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Kőszeg vagy Kőszék? 
— Olyan válaszféle. — 

Sass Béla fővárosi nyug. ta-
nár melegen érdeklődő vendége 
volt Kőszeg város propaganda 
kiállításának a Nemzetközi Vásá-
ron 1933-ban is, 1934-ben is. Már 
1933-ban ugy ismerkedtem meg 
vele, hogy kifogásolta a tárlat 
„Kőszeg nyaraló és iskolaváros" 
feliratát. Szerinte ez a felirat hely-
telen, mert a város nem nyaral 
és nem iskola, hanem nyaralók 
és iskolák városa. Főleg azonban 
a városelnevezésre nézve kérdez-
te: miért Kőszeg? hát létezik-e 
kőből készült szeg? Mivel pedig 
választ kivánt, elmondtam neki, 
hogy az Óház kúpja csúcsszerüen 
emelkedik ki a hegygerincből és 
mert egykor bástyás, kőből épí-
tett őrtorony volt, lehet hogy in-
nét kapta nevét, azonban kétség-
telen, hogy a várossal foglalko-
zott történetírók okmányszerűen 
állapították meg, hogy különböző 
időkben és változott írásmód al-
kalmazásával mindig Kőszeg-nek 
szerepelt. 

Ezzel szemben a tudós tanár 
ur azt fejtegette, hogy csak „Kő-
szék" lehetett, mivel a pallósjog-
gal birt helyeken bírói széken 
Ítélkeztek és ez nálunk kőből volt 
tehát „Kőszék", — valaminthogy 
Egerszeg helyesen Égerszék, ott 
t. i. égerfából készült bírói szék 
volt és*zt követőleg minden szeg 
gel és „szék"-kel végződő hely-
neveket sorolta fel, meggyőző ér-
vekkel alátárpasztva határozott 
megállapítását. 

Ezt itthon többekkel is közöl-
tem. 1934-ben ismét eljött tárla-
tunkhoz és örömmel fogadta, hogy 
ráismertem és visszaemlékeztem 
előző évi beszélgetésünkre. Ennek 
folytán felvetettem azt az elgon-
dolásomat, hogy mennyire érde-
kes lenne, ha Kőszeg város tör-
ténelmi elnevezését illető fejtege-
tését eljönne itt nyilvános elő-
adásban tárgyalni, esetleg vita-
estén az előadói szerepet vállalni 
— én a rendezésre készséggel 
vállalkozom. 

Szóba hoztam azt is, hogy 
esetleg e lap hasábjain jelentesse 
meg és ugyanitt jelentkeznek majd 
erre illetékes helyi történészeink. 
Láttá n, hogy erre komoly haj-
landósága van és vártam eljöve-
telének közlését vagy cikkeit. — 

A cikk megjött, de a tudományos 
fejtegetés még nem és én még 
most is állom azon felajánláso-
mat, hogyha szives ide elfáradni, 
ugy nagy örömmel fogadjuk és 
hallgatjuk. 

Egyházi hangverseny 
Kőszegen. 

Kőszeg zenei kulturája a maga 
teljes tökéletességével mutatkozott be 
iul. 13-án pénteken este a Jézus Szive 
emplomban tartott egyházi hangver 
senyen. 

A hangversenyen résztvevők mély 
áhítattal hallgatták végig a valóban 
nivós programmot és éppen Kőszegen 
nyaraló fővárosi zenekritikusok is a 
egnagyobb elismerés hangján nyilat-

koztak arról a teljesítményről, melyre 
vidéki viszonylatban egyáltalában nem 
voltak elkészülve. 

Szabó János karnagy büszkén 
könyvelheti el e legjobban sikerült 
hangversenyt, mert énekkarával olyan 
zenei műélvezetet nyújtott , amilyenre 
Kőszegen még nem volt példa. 

A sikerhez természetesen hozzá 
járul azon körülmény, hogy nagysze-
rűen válogatta össze a karnagy a prog 
rammot. De a koronát a hangversenyre 
Deák Bárdos György világhírű egy 
házzenei iró helyezte, aki ezen hang-
versenyre, melyen előadott művek nagy 
részét ő maga irta, ismét eljött Kő-
szegre, hogy maga vezethesse azt a 
fegyelmezett énekkart, amelyről csak 
az elismerés hangján nyilatkozott. 

A műsor egyébként 3 részből 
állott és nagyon változatos volt. 

Az első részben a kar Deák Bár-
dos vezetésével és Szabó János or-
gonakisérete mellett Deák Bárdos: 
Szent Imre miséjéből, melyet Ameri 
•fában és Párisban is előadtak már, a 
Kyriet, Credót és Sanctust adta elő 
A Kyrie hatalmas felépítése, a Credo 
Korális betétei és basszus szólói tel-
jes hatást értek el. Mégis tökéletes 
ségben a Sanctus áll előtérben, mely-
nek fort issimóit visszhangszerü pia 
nissimók váltották fel kitűnő preci-
zitással. 

A második része a hangverseny 
nek Jézusról szólt. Ismét Deák Bárdos 
dirigált és Szabó János adta az or 
jonakiséretet. Felhangzott : a Tantum 
ergo nehéz kórusa, melyet a szerző a 
kőszegi egyházi énekkarnak irt. — AZ 
imádás, a vallási áhítat tükröződik 
vissza ezen egyébként legnehezebb 
kóruson, azonban a feladatot a kar 
nost Is nagyszerűen oldotta meg, T 
L. da Vittoria (XVI. sz.) Jezu dulcis 
memória capella kórust Szabó kar 
nagy vezette igen nagy hatást keltve. 
Deák Bárdos: Eli és Consummatum 
estjét már hallotta egy izben a kő 
szegi közönség, igy a hatás annál tel 
jesebb vol t . A műsor ezen része Mo 
zart örökszépségü: Ave verumjával 
fejeződött be mélységes áhítatot keltve. 

A műsor harmadik része a Szűz 
Máriáról szó l t : Kaulich Ave Mariája 

volt az első szám. A mélységből a 
szűz Anyához esedező lélek könyör-
gését pompásan interpretálta Szabó 
János dirigálása mellett. Majd Josguin 
de Pres (XV. sz ) bájos munkája kö 
vetkezett: Tengernek fényes csillaga, 
ugyancsak Szabó karnagy vezetésével. 
Ezután Dohná l : Ave Maria Stella, he-
gedű solo-ban gyönyörködött a kö-
zönség, melyei i f j . Stiaszny Gyula 
adott elő tökéletes mű/észettel, a kar 
lágy kísérete mellett. A nagyszerű mű 
sort D i á k B l r d o s : Boldogságos Szűz 
Mária kezdetű kórus zárta be melyet 
ugyancsak a szerző vezetett, s mely 
mű előadása méltó befejezése volt a 
nagyszerűen sikerült hangversenynek 

A nagyszámú közönség, melynek 
soraiban a nyaralók is szép számban 
jelentek meg, a legnagyobb elisme-
réssel távozott a hangversenyről. 

mindenféle rovat 
Esztergom uj főispánt kapott. Most 

iktatták be ünnepélyesen. Érdemes 
reá felf igyelni, mit mondott az ünnepi 
ebéden a hercegprímás irodaigazgatója 
Lepold Antal dr. prelátus.kanonok. 
.Meg kell szűnnie a kuruc-labanc 
ellentétnek, hiszen sohasem volt j dő , 
amikor annyira szükség lett volna 
hangoztatni a nemzeti összetartás gon-
dolatát, mint ma és ezért kell örül 
nünk, hogy az uj főispán a nemzeti 
egység nevében jött*" 

— o — 
A tr ianoni kereszt megvalósításá-

é n a k gondolatát Kotnyél inditotta el 
lapunk hasábjain. A terv Kőszegnek 
volt szánva. A kivitelben a celliek 
megelőznek bennünket, ahol most 
épitik a Sághegyen az első tr ianoni 
keresztet, egy 19 méter magas művészi 
kivitelű keresztet, amely éjjelenként 
fényárban fog úszni. A beérkezett 
pályaművek közül Zsolnay Mihály 
művészi tervét fogadták el. A kereszt 
bazaltszikla alapon hófehér köböl 
készül. Országos ünnepség keretében 
fogják szeptember elején felavatni. 

— o — 

Városunkban tartózkodik Petridesz 
a budapesti Bajza-utcai iskola igaz-
gatója. Ö eml í t i : Páris Erzsi festő-
művésznő, az iskola tanárnője, az 
állami kis aranyérmet nyerte el azzal 
a festményével, amely a kőszegi 
Chernel-ház kapujáról készített. 

— o — 
Igen sok nyaraló panaszolja, hogy 

nincs csatlakozás a Balatonra váró 
sunkból. Valóban jogos a sérelem. A 
MÁV-nak már ismételten felhívtuk a 
figyelmét, ezúttal is. 

— o — 
Elmúlt szombaton a térzenén 

megint élvezhettük a nagy tömeget, a 
sok nyaralót, a kitűnő játékot és saj 
nálattal nélkülöztük a legkisebb el-
ismerést is. Senki sem akar tapsolni 
Pedig jól esik e mi derék zenészeink 
nek. Tavaly már egész tapsviharok 
zúgtak fel az egyes zeneszámok után, 
de ugylátszik minden évben kell a 
közönségnek erre egy kis figyelmez-

tetés. Ne sajnáljuk tenyereinket, nem 
kerül semmibe. 

— o — 
A kőszegi Szent Domonkos- rend i 

zárda értesítőjét nézegetem. Mindjár t 
az elején szokatlanul szép képele, 
házak és régi kapualjak Kőszegről. 
Tizenhat szebbnél-szebb kép s csak 
ezeken látjuk milyen érdekesek, régiek, 
és festőiek egyes házaink. A rendkívül 
érdekes bevezető c ikkből , amelynek 
címe „ R j v i d k e művészeti séta Kőszeg 
uicáin", örömmel tudjuk meg, hogy 
Németh Imre igazgatónak már nyomás 
alatt áll a müve „Kőszeg város mű-
vészettörténete" címmel. Az értesítő-
ben közölt tanulmány ebből már röv id 
kivonat. 

— o — 
Az értesítő adatai közül fe l tűnőb-

bek és érdekesek : októberban a tan-
testület 3 tagja és 10 növendéke római 
zarándokuton volt. Elmúlt évben a 
zárda alapításának 66-ik évfordulóját 
ünnepelte. A tanári testület a képző-
ben 14 tagból áll. Az első osztályban 
egy vastagbetüs van, a másodikban 
nincs egysem, a harmadikban három, 
a negyedikben négy, az ötödikben öt 
vastagbetüs volt. Elégtelen csak kettő 
volt egy tárgyból az első osztályból 
és két tárgyból szintén az első osz-
tályból. 

— o — 
Megtudjuk az értesítőből azt is, 

hogy a szociális érzés ápolásara a 
növendékek milyen sokféle működést 
fejtettek ki a barakk: Szent Család 
otthonban, ahol hetenként játékdélutá-
nokat tartottak, mesedélutánokkal é$ 
kis ünnepélyek rendezésével. Saját 
t ízórai jukból megtakarított élelmisze-
rekkel vendégelték meg i lyenkor a 
növendékek a kis éhező gyerekeket 
a barakkokban. 

— o — • 
A tanítónő-képesítőre negyven nö -

vendék jelentkezett, 12 lett jeles, 24 
jó és 4 elégséges. Érdekesek a képző 
benépesítést' adata i : 1919 ben 135, 
20 ban 113, 21-ben 97, 23 ban 08, 
24-ben 200, 25-ben már megint csak 
116, 28 ban 158, 30-ban 186, 33-ban 
162. — A növendékek legnagyobb 
része, 162 közül 109, az internátusban 
lett elhelyezve, ahol a tartásdíj va ló-
ban mérsékelt, havi 56 pengő. Az 
értesítő a gyakorló elemi és a polgár i 
iskola tanulóinak is hozza nyomtatot t 
értesítőjét, valamint ez iskolákra vo -
natkozó részletes adatokat. A polgár i -
nak az utolsó 15 évben 1928-ban 
volt a legkevesebb tanulója 129, leg-
több 25 ben 199, az idén ép annyi 
vol t , |mint 1919 ben, 150. A polgár i -
ban feltűnő a sok jeles tanuló. Az I . 
osztályban 37 közül 10, a II. osztály-
ban 48 közül 16. a 111. osztályban 39 
közül 8 és a IV. o.-ban 33 közül 10. 

— o — 
Sopron az utóbbi két év alatt 

390.080 pengőt fordítot t idegenfor-
galmi célokra. Ezt a tempót mi igazán 
nem birhat juk. Csodál juk, hogy ők 
győzik. Igy éithető, ha lemaradunk — 
Sopronnal szemben. 

— o — 

Egyes szám ára 16 fillér* 
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Kapható gyógyszer tá rakban ! 

Érdekes határozatot hozott Rá 
kospalota. Csak az kaphat illetőséget, 
aki — amennyiben nem magyarhang 
zásu a neve — nevét megmagyaro 
sitja. 

— o— 
A tegnapi térzenén kitűnő, derék 

fúvós zenészeink már egyenruhában 
játszottak. Voltak azelőtt többen, akik 
szinte szemrehányást tettek, mién 
firkálunk annyit s miért vesződnek 
egyesek ilyen nehéz időkben a i.tné 
szek egyenruhájával. Hiszem, hogy 
még ezek is igazat adnak rrost, ami 
kor látják, hogy a városi zenekarnak 
végre tenyleg a külseje is városi 
Eddig bizony nem volt az. 

—o— 
Örömmel olvassuk a Magyarság 

vasárnapi számában, a kedvezményes 
magyar nyaralóhelyek között első-
sorban Kőszegnek csinálnak prepa 
gandát. Cime a cikknek : „Kőszegen 
nagy kedvezménnyel lehet nyaralni". 
Ellenben fig}elnebe ajánljuk minden 
kinek, hogy e cikkben ezt is olvas 
hatjuk : „Uri családoknál szép, tiszta, 
jól berendezett szobákban havi 40—60 
pengőért lehet szobát bérelni." — Ne 
is kérjünk többet, ha azt akarjuk, 
hogy felkaroljak Kőszeget. 

— o— 
A győri kamarai értesítő julius 

10-iki szamatan érdekes nagy cikk 
számol be a nagygencsi ünnepségek 
ról s itt olvassuk a következő érde 
kes részt: „A háziipari kiállításon fel 
tünő meglepetést keltett, hogy Nagy-
gencs fiatalsága hegedű készítéssel 
foglalkozik. Egyszerű, kezdetleges 
eszközökkel, szebbnél szebb és jobb 
nál jobb hangú hegedűket állítanak 
elő, ami fényes bizonysága annak, 
hogy hazánk kézügyessége messze 
felül múlja más nemzetek munka 
készségét. 

— o— 
Már többizben szóvá tettük, de 

még mindig állandóak a panaszok, 
különösen nyaralók részéről, hogy az 
andalgói erdei sétányon tűrhetetlenül 
száguldoznak a biciklisták. 

—o — 
A magyar Frarck pótkávégyárnak 

testvérvállalata, az osztrák Franck 
vállalat egész Nyugatmngyarorszagot 
elárasztja röpiratokkal, amelyben 
Európa minden varosának neve he 
lyesen van feltüntetve, csak Szom 
balhely, Sopron, Kőszeg, Győr, Vasvai 
és Nagykanizsa nem, ez Güns, Raab 
stb. Az osztrák sovinizn us növelésére 
ez is olvasható a röpiratokban: „Fűt 
Auslardware habén vier keine Gerste'', 
„So hillt jeder unserem Vaterland" 
Vájjon mi lenne, ha mi is fel hívást in 
téznók a hazafiasan érző lakossághoz 
a Fianck-kávégyárral szemben? 

— o— 
Jellemző adat, miért van munka-

nélküliség. 1904 ben 1291 munkaóra 
kellett egy autó előállításához, 1929 
ben 13 óra. v. Sz. 

Fenyesen sikerült a kath. Nőegylet 
nyári mulatsága. 

Minden év nyarának legpompá 
sabb szórakozási lehetősége: a kato 
likus nőegylet kerti mulatsága. — A/ 
idén is igy volt, — sőt ilyen nagy 
szerűen talán egy nőegyleti mulatság 
sem sikerült . . . Minden volt, ami 
vidámságot, szórakozást, életet vara 
zsolt az álmos nyárba. Üdv a rendé 
zőségnek : az elismerés lobogóját ezen 
nel meghajtjuk előtte. Szép munka 
volt, komoly, fáradságos, de — ered 
ményes is. 

A délután kitűnően telt el. Újszerű 
„látványosságok" várták a közönséget, 
melyei a város társadalmának elitje 
alkotott, beleszámítva a nyaralókat és 
a „vidéki felrándulókat" is — példa 
nélküli nagy számban töltötte meg a 
Bálház kerthelyiségét. A szórakozta 
tást kis apróságok, az ovodisták kezd 
ték meg, különböző játékokat mutat 
tak be az óvónénik vezetése mellett, 
— hálás taps kisérte kedves szerep 
lésüket. A következő „szünetkitöltő 
szám" — amig a szombathelyi katona 
zenekar jazz-különítményé pihent — 
a polgárista leányok tornarrutatvanya 
volt cigányzene mellett. Sok taps ki 
sérte szereplésüket. — Utána újra zene, 
tárcol a fiatalság, azutan megint S2Ű 
net: a n.űsor „csemegéje" követke 
zett. — Tizenegy magyar ruhás leány 
ibbent elő. Baranyai Jóska primás ra 

zendített és már is ropták a táncot: 
szólóban Czeke Lujza tüneményesen, 
de a többi is kitűnő volt. Nagyon meg 
érdemelték a közönség tapsorkánjat 

A nűsorszámok és a tánc alat 
már javában áiusitották a szépség 
verseny jegyeit. Nagyon sok fogyot, 
el. Mindenki erdeklcdessel vari* az 
eredményt. — A leanyszepsegversenyt 
Asboth Gitta, Szabadvary Kuxi et 
Halik Anna, a gyermeksztpsegveisenyi 
Vidos Lóri Szabadvary Lonci, Kalten 
ecker Magda és Ablancy Sarolta nyer 
tek. — Oriasi érdeklődes mellett zaj 
lott le a szerencse- es gyermekbazái. 
Nem csoda. Minden jegy nyert. Több 
mint fcOO tárgyai „szállíthattak" házi 
a boldog nyertesek. A cukrászdát is 
szinte megostromolták, az esti órák-
ban már minden darab édesség — a 
nőegyleti tagok készítményéi - - el-
fogyott. Tehát: erkölcsi siker, anyagi 
siker, azaz teljes siker . . . 

Este 10 órakor a katonazenekai 
eltávozott. Baranyai Jóska vette át a 
szot, akarom mondani a zeneszót es 
hajnali negy óráig húzta a talpaláva-
lói, mert bizony elég sokan csak ek-
kortájt tettek pontot a felejthetetlen 
nőegyleti mulatsag után. 

Nyugalomba vonult az 
evang. lelkész. 
Amint ismeretes, Dr. Tirtsch 

Gergely evang. lelkész, volt tábori 
esperes, mar hosszabb idő óta gyen 
gelkedik. Erre való tekintettel elhatá-
rozta, hogy megválik lelkészi állásá'ól. 
Lemondását mult vasárnapon köz 
gyűlés keretében nyújtotta át a gyüle-
kezetnek. Megható búcsúzás követke 
zeit, melyen Dr. Beyer János egyház 
Községi felügyelő méltatta a lelépő 
lelkész éidemcit, azt az egyházépitó 
munkát, melyet Dr Tirisch Gergely 
15 évi áldásos működést eredménye-
zett. Abban a válságos, forradalmi 
időben lett ő a gyülekezet lelkésze, 
amikor a vöröj hullám elöntötte ezt 
az országot és az istentelenség lett 
úrrá az ezeréves keiesztény államon 
A kőszegi evang. hívek lelkében ö 
apolta es tartotta ébren a krisztusi 
hitet, nem törődve megaláztatással és 
nélkülözéssé!, melyben neki is része 
volt. Beszéde végén a gyülekezeti fel-
ügyelő a Mindenható megtartó kegyel 
mebe rjánlotta a gyülekezet szeretett 

lelkészét. Kertai Kühn János iskola-
igazgató a tanitók nevében mondott 
köszönetet a lelkésznek mint iskola 
széki elnöknek bölcs vezetéséért és 
megértő bánásmódjáért. Dr. Lauringer 
Jánosné szívhez szóló szavak kisére 
lében a Nőegylet választmányának 
értékes ajándékát nyújtotta át. Elbu 
csuzott még a Leányegylet nevében 
Schneller Ilona elnöknő és az lfju?á<i 
egylet nevében Garam Zoltán s. lelkész. 
Mindezekre Dr. Tirtsch Gergely meg-
hatódva válaszol'. Megköszönte a 
gyülekezetnek azt a sok jót, amelyben 
15 évi működése alatt része volt, azt 
a sok örömet, mely lelkészi funkció 
ban nyomon követte, mely eggyéfor-
rasztotta őt a gyülekezet minden 
egyes hívével. Végezetül még egyszer 
megáldotta szeretett gyülekezetét és 
békességben elbocsátotta azt. — Dr. 
Tirsch Gergely tanulmányait Pozsony 
ban és Eperjesen végezte, Mint fiatal 
káplán Balassagyarmaton, Baltigh 
bánya kerületi püspök titkárja volt. 
Innen Uj-Páznára került paróchui 
lelkésznek. 5 évi működés után Márisch 
Weisskirchenben, az ottani alreáliskola 
lelkesztanára lett, ilyen minősegben 
került Kőszegre 31 év előtt. Harctéri 
szolgálatot is teljesített. Az összeomlás 
után nyugállományba került, miután 
a gyülekezet őt lelkészül meghívta, s 
azóta működött itten mindenkitől sze 
retve, tisztelve és becsülve. — Ma 
gunk részéről azt kívánjuk a nyuga-
lomba vonuló lelkész urnák, hogy 
elvezze minél tovább jól megérdemelt 
pihenését kedves családja körében, 
attól a tudattól áthatva, hogy az a 
megbecsülés, mely nemcsak a hívek 
resztről nyilvánult meg, hanem 
az egész város társadalma ré^zL* 
ról, ezután is záloga legyen nyugalma 
idejében. 

Taucher Gusztáv uj könyve 
Tihamér Taucher Gusztáv polg. 

iskolai igazgató-tanár tollából uj könyv 
jelent meg: „Németujvaríak* címen. 
Tihamér-Taucher Gusztáv városunk 
törtenetének krónikasa. Minden mun 
kája Kőszeg nagy múltjáról regél 
Legújabb tanulmányának tárgya azt 
követi, hogy országos, sőt külföldi 
események részletes megrajzolásává 
foglalkozzék, de észrevehetően külö 
nös gonddal vetiti elénk az esemé-
nyeket akkor, amikor egybefonódik 
Kőszeg városának és a hírhedt Német 
újvári-családnak története. 

A „Nemetujváriak" komoly,alapos, 
nagygondu törtenelmi munka. Írója 
tisztán, áttekinthetően rögzíti meg a 
hatalmas Németujvári grófok közel 
két és felszázados (a XIII., XIV. és a 
XV. század első fele) szereplését. — 
.Igen sokat vetkeztek a király, haza 
es embertársaik érdeke és joga ellen. 
Eltévelygésük árnyékba borította ne 
vüket es emléküket. Azonban emberi 
gyarlóságuktól elfordulva szivük és 
lelkük nemesebb nyilvánulatait is kell 
méltatnunk és a műveltség munkáját 
is fontolóra vennünk, amit birtokaikon 
évszázadokon át végeztek". 

A könyv beállítása igen sikerült, 
nyelve egyszerűen sima; mindenki 
szamára érdekes, sőt sok helyütt iz 
galmas olvasmány. A „Németujváriak" 
mű csak öregbiti a kitűnő szerző tör 
ténetirói érdemeit. 

A gyógyászat terén kétségtele 
nül a legfontosabb találmányok egyike 
az Aspirin Tabletta, elismert és bevált 
szer minden meghűléses betegségnél, 
rheumánál, influenzánál, spanyolnát 
hánál stb. Min'hogy so< hamisítvány 
létezik, jól jegyezzük meg magunknak 
hogy az eredeti tabletták „Aspirin 0.5" 
felirattal vannak ellátva és csak n 
eredeti .Bayet" csomagolásban (a 
zöld szalaggal) kerülnek forgalomba. 

Mit ir a Magyar Sütök Lapja 
a kőszegi pékekrő l? 

A télen több számunkban foglal-
koztunk a kőszegi pékek kenyéráraival 
s reámutattunk arra, hogy az ország 
más városaihoz képest drágák az árak. 
Erre ter most vissza a kőszegi Sütő-
iparosok szakosztályának elnöke, mikor 
rendelkezésünkre bocsátja a Magyar 
Sütők Lapja julius 1-iki számát, ahol 
a következő érdekes sorokat olvas-
hatjuk : 

„A Szövetség elnöke Szombat-
helyről Kőszegre, a haldokló magyar 
határvárosba utazott, ahol sajnos, a 
sütőiparosokat vigasztalhatatlan hely-
zetben találta. 

Igaz, hogy Karner Ferenc elnök 
szívesen adott felvilágosítást, de a 
valódi helyzetet csak ugy tudta meg 
a Szövetség elnöke, hogy látogatást tett 
több üzemben, ahol nem volt alkalma 
a sütőkkel beszélni, mert ezek ebben 
az időtájban mind a szöllőjükben 
vannak elfoglalva, miután a sütőipar-
ból megélni nem tudnak és kénytele-
nek mellette szöllőgazdasággal is fog-
lalkozni. 

A panaszkodó pékasszonyoktól 
tudta me^ a Szövetség elnöke, hogy 
Kőszegen összetartásról szó sincs, a 
kenyér- és sütőárakkal versenyeznek 
a sütők, úgyhogy ma is 18 filléres 
árak vannak Kőszegen. Különösen 
nagy kárt okoz az utolsó időben a 
söptei gróf Mirbach féle kenyérüzem, 
amely u|ra megkezdte működését és 
miután Szombathelyről kiűzték ennek 
a kenyérsütögető grófnak fiókjait, most 
már Kőszeget boldogítja 20 filléres 
kenyérárral. Emellett 15 sütő működik 
.-bben a haldokló határvárosban. Hi -
rom óra alatt alig 10 lélekkel talál-
kozik az ember az uccán. A helybeli 
cukrász napi bevétele alig 20 pengő, 
egy kereskedő havi 80 pengőt for-
galmaz. Igy néz ki itt az ipar es a 
kereskedelem. 

Látva a szomorú helyzetet és fá-
sultságot a sütőiparosok között, akiken 
éppen nemtörődömségük miatt nem 
lehet segíteni, a Szövetség elnöke 
tovább utazott Sopronba." 

Ma nagy f i l léres sportnap Kőszegen, 
Futbal l - , uszó- és teniszverseny 

Győr—Kőszeg közöt t . 
Ma nagy nagy napja van ismét 

a kőszegi sportnak. Erre még nem is 
volt példa, hogy Győr város legjobb 
úszóival, tenniszezőivel és futballistái-
val mérhesse össze erejét a kőszegi 
sport. Délután fél 6 órakor lesz a 
futballmérkőzés, amelyen a KSE első 
csapatának ellenfele Dunántul 'egyik 
legszimpatikusabb és feltétlenül leg-
stílusosabb futballt játszó együttese, 
a GyAC elsőosztályu csapata lesz. A 
GyAC ép legutóbb győzte le a több-
szörös dunántuli bajnok tatabányaia-
kat és legjobb felállításában áll ki 
Kőszegen a mérkőzésre. Ezt meg-
előzi délután 3-kor Győr—Kőszeg 
között úszóverseny, amelynek szín-
helye a főreáliskola uszodája. A ver-
seny számai a következők: 66 m-e^ 
fiu gyorsúszás, 100 m-es ifjúsági 
gyorsúszás, 100 m-es mellúszás, há-
romszor 66 m-es vegyestaféta, ötször 
66 m-es gyorsúszó staféta, műugrás 
vizikabaré, vízipóló mérkőzés. Egész 
nap folynak a KSE teniszpályáin Győr-
Kószeg közötti teniszversenyek. A ma: 
sportnapra lejön városunkba a győri 
kerület ügyvezető főtitkára, Müller 
József is. A versenyeket rendkivül 
olcsó kombinált jegyek mellett lehet 
megtekinteni. 

Tartós ondolálás 
Scher mannái. 



Ma jön az e!sö vidéki filléresgyors, 
9'15-kor érkez ik Győrbő l a f i l léres. 

A filléres gyorsok indítása óta ez 
ideig csak Budapestről kaptunk filléres 
gyorsokat. Állandóan kértünk a vidék: 
városokból is, hiába. Tavaly kaptunk 
volna Veszprémből, de itt nem tudták 
összehozni a szükséges 5C0 főnyi lét-
számot. Ma végre befut Győr—Pápá 
ról az első filléresgyors. Ennek sikert 
érdekében, a rövid idő dacára, minden 
kő meglett mozgatva. 

Győrre igen nagy súlyt is kell 
helyezni, mert a Győrből érkező fillé-
reseknek városunkra nézve nagy 
jelcnifsége van. — Budapest mtsizt 
van, Győr közel van. Győrnek, Pápá 
rak nincs hegyes vidéke, nircs szép 
környéke. Igazi nyaraló és idegenfor 
galmi propagandát elsősorban e vá 
rosokban kell csinálnunk. Ezért várjuk 
megkülönböztetett szerettei és figye 
lemmel a Győr— pápai filléresgyorsot 
Budapestről ha kapunk filléresgyorsot, 
az utasok egy része kiszáll Pipán, 
Celiben, Szombathelyen. Ennél a fillé 
resgyorsnál mindenki városunkba jön 
Ftlhívjuk olvasóink figyelmét a kö 
vetkezőkre: Győr rendkivül olcsóvá 
ros, minden sokkal o'csóbban szerez 
hető be, mint városunkban. Araknál, 
kiszolgálásnál tehát nagyon fontos, 
hogy jó benyomásokkal távozzanak a 
gyertek, nehogy tul drágának találják 

varosunkat. 
A filléresgyors Győrből indul reg 

gel t>C9 kor, Kőszegre érkezik 9 15 
kor. Kőszegről indul este 20i4-kor, 
Gyfrfce éikezik 23'07-kor. 

K ő s z e g — Keszthely uszcmerközes. 
Kőszegi Sportegylet uszószakosz 

tálya vasárnrp Keszthelyen szeiepelt 
az úszószakosztályát megalakító Yaclv 
Club meghívására. Feltűnően nagy 
érdeklődés mellet, igen nagy számú 
előkelő közönség előtt mutaikozof 
be a tehetségesebbnél tehetségesebt 
fiatal keszthelyi uszógátda. 

A Kőszegi Sport Egylet szineii 
nagyon csonka csapat képviselte, igy 
főleg ez az oka a 9 : 0 ás vízipóló 
vtresegnek. Meglepően jó a készt 
helyi pólócsapat. Főleg Szende nagy 
tudasu játéka tünt ki. 

Uszószámokban kiemelkedő Pe-
kovits KSE 100 m ™fci'uszása 127 
alatt, mely szép időt komolyabb ellenfél 
nélkül könnyen érte el. Jobb helyezést 
ért még el Br?der Rezső és Varga 
Ferenc a KSE bői. 

Kéve Gyula bemutatott kabaré 
száméiért sok tapsot kapott. A minta 
kép megrendezett verseny Balázs 
uszószakosztályvezető munkája. 

Revans mérkőzésre hamarosan 
sor kerül Kőszegen, amikor nagy 
kistrő táborral érkeznek a keszthelyiek 

* Akibe egész Pest szerelmes... 
A mpisajtó egyértelműen megállapi 
totta, hogy a János vitézt játszó Fedák 
Sáii óta nem volt még primadonna 
oly;.ri csodálatos hatással a magyai 
közönségre, mint Rökk Marika. Erről 
a tüneményszerű fiatal primadonnáról 
ad tökéletes portrét a Színházi Élet 
uj száma, amikor képekben bemutatja 
Rökk Marika karrierjét tizenegy éves 
korától mostanáig. Valóságos szenzáció 
Kaiimhy Frigyes paródiája, amelynek 
cint : A cirkusz a Vígszínházban! Az 
eg."ie népszerűbbé váló Interurbán 
lova,, amely a vidéki városok intim 
hiteit közli távirati stilusban. A Szin 
házi Élei uj száma darabmellékletül e 
héten a pesti kabarék legsikerültebb 
tréfáit hozza. Rengetek étdekes 
cikken és novellán és gyönyörű 
Jépek.n kivül 64 oldalas Rádióvilág-
híradó, kézimunkamelléklet és 32 olda-
g s gyermekújság van még a Színházi 
f l e t uj számában, amelynek ára 60 fill 
Előfizetési díj»/« évre 6.50 pengő. Kap 
ható Róth Jenő könyvkereskedésében. 

HÍREK 
Szabadságon. Farkas Pál állam 

rendőrségi fogalmazó hétfőn megkezdte 
21 napos szabadságát. 

Szabadságon. A kőszegi vasút-
állomás főnöke Takáts József e héten 
kezdte meg 4 heti szabadságát. 

Névváltoztatás. Dohmann Ede 
igazságügy miniszteri engedéllyel csa 
ládinevét Bardocz ra változtatta át. 

Szentségimádás lesz ma vasár 
n?p a Jézus Szive ttmplomban. — A 
nsgymise délelőtt 10 órakor lesz, melyet 
Kincs István celebrál. — A nagymist 
alatt az egyházi énekkar énekel Deák 
Bárdos György tarár vezényletével. 

A helybel i kórház uj mQtöjé 
nek megáldása. A hét folyamán 
Kincs István prelátus ktdves ünnepség 
keretében megáldotta az uj műtőt. A 
sebészeten azóta minden nap van 
műtét. 

Lelk igyakor la tok a kőszegi 
zárdában. Héifőn délután 5 órakor 
kezdődtek meg nők részére a lelki 
gyakorlatok a kőszegi zárdában. Az 
elmélkedéseket Kainer Gyula győii 
szemináriumi igazgató vezeti. A lelki 
gyakorlatok julius 13-án értek véget, 
fc. A Szent Donáth körmeneten 
az idén is igen sok hivő vett részt 
A Kálváriái Szent Donáth kápolnájá 
nál Kircs István pápai prelátus misé 
mordott, magyarnyelvű szentbeszédet 
Bauer József káplán, németnyelvűt 
pedig Kincs István tartott A körmetel 
Bauer József vezette a városba vissza 

Kiss Káro ly ipar isko la i igaz 
gató nyugalomba vonul t . Városunk 
tanitó társadalmának egy régi, munkás, 
köztiszteletben álló tagja : Kiss Károly 
ipatiskolai igazgató nyugalomba vo 
nult. Kiss Károly Ujperinten született. 
Tanitói oklevelét Znióváralján szerezte 
Működését mint elemi iskolai tanitó 
Gyanafalván kezdte meg. Innen Szent 
gottháidra ment, ahol már az iparis 
kólában is tanított. Kőszegre 1898 ban 
lierült, az itteni ipariskolának lett rajz-
tanitója. 1908 ban az iskola igazgató 
jának nevezték ki. Kitűnő pedagógus 
volt A rábízott tanoncokat megértéssel, 
kitartó buzgalommal és fáradhatatlai 
szorgalommal nevelte komoly munkara. 
Az ipariskolai kiállításokon többszöi 
nyert elismerést, elismerő okiratot is 
kapott. Tanitói elfoglaltsága mellett 
egyébb teendőket is végzett. A kő-
szegi szőlőtermelés fejlődesét évről 
évre ő készítette el. A hegyközség 
buzgó tagja; ezen a téren is nagy 
érdemei vannak. A szikvizgyárnak 
eveken keresztül volt könyvelője. Kiss 
Károly julius elsejével vonult nyuga 
lomba. 

Tan i tó i le lk igyakor la tok vá 
rosunkban. Nagy érdeklődés mellett 
rendezte meg VII ik évi lelkigyakor 
latát a szombathelyi egyházmegyei 
róm. kat. tanítótestület. A püspök ki 
fejezett óhajára ezévben a lelkigya-
korlatokat a kőszegi missziósházban 
tartották. A lelkigyakorlatok vezetője 
Koller József szombathelyi szalézi plé 
bános volt. A lelkigyakorlatoknak az 
egész megye területéről nagyon sok 
résztvevője volt. A lelkigyakorlatok 
9-én kezdődtek és 13-ig tartottak. A 
le lk igyakor la tod neveben Finta Sán-
dor mondott hálás köszönetet lelki 
atyjuknak és a missziósház vezetőjé 
nek P. Seress Béla rektornak. 

A kat. Nőegylet minden ado 
mányért, valamint felülfizetésekért ez 
uton mond hálás köszönetet az egylet 
tagjainak, a jótevőknek és mindazok 
nak, akik bármi módon hozzájárultak 
a sikerhez. 

B u r e í t - ö l t ö n y ö R 8 5 0 
p - t Ö l , nyári szövetöltönyök 20 P- tői 
kaphatók Zer thofer Rezső ruhaáru 
házában. Tiroli nadrágok, fiujoppek 
na y választékban. Gallértisztitás 10 f. 

A „Concord ia* Férf i da lárda 
nyári mulatsága ma délután 3 órakor 
felvonulással kezdődik a Kitály- ut— 
Várkör—Arpádtér— Rajnis- u.—jurisich 
téren át a Bálházba, mely után váltó 
zatos műsor kezdődik : páros jelene 
tek, — bemutatják az ujonnal felállí-
tott vegyeskart, amely először szere 
pel ezalkalommal. — A dal kedvelői 
jöjjenek el e nívós műsorral kitöltött 
mulatságra, mely felejthetetlen élményt 
fog nyújtani, mert a Concordia meg 
érdemli a támogatást. — Lesz bazár 
is, ahol 30 filléres jegyekkel értékes 
dolgokat lehet nyerni. Tánckedvelők 
pedig jó cigánymuzsikára rophatják a 
láncot reggelig. Rossz idő esetén a 
termekben lesz megtartva a mulatság. 

Közigazgatási b izot tsági ülés 
vol t e héten, melyen Stettner Walter 
számolt be a m^gye gazdasági hely-
zetéről. Csorba Gáspár az adózásnál 
megállapította, hogy az ezévi ered 
mény a tavalyinál 102 ezer pengővel 
gyengébb. Ugyanakkor gazdasági al-
bizottság is ülésezett a főispán elnök 
lete alatt, amely foglalkozott Weörös 
Iván ügyével, aki i 932-ben 16 hold 
erdőterület kitermelésére kapott enge 
délyt azzal a kötelezettséggel, hogy 
csereterületén megfelelő erdősítést 
hajtson végre. F.zt a kötelezettséget 
ntm teljesítette. Emiatt megbírságolta 
az erdőfelügyelőség, amelyet Weöres 
Iván sérelmesnek tartott, mert mint 
kérvényében előadja, az erdősítés egy 
részét már másutt megkezdte. A bi 
zottság ugy határozott, hogy a kér-
vényt felterjeszti a földmivelésügyi 
minisztériumhoz. 

A s t randfürdő az idén is igen 
látogatott. Ez jórészben annak is kö 
szűnhető, hogy kiszélesiteték a medret 
és igy állandó mélyvízről történt gon 
doskodás. Egyébként itt mérik Kősze 
gen az állandóan friss csapolásu legol 
csóbb sört. 

A fúvós zenekar e hét szerdáján 
tartotta második hangversenyét a tiszti 
üdülőben, amely ismét a legnagyobb 
siker jegyében folyt le. Ma délután 
lemennek a Gyöngyösapáti-i tiszti 
üdülőbe. Reggel pedig körsétával be 
mutatkoznak a város közönségének, 
majd fogadják a győri filléresgyors 
utasait az állomáson. A szombati tér-
zenék pedig már nem az eddigi meg-
szokott helyen, hanem a Hitelszövet 
kezettel szemben a Hangya üzletek 
előtt lesznek megtartva. A szombati 
térzene műsora : 1. Pazeller: „Mátyás 
induló". 2. Kacsóh: „János vitéz". 3. 
Fucsik: „Alomktpek" keringő. 4. 
Eilenberg: „Kovácsműhely az erdő 
ben" jellemdarab. 5. Flies: „A Rajna 
tündére" dal. 6. Wagner: „Tiro l i fa 
vágók" induló. 7. Ki iment: „Strauss 
müveiből" egyveleg. 8. Z i t : „Viribus 
unitis" induló. 

A Kőszeg—szombathely i vasút 
r.t. a minap tartotta évi rendes köz 
gyűlését. A távollévő szentgyörgyi 
Czeke Gusztáv elnököt Jambrits Lajos 
ny. polgármester helyetesitette. A köz 
gyűlés az összes jelentéseket tudo 
másul vette 1933-ra a Máv tói 36571.77 
bruttó, nettó 21. 497.60 összeget ka 
pott az r.t. A város ebből kap 9600 
pengőt. Osztalék 6.40, kisorsolt 19 drb 
elsőbbségi kötvényre 3040 pengő lesz 
fordítva. 

Kisgyűlés volt e héten, amelyen 
Jánossy Gábor indítványára felhábo-
rodással tiltakozott a kisgyűlés Barthou 
történeim hamisítása ellen Kőszegi 
ügy nem szerepelt, Nagygencs tüzifog tt 
díjazási határozatát jóváhagyták, Ne 
mescsó határozatát, melyszerint a köz 
ség felbontotta a vadászbérlő társaság 
gal a szerződést, a kisgyűlés megsem 
misitette A szerződést továbbra is 
érvénybe kell tartani. 

B o r m é r é s . Kitűnő öreg, 
fehér és vörös bort mér özv. Zwaller 
Jánosné Király-ut 67. sz. alatt. 

A Külön vonat Keszthelyre. A 
KSE Ágyteritőgyár julius hó 29-én 
vasárnap Keszthelyen szerepel az 
ottani Törekvés ellen. Ez alkalmat 
arra használja fel a KSE, hogy rendkívül 
olcsó külön vonatot indít Keszthelyre 
és igy a kőszegieknek alkalmuk van 
egy egész napot a Balaton mellett 
tölteni. A külön vonat reggel 5 óra-
kor indul, 8 órakor már ott van 
Keszthelyen, visszafele indul 10 órakor 
és Kőszegre éjtél után érkezik. Az 
ide-oda utazási költségek a külön 
vonaton összesen 5 pengőbe kerül-
nek. Eddig 105 jelentkező van. Még 
körülbelül 100 jelentkezőre számit a 
rendezőség. Ugyanezen vonattal utaz-
nak a KSE úszói, valamint a tenisz 
gárda is Tapolcára, sőt talán a 
városi zenekar is utazik Keszthely 
és Hévízre. Jelentkezni a kiadóhivatal-
ban, Schrötter vendéglőben és a 
városházán kitett iven lehet. 

Ma vasárnap is lesz térzene, 
tekintettel a győri filléresre. A városi 
zenekar a filléresgyors beérkezésénél 
915-kor fogadja őket, bevonul velük 
és délelőtt ' / 4 l2 órakor térzenét tart 
a főtéren. A filléresgyors utasait kar-
szalagos rendezők várják és kalauzol-
ják, délelőtt a város mutatják meg, 
délután pedig két kirándulást rendez-
nek vezetőkkel. 

A Zenepár to ló Egyesület ked-
den, f. hó 17-én este fél 9 órakor a 
fúvószenekar próbatermi helyiségében 
tartja évi rendes közgyűlését. Ezt meg-
előzőleg '/49 órai kezdettel a város-
háza polgármesteri szobájában választ-
mányi ülést tart. 

Mozih i rek. A mai mulatság miatt 
a mozi csak 2 előadást tart. Szom-
baton este a 'érzene miatt valamivel 
későbbi kezdettel, fél 10 órakor és 
vasárnap délután 3 órakor olcsó hely-
árakkal. Bemutatásra kerül a szabadság 
és a szerelem felemelően szép éposza, 
egy gigantikus méretű fi'mszenzáció : 
Szeverin kapitány (Ha megkondulnak 
a harangok). Főszerepben a világ leg-
híresebb hegymászója, Luis Trenker. 
E remek filmnek csodás tiroli felvé-
telei élmények. A darab Napolen ko-
rában, az 1809 ik évben játszódik le 
Tirolban, a tiroli szabadság hősökről 
készült e hatalmas dráma. 

Megny i to t t már a St ipkov i ts -
fürdő. Nagyon olcsó a fürdés, a 
strandolás ugy felnőtteknekjmint gyer-
mekeknek. A Horthy Miklós utca vé-
gén jobbra a malom alatt mindenki 
megtalálhatja. A város közepén van. 

Egészségesen jö t t haza az ön-
gy i lkos je lö l t . Részletesen beszámol-
unk arról a romantikus szerelmi ön-

gyilkosságról, amelyet egy helybeli 
szerelmes pár kísérelt neg. A fiúnak 
nem történt komolyabb baja, a leányt 
a közkórházba kellett szállítani, ahon-
nan e heten szintén makkegészségesen 
hazatérhetett. 

Meghal t a nagycsömötei bo l 
gár kertész gy i lkosa. 1929 ben e 
gyilkosság nagy port vert fel. A fiatal-
korú vádlottat annak idején 8 esz-
tendei fegyházra ítélték. Most érkezett 
az értesítés, hogy a gyilkos ifjú bol-
gár Lambert Dimitrov a fogházban 
meghalt. 

Stefánia h i rdetmény. Folyó hó 
21-én (szombat) d.u. 6 órakor Dr. 
Kirchknopf Bela főorvos Ja csecsemő-
kori nyári hasmenésekről előadást tart 
anyák részére a Szent Család Ott-
honban. 

Izgalmas to lva j fogás a Jézus 
Szive templomban. Bnrbás Imre 
sekrestyés észrevette, hogy az utóbbi 
időben valaki állandóan dézsmálja a 
templom perselyeit. Egy fiatalkorura 
gyanakodott, aki hasonló bűncselek-
ményekért már büntetve is volt. Rá-
bizonyítani azonban semnit sem 
tudott. A rendőrség ^tanácsára tehát 
megbízott három fiút, akik elhatároz-
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Iák, hogy meglesik és elfogják a 
Umplomtolvajt. Ugy is lett. Mult va 
sárnap a 11 órai mise után elrejtőztek 
a szószéken és vártak. Nem hiába 
Alig, hogy kiürült a templom a fiatal 
korú óvatosan belopódzkodott. Körül-
nézett és mivel senkit sem látott nagy 
nyugalommal kezdte kirázogatni a 
Szent Antal oltár perselyéből a pénzt 
De rajtaveszett. A három amatör de 
tektiv : Magyar Ferenc, Scheck János 
és Nárai Károly kirontottak búvóhe-
lyükből és közrefogták a fiatal tolvajt 
Az szökni próbált; futásnak eredt. A 
három „sherlockholmes" jelölt utána 
A templomkapuban elérték és elfogták. 
Rendőrt hivtak, aki a tolvaj suhancot 
bekisérte. A i ndőrségen még a dé 
lutan folyamán bevallotta, hogy ő 
fosztogatta rendszeresen a Jézus Szive 
templom perselyeit. A tolvaj szülei 
meghaltak és lakása sem volt. A fiatal-
korú bűnöst a szombathelyi fogházba 
szállították, itt varja meg bünte'.ését. 
ami bizonyára súlyos lesz, imvel per 
selyfosztogatásért egyszer már javító 
intézetben is volt. 

é 

Kőszegen a buza bevásár lási 
ára P 14 60. Az uj buzakampany 
megindulásával hétfőn jelent meg a 
kormány rendelete, hogy milyen ára 
kat kell legalább is fizetni a gazdák-
nak a felkínált buzáerl. A hirdetmény 
közli, hogy az egyes helyeken fizetett 
bevásárlási árak legalább 80 kg.-os 
fajsúlyú 29/o idegen keveréknél többet 
nem tartalmazó egészséges, száraz, 
rostált búzára vonatkoznak kocsiba 
rakva korlátlan mennyiségben. A Kő-
szegen fizetendő ár P 14'60, Szom 
bathelyen ez az ár P 14 75. 

A szombathely i ünnepi hét 
hivatalos lapjának most jelent meg az 
első juliusi száma. Ebből sok mindent 
megtudunk. Lesz művészet történeti 
kiállítás, ipari és kereskedelmi kiállítás 
kertészeti, háziipari, ^népművészeti, 
vadászati, fényképészeti és turisztikai 
kiállítás. Ez utóbbi főleg az Irottköt 
és a mi környékünket mutatja be 
Lesz dunántuti mérnök kiállítás és 
sportkiállitás is. A további programm 
szerint versenyuszoda avatás, nagy 
sportesemények, sportrepülő nap, utas-
körrepülés, válogatott atlétikai mér 
kőzések. kerékpár verseny, autócsillag 
tura, bemutatják szabadtéli előadásban 
Háry Jánost, 3JG0 nézővel magyar 
ruha bemutató és divatrevü, kerületi 
dalos verseny, cserkész székházavatás, 
frontharcos, hadirokkant és aggharcos 
találkció. 

A levél tetü el leni n ikot inper 
metezésnek csak akkor van meg a 
teljes eredménye, ha azt idejekorán 
végezzük, amikor még a tetvek szívá-
sától a levelek nem zsugorodtak össze 
A nikotin, bár a legkiválóbb levéltetü-
szer, arra mégsem képes, hogy az 
ilyen összezsugorodott levélcsomóban 
tanyázó tetvek seregét is elpusztítsa 
mert hiszen nem fér hozzájuk. A teljes 
eredmény elérésére rendkivül fontos, 
hogy permetezés előtt az összezsugo-
rodott leveleket eltávolítsuk, elégessük 

A d ió fa kérgén gyakran található 
repedések, ha azok a .faszövetig nem 
hatolnak be, tehát hacsak az elhal 
kéreg repedt meg, nem jelentenek 
bajt a fára nézve. Ha azonban a re-
pedés a fa testébe is behatolt volna, 
ugy azt gyümölcsfakátránnyal (nem 
közönséges kátránnyal) be kell kenni 

Mindenféle röv id sporthírek 
Jövő vasárnap julius hó 22 én Kő-
szegre külön vonattal érkeznek a kör-
mendiek, akik e napra nagyobb kirán-
dulást terveznek Kőszegre. Akkor adják 
vissza a teniszrevans mérkőzést a 
körmendiek. Ugyanaznap szerepel a 
körmendi futballcsapat a KSE ellen 
és úszóikat is elhozzák. - • Julius 29-
én Keszthelyre indul Kőszegről spor 
különvonat. — Elmúlt vasárnap a 
KSE 1 b. játszott a KSE Posztógyár-

ral. Eredmény 4 : 2 volt. Ugyanaznap 
KSE Agyteritőgyár Csepregen szere 
pelt. Eredmény 4 : 1 volt. — 22 én a 
KSE Kőszegen vasmegyei uszónapot 
tervez, amelyen Körmend úszói mellett 
Szombathely úszói és vizipolózói is 
részt vesznek. — 29 én Tapolcára 
utaznak az úszók, augusztus első va 
sárnapján pedig Kőszegen fogadják a 
keszthelyieket. — A Levente 1 és í' 
ma délután V,2 órakor belepődij nél 
•cül barátságos tréningmei kőzést tart. 

- Ma van a Lövészcsapat verseny 
Kőszegen. — A KSE ma a legerősebb 
összeállításában veszi fel az elsőosz-
tályu győri GyAC ellen a játékot 
Csere réven tartalékokat is kipróbál. 
\z összeállítás a következő: Bruckner 
Kappel, Maitz, Wehófer, Janzsó, 
.Schlőgi) Schrődl, Molnár, Tompeck 
Maitz, (Jambrits) Wimmer, (Nagy) 
Kapus Galla. 

Kőszeg ten iszgárdája a sár 
vár iakat is legyőzte 8 : 2 re. Az 
den feltűnően feljavult a kcszegi 

teniszgárda. Ezt mutatják eddigi 
eredményei. Szombathellyel két for-
dulót játszottak a Haladás kitűnő 
gárdija ellen. Ezek közül az egyiket 
negnyerték 6 : 5 re, a másodikat vesz-
tettek 8 : 3 ra. E/után Körmend ellen 
átszottak Köimenden és győztek 6:4 
re. Most Sárvár jött el vasárnap Kő-
szegre s nagyon készülődtek a győ 
zelemre. Ezideig háromszor találkoztak. 
Kétszer Kőszeg győzött, egyszer Sár-
vár. Most annak dacára, hogy a sár-
váriak kitűnő játékerőt képviseltek, 
Hethéssy extra formában van, de a 
többi játékosok is különös Korda és 
Csontos igen jó játékerőt képviseltek, 
négis 8 : 2 arányban vereséget szen-
vedtek annak dacára, hogy a kősze 
giek tartalékosan játszottak és sérülése 
olytán Molnárné sem játszhatott. A 

sárváriak szimpatikus játékos gárdája 
a vereség dacára igen jó benyomást 
tett Kőszegen. 

A P A L L A D I S ú jdonsága i : 
, Az óra ketyeg- Irta: Valentine Williams 
Fordította : Zigány Árpád. Hetvenkét 
órája van a Scotland Yard zseniális 
detektivfelügyelőjének, hogy megment-
se az akasztófától Gerry Cloant. A 
detektív elszánt vakmerősséggel ugrik 
fejest New York alvilágába, hogy meg-
szerezze Gerry Cloan ártatlanságának 
bizonyítékait és lélekzetfojtó kaland-
jainak halálos veszedelmében az óra 
egyre ketyeg . . . és nem tudni, hogy 
sikerül-e 72 óra alatt, amire vállalko 
zott ? Az ismeretlen izgalmakkal telt 
regény a Palladis pengős regényeinek 
sorában, Zigány Árpád kiváló forditá 
sában jelent meg. nAz álarcos idegen" 
Irta: AHan Luka. Fordította: Früchtl 
Ede. Álarcos rablók törnek be az 
Első Nemzeti Bank helyiségébe, a déli 
órákban, amikor csak hárman vannak 
ott. A pénztárt kirabolják, a pénztá 
rost meggyilkolják és Hartford Tóni, 
a fiatal igazgató az egyedüli, aki 
leütnek ugyan, de élve marad. Nem 
csoda, ha a gyanú azonnal ellene fordul 
és a becsületét vesztett fiatalember, 
imádott menyasszonyát is otthagyva, 
eltűnik szem elől. Menyasszonya, hogy 
bebizonyítsa vőlegénye ártatlanságát 
mindent elkövet, hogy az igazi bünö 
söket elfogják. Az iró virtuóz ügyes-
séggel bánik tollával. A halálos bor-
zalmak legsötétebb színeit megdöb-
bentő kontrasztként váltják fel a sze-
relem és hűség, a baráti önfeláldozás 
megnyilatkozásai és az a mindig fris 
sen ható humor, amely bőségesen 
árad szét a könyvnek lapjain és átse 
giti az olvasót a válságos helyzeteken 
A Palladis Früchtl Ede fordításában, 
a félpengős sorozatban bocsátja biztos 
sikert ígérő útjára ezt a legújabb regényt 
Kapható Róth J. könyvkereskedésében 
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5020—1934. sz. Közhirré teszem 
hogy Vasvármegye törvényhatóság 
biztosának az alábbi közérdekű hatá 
rozatai 1934. évi julius hó 16-tól julius 
hó 30 ig a polgármesteri hivatalban 
Közszemlére ki vannak téve, amely 
idő alatt azok megtekinthetőkés ellenük 
felebbezés adható be: Jambrits Lajos 
ny. polgármester nyugellátásának meg-
álhpitása. — Szeybold Rezső városi 
mé-nök illetményeinek megállapítása 
- A közvágóhíd kibővítése és átala 
kitása. — Giesmann Anna kőszegi 
lakós illetőségi ügye. 

5190-3-1934. A Kőszeg szab. 
kir. megyei városánál üresedésben 
levő erdőőri állásra ezennel palyázato' 
hirdetek; a pontos életrajzi adatokat 
nrialmazó és kellően okmányolt kér-
vények 1934. évi julius hó 28 áii> 
terjesztendők be a polgármesteri hi 
vatalba, bővebb felvilágosítás a városi 
erdészeti ügyosztálynál nyerhető, ahoi 
Kívánatos a személyes bemutatkozás 

6125—1934 . Közhin-é teszem, 
hogy a m. kir. honvéd csapatoknak 
nagyobb mennyiségű takarmány szé-
nára van szükségük; eladi hkarmány 
széna Kőszegen a Frigyes laktinyában 
évő gazdisági hivatalban, vagy Szom-
bathelyen a Söptei uton levő Katonai 
É elmezési Riktárban jelenthető be. 

4454 3 — 1 9 3 4 KözlVn az érde-
keltekkel, hogy Vasvármegye Alispánja 
enti Agyben hozott azon határozato 
mat, mellyel az ipartestületi békéltető 
bizottsági tagválasztást rendeltem el, 
a beadott felebbezések elutasítása 
mellett helyes indokaiból helybenhagyta 
A kérdéses alispáni véghatározat f. hó 
15-től folyó hó 30-ig a városházán a 
21. sz. szobában betekinthető, ellene 
felülvizsgálati kórelem adható be a 
kereskedelmi minisztériumhoz, ami 
azonban az uj választás lefolytatását 
nem gátolja. 

6098—1934 A m. kir. föld nüve-
lésügyi miniszter rendelete alapján 
felhívom a gazdákat, illetve a cséplő-
gép tulajdonosokat arra, hogy a csép 
lési munkálatokat világosság mellett 
végeztessék s kerüljék a tul késő estig 
tartó munkát. Ugyancsak felhívom az 
érdekelt gazdaközönséget arra, hogy 
az idei gyengébb szalmatermésre való 
tekintettel okvetlenül tartózkodjék a 
cséplések folyamán a szalma szálak, 
vagy egész szalmakészletek eltüzelé 
sétól. A sötétben végzett cséplési 
munka sok esetben volt már végzetes 
kimenetelű balesetnek az okozója 
másrészt a folyó évi hosszan tartó 
száraz időjárás következtében beállott 
aszálykárok folytán, fokozott gond 
fordítandó arra, hogy a cséplési mun 
kálatok a lehetőséghez képest vesz-
teségmentesen végeztessenek el. 

6158—1934. Közhirré teszem, 
hogy a mezőgazdasági munkák rend 
jének biztosítása érdekében a Föld 
müvelésügyi Miniszter a Belügyminisz-
terrel egyetértve az aratási és azzal 
kapcsolatos munkák végzését f. hó 
15. napjára eső vasárnapon elkerül 
hetetlenül szükségesnek nyilvánította, 
ennélfogva a szóban lévő munkálatok 
a mai vasárnapon akadálytalanul vé-
gezhetők. 

5208-1-1934. Eitner Gusztáv és 
Imre kőszegi malom vízhasználata 
ujabb gyakorlat változására vonatkozó 
vármegyei 7288-2-1934. véghatároza 
a város hirdetési tábláján f. hó 11-tö 
26 ig ki van függesztve. 

Ötszobás 8"zkorofor,oí 
teljesen modern 
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Cim a kiadóhivatalban. 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkö ly v 
hatóság. 1040 1944 tk. s*-

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Pintér Lajos végrehajtatónak Tóth István 

vegrehajtast szenvedj elien indított végre-
hajtási ügyeben a telekkönyvi hatóság a vég-
rehajtási árverest 165 P t<*>keköveteles és 
járulekai behajtása végett a kőszegi kir. 
járásbíróság területen levő, Nagygencs köz-
ségben fekvő s a nagygencsi 6'»0 sz tik vi 
betétben A - f alatt felvett alábbi ingatla-
nokból Tóth István nevén álló i'& rész juta-
lékára és pedig 1 sor es 461 hrsz alatt fel-
vett 12'. sz. házból és udvarból 300 P , az 
5 sorsz. alatt felvett 2>20-1.912 681 rész. 
közös erdő illetőségből 3 P 50 f ; továbbá 
a nagygencsi 894 tk. betétben felvett es 
ugyanannak nevén álló A 4- - sor és 188> 
hrsz. egész ingatlanra 275 P 5o f. kikiáltási 
árban éspedig Tóth Ferenc javára bekebe-
ezett életfogytiglani haszonélvezeti szol-
galmi jog fenntartásával, végül az ugyanazon 
betétben felvett A I sor. 1.124—2. hrsz. 
ílatt felvett es ugyanannak nevén álló egész 
ngatlanra 5«)0 P kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1934. évi augusztus hó 
28 nap ján déle lőt t 9 ó rako r Nagygtncs 
községházánál fog ják megtar tan i . 

Ha az árverés megtartását a csatlako-
iottnak kimondott Kőszegi Takarékpénztár 
végrehajtató kori. a^iban az esetben a ház 
jutalé't a kikiáltási ár felénél, a többi ingat-
lan és ingatlanjutalék a kikiáltási ár kóth i r -
m»d1nál alacsonvabb áron el nem adhitó 
19°S: XLI tc. 26 §.) 

Hí az árverés Pintér Lajos végrehajtató 
kérelmére tartatnék meg. akkor a legkisebb 
árveresi vételár a 461 hrsz házingatlanju-
taléknal IfiO P; az erdőillet nénvnél 2 P 50 f; 
az 1324—2. hrsz. ingatlannál 340 P ; a 1883 
hrsz. ingatlanná! 1.K) P ; végül, ha az árve-
rest dr Stur Lajos csatlakozott kérné, akkor 
a 4»51 hrsz. házjutalékot 250 P ; a z erd i l l e t -
ményt 3 P; az 1324 -2. hrsz ingatlant 400 
P-nel, az 1885 hrsz ingatlant 240 P-nél ala-
csonyabb áron eladni nem lehet. (5610/1933. 
M. E. sz. r. 2 . és 23. §-a szerint) és a ki-
kiáltási ár alapul vétele mellett való ará-
nyosítás mellett. 

Az árverelni szándékozók kötelesek bá-
natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész-
pénzben, vagy az 1881. LX. t c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni, hogy a bánatpénznek előleges birói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti e'ismer-
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (1881. LX. t. c. 147, 150., 
170 , § § ; 1908. IX. t c. 21 §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, ha többet igérni nem 
akar senki, köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított bánatpénzt 
az általa igért ár ugyanannyi százalékáig ki-
egészíteni. (1908. XLI. 25. §) 

Kőszeg, 1934. évi március 17. 
Dr. RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül: 
HERMANN FERENC s. k. 

irodafötiszt 

KOszOnetnyilvánitás. 
Mindazoknak, kik drága jó 

feleségem, ill. édesanyánk, nagy-
anya, anyós és rokon 

Hani Jánosné 
sz. Kásás Rozália 

elhunyta alkalmából részvétükkel, 
koszorú és virágadományokkal 
fájdalmunkat enyhítették, különö-
sen Kőszeg város tisztviselői ka-
rának, — és mindazoknak, akik 
örök nyugvó helyére kisérték, ez 
uton mondunk hálás köszönetet. 

A gyászoló család. 

í 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 

E L E K T B O 
BIOSKOP H í ,No0z?s f 

Szombat, ju l ius 14-én este és J 
vasárnap délután 3 ó rakor i 

egy előadás 1 

Severin kapitány 
A szabadság és szetelem éposza 
10 felvonásban. A főszerepben ! 
Luis Trenker , Várkonyi Mihály 5 

Hangos kiséröműsor. 
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