volt dtvtcseri állomás főnök 
63 éves koiátan. Az elhalt 13 évvé' 
eztlőtt tért vissza Kőszegre, szülő-
városába es itt élte nyugdíjas napjait 
csudás vissza;or.ultságban. Tegnap 
délután 4 óiakot lenették nagy rész 
vtt melleit, mely»n a szombathelyi 
Máv. üzletveztttség is képviseltem 
magát Halalai gyermekei, nagyszámú 
rokonság, köztük Fröchlich József éi 
Htrz Ödön századosok, az elhuny' 
vejti — gyászolják. 

Képkiál l í tás! rendtz A'földy Jáno^ 
fts'.ómüvesz a Bálház kistermében. A 
ktpkiálütas 24-ig marad még nyitva 
Mtgttkimhető delelőtt 9 tői 1 ig és 
de'utan 3 tói 7 óráig. 

Még egy római ut. Könczöl 
Antal esperes Köveskut és Tamás 
Imre Kósztgpaíy vezetésevei novembei 
5-iől 12-ig tartó o!csó zarándoklat 
indul Velencén, Paduán és Bolognán 
keresztül Rómába. Az utazási költsé-
gek 59 pengőt testnek ki. 

Uj köz jegyző Csepregen. Thuri 
Géza dr. budapesti közjtgyző helyettesi 
kir. közjegyzővé nevezték ki. 

Levente bemutató . Ma délelőr. 
10 órakor a KSE sporttelepén levente 
bemutató verseny van. Delelőtt 9 kor 
istentisztelet a Jézus Szt. Szive temp 
lomban. 10 órakor sport bemutató a 
sporttelepen. 

Frontharcosok 1 A Levente Egye-
sület meghívja a bajtársakat a ma 
vasárnap d. e. 10 órakor a Sportpá 
lyán tartandó Levente Bemutatóra 
Megjtlenés lehetőleg formaruhában! 

Elnökség 

A Kereskedelmi Kör elnöksége 
kéri tagjait, hogy a ma délelőtt meg-
tartandó levente-bemutató ünnepélyen 
és a 11 órakor a városházán taitandó 
a Revíziós Liga által rendezendő tűn 
tető ülésen minél számosabban meg 
jeltnni szíveskedjenek. Gyülekezés a 
bejáratnál. 

A Mansz és Stefánia szövetség 
f. hó 26 án csütörtökön d. u. 5 órakoi 
rartja gyűlését a városhaza tanácstér 
mében. A tagok és érdeklődők szives 
es pontoö megjelenését kéri a vezetőség. 

Hódo lóünnep Krisztus király 
tiszteletére. Október 29 én, Krisztus 
király ünnepén a helybeli katolikus hit 
buzgalmi szervezetek d.'.u. V»6 órakor 
a zátda dísztermében hódoló ünnepet 
rendeznek. Az ünnep szónoka dr. 
Freyberger Jenő. Minden öntudatos 
katolikus megjelenését kérjük. 

1 szoba k o n y h á s la-
k á s november l-re Ri-
a d ó . Bővebbet Deák Ferenc-utca 
13. sz. alatt. 

Pályázat! 

Nagy vállalat keres férfi és hölgy 

irodai alkalmazottakat 
irodaszolgat, porfist, munkafelügyelöt, 
valamint fiók vállalataihoz üzletvezető-
ket. Hav i f izetés 120 P-töl felfelé. 
Levélbeli ajánlatokat, melyhez 5 drb. 
i.0 filléres levélbéiyen melléklendő, 
„Állás* jelige alatt . C E N T R U M " hir-
dető iroda (Nagykőrös, I I I , örkényi-ut 

7. sz.) to. . .bbit 

A MANSz gyűjtése a helybeli 
ínségesek felsegélyezésére ma d. u. 1 
órakor fog megtöiténni a cserkészek 
közreműködésével, kik a városban 
háztól-házra játva gyűjtik össze a sze 
retetadorrányokat. Nagyon kéri a ve-
zetőség a jólelkű és a szegényekert 
áldozatot hozni tudó közönséget, hogy 
nélkülözhető holmiját (tuha- és fehér-
nemű, cipő, edény, burgonya, liszt stb.) 
jó szívvel adja át a gyűjtőknek. 

A zenepártoló egyesület ma 
tartja délelőtt 11 órakor választmányi 
ülését a polgatmesterhelyettes szobá 
jában a városházán, amelyre tagjait 
ezúton is meghívja a vezetőség. A 
gyűlés pont 11 órakor kezdídik. 

A Revíziós Liga ma választmányi 
ülést is tart délelőtt fél 12-kor a vá 
roshaza polgármesteri szobajában. A 
választmány tagjait kéri a vezetőség 
pontos megjelenésre, a gyülesek soro-
zatára és egymásutánjára való tekin-
tettel. 

Műkedvelő e lőadás a kőszegi 
Szent Család ot thonban. Az a nagy 
és elismerésre méltó szociális és kul-
turális vonatkozású munkálkodás, 
rrelyntk élén Némeih Imre pápai ka 
maiás tanítónőképző intézeti ig2zgató 
áll segitő tarsaival, Bertalan Erzzebct 
és Grémen llora tanárnővel egy év 
óta azon fáradozott, hogy a kőszegi 
több mint 500 lelket számláló bara-
kokkba szociális és kulturális életet 
vigyen bele egy a barakkokban, a 
szent Család otthonban barakki lakó 
sok közreműködésével előadott mű-
kedvelő előadás keretében mutatta bt 
az eddigi eredményt. A nagyszerűen 
eikészitett színpad, az otthon kifestése, 
berendezése, tisztasága és szerény fel 
szerelese figyelemre melió jelenség, 
mert a gond, a mindennapi kenyérért 
való küzdelem a betegség és szenve-
dés tanyázik ott. Áldott legyen ez a 
munka, mely a szent Család otthonban 
végeztetik, mert itt Istenfélelemre, ha 
zaszeretetre és nemes szórakozas' 
nyújtva műveltségre trnitják az embe-
reket, elvonva a családot azon Sióra 
kozásoktól, melyek a család békéjét 
és boldogságát szokták feldúlni. Emel 
lett sok hasznos más dologgal is fog 
lalkoznak itt. Foltoznak, ruhát varrnak 
nap-nap után a délutáni órákban. — 
Az elmúlt napokban háromszor is 
megismételt műkedvelő előadás azi 
mutatta, hogy az előadó batakki la-
kósokban meg van a tehetség és kedv 
a nemes szórakozas nyújtásában is, a 
nagyközönségben pedig meg van az 
a méltán várt érdeklőés, mely ezer 
kulturális mozgalom iránt felkeltődött. 
Ez a valódi isKolankivüli népmüvelés, 
melyre városban szükség van ! — Az 
előadással külön-külön egyes resztivei 
nem is foglalkozva azok nevét öiö 
kitjük meg, akik pompás szerepeikben 
kitűntek: Jagodits Róza, Nóvák Ferenc, 
Gyula és Imre, Horváth Imre, Frőhlich 
Elza, Kuntner Teréz és Schwarz Ká 
roly. — Külön meg kell emlékeznünk 
a kis házi zenekarról is, melynek tagjai 
ugyancsak dicséretre méltó munkát 
végeztek. Rendező Krizs Géza volt. 

Mozihlrek. Ma a mozi Molnár 
Ferenc világhirü vígjátékának az 
,Olympia"-nak hozza filmváltozatát. 
A grandiózus darab pompás jelenetei 
vei, kitűnő főszereplőivel a Metró 
nagy slágere. A mozi ma is három 
előadást tart. Az első délután olcsó 
helyárakkal. Csütö tökön is játszik a 
mozi. Az összes természeti szépsége 
ket bemutató filmek között ez a darab 
amelyet csütörtökön játszanak a leg 
csodálatosabb, a legszebb. Svájc min 
den gyönyörűsége, szépsége, a ski 
sport csodálatos világa vonul fel ebben 
a kedves bájos tartalmú filmben, mely 
nek címe is már mindent megmond : 
Engadin 

A sárvári országos vásár , 
tóber bó 3ü-án lesz megtartva s . m 
28-án, mint eredetileg tervezve voM. 

Az én talpam Okmatalp 
Kevés pénzért soká tart 

c l P Á ! , M A 

OUÍA 
tanto^taJp 
m&m, ojtUL ói, 
tofitópápas , 
C4ooLá/wütn<Uart<>6 

E z t k é r j e ! 

A Magyar Já téksz in társulat-
nak olyan nagy a sikere Szombathe-
lyen, hogy néhány napra meghosszab-
bították ottani vendégjátékukat. Szin-
lapokon közöljük, hogy mikor kezdőd-
nek a kőszegi előadások. 

A vakokat Gyámo l í t ó Magyar-
orszagi egyesületek országos el-
nöksége kéri a nagyközönséget, hogy 
a most megindított országos gyűjtését 
ugy, mint a múltban is szeretettel ka-
rolja fel. A „Vakok" hivatalos szervet 
semmiféle árut (seprűt, kefét, könyvet, 
vagy mást) ügynökök, vagy házalók 
utján nem terjeszt és nem terjesztet, 
azok akik ilyet arusitanak, a legsúlyo-
sabban visszaeélnek a vak gyámolítot-
tak, illetve azok hivatalos Intézményei 
nevével. 

Külkereskedelmünk. A Központi 
Statisztika ia Hivatal közlése szerint 
szeptemberben a behozatal érté :e 26.5 
millió pengő volt (ámult év szeptem-
ber hónapjában 26.4 millió pengő) a 
kivitel érteke pedig 44 4 millió pengőt 
tett ki a múltév szeptembereben 32 9 
millió pengő), az e havi külkereske-
delmi mérleg tehát 17,9 millió pengő 
aktívummal zárult. (Tavaly szeptem-
berben ez 6.5 millió volt). 

Az Emer icana győri nagy prio-
ratusa ezévi nagygyűlését október hó 
21-én és 22 én tartja Keszthelyen. 

Ne dob ja el tilsztelt olvasónk a 
lapba mellékelt befizető lapo*, hanem 
használja fel rendeltetési céljára. Eilen-
esetben a lap küldését kénytelenek 
leszünk beszüntetni, mert a lap elő-
állítása munkába és pénzbe kerül. 

Épitő Ipari téli t an fo lyamot 
rendeznek lőmives, kőfaragó es ács-
mesterek képzésére Szolnokon. Jelent-
kezni levélben a Fa és Fémipari szak-
iskola igazgatóságánál lehet Szólnokon. 
A tanfolyam 4 évfolyamra terjed s a 
nyert kepesités megfelel a budapesti 
felső építő ipariskola képesítéseinek. 
Idén nyilik meg az első tanfolyam. 

A hadikö lcsön segélyek. Október 
1-ével kezdtek meg a hadikölcsön se-
gélyezés iránt beadott kérvények fel-
dolgozását. Hatezret már felülbírállak, 

j ö s s z e s kérvények elintezése azon-
'ban csak március végére várható. A 
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gazdasági helyzet romlása következte-

en ijjesztflen megnőtt a kérvényejók 
Száma. Segélyben azonban csak mtnu 
egy HO 32 - T H f##t*süihetnek. A 
gétyezés Összege 10 és 900 pertgő 
köziVt fo$ mozogni. 

Bérlet hatigversenyeket rendez 
Szombathelyen a Kultúregyesület 
Hárotn nagv hangversenyt hirdetnek 
November 5 re ro mantikus nagy zefe-
kari estet, január 7 re B*silid«s Mária 
közremlkőd'jsévei Schubert kamara 
estei és március hóí>an Bartók B éli 
közreműködésével nigy hangversenyt 

* 1 ö z i sme r t a z Aszp i r in-Tab-

letták fájdalomcsillapító hatása min-
den meghűlései megbetegedésnél. DJ 
nem mindenki tudja, hogy hamisitvá 
nyok is vannak forgalomban es gyak-
ran pótszereket is kínálnak megvételre. 
Ho*y magunkat káro> utóhatások.ól 
megóvjuv figyeljünk A<pirin-tabletták 
vásárlásánál mi idig az eredeti .Bayer* 
ciomaglá?ra (zöld szalaggal), mert 
csak eboen kerülnek forgalomba a* 
eredeti tabletták. 

Ccak az kap inségsegélyt, aki 
Inségmunkát végez S.nki sem ré-
szesülhet inségellatásban, aki szüksé,-
mmnkara nem jelentkezik. Kivételi csak 
azokkal tesznek, teljesen munka-
képte'enek, vagy hatósági orvosi bi 
zonyilvannyal i^azolj'ik, hugy betegek 
H i a családfő beteg akkor valamelyik 
hozátartozójat kötelezik a munkában 
való részvételre. 

G y ü m ö l r s f a ü l l e t é s t l e he t ő l e g 

o k t ó b e r h a v á b a n a f agy b e á l l t a 

előtt végezzük. A Kor.t ésszel ülte-
tett fak szebben, erőteljesebben fejlőd 
nek. Csak olyan fajtákai ültess'lhV, 
amelyek tapasztalat szerint minálun* 
jól bevált ik. N i ültessük sürün. A 
gödörásást végezzük par héttel az ül-
tetés előtt. A gödör legalább 1.2 m 
legyen négyzetben vagy köralakban. 
Mélység" a talaj minősége szerint 60 
-8<< cm re veendő. Lehetőleg csak 
olyan fákat vásároljunk, de csak meg-
bízható helyen, amelyeknek sok és 
hosszú gyökerük van, hogy helyes 
gyökérmetszés uián jótartása legyen a 
fának A vastagabb oldalgyökerek uj 
met«zévi Mű i dének lefelé kell állania 

Jó földet helyezzünk a gyökerekre A 
ko'on"1 'regni"tűzését hagy uk tavaszra. 
Ültessünk gonddal, szakértelemmel 
legyünk különös tekintettel a gyöker-
zetre es annak elhelyezésére, miv,-l 
csak a gondosan elültetett fától vár 
hatunk kedvező eredményt. 

A baleset -.. 
— Egy kereskedő gyufát gyújtott, 

hogy megnézze, vájjon üres-e a ben 
zines hordó ? 

— Nem volt üres! 
— Egy kereskedő megkísérelte, 'rogy 

egy utkeresztezésnel au'.ójóval a vonat 
előtt átjusson . . . 

— Nem jutott át! 
— Egy kereskedő megérintette a 

villamos drótot, hogy lássa, ki van e 
kapcsolva az áram ? 

— Nem volt kikapcsolva ! 
— Egy kereskedő nem hirdetett a 

köz is ter t budapesti (Teréz-körút 36.) 

Erdős hirdető által, hogy meglássa, 

vájjon igy is boldogul e ? 

— Nem bo ldogu l t ! 

Állami gépjArmOvezetőképzö 
(soTfőr) tanfolyam nyillk meg le 
szállított tand í jakka l a m. kir. Tech 
nológiai és Anyagvizsgáló Intézet ke 

rétében november hó 6 án este fél 7 

órakor, az intézet Budapest, VIII., 

józsef-körut6. szám alatti helyiségében. 

Beírás naponta d. e. 9—1 óra között 

az igazgatósági irodában, ahol a fel 

vételhez szükséges űrlapok a hivataloi 

órák alatt előzetesen beszerezhetők. 

Megjelent a Katol ikus Őrtüzek 
szeptember novemberi j s z ima . Az 
Emericana Rendje győri nagypriorátusa 

hivatalos lapjának szeptember-novem 

béri száma gazdag tartalommal meg 
jelent. A kfteftŐ lapba Dsída Ottó. 
Papp Kálmán, vitéz Szarka Géza dr.. 
Jordán János, Pammer Odiló dr. O.S.B. 
es Horváth Antal dr. főtitkár írtak ér-
tékes cikkeket. Az ^rtekes tartalmú 
szám az Actio Catolica szolgálatában 
áll és speciálisan hitbuzgalmi és er-
kölcsvédelmi kérdésekkel foglalkozik. 
Kapható Oyőrött (Káptalandomb 18) 
a kiadóhivatalban. 

Egy év után az első ba jnoki 
győzelem idegenben, *gy éve. nogy 

KSE idegenben nem tudott győzni. 
Imult vasárnap végre megtört a jég 

és sikerült Pápán otthonukban i Pápai 
Vasutast 1 :0 ra legyőzni. Mindenkep-
örvendetes teljesítmény. Lelkesedésük-
löz az uj szellemhez és a szép ered 
ményhez csak gratulálhatunk a győ 
Z'.'lmet kivivó fiuknak. A mérkőzést 
ünnepélyes zászlócsere vezette be. Az 
•?!s3 félidő nem hozott különösebb 
eseményt. Szünet után Kősze; na-
gyon akart, de a papai védelem is 

helyén volt és tisztázott A 15 ik 
percben születelt meg a mérVŐzés 
egyetlen gólja. — Molnár 16 os 
sarkáról gvönyörü és védhetetlen bom 
bagóit lőtt. Palkó jól biráskod.ift. 

M a is i d e g e n b e n j á t s z i k a KSE. 

Tapolcára utaznak, ahol a Tiacc.a; 
atszák le bajnoki mérkőzésüket. Ha a 
<SE ki tudja játszani rendes formáját 
es azzal a lelkesedéssel játszik, mint 
Két legutóbbi mérkőzésén, n>m tartjuk 
kizártnak, hogy Tapolcáról is haza-
hozzák az annyira értékes két bajnoki 
pontot. A KSE szép teljesítménye volt, 
iiogy az utolsóelőtti helyről felvonul 
ak a tabella ölödik helyére, még szebb 
enne, ha az u olsó két bajnoki mér-
kőzésen is győzve, közvetlenül nyo-
mába szegődte az éllovasoknak. A 
nerkőzést Biss vezeti le. Kisérók a 
klubhelyisegben meg jelentkezhetnek. 

Elmúlt vasárnap Kőszegen szép 
játék után a kőszegi Levente váloga 
tott.legyőzte a sárvári leventéket 2 :0 ra. 

Jutányos «&ron e ladó 
egy 3-csöves Telefunken félhálózati 
rádiókészülék az összes felszereléssel, 
lángszóróvá) együtt. Megtekinthető a 
Inp kisdóhivntalában. 

2. Nadrág szövet 126 cm „ 2.09 P 
3 Ing anya? nyers 78 erti „ --.48.3 f 
4 Ing „ fehérített 72 cm „ —.62 3 f 
5 Kék v. fekete pamut szövet 72 cm 
széles — 68.6 f. Az akció lebonyolítása 
teljesen a szabad kefeskedelem elvén 
épül és ezen anyagokra bármely ke-
reskedőnél lehe» előjegyezni, aki szö* 
veteket tafi. Ajánlatos az efŐjegyc.es 
mielőbb eszközölni, mert az előielát-
hatólag f. évi október ho 21 -ével zárul 

Köztartozás fejében lefoglalt ingók 
október hó 24-én délelflft lU órakor 
a varos najorban a legtöbbet Ígérőknek 
elfognak adatni. 

Hivatalos lovai. 
9221—1933 A burgonya betegség 

erjedesének megakadályozása és 
lövő évi termés biztosítása céljábó', 
felhivom a gazdaközör.séget, ho^y a 
velőburgonyát gondosan válogassa 
külön és annak megfelelő teleltetésé 
r<"l gondoskodjék A betegnek látszó 
burgonyát mielőbb takarmán>o/.za fe 
Azon a terület n, ahol ez evben bui 
^onya volt, lehetőleg 4 évig ne termel-
j.nek burgonyát, mert az ujaob talai 
fertőzés csak igy kerülhető el. Kivá 

natos a burgonyanak szánt területnek 

őszi mély megművelése, a teli ned 

vesség megőrzése végett. Fontos a 

gondos növényápolás, a gyakori ka 

pálás, hogy a talajnedvesség minél 

tovább megőriztessek. A burgonya 

szárat szedés után égessék el a gazdák. 

Ft lh ivo n a gazdaközönség figyelmét 

ura, hogy a vasmegyei gazdasági 

egyesület ez évben is hajlandó meg 

felelő egészséges burgonya vetőmagot 

közvetíteni olcsó vasúti tarifa mellett. 

Akik burgonya vetőmagot igényelnek, 

azok összeírás céljából, október 31 ig 

jelentkezzenek a polgármesteri hiva-

talban. 

9321-1933. Közhirré teszem, hogy 

a szüret megkezdését 1933 évi októ-

ber hó 20-ával engedélyeztem. 

9108-1938. Feihivom a közönség 

figyelmét az olcsó téliruha .V--?i és 

fehérnemű anyag akcióra, .. neiynek 

során az alábbi anyagok kaphatók: 

1. Bekecs szövet 140 cm széles 4.83 P 

Közhirré teszem, hogy Kős»?g 
város elemi kár leirási jegyzéke f. évi 
október hó 15-től okt. 30-ig közszem-
ére van kitéve az adő számviteli ügy 

osztályban. 

9148—1933 sz. FHsőbb rendelet 
alapján f.hivom a városban h kó 
hadirokkantak és más hadigondozot 
<akaí, hocy azok, akik a közeljövőben 
házalással akarnak foglalkozni, illetve 
ennek gyakorlására házalási engedélyt 
akarnak kérni, f. évi november hó 
8 ig jelentkezzenek a polgármesteri 
hivatalban 

2750—1933. Közhírré teszem, hogy 

Visvármetíye Törvényhatósági Bizto 

sárak az a'lábbi közérdekű határozatai 

a polgármesteri hivatal iktató írodájá 

b i n f. évi október hó 23 tó! 3 1 éig 

8 napi közszemlére ki vannak téve. 

amely idő alatt azok megtekinthetők és 

ellenük jogorvoslat adható be. 9360— 

1933 sz. Kőszeg szab. kir. megyei 

város 1933 évi költségvetése. 9 0 1 8 -

1933 sz. Az u. n. Pados ház megvé 

tele K5szeg szab. kir. város á'ta i 

ipartestületi közlemények. 
Értesítjük a testület nőiszabóiparos 

tagjait, hogy a „Budapest ;és Vidéke 

Ipari Továbbképző Tanfolyamainak 

Vezetősége" (VIII. Népszínház utca 8 

sz. Bpesf) kellő számú résztvevő je-

lentkezése esetén 1933. október 30-iki 

rezdettel, nőiszabó ipari szakrajztan-

folyamot rendez, mesterek és segédek 

resT^rr. — Tartama 6 hét. Tandij 35 P. 

biz mvitvany dij 2 P 10 fillér. 35 P 

10 fillér előre ;>eküldendO. — Bővebb 

felvilágosítás az Ip irtesiületben nyer 

hető 

Értesttjük t-stüleiünk t<gjaú, hogy 

i Levente Egyesület elnöksége a les' 

ületet meghivia a ma vasárnap 22-er 

délelőtt 9 órakor a Jézus Szt. Szive 

•e-pplo nban ke ;d^dö ;<t*mtisz'e}elre, 

valamin* a 9 óra 45 perc'íor kezdődő 

Levente he<nut-atóra. — B-lépődij rir.es 
Érdeklődők az ünnepeken vegyenek 

észt. 

Menetrend. 

Érvényes 1933. ok tóber 8-tól 

1934. május 14-ig. 

Kőszegrő l i n d u l : 5 28 6 47 

§ 1U.07 12 30 15.42 18 00 * 20.40 

Szombathelyre érk.: 5 56 

7 15 § 10.35 13.06 16.10 18.28 • 21 20 

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

§ 9 . t 2 13.80 14 57 • 18.41 2.'.05 

KőStegre érkezik : 6 
8-23 § 9.57 14-05 15 32 * 19 24 22.40 

Sopronból indul : 10.12 15-56 

Kőszegre érkezik: !2-44 18?n 

Kőszegről indul : H.44 14-42 3"50 

Sopronba érkezik: 12.12 17.22 6.07 

Szombathelyről Budapestre indul : 

6.10 7 25 10 40 13.26 16.15 18.42 22 25 

6) cMk hétkOznap 
*) csak raaár és ünnepnap kfttlekedlk. 

A Kőszegi Első Magyar Ne-
mez-, Posztó- és Fezgyár 

éjjeliőrt és portást 
H a d i r o k k a n -

t a k e l ő n y b e n . keres. 

K04töfl«tnyffvánltás 

Azon számos és jóleső rész-

vétért, mellyel Mejthetetlen jó 

férjem, ill. szerető apa, após, 

nagyapa, s ó i o r As fokon 

Wiedemann János 
kávés 

váratlan elhunyta által okozott 
m'lységes fájdilmunkat elvisel-
hetővé fenni igyekeztek, nem 
különben mindazoknak, akik 
drág3 halottunk, koporsóját sze-
retetük jeléül koszorúkkal és vi-
rágokkal borították, különösen a 
sopron-szo ^baihely-kőszegi Ven-
déglősök Egyesületének, az áll. 
tanítóképző íntéze* tanári kará-
nak és tanuló ifjúságának, a Kő-
szegi Tüzoltóegyletnek, és akik 
drága halottunkat utolsó útjára 
elkísérték, ezúton mond hálás 
és meleg köszönetet 

g y á s z o l ó c s a l á d . 

Árverési hirdetrfiény. 
Közhírré teszem, hogv egvik ügy-

felem megbízásából, Kőszegen a 
Wagner-testvéreknek a Kalchgra'ien-
d(ii^b?n lévő -yümötcsösében. az 
1933. év i o k t ó b e r h ó 26 n a p j á n 

d. u 3 órakor a kőszegi kir köz-
i'gyző közbenjöttével mectartandó 
nyilvános árverésen kb. 30—35 méter-
názsa id?i hegviszénát fog a K. T. 

351. § a alapián és a K. T. 347. § a 
ertelmeben a késedelmes vevő terhére 

legtöqbet ígérőnek eladatni. 
Árverési vevő köteles a vételárat, 

vételilletéket és forg. adót azonnal 
keszpénzben lefizetni. 

A széna az árverés előtt egy ó'á-
va' a haly*zJn';n ntegtekinth 

Dr . F r e y b e r g e r J e n ő s. k. 

ytlűűeiy áthelyezés. 
Értesítem a n.é. közönséget, hogy 

szabó mű helye inet 
október hó 23-útót kezdve — Kossuth 
Lajos-u. 6. sz. alól 

Király-ut 1. sz. alá %'rbaa% 
(Strucc-szállóvaI szemben) helyeztem át. 

A n. é közönség további szives 
pártfogását kérem, kiváló tisztelettel 

fftémetfí Sándor 
szabómester. 

Ugyanott tanonc felvétetik. 

S Z Ö L L Ö O L T Y Á N Y O K 
f^azai gyökeresek, gyökeres vad-

vesszök, minden bor- és toeciális 
csemeg«;faj többféle alanyokon leg-
olcsóbban és legpontosabban, 
r -lelősáég mellett beszerezh *tök álla -
rdlag ellenőrzött telepemről. (AP *gy-
z>k ingv.n.) — M é s z á r o s I s t v á n 

Nagyréde. Po;tafió< 4 

E L E K T B O 
BIOSKOP H A N O O I 

M O Z I 

! 

Vasarnap, okt. hó 22 én 

Német beszéd I 

Olympla 
Főszerepben: Nora Oregor, 

Theo Schal és Ju l la Serda. 

f Magyar hangos híradó. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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