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V D E K E 
.K egynegyed évre: 

Helye szál l í tva 1-60 Pengő 

Vidékre pos t a i 3'— Pengő 

Külfö ldre egy évre 4 do l l á r 

Megjelenik miuden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő: 

vitéz Szabadváry Ferenc 

Vdsdrtér 13. Telefonszám * 

Kiadótulajdonos: 

Róna i Frigyes 

Vdrkör 39. sz. Telefonszám 23 

Hirdetések mflimétcrsoronUnt 6 nilér. 
H i r de tések d i j a e l ő re f i z e t e n d ő 

rtyllttér sora to fillér 
SzOi^gközöttt rehldmhtr sora 20 fillér. 

Kőszeg-Kőszék 
vagy Kőszöng. 

Kőszeg-Kőszék ügyében három 

cikket lehoztunk. 

^ N e m adunk mindenben igazat: 

Vitába szállunk, de csak mi, a 

„Tekintetes szerkesztőség" és nem 

a nagy „szaktekintélyek", csak 

holmi ujságcsinálóktól megköve-

telt látókör sugarából: igy is kér-

jük venni. 

Egyelőre még kőszegiek va-
gyunk és nem köszékiek. 

* 

A „hun karok és rendek'-ből 

következhetik — ha ugyan kö-

vetkezik — a Hungária, Hungary 

stb. és az, hogy a k idők folya-

mán g-vé alakult, és talán az is, 

hogy a Kőszék k betűje is igy 

vedlett át g-vé. De: több bizo-

nyítékot kérünk; a „Kőszék" el-

mélet — ahogy eddig mi ismerjük 

— egyelőre csak félig ismert 

hypotézis és „helyitörténészeink* 

sem fektethetik igy a „kritika" 

boncoló asztalára. 
* 

„Megjelenik minden vasárnap". 

Németes? Miért? A „minden14 

magyar szó, a Halotti Beszédben 

is benn van (Mánd ü bűnét = 

Minden bűnét). Németül ugyan 

azt jelenti, hogy jeden, "de fran-

ciául tout, latinul omnis. Kapcso-

latokról és egyéb árnyalati, nyelv-

tani összefüggésekről pedig fnem 

tartjuk szükségesnek beszélni. Sőt-

a „vasárnaponfavz/" is meg lehet 

„támadni". „Megjelenik minden 

vasárnap" időt jelöl, mikor kér-

désre felel, a ként rag is — 

ha árnyalati mélységeket kuta-

tunk — hogyan? miként? mi-

módon? kérdésre ad feleletet, 

tehát: módhatározó. 

A „Mindenféle rovat" a Tanár 
Ur szerint non sens. Ellenvetjük: 
milyen rovat? mindenféle, tehát: 
jelző, pl. „szép rovat = a szép 
dolgok rovata", de vehetjük a 
„mindenfélék"-et főnévnek is. 
ekkor: a mindenféle - minden-
félék, „különfélék" összesége. 
(Pl. sportrovat = sportágak 
rovata) 

* 

A kőszegi nagy templom hiva-

talos neve: Jézus Szive templom 
(Kötőjellel talán érthetőbb: Jézus 
Szive-Templom.) Tehát: nem Jé-
zus Szive a birtokos, nem Jézus 
Szive templomában, hanem a 
Jézus Szive templomban történik 
valami. Pl. József-villa, József-
villában és nem József-villájában. 

A „cikket iróu-ról nem vitat-
kozunk, régen eldöntött dolog 
a: cikkiró. Egyelőre ennyit. 

Most jelent meg a Vasi Szemle, 
ebben cikk „Kőszeg és környéke 
katonai térképeinken". Itt olvas-
suk, hogy Kőszeg a legrégibb 
katonai térképeken Güns, üinzi-
num és Kőszöng néven szerepel. 
Most már tehát nemcsak Kőszeg 
Kőszék probléma, hanem még 
egy uj név: Kőszöng is. Ugyanitt 
olvassuk: a Hörmann-forrást an-
nak idején Herbert-forrásnak, Lu-
kácsházát Lukácsownak, Kethelyt 
Kedhelynek elkeresztelve. 

Tatarozzuk házainkat! 
Aránylag talán sehol sincs annyi 

ház, ami t itarozásra, modernizálásra s 
atalakitásra szorul, mint Kőszegen. £> 
mégis alig látni valahol is valami moz 
^ast, állványozást és munkát, holott 
soha kedvezőbb körülmények nem vol 
tak mint most, amikor az állam a költ-
ségek 60°/»-át adókedvezményben a 
háztulajdonosoknak betudja és igy csak 
40% az, ami a háztulajdonosokat ter-
heli. Azt hiszem, ennek elsősorban az 
lehet az oka, ho?y az érdekeltek nem 
tudnak a n . kir. Pénzügyminisztérium 
1780 00ü—H*33. VII a. számú rende 
letérői, amely ezen 60%-os adóked 
vezményt megadja, vagy ha tudnak 
nem értik meg annak tartalmát és in 
tencióit. Szükségesnek tartom, hogy 
erre vonatkozólag némi felvilágosítás 
sal, magyarázattal szolgáljak: 

Ezen rendeletben részletesen fe' 
van pontonként sorolva mindazon mun 
kálat, amely ezen f>0 százalékos adó 
kedvezményt maga 'után vonja és az 
is, ami után adókedvezmény nem jár. 

Már most, ha a laikus ezt a ren 
deletet elolvassa, olyan érzése támad 
hogyha ő a tatarozást el akarja végez 
tetni, alig fog valami kedvezményt 
kapni, holott lényegileg, majdnem min 
den munkálatra kijár ezen kedvezmény 
Hogy világosabban beszéljek, példák-
kal szolgálok. 

Valakinél a falak nedvesek, azok 
viztelenitendők, szárazzá teendők. Ezen 
munkálat esetleg asphalt elszigetelő 
emez behelyezésével szigetelő burko 
lat alkalmazásával lesz elkészítve, a ni 
után az illető helyiségek kifestése kö 

vetkezik, ami bár nem adókedvezmé 
nyes munka, de mint ezen munkálat 
szükségszerű folyamánya, szintén adó-
kedvezmény alá kerül. 

M á s e s e t : Üzletből lakás lesz, 
lakásból üzlet lesz, az evvel járó ösi 
szes munkára jár adókedvezmény. 

A magyar szén használata miatt 
a régi kémények átalakíthatók adó-
kedvezménnyel; nagyon természetes, 
hogy ebből kifolyólag a tetőfedési 
munka most már szintén adókedvez-
mény alá kerül. 

Nincs fürdőszoba, villanyvilágítás, 
ennek bevezetése és a kapcsolatos 
munkák adómentesek, beleértve még 
az uj padozati munkát is. 

Uj ajtók, ablakok beszerzése, be-
helyezése és a kapcsolatos összes mun-
kák ad^kedvezményesek. 

Szóval evvel azt akarom bizonyí-
tani, hogy ezen rendelet, amely hivatva 
van részben a pan*ó építési iparon 
segíteni, igen na^y segítséget jelent a 
háztulajdonosokra is. 

Vissza nen térő alkalmat mulasz-
t a n i el azok. akik ezt fel nem hasz-
nálják és mielőbb a szükséges lépése-
ket - terv és költségvetés — b e nem 
szerzik, mert a folyó év végéig a mun 
kálatlal készen kell lenni, mert ez csak 
folyó év végéig van engedélyezve. 

Váradi M. Manó, oki. mérnök 
bpesti Mérnöki Kamara tagja. 

költséges vezetékhálózatot legalább 
csak részben biztosítja. 

Végül az értekezlet az előterjesz-
tett javaslatot elfogadta és végrehajtása 
iránt szeptember végéig intézkednek. 

Többen egy ideiglenes vízszolgál-
tatás ügyében kértek intézkedést, amit 
az ügyek vezetősége kilátásba helyezett, 
hs a vizhordás költségeit az egyes 
vil latulajdonosok vállalják. 

A szabóhegyi vízellátás 
tárgyalása elmúlt vasárnap a Szabóhe-
gyen szabad ég alatt folyt le az érde-
keltek élénk részvételével. Kőszegi Jó-
zsef, a szabóhegyi érdekeltség helyettes 
elnöke ismertette a helyzetet és elfo-
gadásra ajánlotta azt a megoldást, mely 
az összes parcellatulajdonosokat a víz-
műnek létesítéséhez való hozzájárulásra 
siól i t |a f?l és ha ez eredményre vezet, 
ugy a város a maga részéről is jelen-
(ekeny támogatást biztosit. Egy par-
cellara kb. 50 pengő hozzájárulás esik, 
ha csak 80—100 an jelentkeznének, 
nig a nem jelentkezők utóbb csak 
magasabb összegért nyernének jogot 
a vízhasználathoz. — Sziláid Rezsó 
városi mérnök, a forrásvíz mikénti le-
vezetését és a vízgyűjtőknek elhelyezé-
sét ismertette, valamint a vizbőség fenn-
állását, mely teljes biztosítékot nyújt 
még arra az esetre is: ha valamennyi 
parcella benépesül. 

A tanácskozásból nagyon élénk és 
néha szenvedélyes vita keletkezett, 
mert többen ugy értelmezték szabó 
hegyi letelepedésüket, hogy a város 
rántuk mulasztásban van. 

Ezzel szemben az elnök, a mér-
nök és egyes tagok azt is ismertették, 
hogy a szabóhegyi telep parcellázása 
magánvállalkozás, amihez a város le-
hető segítséget igért és azt meg is 
tartja, mert máris 15.000 P költséggel 
kitűnő utat épített, a vízvezeték léte-
sítéséhez is hozzájárulni kész, bár a 
vizszerzés minden telektulajdonosnak 
saját kötelessége és a villanyvilágítást 
is azonnal odavezeti, amint a fogyasz 
tók olyan száma jelentkezik, mely a 

Hangverseny a Bálházban. 

Az Evang. Ifjúsági Egyesület bátran 
kimerészkedhetett szerény egyesületi 
helyiségéből a nagyobb nyilvánosságot 
jelentő ősi Bálházba, azzal a hangver-
sennyel, melyet pinteken este a közön-
ségnek nyújtott. N Í V Ó S volt mindvégig 
s habár nyári szezonra nagyon szép 
számmal gvültek össze, teljesítménye 
kétségtelenül még nagyobb hallgató-
ságot érdemelt volna. 

Kezdte az egyesület házi zenekara 
egy Beethoven indulóval. Nagyon szé-
pen és precízen játszották. 

Elmaradt Schönbauer Frigyesfkét 
éneke, bejelentés szerint a terem rossz 
akkusztikája miatt. — Helyét a Con-
cordia férfidalegvesület egy magyar 
énekszámmal töltötte ki. 

Ezt követte eey pompás rutinnal 
előadott t r i o : Hoffmann opusz 115, 
Budaker Q. (zongora), Bácz J. (he-
gedű) és Ribarits János (cselló) remek 
előadásában. 

Újból a Concordia lépett az emel-
vényre és amit most nyújtott, az tö-
kéletes művészet volt. Így még nem 
énekelt soh*. Meg is történt az a ritka 
eset, hogy meeujráztatta a közönség 
frenetikus tapsvihara. Ezt a nagyszerű 
sikert a világhírű „Ej uchnyem* orosz 
dallal és Brahms bölcsődalával érte el. 
Kiemelkedett kellemes lágy tenorjával 
Waitz János. 

Az ezután következő Mozartnak 
ismert „Kis éjjeli zene* kvintettje (B4cz 
1. hegedű. Strenn 2. hegedű, Arató J. 
cselló, Wö l fH S bőgő, Arató F. viola) 
meglepetésszámba is jöhet, mert ezt 
annyira kitűnően adták elő a fiatal 
műkedvelők, mintha egy régen össze-
játszott hivatásos ötös produkálta volna. 

Elismerés mindnyájuknak, de kí-
váltképen Budaker Gusztáv egyleti és 
Concordia karnagynak. Ez egy való-
ban komoly zenei teljesítmény volt , 
mely a régi időkre visszaemlékeztet, 
mikor Kőszegnek zenei hire messze 
vidékre kiható volt. 

Kárpáti Sándornak egy eleven-
ütemü indulóját adta elő a házi zene-
kar végezetül és a közönség nagy 
megelégedéssel távozott az élvezetes, 
jól megrendezett estről. * • * 

AUTÓ t P N E U M T O K m o t o r -
k e r é k p á r 

a legjobb külföldi gyártmányokban garanciával, 

autóalkatrészek 
összes olasi, francia és amerikai aatókhos, 
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ÜTíindenféie rovat. 
Gömbös Gyula mondja: .Nem 

lehet politikusnak az a célkitűzésé 
hogy a maga elgondolását raoktruálja 
a tömegekre, mert ez talán ideig óráig 
vezethet a politikai pozíciójának meg 
erősitésehez, a valóságban azonban 
nem juttat ertdrrényhez, meit csak 
olyan politikai vezetés ér valamit 
amelynek állandó értekei vannak". 

—o— 
A ciklámen, mely hazánkban mai 

csak Sopron es Kószep környékén ta 
lálható, mindinkább téma mindenfele. 
E heten a soproni kisgyülésen fog 
lalkoztak a ciklámen sorsaval. Kirán-
dulók letaroljak, munkanélküliek össze-
szedik, hogy pár tilleiért árulják azok 
nak, akik szeretik a cikláment. Vedel 
met kérnek, hogy megmentsék. A 
budaptsii napilapok is átvették e te 
mát s hatalmas cikkeket írnak : „Ment 
sük meg a cikláment Kőszeg és Sop 
ron vidéken. 

Ismetelten beszámoltur.k és irtunk 
már a Becs-Kősztg-keszthel)i autóbusz-
járatról. A N E. e tértn minden kövei 
megmozgat s van is mozgolódás. 
Mtgkertste a szombathelyi hatósago 
kat és a N. E. szervezeteket. Ennek 
eredményekent a szombathelyi kép 
viselűtestiilet szerdán Wentzl Jené 
indítván)ara eg)hanguan kimondotta 
hogy felír a kormányhoz és egyébként 
is mindent elkövet, hogy Barryék 
Kőszeg-Szombaihelytn keresztül ve 
zessek a Becs--balatoni mindennapi 
autóbuszjáratokat. 

—o— 
Valóban nem is lehet senkinek 

fogalma, hol mindenben lud segíteni 
a N. t . Amikor pl. a győii filleres 
gyors elinditása elhatározott dolog 
volt, iit a kőszegi N. E. a győri es 
pápai szervezeteknek, csináljanak sa 
jai hatáskörükben megfelelő propa-
gandát, számokban kaptuk meg az 
eredményt. 

— o— 
Avagy, mivel az IBUSz azt taná 

csoha a N. E.-nek, hogy a dunantuli 
varosok maguk kezdemenyezzek a 
Kőszegre induló filléreseket, mert ez 
legbiztosabb garanciaja az indítások 
nak, most felkereste ily ertelemben az 
Összes tekintetbe jöhető dunantuli va-
rosok hatósagait, N. E. szervezeteit 
és hírlapjait. Remélhetőleg itt is lesz 
valami tredmeny. 

—o— 
Lzt mutatja a Győri Hírlap julius 

2b-iki szama, ahol többek között ezi 
olvassuk : .Ujabb filléres gyorsot kéi 
a közönség Kőszegie. A legutóbbi 
kőszegi lultresgyors győri közönsége 
nagy elragadiaiassul nyilatkozik Kő-
szeg pompás vidékéről. A hegyvidék 
ben szebeny gyen közönség nagy re 
tege vagyakozik & kőszegi kirándulás 
utan es azt keiik, hogy indítsanak a nyai 
foiyaman ujabb tiileres vonatokat 
Győrből Kőszegre. A jogos es min 
denkeppen meltanylando kerelmet 
illetékesek figyelmeié ajánljuk." 

— o— 
A Magyarsag máris hirdeti a há 

romnapos nyugatmagyarországi auto-
turat, amelynek ailomasai Sopron, 
Kobzcg, Jak es Szombathely. 

óriási, Budaptstről kiinduló pro 
paganaaval nyaralóhellyé akarjak tenni 
a vadregényes Bakonyt. Persze közei 
van Budapesthez, ez a tni legnagyobb 
bajunk, de azeit nem szabad nekünk 
sem csüggednünk, hanem ellenkezőleg 
nekunK is minden követ mtgmoz 
gatnunk. 

Megdöbbentő statisztikát láttam a 
minap, milyen közterhek nehezednek 
az elein.iszerekre. Egy pár szám : bu 
*ara 47%, burgonyara 50%, lisztre 
67•/„ sertéshúsra t^0 / , . kenyérre 72%, 
cukotra SU°/«. 

Rozsda, 
poloska, 

megszorulás. 
Három csapás, ami ellen tiincs 

orvosság. Mit csinálnak az emberor 
vosok, ha b'zonyos betegségek e"'len 
szerét meg nem találták meg ? Lehe-
tőség szerint megelőzik a betegseget. 
Kolera, pestis, bélpoklosság ellen, ha 
már fe l lepet t , nincs orvosság, de meg-
előzni megfelelő rendszabalyokkal jó! 
khet, amit bizonyít az is, ho<jy még 
a világháború alatt sem lépett fel ily 
borzasztó ragály. 

Meglehet-e előzni a rozsdát, t 
poloskakárt, a mtgszoiulást ? Ép az 
elmúl t esztendők mutatták, hogy lehet. 
Az 1932-es rozsdaévben alig szen 
vedtek a rozsdától a szuperfoszfáital 
műirágyázoti búzák, a két poloskaév 
tanulsága is az, hogy a szuperfoszfa 
lozott búzák kevesebbet szenvedtek 
az alattomos bogártól, s a szuper 
foszfáttal vetett buza sem szorult meg 
két évvel ezelőtt. Miért ? 

A sztptrfoszfátnak amellett, hog) 
a szemtermés minőségét javitja, a 
mennyiségét jövedelmez n növeli, nic^ 
van az a megbecsülheteiUn hatás? is. 
hogy a buza (es e;;yéb növények) be 
éredését sietteti. 7—14 nappal érik 
előbb a szupufoszfáttal nüirá^yázoti 
buza és igy kinő a rozsda, a poloska 
foga alól, rendszerint Ul t , érett a 
a szeme már akkor, amikor a hazánk-
ban szokásos hirtelen meleg beköszönt, 
aminek az eredménye az, hogy a 
szuperfoszfátozott buza már nem szo 
rulhat meg, n ig a mütrágyázatian 
búzánál gyakori az aszott, zsugoro 
dott szem. 

A kőszegi építőmunkások 
es Szombathely. 

Már régi panasz, nem irtják sTi 
vesén a kőszegi munkásokat Szombat 
helyen s ebben az ottani hatósagok is 
köziemüködnek. Konkrét panaszra, mi 
szeiint legújabban az ottani nagyobt 
építkezésnél a szombathelyi szociál 
demokrata szervezet lette lehetetlenné 
kilenc már alkalmazott kőszegi mun-
kasnak további alkalmazásat, az N. E 
kőszegi szerveztte eljárt különböző 
helyeken. Nagyon érdekes, mit ir e2 
üggyei kapcsolatban a szombathelyi 
epitőmesterek szakosztálya. Többet 
között ezt: 

„A kőszegi kőműveseknek a szom 
bathelyi épitkezeseknel való alkalma 
zásanak tenyleg nehézségei vannak, 
még akkor is, amikor a ^rr.unka érde 
keben allana kőszegi kőműveseknek 
az alkalmaztatása. Ezt a tényt azonban 
nem lehet csupán a helyi szociálde 
mokrata szervezet terhére írni, noha 
nem lehet vitás, hogy ők erőszakolták 
ki ezt a helyzetet a legutolsó bérmoz-
galmak alkalmával. Ebben a törekvé 
sükben ugyanis hathatós támogatást 
nyertek eppen a hatóságok, még pedig 
az iparhaioság resztről épu^y, mint a 
rer.dórhatósag részéről, akik a munka 
nélküliség miatt ragaszkodtak ahhoz, 
hogy vidéki munkásuk csak végszük 
segben alkalmazhaiók a helyi épitke-
zeseknel. — Magunk tészéről örömmel 
vennők, ha ezt az állapotot nem kellene 
fenntartani es kívánjuk, hogy egy ilyen 
akció sikerrel járjon." 

Most az N. E. elindított egy ra 
gyobb akciót, hogy segiisen ez álla 
poiokon, nemcsak a szombalhel)i ér-
dekeltségeket es a hatósagokat, htnem 
a főispánt is megkerte közbenjárásra. 

Tartós ondolálás 
Schermannál. 

Szenzációs futbal l reformok 
a nyugati kerületben. 

A KSE javas la ta inak döntő sikerei. 
10 éve tarthatatlannak jelzi és érzi 

a legtöbb sportegvesület a jelenlegi 
bajnoki rendszert. Felterjesztesek, ja 
vaslatok egesz sorozata sajnos ered 
ménytelen volt. Mnct szinte váratlanu 
egy izgalmas, majdnem egész éjjel 
Győrben tanoit tanácsülés meghozta 
a sportszenzációt, bekövetkeztek a 
gyökeres sportreformok. Majdnem 60 
dunántuli sportegyesület között első 
sorban a KSE-é az érdem, hogy végrt 
megtört a jeg. 

Jelentésünk a nagyfontosságú ta 
nácsülésről a következő: 

Az ülestn Erdélyi elnök azt fej-
tegette, hogy az idén még ne, de a? 
1935—36 évre okvetlenül mondják 
ki, hogy az első osztály 14 csapatból, 
a másod osztály pedig 3 csoportból 
áiijon. Azonkívül alliisák fel a harmad 
osztályú bajnokságot is. 

Mulitr íanácstag ellenezte: 111 
osztályú bajnokság egyaltalán ne le 
gyen, inkább a II. osztályt bővítsék 
ki c—8 csoportra. 

Vnez Szabadváry Ftrerc tanács 
tag azt indítványozta, hogy a III. osz 
tályu b; jnoksíigot már az idtn állítsák 
fei es hogy a II. osztály 4 csoport 
jának első helyezettjei rnir.den selej 
í e z ő mérkőzések nélkül jussanak bt 
az I osztályba. Az 1935— 36. évre a 
következő inditvr.nyt terjesztette elő : 
az I. osztály 14 csapatból álljon, me-
lyek közül tz utolsó 4 kiesik a 11. 
osztalyba. A II. osztályt ket csopor; 
alkossa 12—12 csapatial, melytk kö 
zül az első ketiő (összesen 4) minden 
további nélkül bekerül a 6 helyezet 
íől visszamenőleg pedig minden csa-
pat visszaesik a III. osztályba. A III 
osztályú bajnokság első három htlye-
z.ltje ptdig minden további nelkü> 
teWrül a II osztályba. 

Nagy vita indult meg a különböző 
javaslatok felett, Erdé'yi elnök is ma-
gáévá lette, Szabadváry háromszoros 
felszólalása utan, amelyekben mind^ 
U) bb és ujabb érvek és adatok tö 
n.egét hozta fel, — a különösen szé 
kesfehétvári és veszprémi tanácstagok 
áital támogatott javaslafot és igy a 
tanács szótöbbséggel meghozta a 
szenzációs határozatot: már most 1934 
őszén elindítják a III. osztályú baj 
nokságot, az I. osztály leiszáma 14 
csapat lesz, és a 4 másodosztályú 
csoportgyőztes minden osztályozó 
nélkül bejut az I. osztályba. Innen 
ptdig négy csapat kiesik. 1935-36 
évben az 1. osztály 14 tagu lesz. A 
II. osztály két csoportból, 12—12 csa 
patból áll, amely ugy alakul, hogy a 
hatodik helyezettől visszamenőleg a 
többi csapat visszaesik a III. osztáiyba. 
viszont a másodosztályú két csoport 
ból nemcsak az első, hanem a 
második helyezett is bekerül minden 
osztályozó nélkül az 1. osztályba, 
ahonnan négy csapat minden évben 
kiesik. A III. osztályból annyi csapa; 
kerül be a II. osztályba, amennyi onnan 
kiesik. 

Igen nagy vita indult meg, hogy 
mi legyen az idén a U - i k helyezettel 
Végül is az elnök három kérdést telt 
fel szavazásra : maradjon-e a II. ke-
rület is bent, jusson az ARAK be, 
játszón-e osztályozót az ARAK a II 
kerülettel. A tanács 7 : 6 arányban 
ugy döntött, hogy az ARAK osztá-
yozó nélkül mint csoportgyőztes csa 
pat kerüljön be az I. osztalyba. Ér 
dekes véletlen folytán viléz Szabad 
váry szavazata döntötte el az ARAK 
javára kedvezően a vitát. 

Az ülés Erdélyi elnök zárószavaival 
ért véget, aki kiemelte, hogy ilyen 
magas nivóju és fontos tanácsülésre 
még nem volt példa a nyugati MLSz 
sporttörténetében. 

A KSE győzelme a Szomba the l y— 
Kőszegi úszóversenyen. 

Elsőizben rendezlek meg a két 
város között az úszóversenyt, amely 
a jó fejlődésben lévő kőszegi úszók 
megérdemelt győzelmet hozia. Rész-
letes eredmények a következők voltak: 

4x33 yard gyorsslaféta : 1 KSE 
1-22 perc Feigl, Brader I I I , Békés, 
Deri, 2 SzSE. 30 m hölgy gyorsúszás: 
1 SzSE Lengyel Zsuzsi 20 mp. 2 KSE 
Székely Magda. 200 m. mellúszás: l . 
Hajdú SzSE 8 25 perc, 2. Csiszár 
SzSE, 3. Varga KSE 66 yard gyors-
úszás 1. Déri KSE 45 rnp. 2. Brader 
1. KSE, 3. Simon I. SzSE. 66 yard 
hátúszás 1. Koppányi SzSE 1 4 perc 
2. Weiss SzSE, 3 Prenner KSE. 30 
yard gyermek gyorsúszás: 1. Szeker 
KSE 22 6 rr.p. 2. Varga KSE. 66 yard 
mellúszás: 1. Kopfstein KSE 56 mp. 
2. Csiszár SzSE 3x33 yard vegyes 
staféta: 1. KSE Boros, Déri, Békés, 
2. SzSE. 30 tu hölgy mellúszás holt-
versenyben 1. Franki Magda KSE és 
Lengyel Zsuzsi SzSE. 33 yard gyer-
mek mellúszás : 1. Franki KSE 29 mp. 
2. Kutassy KSE, 3. Varga József KSE. 

Poptallás 34:30 a KSE javára. 
Vízipóló mérkőzést nyerte KSE 

6 :2 re Pontállás: 44:35 KSE javára. 

HÍREK 
Kinevezés. A Kormányzó Tihamér 

Gusztavnak eidemei elismeréseül a 
poíg. iskolai igazgatói cimet adomá-
nyozta Városunkban 1919 óta rrű-
ködó igazgató három évtizede dolgo-
zik a polgári iskolai tanári pályán. 
Kiváló iskolai munkája mellett értekes 
irodalmi tevékenységet fejt ki. A köz-
szeretetben álló kitüntetett igazgatót 
isitelői t-s barátai szeretettel köszön-

tötték. 
Szabadságon. A kőszegi főszol^a 

)irói kirendeltség vezetője dr. Galba 
Vince fősvolgab'ró szeptember 5 ig 
szabadságra távozott. Távolléte alatt 
K >vey István főszolgabíró helyettesíti, 
aki minden szerdán és szombaton 
tait hivatalos órákat. 

Névvál toztatás. Mayer Fertnc 
kőszegi tanitó családi nevét belügy-
miniszteri engedéllyel „Magyaréra 
változtatta. 

A kőszegi evang. egyháztanács 
(presbitérium) legutóbb megtartott 
ülésén 26 szavazattal egy ellen, tehát 
majdnem egyhangúlag elhatározta, 
hogy a gyülekezetnél megüresedett 
lelkészi állásra Weisz Vilmos keme-
neshőgyeszi leliceszt kívánja meghívni. 

Orvosi hir . Dr. Tátrai Kálmán 
fogorvos szabadságáról megérkezett 
es rendelését Várkör 51. szám alatt 
megkezdte. 

Az egyházi énekkar máriazelli 
kirándulása szepen sikerült. ó5-en 
vettek részt, akik között helyet foglalt 
Schaffer Sándor nyug. plébános, aki 
Máriazellben a kegyoltárnál tartotta 
aranymiséjét. Az uton nem volt sem-
miféle kellemetlensegük. Az arany-
misét Schaffer Sándor hétfőn moa-
dotta el Gyöngyös Ferenc körmendi 
esperes, dr. Németh Bódog és Maródi 
Árpád bencéstanárok segédlete mellett, 
amely alatt az egyházi énekkar Szabó 
János karnagy vezetése mellett éne-
kelt. Az egyházi énekkar egyébként 
Máriazellben hangversenyt is adott a 
templomban. A jól sikerült kirándu-
lásról az egyházi énekkar kedden este 
érkezett vissza Kőszegre. A jubiláns 
Schaffer Sándorhoz Mikes János gróf 
megyespüspük meleghangú üdvözlő 
iratot intézett. 

Református istent isztelet ma va-
sárnap, f. hó 5-én elmarad. Legkö-
zelebbi istentisztelet f. hó 12-én lesz 
s azon tul ismét helyre áll az állandó 
istentisztelet tartása. 
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Értékes vendége vol t a város-
nak Szíchy Józstl fővárosi iparművész 
tanár szemelyébt n, aki a magyar állam 
vasutak megbízásából btutazza az 
egész országot az 'dtgenforgalon n 
hivatott várcsok, füidőhelyek és köz 
sé^tk fényképezésére, mely felvételek 
bői hatalmas albumsorozat készül egy 
úttal a külföldiek magyarországi ide 
genforgalménak céljaira is. Az ipar-
művész-tanár ugyanaz, aki a legutóbb 
nen zetközi vásáron a kereskedelmi 
miniszter megbízásától a hatalmas vá-
rosok és államvasutak pavillonját épí-
tette és felszerelte és tzen kivül még 
számos más feltűnést keltett modern 
stilü p«.viliont. Csak fél rapra íervezk 
megígért idejövetelét és két napig fá-
radhatatlanul gyüjiötte a sok felvételi 
a váios szépségeiről és történelmi ér 
dekességekiől. Nagycn kellemes vob 
megh llgaini az ő illetékes vélemenyéi 
Kőszeg város kiváló idegenforgalmi 
hivatottságáról, mely minden tekintet-
ben alkalmas arra, hogy továbbra is 
fejleszthessék. Maga is azt teivezi 
hocy iparnűvészi iskolájának növen 
déíeivel eljöjjön nyaralni ts azoknal 
azt a sok értékts látnivalót feltárni 
mely kiképzésükre oly igen előnyÖ! 
hatású lehet. 

Az Evangél ikus Jótékony Nö 
egylet nyár i mulatsága ma délután 
4 órakor ke;didik és hajnalig tart 
Remélhetőleg az időjárás nem fogj?, 
lerontani an a sok fáradságos készü 
Ir dést, mely a közönségnek minél kel 
lemesebb szórakozást akar nyújtani. 
Az egyesület ezúton is meghívja az itt 
nyaraló családokat és az ó részükrí 
is keri a jóindulalu támogatást. A? 
egyesület annyira rászoiult ezen jöve 
dehmre hogy a nyomorúságot eny 
hitő munkáját vegezhesse, hogy 
nagyon kéri a nemesszivüeket, ne 
maradjon el senki és hozzák mtg 
mindnyájan ezt a csekéiy aldozatot,— 
önmaguknak pedig egy kellemes del-
lutant es jó estet. 

Járást t isz t iér tekezlet volt hé főn 
Szombathelyen. Az trukezleten S ÍÜCS 
István dr. főszolgabíró elnökölt, rész 
vettek : Stettner Walter járási gazd 
felügyelő, Sülő László a járási test 
nevelési ügyek vezetője és a szom 
bathely—kőszeg—felsőőri járás jegyzői 
kara. Stettner Walter is i érte te a 
faiskolák tartásairól és a külföldi 
gyűmölcsszállitasról kiadott mim>zttr 
rendjeteket. Előadast tartott a :yü 
mölcsfavedelemről és a bánkuti buza 
vetőmag akcióról. Itt megjegyezte, 
hogy a járásból olyan gazdák is igé 
nyelnek ingyenes vetőmagot, akik 
nincsenek is rászotulva, vélemény, 
szerint csak két kő.oégről: Szent 
peterfáról és Bozsokról lehet szó, ame 
lyek rászorulnak az ingyenes buzave 
tőmagra. A kapardó vetőmagot azon 
ban a jövő évi termésből vissza kelt 
adni. Végül a budapesti mezőgazda 
sági kiállítással kapcsolatos termeny 
bemutatást ismertette. 

A Nemzeti Egység kőszegi 
szervezete felhívja a munkaadók fi 
gyeimét arra, hogy díjtalanul közvetít 
bármilyen munkaerőt, ezért kéri H 
munkaadókat, hogy munkásszükség 
léteiket a szervezet hivatalos helyisé-
gében (városháza földszint 2.) jelent-
sek be. 

Hálás köszönet a jó tékony 
sziveknek, akik az evangélikus nt 
egyletnek mai jótékony kerti mulatsága 
alkalmából szívesek voltak a filléres 
büffé számára süteményt és tortái 
felajánlani. Ezen adomány okat a hölgy-
bizottság már délelőttől kezdve egész 
nap átveszi bármikor a Bálházban. 
Azok akik mindig a jótevők sorában 
voltak, de még nem jelentették be, 
légyenek szívesek ezúttal is az egye 
sületet támogatni. Szegényeink gyá 
ttoliLsát csak igy tudjuk elvégezni. 

Megjelent a Vasi Szemle 3-ik| Áramszünet. A városi Elektromos 
ia a muzeumbaráiok egyesületé Mű értesíti az áramfogyasztó közön száma a muzeumbarátok egyesületé 

nek kiadásában rendkívül nivós tar 
talommal. Kőszegről is van hosszabb 
érdekes cikk dr. Borbély Andortól: 
„Kőszeg és környéke katonai térké-
peinken" címmel. 

Szépen szerepelt Weiss Hellmuth 
a margitszigeti országos junior agyag 
galamblőveisenyen, amelyen 600 reszt 
vevő volt. 89 egységgel a hetedik he 
yezést érte el ts a Budapest-fővárosi 

ösztöndijat nyerte el. <A főváros kö t 
ségére 2 heti tiéningre behívás, teljes 
eilátás, lakás és 2 P napidíj azonkívül 
naponta 1C00 drb. ingyentöltény pya 
k óriásra.) Weiss Hellmuth a lövészet 
terén már régóta feltűnt és versenye 
ken sok dijat ryert el. Közelmúltban 
pedig a nagykanizsai agyaggalamb 
lövészeten az első díjjal lett kitün 
tetve. 

A Vérmegye i Polgár i Lövész 
egyesületek ma vasárrap tartjak 
mtg ezévi lóversenyüket a szombat 
helyi levtntelípályán. A kőszegi lö 
vészegyesület részéről irdul az ötös 
csapatversenyben: Szakmáry, Boda 
Hochecker, Schierhuter, Weiss. Az 
e^yéri versenyben pedig: Csermely 
Da'os és Draskovics. 

Mcdern autóutat épitenek Léka 
és Rohonc között . Az osztrák kor-
mmy teljesen modern futout építését 
vette tervbe Léka es Rohonc között 
Az útépítés mérnöki előn unkálataii 
már el is végezték. A Leka—Rohonc 
közötti autóut megvalósulása mélyen 
érdekli Kősztget kfcrtsktdelfempolitikai 
szempontból. A lékaiak eddig Kősze 
gen keresztül jartak Rohoncra. A dc 
log természeténél fogva itt szerezték 
be ipari és kereskedelmi szükségletei 
ket. Az uj ut megvalósulásával ig;/ 
Kőszeg a Trianonsujtotta határváro 
ettől a kis darab életlehetőségtől is 
eiesik. Nagyon érdekes, hogy a ter 
vezitt autóut Hosszuszeghuta kivéte 
lével egyetlen f^lut sem érint, noha 
több mint 20 km. hosszúságú lesz és 
a 862 m. magas Szarvaskő hegyen 
fog átkígyózni. Az a tény. hogy ez a 
'Lcdtrn több mint 20 km. hosszú 
autóut csak egy falut érint, arra en 
gtd következtetni, hogy az osztrák 
kormányt bizonyára stratégiai szem 
potitok is vezéreltek, midőn az uj u> 
építését elhatarozta. 

Az I ro t tkö osztrák o ldalán me 
nedékházat épi tenek. Az osztrák 
turista egyesület az Irottkőn ski es 
mentdékhaz építését vette tervbe. / 
terv megvalósulása komoly gondo 
okoz a magyar turiststársadalomnak, 
mivel az osztrák turistaházzal egeszen 
elvtszne Irottkőnek, Csonkamagyar 
ország második legmagasabb hegyé 
nek magyar jellege. Mivel az oszt 
rák turisták nagy propagandát fejtenek 
ki a szinte egészen osztrákká váll 
Írottkőért, és mivei a magyar oldalor. 
gyáltalan nincs az osztrák turista 

házhoz hasonló épület, sőt még egy 
szerű fa védőkunyhó sem; az ide 
özönlő osztrák és magyar turistákból 
származó erkölcsi hasznon kivül az 
anyagi haszon is az osztrákok zse 
bébe folyna. Igazán ideje lenne, hogy 

magyar társadalom végre össze-
fogjon az Irottkö megmentéséért es 
egy menedékház felállításával, vala 
mint az itteni hegyvidék felkarolásá-
val és egyéb intézkedésekkel ellen 
súlyozná az osztrák propagandát. 

Újságírók tanulmányúton. 30 
budrpesti ujságiró Bulgáriába és Tö-
rökországba indult tanulmányútra ezen 
országok tlőzekeny támogatása mellett, 
végül Várnában tartanak kéthetes pi 
laenőt. A résztvevők közt van Kőszegi 
Imre dr. is, az Az Est-lapok gyors 
rója és sportrovatszerkesztöje. 

A Revíziós L iga „revíziós pen-
gőjéből" az Ipartestület elöljárósága 
12 darabot váltott meg. 

seget, hogy hétfőn rtggel 7 órától 10 
óráig az egész városban nem lesz 
áram, javítási munkák eszközlése miatt. 

A jövő héten 8-án, szerdán estt 
is lesz térzene. — (Elmúlt szerdán 
Gusztáv-nap miatt maradt el.) — A 
városi fúvós zenekar meghívás folytán 
12-én, jövő vasárnap Velembe megy 
es az ottani nagyszámú nyaraló kö 
zönsegnek ad hangversenyt. 

Nyara lók f igyelmébe. A város 
idegenforgalmi hivatala kedden dél-
után 5 órakor bemutatja a város tör-
ténelmi nevezetességeit az itt nyaraló 
közönségnek. Találkozás a Szenthá 
romság szobor előtt a Főtéren. Az 
idegenforgalmi iroda arra kéri a szál-
lásadókat, hogy nyaralóikat ezen fel 
hívásra figyelmeztessék. 

A szombat esti térzene mű 
so ra : 1. Kováts: Magyar népdal in 
duló. 2. Szctpanszky: „Találka a ta-
karódénál*. 3 Schwalm : „Női szivek 
keringő. 4. Vincze: „Szép vagy, gyö-
r.yörü vagy . . . " dal. 5 Fricsay : „Pi 
piros* induló. 6. Fali : Jspiláng, is 
piláng4*. 7 Mossig: „Vigan és kedé 
lytst n" egyveleg. 8. Hunyaczek : „Splé 
nyi induló". 

A Nemzeti Egység szervezetei 
alkalmasnak bizony ulnr.k olyan kérel 
ir.ek elintézésére is, am i lynek máskor 
csak nagyon sok utánjárással voltak 
elintézhetők. Erre csak egy példát 
nyugatmagyarországi lakósok magyai 
szóra akarták küldeni gyermekeike 
csere magyar gyermekek ellenében 
Körirat a 32 falu vezetőjéhez s máris 
mtg volt a sikeres csereakció. Anny 
volt a jelentkező, hogy több gyereket 
lehetett egyszerre kicserélni. 

Éleslövészet. 1934. évi augusz 
tus hó 18-án reggel 5 órától 19 óráig 
a Cak község, cáki erdő, Irányhegv 
(Zeigerberg) Pogányi borpincék és 
Kőszeg kőszegszerdahelyi országút 
közötti területen a kőszegi és szom 
bathelyi helyőrség harcszerű éles 
iöveszetet tart. Az érdekelt lakósságo 
\ kőszegi állomásparancsnokság ezúton 
is figyelmezteti, hogy jelzett időbér, 
és veszélyeztetett területen a saját 
érdekében senki nt- tartózkodjék és 
hogy a helvenkint felállított bizton 
sági őrök, illetve azok utasításainak 
mindenki vonakodás nélkül eleget 
tegyen. A veszélyeztetett terület egyéb 
ként a szokásos módon, kilátó pon 
tokra tűzött piros—fehér zászló is jelzi 

E l s ő o s z t á l y u gyll-
m ö l c s f a o l t v á n y o k dbr.-ja 
33 fillérért, földieper palán 
ták száza 3 pengő ezre 20 pengő 
ért diófa, mogyoró, mandula bokor 
és magasrózsák stb. legolcsóbban már 
lőjegyezhető Vetró Ferencznél 

Szeged Bokor utca 13. szám 
Rendelesek gyűjtésére minden község-
óén adok megbízást. 

Mozih i rek . Ezúttal a vasárnapi 
esti mulatság miatt csak szombaton 
él 10 órakor térzene után és vasár-

nap délután 3 órakor van mozielőadás. 
A boldogság utja* cime a darabnak, 

óriási sikerrel mutatta be a Fórum 
ilmszinház Budapesten e rendkívül 

mulatságos, zenés vígjátékot, amely a 
egjobb német darabok közé tartozik 

Nem minden a pénz és nem boldog 
ember a gazdagember, mulatságos 
szerepcserékkel, bájos szentimenta 
izmussal és kitűnő humorral, Paul 
lörbigerrel a főszerepben. Kedve 

sebbnél kedvesebb epizódok, idillikus 
szerelmi jekn<tek, valóban kacagtató, 
humoros jelenetek és sok szép fel 
vetel egészíti ki ezt a derűs filmet, 
amelynek minden bizonnyal Kőszegen 
is nagy lesz a sikere. 

Versenyeken egyszer használt tenisz-
abdák is kaphatók a 3"ötór 10. számul 

üzletben. 

Micsoda fá jdalmas lá tvány t 
mutatott mult vasárnapot követő na-
pokon az olyan szépnek elismert An-
dalgó vendéglő környezete. Igaz, ren-
geteg nagy volt ott a forgalom, egész 
nap, de azért még sem lenne szabad 
annyira kíméletlenül elszemetelnl azt a 
szép fenyvest és pihenőhelyet. Hát 
olyan nagy dolog az, a kibontott pa-
jirosokat és dobozokat el nem szórni, 
lanem összegyűjtve egy helyen össze-
rakni ? S ha már ilyen a közönség, 
hát segítsen a vendéglős. Neki is ér-
deke a jóizlésü rendtartás. 

Ka l i fo rn ia és 1 őszeg címmel 
lehozott két cikkel kapcsolatban irja 
Jagits József még a következőket: 

Kalifornia es Kőszeg cimü cikkem-
hez valószínűleg egy helybeli méhész 
szólt hozzá, amit hálásan köszönök. 
Cikkemnek meg volt a kívánt hatása, 
mert amint a hozzászólásból látom, 
fel tudtam kelteni az érdeklődést. A 
hozzászólónak igaza van abban, hogy 
a méhek igen hasznos munkát vé-
geznek a gyiimölcsösöklen a virágzás 
idején, de ha nincsenek is méhek, 
30°/o-kal talán mégsem esik vissza a 
gyümölcshozam. Éppen Kalifornia az 

hely, Rhol.'a legintezivebb védekezés 
folyik és a gyümölcsfákat a legkülön-
bözőbb erőshatásu mérgekkel perme-
tezik. Mégis milyen eredményeket ér-
nek el 1 Elismerem, hogy a permete-
zések miatt hanyatlik a méhészet, de 
a gyümölcstermelésben tapasztalható 
visszaesést semmi esetre sem lehet a 
mehek pusztulásának betudni. Ami az 
éghajlatot illeti, Kőszeg éghajlata na-
gyon is megfelelő gyümölcstermesz-
tésre, habár kissé szeles. Meg kell 
jegyeznem, hogy a szél 'legtöbbször 
csak a csenevész, férges vagy gom-
babetegségektől megtámadott gyü-
mölcsöt veri le. Az egészséges gyü-
mölcs ellentálló és ha a fa kellően 
alá van támasztva, a szél nem okoz-
hat jelentékeny károkat. Abban az 
időben, mikor a kőszegi gyümölcs-
termesztés fénykorát .élte. ut.yanilyen 
szelek fújtak és mégis hírneves volt 
kőszegi gyümölcs és a vele való fára-
dozás bőségesen megtérült. 

El ismerő sorok. Régi igazság, 
jó tettért jót ne várj. Azt is megszok-
tuk, hogy minden közérdekű munká-
nak jutalma még ha kézzel láthatók is 
az eredmények csak rosszindulatú 
kritika, gáncs, leszólás, gúny, hálát-
lanság. Ez már egyszer igy van, nem 
is igen lehet rajta változtatni. Ezért 
lepett meg bennünket két levél e héten 
szokatlan hangjával. Az egyiket a Kár-
pát Egyesület irottkői osztálya kül-
dötte a TESz kőszegi elnökségének. 
E;.t írják többek között: „J.len soraink-
kal azért keressük fel önöket, hogy 
k.fejezésre juttassuk azt a jól eső elis 
mérésünket, amelyet a TESz kőszegi 
osztályának munkássága váltott ben-
nünk ki. A körültekintő és társadalmi 
vonatkozásban mindenre kitérő külö-
nös figyelem és szervezés mellett vég-
zett munkájuk a legteljesebb elismerést 
érdemli és tfelett osztályunk ama kí-
vánságát juttatjuk el, hogy megkezdett 
és értékes munkájukhoz a jó Isten 
djon további kitartást és eredményt". 

Egy másik levelet a Győri A C ve 
zetőségétől hozott a pósta s ebből 
azt is láthatjuk, mily jól érezték ma-
gukat a filléres gyors utasai Kőszegen. 
Többek között ezt irják : „Visszatért 
klubtársaink nem győztek eléggé han-
goztatni a*t a rendkivül szives fogad-
tatást és sportbaráti megnyilatkozást, 
mely velük szemben a KSE és annak 
vezetősége részéről mutatkozott. Ugy-
átjuk, hogy az az előzékenység, amely-
ben futballcsapatunk és úszóink része 
sültek, az idegeneket megillető udva-
riasságon sokszorosan tul ment. Ép 
ezért méltóztassék megengedni, hogy 
azért a szívélyes fogadtatásért, melyet 

KSE clubtársainkkal szemben tanú-
sított, az egyesület minden tagjának, 
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különösen pedig Kőhalmy Márton 
urnák azzal a reményei nyilvánítjuk 
őszinte és hálás köszönetünket, hogy 
viszonzásul clubunknak is fog alka-
lom nyílni*. 

Anyakönyv i h i rek. Születések : 
Freyberger Flórián-Wurst Anna : Anna 
r. k., Kapptl Adolf—Németh Mária: 
Ottó r. k., Koczor János—Bauer Mária: 
Teréz ág. ev., Czech Gyula—Farkas 
Anna: Edith r. k., Randweg László— 
Randweg Anna: Dezső r. k , Tompek 
József—Kappel Emilia: Károly r. k. 
Spamaft Andiás-Siile Erzsebet: And ás 
r. k , Loibersbeck János—Gamauf 
Karolin : Mihály ág ev. H á z a s s a g : 
Ecker Ede—W i 'z Lujza. 

A mai ser legmérkőzések. Kő 
szegen ma egy serlegmérkőzés kerü 
lebonyolításra, a mult vasárnap győz 
tes KSE Nemezgyár játszik a Csepregi 
SE ellen délután 7 ,6 órai kezdettel. 
A KSE Ágyteritőgyár ma Bükön ját-
szik délután 3 órai kezdettel serleg-
mérkőzest 

A KSE Törekvés ma Kaboldra 
utazik és ott játszik barátságos mér-
kőzést. 

A sárvár iakat o t thonukban is 
fölényesen legyőzték a kőszegi 
teniszezők. Elmúlt vasárnap Sárvárra 
rándultak le, hogy visszaadják a sár 
váriak kőszegi látogatását. Sárvár 
nagyon készülődött a revansra, e*t 
mutatja mit irtak előzetesen újságjaik-
ban. „A mérkőzés revans jellegű. A 
csornai mérkőzésén igen jó formát 
mutatott teniszcsapat megszerezheti a 
meglepetést, bár a csornai tenisz-
mérkőzésre nincs kilátás". (Itt ugyan 
is 10:2-re győztek) A meglepetés 
elmaradt, illetve csak egy délutáni 
visar alakjában jött meg. Igy csak a 
számok egy részét lehetett lejátszani. 
Végeredménye a csonka fordulónak 5:1 

Mindenféle röv id sporthírek. 
Az alosztályban már eddig is 11 csapat 
jelentkezett bajnoki küzdelemre. Sok-
kal nagyobb lesz tehát a létszám ez 
idén — Sottx is benevezett isméi 
ez évben. — A körmendiek a szent 
gotthardiakat teniszben 6:2-re legyőz-
ték. Aug. 19 és 20 án azSzSEnég>es 
körmérkőzést rendez, résztvevői S/SE, 
Vasutas, gráciák és ZTE. — Megfel-
lebbezték a létszámemelési tanácsha 
tározatot, amely már ezévre akarja a 
G Y A C miatt kimondani a létszám 
emelést. Igy alighanem nagyon izgal 
mas lesz az augusztus 19 iki győri 
MLSz közgyűlés, ahova ez ügy tartó 
zik. — A tavalyi 52 egyesülettel szem-
ben az idén hetven csapat vesz részt 
e bajnoki küzdelmekben. A mi alosz 
tályunkban ujak SOTEX, Czelldönölki 
Vasutas, SzSE II., ZTE 11., valószínű 
még Körmend utólagos benevezése is 
— A bajnokság tervezete szerint az 
első osztályban 14, a győri a és b 
csoportban 22, a fehérvári csoportban 
13, a szombathelyi csoportban pedis 
11 csapat vesz részt. Az elsőizben 
kiirt 111 ad osztályú bajnokság győri 
csoportjára már van 7 nevező, a 
székesfehérváriban egyenlőre még csak 
4, a szombathelyiben pedig 3. Itt 
azonban még valószínű sok csapa' 
fog jelentkezni. — Tárgyalások vannak 
folyamatban, amelyeknek eredménye 
ként a ZTE helyett a KSE vesz részt 
a szombathelyi 19—20 iki körmérkő 
zések«n. Ilyen nagy körmérkőzésen és 
ilyen erős ellenfelekkel szemben fenn-
állása óta még nem szerepelt volna a 
KSE. — Az SzSE teniszgárdája is 
feljön Kőszegre, ök képviselik Vas-
vármegyében a legerősebb gárdát 
Feljön velük a kis Asbóth is, aki most 
már az országos versenyeken egymás 
után aratja szenzációs sikereit. — 
Nekünk is van most már egy kis 
Asbóthunk a kis Szovják Hugó, ak 
bámulatosan fejlődik. S most, hogy 
Hethésyt is legyőzte, már mindenkinek 
legkomolyabban kell őt vennie. 

Ma nagy úszóverseny Kőszeg 
és Keszthely között . Igen nagy ér 
deklődés előzi meg a mai Kőszeg-
Keszthely találkozót. Nemcsak azért, 
meri Keszthely úszói először szere-
pelnek városunkban, hanem főleg 
azért, mert a keszthelyi úszósport igen 
magas nivóju. Kitűnő erőkkel rendel 
<eznek s hogy mit tudnak, ezt meg 
mutatták julius elején, amikor az ott 
szereplő kőszegieket óriási fölénnyel 
legyőzték nemcsak az uszószámokban, 
hanem a vizipolóban is, ahol egye-
nesen katasztrófális 9:0-ás vereséget 
mértek a KSE úszóira. Azóta a kő 
szegi úszók lelkiismeretes és szorgal 
mas tréninget vesznek és szeretnék 
negmutatni, hogy legalabb is e^yen-
angu ellenfeleik a keszihelyieknek. A 

verseny kezdete délután óra a 
óreáliskola uszodájában. Hogy e 

nagyszabású sp »rtversenyt a KSE 
nind mki szamára hozzáférhetővé tegye 
az úszóversenyt igen mérsékelt hely-
árak mellett rendezik s igy valószínű 
a rekord közönség. 

Kőszeg város teniszbajnok-
ságáért ezidén tizedszer rendezi meg 
a KSE a teniszversenyeket. A ver-
senyek kezdete augusztus 27. Bene 
v*zni Somló Bertalan versenyintéző-
r»el, a KSE elnökségénél vagy Tomka 
ánosnál lehet. Binevezési dij szá-
nonként 1 pengő, amely a benevezés 
alkalmával lefizetendő. Kellő számú 
nevezés esetén az old-boy, ifjúsági és 
gyermekversenyeket is megrendezi a 
KSE. 

A Kőszegen is jó l ismert és itt 
szolgált dr. Fodor Antal volt S'.o n-
->athelyi vörös rendőrkapitány, aki a 
Kormányzó kegyelme folytán vissza-
érhetett Siombathelyre, most nyug-
dijkérelmet adott be Szombathely vá-
rosához, ahol azonban elutasították. 

Serlegmérkőzéseket i r t k i a 
KSE, amelyre szép számban neveztek 
le a csapatok. Részt veszaek a ser 
egmérkőzéseken: Törekvés (KSE II), 
KSE Ágyteritőgyár, KSE Nemezqyár. 
a csepregi SE a büki TK és a lövői 
eventék. A sorsolást már megejtették 

8 mérkőzést bonyolítanak le,szeptem-
ber 2 án az utolsó mérkőzést. Az első 
helyezett csapat egy ezüst serleget 
nyer. A játékosok 11 ezüst érmet, a 
második helyezett csapat 11 nagy 
Honzér.net, a harmadik he'yezett csapat 
11 kis bronz érmei kapnak. Régi kíván 
ságnak tett eleget és játékosnevelés 
szempontjából igen nagy jelentősége 
van annak, hogy ezen serlegmérkőzé 
seket a KSE égisze alatt most meg 
rendezték. 

Serlegmérkőzések Sz^p számú 
<özönseg vo.t kíváncsi az első kőszegi 
serlegmerközcsre. A merkézést a favorit 
KSE Agyieiiiőgyarral szemben a KSt 
Posztógyár nyerte 3 :2 (1:1). A mer 
kőzes nem azt hozta, amit vártunk s 
ez annál nagyobb kár, mert mindkét 
csapatban láttunk felcsillani tebetsé 
geket A mérkőzés eldurvult s ebben 
része volt a közönség egy részének is 
Durvaság nem sport, sőt a sportból 
kiábrándító, ezt jegyezzék már egyszei 
meg maguknak az összes játékosok 
a közönség pedig viselkedjen sport 
szerűen, mert különben lehetetlenné 
teszik serlegmerkőzések megrendezé 
sét. — A KSE Törekvés ugyancsak 
serlegmérkőzésen Sopronlövón volt és 
szép játék után meglepően fölényes 
győzelmet aratott 5 : 1 arányban. 

Lékán pályaavatási ünnepély vol 
elmúlt vasárnap. A KSE ifjúsági csa 
pata 5 : 0 arányú vereséget szenvedett 

B u r e t t - ö l l ö n y ö k 8 50 
P-iöl, nyári szövetöltönyök 20 P-tő 
Kaphatok Zer thofer Rezső ruhaáru 
házában. Tiroli nadrágok, fiujoppek 
nagy választékban. Gallértisztitás 10 f 

Gépiráil Jutányosán 
válldlok. Cim a kiadóban. 

Hivatalos rovat. 
Tekintetettel arra, hogy a város 

a városi erdőkben levő történelmi ne 
vezetességj vagy egyébként erdekes 
helyeket megóhajtja jelölni, felkérem 
a közönséget, szíveskedjék ezen he 
yeket, esetleg azok rövid történelmi 
elentőségét vae;y egyéb érdekességét 

ismertetve Írásban közölni. 

A gyümölcsfa kárttevők elleni vé-
dekezés terén eddig elért jelenlős si-
<ernek további fenntartása és fokoza-
tos fejlesztése érdekében, felhívom a 
gyümölcsfa tulajdonosokat, hogy a 
izéleskörben ismertetett és szétosztott, 
gyümölcsös kezelesi utmutatóban, a 
nyári időszakra előirt növényvédelmi 
eend3ket, mindenki lelkiismeretesen 
najtsa végre gyümölcsösében. A vé 
dekezésnek pontos végrehajtása nem-
csak a gyümölcsfa tulajdonosoknak 
övedelmét fokozza, hanem .kötelező 

is, különösen azért, hogy védje a 
szomszédos gazdik érdekeit. 

A m. kir. földnüvelésügyi minisz-
ter 71.O00-1924. sz. rendelete alap-
án a tej forgalmának szabályozásáról 

következőket rendelem el: 1. Tejjel 
házalni nem szabad. 2. Tejet utcán, 
kapu alatt költögetve eladni nem sza 
had. 3 Tejet házhoz szálliíani csak 
megrendelésre, zárt edényben szabad, 
a zárt edény lehet palack vagy kanna ; 
az edényt tönitett fedivel, fémlappal 
vagy parafinozott kartonlappal kell 
ezárni. 4 M-nden tejárusnak személy-
uonossági bizonyítvánnyal kell ellátva 
enni. 5. Piacon tejet csak az arra ki-
elölt helyen és pedig a Scháffer holt-
ától az Emerikánumig terjedő helyen 
az oda kihelyezett padokon lezárt 
üvegből, va^y csöves kannában sza-
bad árusítani. 6. Fűszer és más üzlet-
ien tejet kimérni csak abban az eset-
ben szabad, ha a kimérési hely a köz-
igészségügyi követelményeknek meg 
elei, az engedélyt erre az első fokú 

egészségügyi hatóság adja meg. 7. A 
ejazállitó jármiveken a tulajdonos 
nevét és lakhelyét feltüntető felírást 
<e\\ alkalmazni; a kisérő személyzetet 
iz illetékes helyhatóságtól e célra ki-
állitott személyazonossági bizonyít-
vánnyal kell ellátni. 8. A tejszállitó 
lármüveket tisztán kell tartani. Nem 
szabad rajtuk sem vízzel telt edé 
nyeket tartani, sem olyan anyagot 
szállítani, mely a tejet megfertőzheti. 
A tejet szállitő jármüvet, amennyiben 
nyitott, tiszta vizhatlan ponyvával kell 
letakarni. 9. A tejespalackok, kannák 
tiszták legyenek. Piszkos, szennyes 
vagy lepattogott zománcu avagy rozs 
dás edény kben a t; jet forgalomba 
hozni nem szabad — Ezen rendel 
kezesek áthágása kihágást képez, mely 
büntettetik, esetleg az iparigazolvány 
megvonásával jár. Ezen rendelkezések 
végrehajtásának határidejéül folyó évi 
augusztus 30 át állapítom meg. 

Közhírré teszem, hogy a külkép-
viseleti hatóságok lakás cimei és r 
különböző államok vizűm dijai a 32 
számú Belügyi Közlönyben közöltet 
nek, amely közlöny a polgármesteri 
hivatalban tekinthető meg. 

Hivatkozással a m. kir. földmü-
velésügyi miniszter 33.000 — 1928. sz 
r. 2. §-a 1. pontjára, valamint 84.100 
192«. IV. B. sz. r. 1 § a 1. pontjának 
negyedik bekezdésére, felhívom mind 
azokat, akiknek köztenyésztésre al 
kalmas ménjük, bikájuk, kanjuk van és 
azt vizsgálat alá bocsátani szándékoz 
nak, ugy azt a Városháza I. em. ik 
latójában 26. ajtószám alatt f. évi 
augusztus hó 15-ig szóval vagy írás 
ban jelentse be. A bejelentésnek tar 
talmaznia kell: a) az állat tulajdono 
sanak nevét és lakóhelyét, b) az állat 
fajtáját és nevét, c) az állat korát, d, 
az állat különösebb isnertető jegyeit 

Ipartestületi közlemények. 
A Soproni Kereskedelmi és Ioar-

<amara pályázatot hirdet a Kereske-
delemügyi Miniszter Ur által, minden 
tekintetben kifogástalan és érdemes 
d^sebb ipari munkások részére ado-
mányozandó hat, egyenkint 100 P 
állami jutalomdíj elnyerésére. 

Jutalo nd j ikra csak olvan mun-
kások hozhitók javaslatba, akik 

a) Kifejezetten ipari (Kls lpui vagy 
;yári) munkások ; 

b) jelenlegi munkaadójuknál meg-
zakitás nélkül legalább 'is 25 év óta 
íllanak alkalmazásban ; 

c) ötvenedik életévüket betöltötték 
s d) akic a K^eskedí 'mi Miniszter 

Úrtó l még sem n i f é l ; juta 1 nat , e i i sne -
őlevelet nem kanta* . 

Az előterjesztések f. évi október 
•éig a Kereskedelem- és Iptrkama-

rához nyújtandók b.>. Bővebb felvilá-
gosítást az ipirtestü'etben nyerhető. 

Ipar testü let i e lnökség 

bélyegeit, végül e) annak feltüntetését, 
hogy a ménre, bikára vagy kanra állít-
tatott e már ki tenyésztésre jogosító 
igazolvány és ha igen, az állat mióta 
szolgál köztenyésztésre. 

Tisztelettel értesiten a n. é. kö-
zönséget, hogy édesap ám régóta fenálló 

órás- és ékszerüzletét 
átvettem és azt saiát nevem alatt to-
vább vezetem. 

U^y külföldön, mint belföldön 
szerzett szakszerű és bőséges tapasz-
talataim abba a kedvező helyzetbe 
jutta tak, ho^y üzletfeleim legkénye-
sebb kívánságainak tökéletesen meg 
'udok felelni és bárm'ly preciz, már-
iás órák beszerzését, javítását jótál-
lással vállalom. Nincs olyan régi vagy 
modern ó a, melynek szakszerű javí-
tását, üzembehelyezését ne vállalnám. 
Egyszerű és már<ás órák, valamint a 
legkülönfélébb ékszerek állandóan rak-
táron. E 'ven: preciz munka, kevés 
haszon és na^y forgalom. — Szives 
pártfogást kér tisztelettel: 

SÁGHY GYULA órásmester, ékszerész 

ÍELIEKTISO 
• B I O S K O P H A N O O Í ] 

M O Z I 

Szombat, aug. 4-én este a tér-
zene után VjlO órakor, vasárnap 
délután 3 órakor (egy előadás) : 

A boldogság utja 
Zenés vígjáték. A főszerepben: 
Hörb iger Pál. Luise Ul l r ich, 

Heinz Ri lhmann. 

Hangos k isérőmüsor. 

^ A ^ A A A A A ^ ^ W W W W W W W W 

100 vegyel' aprított fa 
házhoz szállítva 2 - 3 0 P 

Franki Lajos utódánál 
Kossuth L.-u 21. Tel. 36. 

—- Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 

. . .» 
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