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Az április 8 - i k i kőszegi N . E . nap 
részletes programja. 

Reggel 8 tói 10 óráig a N.E vár-
megyei szervezetének elnöke dr. Oi t f íy 
L ' j os főispán a városháza polgármes-
teri szobában fogadja az egyes falvak 
N E elnökeit és titkárait. A falvak 
kiküldöttjei a városháza közgyűlési 
termeben gyülekeznek, itt a kőszegi 
szervezet alelnökei és rendezői fogad-
ják a falvak k iküldöt t je i t . A vasútnál 
reggel érkező vendégeket a N.E. vas-
megyei kerületének elnökeit és t i tka 
rait rendezőbizoltság élén vitéz dr 
Nagy Mik lós és Zoltán Géza fogadják 
Mint már jeleztük a vasmegyei kerü 
letek valamennyi k iküldöüje, il letve 
vezetői részt vesznek a kőszegi N.E. 
üleseken és igy vármegyénknek igen 
sok illusztris vezető férfia éikezik ma 
Kőszegre és tartózkodik egész nap a 
varosban. 

Pontosan 10 órakor kezdődik a 
nőgyülés a városháza közgyűlési ter 
mében. Ezúton is felhívjuk a gyűlések 
sorozata miatl minden gyűlésnél a leg 
pontosabb kezdésre a nagyközönség 
f^yelmét és kérjük, hogy a gyűlések 
leh .'tőleg 10 .perccel előbb foglaljanak 
helyet. A női ülésen vitéz Szabadváry 
Ferenc röv id megnyitój i után Osiffy 
Lajos főispán és Pintér László kano 
nok beszélnek Ezen az ülésen bucsuz 
tatják el a Nemzeti Egység női szer 
vezetének Kőszegről távozó elnöknőjét 
Pétery Bélánét. 

' /41I órakor a főispán elnöklete 
alatt a Mulató kistermében együttes 
ülését tart ja a kerületi iminden köz 
ség elnöke és titkára) és a kőszegi 
választmány. Itt ismertetik részletesen 
a Nemzeti Egység mozgalmának fej 
lődését és jelenlegi állását az egész 
kerületben. 

7 ,12 órakor tartja meg naggyülé 
sét a Nemzeti Egység a Mulató kert 
helyiségében. 12 tői az ülés meg 
kezdéséig a városi fúvós zenekar ad 
itt szerenádot. 

V|12 órakor kezdődik a naggyü-
lés a városi fúvós zenekar Hiszek-
egyével. • Vitéz Szabadváry Ferenc 
megnyitó beszéde után a naggyülésen 
Zsindely Ferenc országgyűlési kép 
viselő Budapest, dr. Ostffy Lajos fő 
Ispán és Pintér László kanonok or-
szággyűlési képviselő Sopron beszél 
nek. A naggyülés a Himnusz elének 
lésével ér véget. Esős időjárás esetén 
a naggyülést a Mulató nagytermében 
tartják meg. 

1 órakor a Mulató nagytermében 
társas ebéd, amelyen részt vesznek a 
főispán vezetése mellett az összes 
vendégek, a kerületek kiküldöttei, z 
falvak kiküldöttei , valamint a kőszegi 
társadalom vezetői. Az ebéden is több 
felköszöntő hangzik el. Társas ebéden 
minden N.E. tag részt vehet. Ebéd 
jegyek a központ i irodában, az alel 
nököknél, a t i tkároknál és Szederkényi 
Ilonánál a női szervezet t i tkárnőjéről 
kaphatók. A 3 fogásos ebédje ,y ára 
P 1 — , előre váltandó ki, legkésőbb 
vasárnap délelőtt 11 óráig. A Nemzeti 

Egység központi irodája e napon 1 
óráig állandóan üzemben van. Itt 
minden felvilágosítás megtudható. A 
társas ebéd alatt a vátosi fúvós ze 
nekar a kerthelyiségben szerenádot 
ad, a teremben pedig a cigányzenekar 
látszik, A közebéd^n hölgyek is részt 
vesznek; 

Sorozatos N. E . népgyűlések 
a kőszegi kerületben. 

Március közepén a N. E. kőszegi 
kerületének vezetősége elhatározta, 
hogy a kerületnek mind a 31 közsé 
gében bejelentett népgyüléseket tart 
Egy jó részében a közsegeknek ezen 
népgyűlések már meg is voltak tartva 
s mindenhol egészen rendkívüli siker-
rel jártak. A taglétszámok a népgyü 
lések után még sokkal jobban felsza 
porodiak és most már nagyon sok 
Községe van olyan a kerületnek, ahol 
a községek apraja n iey ja felsorakozott 
teljes számban a N. E. kibontott zász 
laja alá. 

Március 18-án, vasárnap délelőtt 
Bozsokon kezdődöt te l a népgyűlések 
sorozata. Itt Németh Zoltán földbir 
tokos, a N. E. bozsoki elnöke nyi 
tolta meg lendületes szavakkal i 
gyűlést, arrelyen Bozsoknak 220 gaz 
dája jelent meg. A gyűlés végig a 
leglelkesebb hangulatban folyt le. A 
gyűlésen Horváth István vármegyei 
litkár és vitéz Szabadváry Ferenc 
kerületi titkár beszéltek. A végén 
Sziklai Ede kereskedő a bozsoki N.E 
titkára terjesztett elő egy nagyobb, az 
egész községet érdeklő közérdekű 
kérelmet s a Himnusz eléneklésével 
fejeződőtt be a nagysikerű gyűlés. 

Ugyanaznap Cákon és Velemben 
tartottak még népgyüléseket. Itt is 
Horváth István és Szabadváry Ferenc 
beszéltek. Velemben mintegy 100 
gazda, Cákon pedig 70 gazda hall 
gatta végig a nagysikerű gyűléseket. 
Cákon Grastyán István tanitó a N E. 
titkára vezette be az ülést, Velemben 
pedig Talasz József biró a N E. ve-
lemi elnöke tett fogadalmat arra, hogy 
Velem község zárt sorokban sorako 
zik fel a N. E. zászlója alá. 

Március 21 én Doroszlón volt 
népgyűlés, amelyen a község minden 
gazdája, mintegy 120-an megjelentek. 
Itt Széles Gábor ig.tan. a N.E. titkára 
nyitotta meg a gyűlést s utána vitéz 
Szabadváry Ferenc tartott előadást. A 
gyűlés eredményeként azok is cso-
portosan jelentkeztek a felvételre, 
akik még eddig nem tartoztak a szer-
vezethez. 

Március hó 26 án Kis- és Nagy-
asszonyfalván az egész község apraja-
nagyja, mintegy 300-an, zsúfolásig 
megtöltötték a termet. Itt Polgár 
József N. E. elnök nyitotta meg a 
népgyűlést, utána vitéz Szabadváry 
Ferenc beszélt. Reámutatott azokra a 
belső viszályokra, amelyek e két falu 
belső életét teljesen szétdúlták es 
kérve-kérte a lakósságot, hogy nyújt-
sanak egymásnak békejobbot. A gyű 
lés sikerére jellemző, hogy azt meg-

előzőleg csak 8 tagja volt a község-
ben a szervezetnek s néhány nap alatt 
úgyszólván az egész falunak lakós-
sága kerte felvételét a szervezetbe. 

Ugyanaznap tartották meg nagy-
sikerrel ugyanolyan ertdménnyel Söp-
tén is a népgyűlést, ahol Hodászy 
József községb ró N. E. el. megnyitó 
szavai után vitéz Szabadváry Ferenc 
tartott előadást a mintegy 150 főnyi 
hallgatóságnak. 

26 án este Perenyéa volt népgyü 
lés, ahol a termet zsúfolásig megtöl-
tötte Perenye lakóssága. Itt vitéz 
Balogh János kereskedő N. E. elnök 
nyitotta meg az ülést, amely után vitéz 
Szabadváry beszélt, majd egy hosz 
sz»bb, hazafias, lendületes és lelkesítő 
btszéddel Heisz Alajos igazgató tanitó 
N. E. titkár zárta be a népgyűlést, 
anelynek hangulata különösen lelkes 
és emelkedett volt. Az ülés eredmé 
nyeként maguktői jelentkeztek azok 
is, akiket eddig ellenzéki vezetőknek 
gondoltak és tartottak a faluban a 
szervezetbe való belépésre. 

Március hó 28 án Nemescsón 
volt népgyűlés, ahol szintén mintegy 
200 gazda részben pusztacsóiak is, 
töltötték meg 58 fővel gyarapodott, 
ugy, hogy a mostani 138 as taglétszám 
a falu lakósságának 80% -át jelenti. 

Húsvéthétfőn volt a nagygencsi 
népgyűlés. Itt Mészáros Antal felső-
házi tag nyitotta megemelkedett hangú 
beszéddel a népgyűlést, amelyen jelen 
volt Nagygencs majdnem minden 
gazdapolgára, akik zsúfolásig töltötték 
meg a kulturház nagytermét. A meg 
nyitó beszéd után vitéz Szabadváry 
Ferenc és Horváth István beszéltek. 
A kitűnően sikerült népgyűlés Mészá 
ros István zárószavaival ért veget. A 
naggyülés sikerét mutatják a következő 
számok: Nagygencsen már kezdettől 
fogva igen szép eredményt ért el az 
N E. szervezkedés, mert már legutóbb 
258 tagja volt. Ez a létszám a leg-
utolsó héten ujabb 300 taggal gyara-
podott ugy, hogy jelenleg a szervezet-
nek 658 tagja van, ami azt jelenti, 
hogy a kerület eme legnagyobb köz 
ségében a lakósság 75%-a sorakozott 
fel zárt sorokban a N. E. zászlója alá. 

Megkapó körülmények között 
folyt le április 4 én a tömördi nép-
gyűlés, ahol szintén zsúfolásig töltötte 
meg a falu lakóssága a termet. Tud-
valevőleg e községben egészen lehe-
tetlen állapotok vannak. A lakósság 2 
pártra szakadt s valósággal gyűlölettel 
néznek farkasszemet egymással. A 
népgyűlésen vitéz Szabadváry Ferenc 
beszélt és beszédjének végén reámu-
tatott arra, hogy milyen romlásba sza-
lad a falu, ha a lejtőn meg nem áll 
és egymással ki nem békül. Hivat-
kozott a falu lakósságának a horvát-
ságnak mindig hazafias magatartására 
s kérte őket. hogy kössenek békét. A 
népgyűlés végén megkapó jelenet kö-
vetkezett. Az asszonyok sirása közben 
szólalt fel a két egymással szemben-
álló tábor vezetője Koledits István 
kisbirtokos megyebizettsági tag, aki 
megkapó szavakban mutatott reá, 
hogy a falu érdeke tényleg a béke s 

kérte, hogy kövessék a jótanácsot. 
Ezúton Káldi Sándor urodalmi ispán 
szólalt fel ugyancsak a béke szükségét 
hangoztatva. Megkapó jelenet volt. 
amikor az egész falu szine előtt a 
két tábor vezetője Szabadváry felké-
résére kézfogással pecsételte meg a 
békét és ígérték meg a jövőre ennek 
betartását. 

Ápril is hó 5 én Ludadon és Se-
regélyházán volt együttes népgyűlés, 
ahol mintegy 100 gazda hallgatta vé-
gig a népgyűlést. Itt Horváth István 
és vitéz Szabadváry Ferenc beszéllek. 
A végén Geiger József tanitó gyúj tó 
hatású beszédben mutatott arra reá. 
hogy Ludad és Seregélyházának is egv 
emberként kelt felsorakoznia az N. É. 
zászlója alá. 

Az ugyanaznap megtartott nagy-
csömötei népgyüléssel záródott egye-
lőre a gyűlések sorozata. Nagycsömö-
tén ott volt Nagy és Kiscsömöte majd 
nem egész lakóssága Ez a község • 
népgyűlés előtt is már egy emberként 
100%-osan lépett be a szervezetbe. 
Itt is Horváth Ferenc és vitéz Sza-
badváry Ferenc beszéltek s a gyűlés 
végén if j . Horváth István kisgazda 
N. E. titkár meglepően szép gondola-
tokkal tele frappáns beszédben kö-
szönte meg a szervezet eddigi nagy 
támogatását a község és egyének 
ügyeiben. 

A kerület többi községeiben is 
megrendezik ápril is és május hó fo-
lyamán községenként a népgyüléseket. 

Jtíindenféle rovat. 
Gömbös Gyula mondja s ezen 

kijelentése a mai kőszegi N. E. nap 
alkalmával különös jelentőséggel b í r : 

A Nemzeti Egység gondolata elindult 
hódító útjára, hogy a nemzeti célok 
szolgálatában megbonthatatlan egy-
ségbe forrassza a magyarságot. Az 
ország minden táján egyre többen és 
többen sereglenek a k ibontot t zászló 
alá, hitet tenni a magyar testvériség 
mellett." 

— o — 
A mai N E. nap örömére még 

egy Gömbös kijelentést, amely szin 
tén nagyon aktuális: „A rátarti ma-
gyarok ideje elmúlt, most a dolgozó 
magyarok ideje van A rátarti magya-
rok megbuktak, a dolgozó magyaroké' 
a j övő . ' 

— o — 
Nincs és nem is lehet fogalma a 

közönségnek a N. E közérdekű mun 
kájáról, Most már nem is százaiba, 
hanem a közérdekű ügyek és a jogos 
magán sérelmek ezreibe avatkozik 
és ér el valóban fontos eredményeket 
a N.E. városi és kőszegi kerületi szer 
vezete. Hogy legalább fogalma legyen a 
közönségnek arról, milyen irányban 
dolgozik az N. E., felsorolunk 
egy-két példát. ^ 

— o — 
Egy kőszegi nyugdijas. 15 éve 

nem tudta megkapni Csehországbö' 
hadikölcsön kötvényeit, bár mindent 
elkövetett. Legutóbb azután a N. E. 

Egyes szám ára 10 fillér. 
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vette kézbe. Csakhamar itt volt Varga 
Imre államtitkar értesítése, amelybe? 
Jelzi „a külügyminisztériumhoz irt át 
a pénzügyminisztérium egyidejűleg és 
arra kérte, hogy járjon el a cseh 
sz'ovák kormánynál az értélpapirok 
megszerzése és megküldése ügyében." 
S ami 15 évig nem siketült, most 
sikerült, húsvét elölt a papírok való 
ban meg is étkeztek. 

— o — 
Nem a kőszegi N. E vindikálja 

magának e tekintetben az eredményi, 
mert hisz más városokban is meg-
indult a mozgalom, de talán Kőszegen 
lettek meg a N. E. révén az első 
lépést, hogy a húsvéti kettős ünne-
pekre való ttkintettel folyósi'sák * 
tisztveselók és nyugdíjasok részéri 
már az iinnepek előtt a havi fizetése-
ket. Megtörtent a kedvező döntés 

— o — 
Egy különösen szegény, nyomor-

gó falu részére külön inseg segélyt 
tudott biztosítani a szervezet s e réven 
13 család 65 családtaggal részesül' 
egesz külön segélyben. Egyik köz-
ségünk igen nagy bajban volt dtcem-
ber végén adóügyekben. Ha itt nem 
avatkozik bele a szervezet a legener 
gikusabban, furcsa világ lett volna t 
községben. 

— O — 
Nagy bajban volt egy másik köz 

ség takarmányköicsöneivel. Ismetelt 
interveniálások az országos központi 
Hitelszövetkezetnel olyan eredménnyel 
jártak, amilyenekre az érdekelt gazdák 
saját maguk sem számítottak. 

—-O— 
Keserves helyzet volt a kőszegi 

Cipészeké. Fe losz la t ták szállító cso-
portjukat. Nem kaptak állami szállí-
tásokat. A N E. nagyon belefeküdi 
ez ügybe és húsvéti pirostojásra meg 
» jött a kedvező döntés Fabinyi 
Tihamér kereskedelemügyi miniszter 
tői, aki a főispánnak ez ügyben leg 
atolsó, 111—21 iki felterjesztésére már 
március 28 án a következőkép vála 
szolt: ,Felterjesztéseitekre ertesitelek, 
hogy a kőszegi cipész közszállitási 
csoport megalakulását ludomásul vet 
tem és gondoskodni fogok róla, hogy 
a legközelebb kiadandó munkák szét 
•aatasánál a kőszegi cipesziparosok 
munkaalkalomhoz jussanak". 

— ©—-
Egyszóval megszámlálhatatlan köz-

érdekű ügyben s jogos magánügyek 
ezreiben jár el a szervezet, kivizsgálja 
a helyszínen a bajt, megfontolja hol 
és hogyan lehet segíteni s akkor az 
Után gyerünk, de nem ám aktázással, 
bürokratikus fontolgatásokkal, ide-oda 
tologatással, hanem a legenergikusabb 
intézkedésekkel a legrövidebb uton 

— o — 
Persze csodákat a szervezet sem 

tud csinálni, de végre van egy hely 
ahova a községek, testületek, egyenek 
nen csak panaszkodni járhatnak, ha 
nem ahol va'óban mindent el is kö-
vetnek, hoj<yhi arra van pgy lehető-
ség, orvosolják is a bajt. Főcél, az 
igai*ág érvényesüljön mindenhol. 

— o — 
Zsembery Gyula a Magyar Tu 

rista Szövetség elnöke irt megint 
lapunkrak E deklédik, mennyire van 
nak a Hörmann-fonasi menedekház 
épiiktzesévtl s újból is hangsúlyozza 
hogy a Turista Szövetség utazási iro 
dája szívesen f i t rez olcsó kocsikai 
stb., hogy ezzel is ellensúlyozza az 
ko t i kö oszliák propagandáját. 

Nagyon szükséges volt már, hogy 
a Karpátegyesület Irottkői osztálya 
meg alakuljon, mert igazi turista pro-
pagandát csak a turista központokon 
kertszt&l téphetünk ki. Aki figyelem 
mel kisérte a húsvéti kirándulásokat 
és rendezéseket (a pei t i If-pok mind 
lehozta*) meg l igy lh '4ék, hogy százai' 
jendettek mep -trandulásoknak ? 

különböző turistaegyesületek az országi 
minden részébe. Kőszegre azonban, 
ahova pedig a Máv. szintén beálli 
totta a turistakocsikat, csak a Kárpát-
egyesület rendezett kirándulást. Ha 
nem volna meg az irottkői alosztály, 
ez sem rendezett volna. 

— o — 
Dr. Fabinyi Tihamér kereskede-

lemügyi miniszter kijelentése azzal 
kapcsolatban, hogy felállította a mi 
l iszteriunban hz .idegenforgalmi és 
urisztikai ügyek" osztályát. „A kő-

szegi hegyvidéknek a turista forga-
omba való in'enzivebb bekapcsolása 

és fejlesztése ugyancsak élénken fog-
lalkoztatja uj szakosztályomat." 

—o — 
A Budai Napló áívette teljes egé 

szében a kőszegi gtológiai kutatások 
ügyében irt cikkünket. Cikkének be 
vezetőjében ezt írja „Kőszeg városá 
nak mar régi óhaja, hogy a környező 
hegyeit geológiai szempontból részié 
tesen kutassák át. Egy legújabb bánya 
mérnöki kimutatás szerint ugyanis 
Kőszeg környékén mangán található, 
amelyet most Angliából hozunk be, 
mert Európ.ban máshol nem fordul 
elő és nélkülözhetetlen az acélgyár 
'ásnál, Kőszeg környéke tele van 
gyógyhelyekkel: Tarcsafü/dő, Sava-
nyúkút, Kabold. Balf. Ebből az kö-
vetkezik, ha fúrásokat végeznének. 
Keszegen is akadna gyógyforrás 
Azonban szakértők, kellő irányítás és 
pénz hiányában ezt az elszegényedett 
város nem képes eszközölni. Még az 
Európában oly ritka mangán bányá 
szásra sem akad vállalkozó, inkább a 
távoli Angliába küldjük érte a súlyos 
ezerpengősöket." v. Sz. 

A TESz ápril is 8-án ma vasárnap tart ja 
alakuló ülését Kőszegen. 

A TESz (Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége) kőszegi kerületi alakuló 
ülését április hó 8 án vasárnap délután 
fél 3 órakor tartja a Bálházban (Mu-
lató kisterme). A TESz Kőszegen rlső 
nagyszabású ülését Kőszegen 1932. 
március hó 15 én dr. József Ferenc 
főherceg a TESz kormányzó elnöké 
nek elnöklete alatt tartotta. A TESz, 
amely alapszabályszerűen minden po-
litikát kizárva a revízióért, a magyar 
társadalom és az egyesületek össze-
fogása révén a magyar jövéért küzd 
most egyre erősebb és fokozódó te 
vékenységet fejt ki és bevonja mükö 
désébe a falvakat is A kőszegi kerü-
let községeibe is most van alakulóban 
mindenhol a TESz helyi elnöksége. A 
községek kiküldöttjei is részt vesznek 
az április 8 iki kőszegi TESz ülésen, 
amelyre a TESz kőszegi kerületének 
vezetősege meghivia a hatóságokat, 
a TESz-be belépett egyesületeket, 
azon egyesületeket amelyeknek belé 
pésére a TESz nagy súlyt helyez, a 
TESz orsz. központjának választmá 
nyába egyesület által kiküldött megbi 
zottjait és a TESz kőszegi választmá-
nyába meghívott s jelentkezése által a 
TESz kőszegi választmányába felveti 
választmányi tagokat. Az ülésen érdek-
lődőket, akik szintén be akarnak kap 
cso'ódni a TESz munkájába, szívesen 
iát a rendezöseg. Az ülés részletes 
prograrr j i a következő: 

v i l tz Szabadváry Ferenc elnöki 
negnyitója, Dr. Javornitzky Jt-nő a 
keresztény alkalmazottak nemzeti 
szövetsegének vezértilkára, a TESz 
orsz. társelnöke és kiküldöttje ismer-
teti a TESz céljait. Dr. Ostffy Lajos 
iőií-pán felszólalása. D r . Ujvary Ede 
szombathelyi polgármester mint a TESz 
vasmegyei elnökének záró szaval. 

Villanymotorok blok-
kolását ( cavare lhár i tás . A i ) 

Jöjjetek kőszegiek at let izálni! 
A legutóbbi olimpiászról érkező 

hirek sokunk szemébe örömkönnyeket 
csaltak, mert maroknyi nemzetünk na 
gyon sok számban p ldásan megálta 
a helyét. Az örömkönnyek mellett 
azonban megjelentek a fajd domkönnyei 
is, mert szomorúan kellett tapasztal 
nunk. hogy a test kuliuszána* egyik 
legnemesebb ágában, az atlétikában 
nagyon alulmaradtunk. S azok, akik 
efölött gondolkodóba estek, a/.t hiszem 
mindannyian arra a megallapodásró 
jutottak, hogy az atlétika nálunk, kii 
lönösen a vidéken, nem részesül ab 
bőn a megbecsülesben, amelyet meg 
érdemelne. Egyrészt kevés azoknak a 
száma, akik atletizálnak, másrészt a 
nagyközönség közönbösen viselkedik 
vele szemben. Különösen megallapit 
hatjuk ezt a vidékre. Ma az atlétika 
Budapestre koncentrálódott, a vidékér, 
csak elvétve találkozunk vele. Pedig 
hol van sz egészseges ifjúság, hol van 
a nyers erő, ha nem a vidéken? Finn 
ország átlétái nagyobb reszt a vide 
kékről rekiutálódtak s milyen szép 
erednényekel értek el az olimpiászon 
Finnország a vidékre támaszkodott, a 
nyers, de hatalmas erőtől táplálkozoti 
s nem csalatkozott. Ha pedig ez így 
van, akkor a jövő szempontjából egyik 
legfontosabb feladatunk, megmozgatni 
a vidék ifjúságát s felrázni közömbös 
ségtől a vidék közönségét. Ez a gon 
dolat vezette a KSE vezetősegét, ami-
kor felvette programmjába az atlétika 
felélesztését s ebbe a munkában széles 
körben akarja bevonni Kőszeg ifjúsá-
gát és közönségét. Nehéz munkára 
vállalkozott, de fűti annak a tudata, 
hogy nincs olyan nehézség, amelyei 
ne lehetne erős és kitartó akarattal 
leküzdeni. Ehhez a nehéz küzdelem 
hez azonban elsősorban tirátok van 
szükség kőszegi ifjúság. A ti i f júi lel 
kesedéstekre, a ti erős akaiatotokra, a 
testi rugalmasságtokra és erőtökre. 
Ha ti erős elszántsággal sorakoztok e 
nemes törekvés zászlója alá, akkor a 
győzelmet már nagy részbe kivívtuk. 
Jöjjetek hát bizalommal, i f jú szivetek 
teljes lelkesedésével, ösztönözzön ben 
neteket annak a tudita, hogy önzetlen 
munkátokkal, ha kicsiben is, de hoz-
zájárultok a magyar atlétika fellendi 
tésthez. Mutassuk meg, hogy a vidék 
is tud erőt mutatni, hogy a vidék is 
tud jó atlétákat kitermelni. Nem ke-
vésbbé fontos erőforrás azonban eh-
hez a szép és értékes munkához a 
társadalom rokonszenve és lelkesedése 
az atlétikával es az azzal foglalkozók 
kai szemben. Ébredjünk hát fel e teren 
mutatkozó közönyösségünkből, kisér 
jük figyelemmel ifjuságunk munkáját, 
értékeljük azt méltókeppen, gyujtsunk 
tüzet az ifjú szivekbe s anyagi es er-
kölcsi erőink teljes latbavetésével tá-
mogassuk az atlétikát. Szolgáljon péi 
dául a régi görögök lelkesedése, akik 
buzdításukkal, értékelésükkel nagy 
teljesítményekre vitték a görög iljusá 
got. Formaijuk át magunkat olyanná, 
mint az a görög 8pa volt, aki fiának 
győzelme fölött érzett örömébe ször-
nyelhalt. öreg szivek lelkesedés* 
gyorsan lángra lobbanthatja az amúgy 
is lobbanékony ifjúság szivét. 

Erős a meggyőződésem, hogyha a 
vidak ifjúsága és közönsége e terer 
is megmozdul s lelkesedése nem szal 
maláng lesz, akkor a jövő olimpiászo-
kon már a vidék is kiveszi részét a 
nagy munkában s a nemzetek nagy 
küzdelmeben e téren is méltó helyei 
foglalunk el. Adja Isten, hogy igy 
legyen 1 

A KSE terre szerint hetenkint két 
délután lenne az atlétikai tréning, 
dt.isíAnok^t kellő jelentkezés esetén, 

ru'iyi »• őrlemények tekintetbe véte . . . a . y r, i • >, y r l . ) l • leK in ie tDe V d e 
szakszerűen végal SP IELMANN é»|i^vci, később állapítják meg. A jelent 
KRAUSZ rád ió ér v i l i m - ^..Kezők 'eljesen díjmentesen, szakfel 
«z«nüzlet. Fó tér , l»i»«er-há_. • I ügyelet mellett atlétizálhatnak, hasz-
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b e v á l t a k a meqhiilés első 
jdainél és fáfájámáJ, 

Kapha tó g y ó g y s z e r t á r a k b a n ! 

nálhatják az előirt időben a felszere-
lést. Egyetlen előírás, KSE tagság! 
— Jelentkezni a KSE nél, Pödör 
Bélánál, Schcdl Mártonnál (Városháza) 
es Imre Jenőnél (Főtér 10 sz. üzlet) 
lehet. P. B. 

Olcsóbb lett a telefon, 
Régi óhaj teljesül, de csak rész-

ben. Az állomás belépési diját a vidéki 
lálózatokban 40 penj j l rő l 8 pengőre 
szállítottak le. Ü4 pengő helye t 4 pengi 
belépési dij jár. 

A mellékállomás belépési dija 
valamennyi hálózatban 25 pengő he-
lyett 4 pengő. 

A konnektor belépési dija az ad-
digi 5, illetőleg 10 peng i helyett 1 es 
2 pengő. 

Azokban a vidéki hálózatokban, 
ahol az előfizetik száma 101—200 
között van, a beszélgetésenkinti díj-
szabás, a közönség általános ékajára 
átalányrendszerüvé változik s havi 12 
pengéért, illetőleg ikerállomásnál fl 
pengőért a helyi forgalomban korlát-
lan számú beszélgetést lehet folytatni. 

Vonalfenntartást áthelyezési és át-
írási dijak. Vidéki közhasználatú táv-
beszélökalózatokban a külterületi vona-
lak fenntartásáért kilometerenkint eddig 
járó évi 28 80 pengő dij 24 pengőre 
csikként. 

A házon belül áthelyezés dija vi-
déken 3 pengő, házon kivül vidékan 
30 pengő helyett 7 pengé. 

Az állomás átirási dija valamennyi 
hálézatban 10 pengő helyeit 2 pengő. 

Ikerállomást nemcsak lakás céljaira 
szolgáló, hanem ha ezt az előrelát 
ható forgalom megengedi, bármely 
helyiségben be lehet rendezni. 

Fürdő- és nyaralóhelyeken idéleges 
állomást egy, időszakos állomást n«gy 
hónapra is lehat berendezni, ha a i 
előfizatő a berendezéssel járó tényle-
ges kéltséget megfizeti. 

A póstai levelezőlapoknál az el lal 
litási kö.tség fejében szedett 1 és 2 
fillér felár megszűnt. 

„Táviratnyomtalvány" címen uj, 
oicsó táviratfaj vezetteti* be, amely 
körlevelek, reklámok, meghívók stb. 
tavirati továbbítására használható, ha 
azonos szöveggel legalább 20 címzett 
részére adják fel. Dija helyben 20 
szóig, vidéken 10 szóig 40 fillér 
további szavankint 4 fil lér. 

O l c t ó c I p ő v á l A r ! M i n -
den igényt kielégítően beszerezheti 
cipószfikségletét a Cipőiparosok Fl tér 
10 számú üzletében. (Freyberger cég-
nél.) A legdivatosabb nfli, férfi as 
gyaimekcipők, továbbá mindennemű 
torna, tennisz és idényciplk kaphatók 
rendkívül jutányos áron. Ugyanitt ja-
vítások gyorsan és feltétlen pontosan 
elkészülnek. Araink és a minőség lesz 
a legjobb reklám számunkra. Tekintse 
meg vételkényszer nélkül cipőinket. 
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HÍREK 
Kinevezés. Auguszt Imre hely-

beli helyettes számtisztet, aki a közel 
mult napokban tette le Budapesten 
az államszámviteli ál lamvizspát, a fő 
jgpán Kőszeg városához számtisztté 
nevezte ki Auguszt Imre az esküt 
azonnal le is tette. 

Ke t tős e l jegyzés vo l t húsvét-
hétfőn a Gratzl- csaladban. Gálhidi-
Gratzl Krisztát eljegyezte Missits Emil 
budapesti székes fővárosi tisztviselő 
Szekendy Erzsikét pedig dr. Gratzl 
G)u l ; zenetanár ügyvédjelölt . 

Vetitettképes előadás a Duná 
rói és a Kazán szorosról. Mim 
mar jeleztük, a TESz rerdezésében 
igen erdekes előadást tart a Dunáról 
a városunkban tartózkodó Serényi 
Karoly hajóskapitány, aki évek hosszú 
során járta — mint hajóskapitány — 
a Dunát Passautól a Fekete tengerig 
Majdnem 150 érdekesebbnél érdeke 
sebb vetített képet mutat be az elő 
adás keietén belül és különösen a 
Kazán szoros minden szépségét mu 
tatja majd be. Az előadast belépő 
dijak nélkül rendezi meg a TES*, de 
két önkéntes adományokat a rende 
zési költségekre. Az esetleges tiszta 
bevételt a TESz a stájerházi kápolna 
épitési alapra fordí t ja. Az előadáson 
mindenkit szívesen Iát a rendezőség 
Az előadást jövő szombaton este V,7 
órakor a főgimnázium dísztermében 
rendezik meg. Az előadás iránt élénk 
érdeklődés mutatkozik szombathelyi 
turistakörökben is. 

A Nemzeti Egység központi 
i r o d á j a ma kora reggeltől egészen 
délután 2 óráig megszakítás nélkül 
nyitva van. A központ i irodában Vágó 
Sardor nyűg. százados áll a felek 
rendelkezésére és ad útmutatásokat 
vagy felvi lágosításokat. Ebédjegyek 
delelőtt 11 ó lá ig ugyanitt kiválthatók. 
Nemzeti Egység jelvények egy pen 
gőért igazolvány felmutatása mellett 
kaphatók. 

O r v o s i h i r . Dr . Tátrai Kálmán 
orvos fogorvos, fogorvosi rendelőjét 
Várkör 51. szám alatt (Dr. Kovács-
féle ház) megnyitotta. Rendel délelőtt 
0 - 1 2 ig és délután 2 - 6 - i g . 

A Stefánia Szövetség f .hó20 
án tartja évi rendes közgyűlését a 
városháza tanácstermében d.u. 5 kor. 
Tisztelettel kéri a tagok és érdeklődők 
pontos megjelenését. Tárgysorozat : 
1. Elnöki megnyitó. 2. Beszámoló az 
intézmény működéséről. 3. Indítványok 
4. Elnökválasztás. 

B o d á n M a r g i t v á r o s u n k b a n . 
Kőszeg iskolánkivül i népművelési bi 
zottsága rendelésében Bodán Margit, 
a rádió csaloganya városunkba is «1 
látogat es ápri l is 11-én, szerdán este 
8 órakor a Bálházban fog fellépni. A 
magyar nóta est során Bodán Margiton 
kivul Kubányi György is magyar nó 
Iákat fog előadni cigány kísérettel 
Ugyancsak ezen az estén a helybeli 
állami tanítóképző intézet zene \s 
énekkara is közreműködik. A nivós 
est uant már eddig is nagy érdeklő-
dés nyilvánul meg. Jegyek Róth Jenő 
könyvkereskedésében és az Emerica-
numoan válthaték. I. hely 80 f., II. 
hely 60 f., ál lóhely 80 fil lér. Utána 
Plechlnél 80 fi l lérért disznótóros va-
csora cigányzenével. 

A Stefánia SzOvetség havi össze 
jövetele f. hó 10 én d.u. 5 órakor lesz 
á városházán a főjegyzői irodáoan 
A munkatársak szíves megjelenését 
kéri a vezetőség. 

Teniszlabdák beszerezhetők a 
FGler 10. számú üzletben. Garantál 
>dei töltésű Dün lop l a t d a tucatja 28 
P *ngö , Dünlop service labda 2 3 p e n g ő , 
Hannover elsőrendű versenylabda tu 
catja 24 P. 

Az E v a n g . I f j ú s á g i Egy le t hús-
vé t i h a n g v e r s e n y e Az ev. ifjúság 
zenekara most már nem alc almi ala 
kulat többé, hanem komoly tényező, 
ameilyel Kőszegen számolni kell. Az 
évente 2—3 szor megismétlődő hang 
versenyek sikerei tanúskodnak fejlő 
déséről, életképességéről, a zenében 
rejlő erőről, a karmester rátermettsé 
géről. A húsvéti műsor egyes számai-
hoz a következő megjegyzéseket fűz 
zük. A Péter-féle Nyitány a legsikerül-
tebb műsorszámok egyikének mond 
ható. A zenekari hanghatárok kitűnően 
k idomborodtak és a legprecízebb össz 
játékban jutottak kifejezésre. Bácz 
János által interpretált Pastorale Fan 
tafie általános tetszést váltott ki. A 
szólista határozott játékról, kifogásta 
lan, tiszta intonációról és vonókeze 
léstői tett tanúságot. Szép reményekre 
jogosító h^gedüjátékát sok tapssal 
ju'almazták. Ezután a közkívánatra 
műsorra vett zenekari szám követke 
zet», t.i. Dvorák kedves Humoreskje. 
Horváth István klannetszólója. Kifő 
gástalan játékának annyival inkább 
örülhetünk, mert a fuvóhangszereken 
való szólózást mindinkább elhanyagol 
ják manapság. Ugyancsak lelkes taps 
ban volt része Ribarits János cselló 
számainak is. Hangszere egyike i 
legrokonszenvesebb hangszereknek, 
mely hasonlóan a hegedűhöz szinte 
sírva zengi el a rajta eljátszott darabot 
Bomba sikere volt az Arató triónak. 
Ez a színvonal, technikai kivitel és 
komoly felkészültség tekintetében is 
nagyszerű kamara-számot minden elis-
merés megillet. Zongorán if j. Arató 
István, csellón Arató József, hegedűn 
Arató Frigyes játszott. A zent kari 
együttes többi számai is mind gyönyö 
rüen sikerűitek. A hangversenyen részi 
vett közönség igaz lelkesedéssel tap 
solt ugy a zenészeknek, mint a rokon-
szenves. fiatal karmesternek. 

A Stefánia védőintézet hirdet 
m é n y e . Folyó hó 8 tói 22 ig tanács 
adó rendeléseinket csecsemők és kis 
dedek (3 éves korig,) részére a rendes 
napokon (vagyis kedden, csütörtökön 
és Szombaton), azonban csak d. e 
11 —12 óra között tart juk meg. 

Vezetőség 
P a s s i ó j á t é k . A kőszegi Kath. 

Legényegyesület műkedvelő gáidáia 
háromszor mutatta be telt házak elótt, 
a megszokott sikerrel : Dr . Pusch 
Ödön „Passió" cimü vallásos drámá 
ját. A tömegjelenetekre épitett darab 
ban az egyesület majdnem minden 
lagja szerepel. A főbb szerepeket 
Scheck József (Jézus), Záborai Jenő 
(Júdás), Dombay Ilus (Magdolna) es 
Kócián Dezső vitték. A rendezési 
munkát Gerencstr László tanitó végezU 

Sajnálatra méltó emberek, akik 
rheumától szenvednek ! Könnyen se-
gíthetünk azonban rajtuk néhánv 
A s p i r i n tablettával. A tablettán látható 
B a y e r kereszt szavatol a valódiságáén 
és jóságaért. 

M e g h i v ó . A Concordia férfidal 
egyesület fo lyó hó 15 én d. e. fél 11 
órakor az ipartestület közgyűlési ter-
mében tartja ez évi rendes közgyűlését, 
melyre az alapító, pártoló és mük< dő 
tagokat meghívom és kérem a szíves 
és pontos megjelenést. 

Dömötör Gyula elnök 
ö n g y i l k o s s á g o t követett el nagv 

pénteken Frank Antónia 57 éves kő-
szegi la \ós, az Erzsébet gyámolda 
lakója. Lakótársai előtt gyakran p i 
naszkodott gyógyíthatatlan betegségé-
től és többször kijelentette, hog) 
megunta életet. Nagypénteken reggel 
eltávozott a gyámoidaból. Déltájban 
akadtak rá Koczor János és feleíége 
^ Pogány-hegy egyik szőlőjében hol-
ran. Az életunt asszony lepedőből 
ler íeszleit szalagból késiitett kötelet: 
. i t a l akasztott? lel magát. Husvétv 
iainap temel t** el. 

A ma i N. E. nap a l k a l m á b ó l 
lapzártáig beérkezett előzetes érte 

sitések szerint a következő vendégék 
érkeznek várdsunkban: a főispán kí-
séretében Chernel Ernő főispáni titkár, 
vitéz Arvay Ferenc vármegyei titkár, 
Horváth István vármegyei titkár, Cell 
dömölkről dr. Hetthésy Elek N E 
keiüleli elnök és dr. Szekeres Pál 

gyvéd kerületi t itkár, Szentgotthárd 
tói dr. Kőnig Sándor kerületi elnök 
és dr. Székely Ernő kerületi titkár 
Körmendről Wallach Gyula főerdő 
mérnök kerüi t t i titkár, dr. Tornyos 
György ügyved és dr. Legáth Gábor 
orvos körzeti elnökök, Szentgotthárd 
íól dr. Horváth Pál szolgabíró, Szom 
bathelyről dr. Csupor Sándor kerületi 
elnök, vitéz Széli Mik lós titkár, dr. 
Esső Sándor és dr. Varasdy Sándor 
N.E. elnökök. Sopronból Pintér László 
kanonok orsz gyűl. képviselő. Jánossy 
Gábor orsz.gyűl képviselő Szombat 
helyről, Budapestről napilapok képvi 
se'etében vitéz Pélöskey János újság 
iró. A TESz ülésére Javornitzky Jenő 
TESz társelnök a KANSz vezértitkára, 
dr. Ujváry Ede polgármester Szom 
bathelyről mint a vasmegyei TESz 
elnöke, dr. Gombás József ügyvéd 
a TESz szombathelyi főtitkára. 

A N. E. mai társasebédjére 
feltétlenül kiváltandók az ebédjegyek 
legkésőbb delelőtt U óráig a N. E 
központi irodájában. A társas ebéd 
alatt a Bálház kertjében szerenádot ad 
a városi fúvós zenekar, a teremben 
cigányzene játszik. 

Sertésorbánc elleni o j tásl Akik 
sertéseiket orbánc ellen oltatni kívánják 
f. évi április hó 18 ig jelentkezzenek 
a városháza I. em. 26. sz. szobájában 
ahol a tulajdonos neve, lakhelye, az 
oltandó sertések darabszáma és da 
rabonkénti sulyuk jelentendő be. — 
Ugyanott az oltásra vonatkozó egyéb 
felvilágosítás is megtudható. 

A tavasz kezdetén vagyunk 
Ápri l is hó 1 ével kezdődött a második 
negyedév, miérl is kérjük m. t. elő 
fizetőinket, hogy a helyi sajtót minél 
nagyobb számban továbbra is támo-
gatni szíveskedjenek. Hátralékosaink 
figyelmét pedig felkérjük kötelezett 
ségük mielőbbi teljesitesére. A kiadó 
hivatal. 

A m. kir osztálysorsjáték fő-
á r u s i t ó i k é r i k , hogy akik a postán 
küldött sorsjegyek arat még nen 
egyenlítették ki, szíveskedjenek a 
megfelelő összegei azonnal megfizetni, 
mert a nyereményigény és minden más 
log csak u . y biztosítható, ha a sors-
legvek ára a megállapított 30 fillét 
költségátalánnyal együtt az .április 14-i 
húzás előtt kiegyenlittetett Ha azon-
ban bármely oknál fogva a sorsjegye 
kt t sem akarják megtartani, kegyes 
kedjenek az illetékes helyre visszakfli 
deni, mert a főárusitóknak kárt okoz 
nak, ha azokat nem küldik víss?a, 
ugyanis jogosan számolnak azzal, 
hogy a visszanem kapott sorsjegyek 
el vannak adva. 

Éleslövészet. 1934. évi április 
hó 16-tól ápril is hó 28 ig bezárólaa 
ünnepnapokat kivéve reggel 7- tő l 19 
ó rá igaCák község—cáki erdő—Irány 
hegy (Zeigerberg) Pogányi borpincék 
és Kőszeg—kőszegszeidahelyi ország-
út közötti területen a kőszegi és szom-
bathelyi helyőrség harcszerű éles lö-
vészetet tart. Az érdekeli lakósságot 

kőszegi állomás parancsnokság 
ezúton is figyelmezteti, hogy jelzett 
dőben és veszélyeztetett területen, a 

saját érdekében senki ne tartózkodjék 
iís hogy a helyenkint felállított bizton 
sági őrök, illetve azok utasításainak 
mindenki vonakodás nélkül el- get 
tecyen. A veszélyeztetett t 1» MICI"I 
egyébként a szokásos módon, * i iá i 
pontokra tüzöM »r f t r i r tuszió is 
jelzi. 

T ü z e t j e l ze t t pénteken délután 
2 órakor a sziréna. A Treiber-féle 
Király-ut i ház hátsó udvarán egy nagy 
szalmakazal gyulladt ki. A tü/o l lóság 
pár perc múlva meg j tk nt a színhelyen 
és nagy felszereléssel hozzálátott a 
munkához. Az egész kazal érteke nem 
érte meg azt a nagy munkát, melyet 
a tűzoltóságnak meg.eszitett erővel el 
kellett végezni. Szerencse volt, hogy 
a közelben nem állott semmi épület 
és nem volt szél, igy nagyobb kár 
nem történt. A vízhiány okozta a 
tűzoltóságnak a legtöbb munkát, mert 
minden szomszédház ku'ját kellett 
igénybe venni. A tüzet, melyet egy 
házbeli 6 éves kis fiu gyufával okozott, 
az esti órákban elfojto'ták. Riiter János 
hív. tűzoltó, ki a kazal tetején do l -
gozott, arcán sérülést szenvedett egy 
csájjlya által. A helyszínen jelenvolt 
tiszti orvos azonnal kezelés alá vette. 
Iit em'it jük meg azt, hogy a város 
gondoskodják arról, hogy megfelelő 
he yeken ciszternákat létesítsen. 

T á r s a s u t a z á s Bécsbe. A jövő 
vasárnapi osztrák-magyar válogatott 
mérkőzésre a KSE társas utazást ren-
dez és jellemző a rendkívüli érdeklő-
désre, hogy már eddig három autó-
busz megtellett, amelyek közül kettő 
indul vásárnap hajnalban, egy ped :g 
már szombaton délben. 

M o z i h i r e k . Két világslágert ját 
szik e héten a mozi. Ma vasárnap az 
N E . nap miatt az első előadás még 
csak 4 órakor kezdődik, a második 
6 kor, a harmadik 9 kor. Németül 
beszélő filmet játszik a mozi, melynek 
cime .Szökevény vagyok*4 Témájának 
eredetiségét, életből vett valódiságát 
véve az évód legérdekesebb filmje. 
Főszereplője egy szökött fegyenc, aki 
h.aláltmtgvelő vakmerőséggel tör ki a 
hirhedt Atalantai láncbörtönnek szik-
laf t la iból . Az izgalmas jelszó annyira 
elkoptatott, hogy e fi lm jellemzésére 
kifejezőbb szavat kellene találnunk. 
Bizonyos, ha valaha izgalmasnak 
mondiak egy filmet, akkor a .Szőke-
vény vagyok- 100*/. ig az. — Csütör-
tökön is játszik a mozi. Megint egy 
világdarabot, amely az utébbi évek 
legérdekesebb darabja „SOS. jéghegy". 
Hósivatagokon, gleccsereken, jégtáb-
lákon játszódik le e fi lm. H.hetetlen 
fáradság, munka, áldozat és technikai 
teljesítmény volt megvalósítása. Jele-
netek abból az élet halál harcból, 
amelyek a Grönland körül zajló ten-
ger és az ezv.r veszedelmet jelentő 
jéghegyek ^területe mindenki számára. 
A benszülöttek az eszkimók szereplése 
mellett a hires hegymászó bajnoknő 
Leni Ri ' fenstahl és a repülő bravúrok 
ismert hőse Ernst Udet is játszanak e 
f i lmben. 

tölgy 100 drb, 8 P 
yyüinőlcsíakaró es rózsakaró leg-
olcsóbban Franki Ferenc 

fatelepén. 
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Nem lehet eléggé 
hangoztatni 

mily fontos intézmény a m.Klr. 
o i z í á l y s o r s f á t é k . 

Tudni kellene mindenkinek, 
mily sokan nyertek az óriási fé-
nyereményeken kivül tekintélyes 
összegeket és gondtalanul élhet-
nek. Az osJálysorsjáték húzásai 
nál az állam gyakorolja az ellen-
őrzést, ott nincs protekció, nin-^s 
kiváltság, se rang.se kor, se idő, 
se érdem, se kepesség, setehetség. 
se vagyon, hanem tejesen a 
véletlen szerencse 
dönti el, melyik sorsjegy nyer. 
Senki se mulassza el most a 
gyors meggazdagodás lehetőségét 
es a kiváló alkalmat. 

Ápr i l i s 14 én kezdődik az uj 
sorsjáték, rendeljen egy sors-
jegyet még ma akármelyik fő 
árusítón d, f i ze tn i van ideje 
legkésőbb a húzás előtt. I 

Madárvédelmi tízparancsolatot 
tartalnazó fuyel neztető és okta'ó 
táblát helyezett el a tani'ókepző ifjú 
sá^a a Királyv ^ y b e n . Ugyanez „Diák 
pihenő" felirattal hancula'os verses 
táblát készített es elhelyezés végett 
átadta a turista egyletnek mely azt ?• 
legközelebb meginduló turistautak 
ujrajelzése alkalmával fogja mé'tó 
helyre kifüggeszteni Ez a megértő 
közremü'<ödes a turistaélet megked 
veléséhcz és a természet gyönyörüsé 
geinek élvezetét előmozdító tevékeny 
ség, mély hálára kötelezi nemcsak az 
egyesületet, hanem a város egész kö-
zönségét és valóban nem szorul di 
cséretre, hanem méltó példaadás ha 
sonló cselekedetekre. 

A gyümölcs fák permetezése 
tavasszal . A földm. minisztérium 
Növényvédelmi Irodája a következő 
permatezeseket ajánlja rügyfakadás és 
virágzás idejére: Rttgyfakadás és vi 
rágzás között az alma , körte é< 
birsfákat l°/«-os bordódéval, vagy 
nyári higitásu mészkénlével, szilva , 
ringló , cseresznya-, meggy-, kajszi , 
észibarack- és mandulafákat pedig 
csak l ' /a os bordóilével. Virágzás 
után közvetlenül, vagyis amikor a 
virágszirmoknak legalább fele lehullott, 
az alma-, körte- és birsfákat arzénes 
bordóilével és pedig 1% os bordóilé-
vel V / . - o s arzéntartalmu szerrel ke 
verve permetezzük. Ha liszthirmat 
mutatkozik adjunk bele %•/#• szinkéni 
(kolloidként). A szilva , ringló , cs? 
resznye-, meggy- és diófákat, továbbr* 
a mogyoró-, ribiszke- és málnabokro-
kat !•/• os bordóilével, a kajszi-, őszi 
barack- és mandulafákat és sőszmé 
tebokrokat nyárihigitásu mészkénléve 
A további permetezéseket kellő időben 
közöljük. A bimbólikasztóbogarat és 
kendermagbogarat legjobban ugy irt 
hatjuk, ha március áprilisban lehetőleg 
reggelenként a fák alá teritett pony 
vára vagy lepedőkre lerázzuk áfákról 
és elpusztítjuk. Sokféle ellensége van 
a gyümölcsfáknak, tehát különféle 
módon, különféle szerekkel kell meg 
felelő időben védekezni. 

A Színházi Elet u j számában 
Bus Fekete Lászlé egy külön kis 
sportlapban foglalkozik a budapesti 
húsvéti futballeseményekkel. Incze 
Sándor hetilapjának uj számába Hat-
vani Lili a het színházi eseményeiről 
ir, Forró Pál a fehér Hollók nagy 
pénteki kirándulásáról számol be 
Szigethy József a világhírű hegedű 
művész látogatása a pesti cigánypur-
deknal, Pesti dámák a tavaszi korzón 
Bus Fekete László uj regneye, három 
felvonásos szindarabmelléklet, kottaslá-

ger szép cikken és noeellán és gyönyörű 
képeken kivül 64 oldalas Rádióvilág-
híradó, kézimunkamelléklet és 32 olda 
las gyermekújság van még a Színházi 
Éltt uj számában, amelynek ára 60 fill. 
E öfizetési di] % évre 6.50 pengő. Kap 
na-ó Róth lenő könyvkereskedésében 

Kézmosószappan hulladék Kg-ja 
l pengő. Ezt vásároljon, mert ugyan-
azt a célt szolgálja, mint a drága 
papirosban csomagolt kézmosószap-
pan. Valóban sok pénzt takarít meg, 
ha hulladék kézmosó és hulladék 
mosó szappant vásárol a Fö lér 10. 
sz imu üzletben. — Hulladék mosó-
szappan kg-ja 74 fi l lér. 

SPORT 
KSE—SzFC 3 : 0 . Bajnoki Kő 

«egen Szépszámú közönség volt ki 
váncsi a bajnoki mérkőzésre, amelyet 
a volt profi SzFC vei szemben fölé 
nyt-sen és megérdemelten nyert a KSE 
és igazolta a jó formájáról elterjed 
híreket. Az SzFC nem elégitett ki. 
Annál inkább a KSE, különösen az 
első félidőben mutatott játékával, mi 
<or nagyon szépen, lelkesen és len 
dületesen játszott. A KSE alapos 
revansot vett az őszi fordu'óban el-
szenvedett vereségért. A mérkőzés, 
nindvégig erősiramu volt. Maitz rúgta 
az első félidő egyetlen gólját a 43 
nercben. Fordulás utan mindjárt az 
első percben Kolláth, majd Maitz a 
;ólszerzők Jmzsót egy egészen ártat-
lannak látszó összt futásnál inszakadás 
érte, ugy hogy a mentőautó vitte el a 
pályáról. Szerencsére sérülése nem 
bizonyu't veszélyesnek s mindösszt 
egy-két hétig kell pihennie. 

Szombathe ly i P a m u t g y á r — K ő 
szegi Leventék 3 :1 . — Szerencsés 
győzelmet aratott a szombathelyi csa-
pat a helyenként gyengén játszó kő-
szegi leventék felett. 

Ma is ba jnok i mérkőzést van 
városunkban. A Pápai Vasutas ellen 
látszik a KSE bajnoki mérkőzést. A 
pápai csapat feltűnően jó formában 
van most tavasszal. Ezt igazolják 
eredményei. A keszthelyiekkel ottho 
nukban döntetlenül végeztek, elmúlt 
vasárnap pedig még nagyobb meg 
lepetéssel szolgáltak, mert az igen jó 
játékerőt képviselő tapolcaiakat baj-
noki mérkőzés során 8: l - r e legyőz-
ték A KSE nek igen komolyan kell e 
mérkőzést vennie, ha meg akarja 
nyerni. Mivel a KSE valóban jó for 
mab.an van, valószínű hogy ma is 
igen nagy közönsége lesz a bajnoki 
mérkőzésnek, amelynek kezdete 4 óra 
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M ű s o r : Vasárnap ápr. 8 -án : 

Szökevény vagyok 
Egy szökött fegyenc megrázó 
drámája Főszerepben Paul Mun i 

amerika legnagyobb színésze. 

H a n g o s k i s é r ö m ű s o r . 

M ű s o r : Csütör tök , 12-én: 
Olcsó he ly ink I 

S.O.S. jéghegy 
A baráti hűség és a hitvesi sze-
retet éposza 10 felvonásban. — 
Főszerepben Leni R ie fenstah l 
és Ernst Udet világhírű pilóta, 
valamint Gustav Diesel , Sepp 

Rist és W a l t e r Riml . 

Hangos k iséröműsor . 
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, Hivatalos rovat. 
4040—1934. Az idegenforgalom 

fellendülésével mind inkább érezhe 
tővé válik városunkban az idegen 
vezetők hiánya. Akárhányszor kalau 
zolnak egyesek a városban idegeneket 
anélkül, hogy a város történelmével, 
i belváros épiiészeti érdekességeivel 
tisztában volnának. Felhívom mind-
azon ifjakat, akiknek kedvük van 
idegenek vezetésére, erre mód,uk és 
idejük van, idegenvezetőkké való ki-
képeztetésük céljából jelentkezzenek a 
varosháza 21. sz. szobájában, ahol 
ezen üggyel kapcsolatban bővebb fel 
világosítást is adnak. Az idegenveze-
tőkkel a város nevezetességein kivül 
hegységeinket és erdőségeinket is 
megismertetik, hogy a városunkba 
jövő nyaralók az eddig kevésbbé is 
mert, de annál szebb és romantiku 
sabb kiránduló és sétahelyeinket is 
megismerhessék. Jelentkezési határidő 
április 12. 

3997—1934 Felhívom a gazda-
közönség figyel nét arra, hogy a vé 
dett gazdaadós azon esetben, ha ter 
nelési kölcsönt vagy vételár előleget 
vesz fel, tartozik ezen körülményt 15 
rapon belül a védett birtokok felett 
közfelügyeletet gyakorló helyi bizott-
ságnál bejelenteni. 

2716 3—1934. A városi mező-
gazdasági bizottsági tagválasztás el 
rendeltetvén, annak határnapját április 
hó 15-ére tűzöm ki. A választásra 
jogosultak 5 csoportban választanak 
3 - 3 rendes és 3 - 3 póttagot, össze-
sen tehát 15 rendes és 15 póttagot. 
Az első csoportban választanak a 
mezőgazdasági munkások, a második-
ban a 10 kat. holdnál nagyobb bir-
tokkal nem rendelkező, a harmadik 
csoportban a 10 kat. holdnál nagyobb, 
d j 30 holdnál kisebb birtokkal ren-
delkező, a negyedik csoportban a 
30—100 krt. holdig rendelkező, az 
ötödik csoportban a 100 kat. holdná1 

nagyobb területtel rendelkező birto 
kosok, illetőleg bérlők. Jogi szemé-
lyek, teljes korú nők és akik nem 
laknak a város területén, meghatal 
mázott utján, kiskorúak és gondnok 
ség alatt állók pedig törvényes kép 
viselőjük utján szavaznak. Szavazásra, 
i'letőleg választásra jogosultak azok, 
akik a választói névjegyzékbe fel 
vannak véve. Szavazó igazolványt 
minden arra jogosult a hét folyamán 
megkapja. Választható azon teljes 
jogú magyar állampolgár, aki 24. élet 
évét betöltötte, politikai jogai felfüg-
gesztve nincsenek, aki bűntett vagy 
más nyereségvágyból vagy más aljas 
indokból elkövetett vétség miatt nem 
volt büntetve. A választás nyilvános, 
de ha valamelyik csoportba tartozó 
választók egy tized része kívánja, 
akkor titkos. A választás reggel 9 
órakor kezdődik, titkos választás iráni 
a kérelem ugyanekkor terjesztendő 
elő. A választás délután 4 órakor fe 
jeződik be. A választást vezető a 
bizalmiférfiak jelenlétében az ered 
mény megállapítása után a választás 
eredményét azonnal kihirdeti, mely 
ellen a törvényben előirt jogorvoslat-
nak van helye. 

3119—1934. Újból felhívom a 
Gyöngyös patak menti birtokosokat, 
hogy f. évi jan. 18 án közzétett 378 
1934. számú hirdetményben elrendelt 
meder és parttisztitási munkálatokat 
legkésőbb május hó l - i g végeztessék 
el, mert ellenkező esetben kénytelen 
leszek a mulasztók ellen a kihágási 
eljárást megindítani. 

229—1 —1934. Felhívom a közön-
ség figyelmét arra, hogy az ujabban 
kiállított városi padokat necsak maga 
használja kíméletesen, hanem igyekez-
zék minden rongálástél megóvni, 

mert ezen padok nemcsak a nyaraló, 
hanem a helybeli közönség érdekeit 
is szolgálják és a város érdeke, hogy 
azok minden rongálástól megóvas-
sanak. 

3667—1934 sz. Közhírré teszem, 
hogy a Kőszeg szab. kir. megyei vá-
rosban üdülő nyaraló vendégek 1934-
ben is az eddig megállapított módo-
zatok mellett határátlépési igazolvá-
nyokat kaphatnak a m. kir. állam-
rendőrkapitányságnál; a személyazo-
nossági igazolványok a polgármesteri 
hivatal iktató hivatalában kaphatók. 

3840-1934. Felhívom a gazda-
közönség figyelmét arra, hogy az aran-
kát, amennyiben az valahol fellép ala-
posan ki kell irtani és hogy az irtás 
elmulasztása kihágást képez. 

3801—1931. Felhívom a közönség 
figyelmét a forgalomból 1934. IV. hó 
l ével kivont kincstári bélyegek fenn-
maradt készletének becserélése tár-
tárgyában kiadott 50 000—1931. P.M. 
szému rendeletre. 

3757-1934. Értesítem a város 
<özönségét, hogy Grabner Adolf és 
neje malomtulajdonosok turbina kié-
pítésére vonatkozó tervek és szakértői 
észrevételek 1931. évi április hó 3 tói 
1984. évi május hó 3 ig a városháza 
26. sz. szobájában, hivatalos óiák 
alatt közszemlére vannak kitéve. Eset-
eges észrevételek ugyanott írásban 
vagy az 1931 évi május hó 4 én tar-
andó helyszíni tárgyalásnál, volt alsó 

Eitner malom '/»10 órakor, szóbelileg 
előadhatók. 

A közeledő nyaralási szezon újból 
szükségessé teszi a nyakaló lakások 
összeírását. Felkérem mind izokat, akik 
lakásukban egy két szobát nyaralók 
részére kiadni szándékoznak, ezen 
körülményt mielőbb, de legkésőbb 
folyé hó végéig jelentsék be a város-
házán, a 18 sz. szobában. Április hó 
végén nyomtatásban kiadom a nyaraló 
lakások jegyzékét, melyet megküidök 
-ninden érdeklődőnek, A lakáskiadók 
érdekében áll tehát, hogy fenti fel-
hívásom értelmében mielőbb jelentse 
be kiadó lakását. Mivel a városnak 
elsőrendű érdeke, hogy idegenforgalmi 
szempontból a város tovább fejlődjék, 
felkérem a város polgárságának érde-
kében is mindazokat, akiknek nyáron 
nélkülözhető szobájuk van, bocsássák 
a nyaralók rendelkezésére még azon 
tsetben is, ha a lakáskiadó nincs is a 
lakásért kapott bérre rászorulva. Te 
kintettel arra, hogy a tavalyi szezon 
óta változás is beállhatott, azoknak a 
lakása is bejelentendő, akik a tavalyi 
évben már bejelentették a nyaralók 
részére kiadandó lakást. 

3692 -1934. sz. Közhírré teszem, 
hogy az 1934 évre szóló rögzített 
ált. ker. adó kivetési lajstrom f. évi 
április 1-től 15 ig közszemlére ki van 
téve az adószámviteli ügyosztályban. 

Ipartestületi közlemények. 
Az elöljáróság határozata folytán 

felkérjük a testületünk 1983. évi tag-
díjjal hátralékos tagjait, hogy ezeket 
^ tagdijakat közvetlenül az ipartestü-
letben a hivatalos órák alatt, vagy 
pedig a beszedés végeit megjelenő 
testületi Kurzornál f. évi május hó 5-
ig szíveskedjenek lefizetni, mert e 
határidő elteltével azok végrehajtás 
utján leendő behajtasra kimutatva 
lesznek. 

Értesítjük testületünknek összes 
tagjait, hogy folyó hó ll-én (jövő 
szerdán) este pont 8 órakor az ipar-
testület közgyűlési termében tagérte-
kezletet tartunk, melyen különféle ak-
tuális ügyek ismertetése kerül napi-
rendre, miért is nagyon kivánatos, ha 
a tagok teljes számban megjelennek. 

Ipartestületi elnökség. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában kőszegen — 


	Kőszeg, 1934. április hó 8-án
	54. évfolyam 11. szám
	Felelős szerkesztő: vitéz Szabadváry Ferenc
	Kiadótulajdonos: Rónai Frigyes
	Az április 8-iki kőszegi N. E. nap részletes programja
	Sorozatos N. E. népgyűlések a kőszegi kerületben
	Mindenféle rovat
	v. Sz.
	A TESz április 8-án ma vasárnap tartja alakuló ülését Kőszegen
	Jöjjetek kőszegiek atletizálni!
	P. B.
	Olcsóbb lett a telefon
	HÍREK
	Mozihírek
	SPORT
	Hivatalos rovat
	Ipartestületi közlemények
	Ipartestületi elnökség

