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Iskolaváros 
vagyunk, iskolaváros akarunk még 

inkább lenni. Nyomorékká zúzott 

életlehetőségünknek, de a „jövőnk' 

hidjának is erős pillérei: a váró 

sunkba telepitett iskolák. Iskola-

város vagyunk. Ez már közismert. 

Büszkék vagyunk erre a címre. 

Megdobban a szivünk ha valahol 

olvassuk: Kőszeg, az iskolaváros. 

Igen. Sokat jelent ez a szó: 

iskolaváros. Szint, elevenséget, 

életet, de — hasznot is . . . 

Augusztus végefelé egy-két 

hétre kihal a város. Elmennek a 

nyaralók. Szürkén folydogálnak a 

hétköznapok. De csakhamar újra 

élénk lesz Kőszeg képe. Megér-

keznek a diákok. Intézeti egyen-

ruhák, szines szalagu diáksapkák 

sodródnak az utcákon. Idegen, 

ha hozzánk érkezik, rögtön látja, 

hogy Kőszeg: iskolaváros . . . 

Az idén 2147 tanuló iratko-

zott be a kőszegi iskolákba: 794 

elemi iskolás, 1353 középiskolás. 

Körülbelül 1000 vidéki diák jött 

Kőszegre, hogy Jurisich városá-

ban szivja magába a tudományt. 

Ezer diák. Mit jelent ez? 

Átlag számítva: egy-egy 50 pengőt 

fizet a lakásért és az ellátásért. 

Tehát: azaz ötvenezer pengőt 

dobnak bele az iskolák Kőszeg 

gazdasági vérkeringésébe havonta. 

(Ebből minimum 25.000 pengő 

biztosan Kőszegen marad). 

Évente 250.000 pengővel 

járulnak hozzá az iskolák Kőszeg 

létfenntartásához. 

Csak röviden vázlatosan 

akartuk bemutatni: mit köszönhet 

Kőszeg az iskoláknak. A i ered-

mény — hisszük — megnyugtat-

hatja azokat is, akik eddig nem 

vették komolyan Kőszeget mint 

iskolavárost. Csak cim, ékes jelző 

az egész, hallhattuk számtalan-

szor. Mi haszna van ebből a 

városnak? Haszon van : a számok 

beszélnek. 

Nos há t ? 

Két kötelesség háramlik a 

város vezetőségére és közönsé-

gére. Ha törik, ha szakad, az 

iskolák mai létszámát meg kell 

tartani, sőt ha lehet emelni. A 

bencés gimnáziumra, a leány lí-

ceumra, a reálnevelőintézetre, a 

tanítóképzőkre, a leánypolgárira, 

és a fiúpolgárira szükségünk van. 

Szüksége van rájuk Kőszegnek, a 

Trianonroncsolta határvárosnak. 

De nemcsak megtartani kell isko-

láinkat, ha lehet ujakat kell sze-

rezni. Mert — felelősségünk tu-

datában mondjuk — Keszeg a 

halálrazuzott iparos és kereske-

dőváros csak mint iskolaváros és 

mint nyaraló és üdülőváros vág-

hat neki az útnak, amely a bol-

dogulás felé ve^et. Ide kell hozni 

a tervezett uj iskolaszanatóriumo-

kat. A tervbevett Tesz munkahét 

pedig teremt talán jövő év tava-

szán olyan idegenforgalmat, hogy 

sokan az itt megfordulók között 

nemcsak arra kapnak kedvet, hogy 

ide jöjjenek nyaralni vagy itt te-

lepedjenek le nyugdíjba, hanem 

arra is, hogy e pompás iskola-

városba küldjék el gyermekeiket 

s népesítsék velük még jobban 

be drága kincsünket: iskoláinkat. 

A Revíziós Liga kőszegi osztálya 
a nyugatmagyarországi kérdésre 
hívta fel a Reviziós Liga figyelmat. 

A Magyar R-iviziós Liga Kőszegi 
Oszta vának választmánya vasárnap 
tarto't i ülését a viro*.Mza polgár 
mesteri szobájaban, anHyen a választ 
mányi tagok nagy szamban vettek 
részt. 

Vitéz Szabadváry Ferenc ismer 
lette a központ részletes működését, 
lsmertttte BrthUn István gróf |és 
Eckh<udt Tibor londoni előadásainak 
eredményét. Felolvasta az Országos 
Központnak küldendő kő 
szegi javasla'.ot, amelyet a választmány 
egyhangú helyesléssel magáévá tett. 
Ebben a Revíziós Li a kőszegi osz 
talya több k \özfl l a következőket 
erjeszti e lő: kőszegi osztáiy nagy 

.-.liotnerésse! látja az országos köz 
pont munkásságát, de egyúttal sajná-
lattal tapasztalja' hogy az utóbbi idő 
ben elhanyagolódik a nyugaimagyar-
országi kérdés." 

„Bécsben most alakult meg a 
Magyarbarát Osztrákok Egyesülete, 
amely célul lüzte ki, hogy az elsza-
kított Burgenlandot visszaadja Önként 
Magyarországnak. Örömmel kell üd 
vözölnünk a nemes osztrák férfiak 
törekvéseit, külunösen nekünk kősze 
gieknek. Nem kell hangsúlyoznunk, 
hogy ennek a tervnek megvalósulásá-
val, ha csak egy kis földsávot is 
íöldsávot is kapunk vissza önként, 
megtörik a trianoni varázs. Kérjük a 
Liga országos elnökségét, hogy érint 
kezést keresve az újonnan alakult 
bécsi magyarbarát osztrákok egyesü-
letével, fokozottabb mértékben mun-
kálkodjék az elszakított nyugatma-
gyarországi részek visszacsatolasa ér-
dekében. Ezt annál is inkább kérjük, 
mert pángermár. agitáció révén a 
Kőszeggel szomszédos Felsőlövőn, 
mely község ősi magyar település, 

még a neve is mutatja szt, legújabban 
íz a propaganda egy emlékmű/et 
átütött fel, amelynek felirata „Allezeit 
Deu! rch". Egy másik helyen, Kaboldon 
amely ugyancsak Kőszeg közelében 
fekszik, noha több mint ezer eszten 
deig Magyarországhoz tartozott, semmi 
fele emlék sem hirdeti ezt a ténvt, de 
azt, hogy már 10 éve osztrák fenn 
hatóság alatt áll, már enlékmü betűi 
kérkedve hirdetik. Az egyszerű nép, 
amely a történelmet nem ismeri, vagy 
elfordítva ismeri, csak azt fogja tudni, 
hogy 10 éve „uralkodnak" az osztrá-
kok ezen a földön, de arról mindenki 
megfeledkezik, hogy ezer évig m a g y a r 
volt ez az országrész. Ez a pán^er 
mán agitáció mindin eszközt meg-
ragad, hogy a lakosságot magának 
meghódítsa. Ha egy országutat épí-
tenek, azt hataimas táblák hirdeteik 
az utak mentén, kiemelik, hogy az 
osztrák kormány munkát és kenyeret 
ad a népnek, hogy törődik a jövő-
jükkel stb. Az ilyen propagandának, 
amit Veperden és Lakompakon és 
más helyeken felállított oszlopok hir-
detnek, látszik is az eredménye. Mír ia-
falva és Gyimótfalva emlékművet állí-
tott a tartományi kormánynak, hogy 
utjukat segitságevel megépíthették. De 
nemcsak Nyirgatmagyarországra irá-
nyítják az "idegenforgalmukat, építik 
tele üdülőkkel, még a vándorlegények 
részére is háronemeletes palotát épí-
tettek Borostyánkőn, hanem a ma 
:yarságnagyjait is maguknak akarják 
kisajátítani. 

Liszt Ferenc doborjáni szülőházán 
ennek a propagandának a jóvoltából 
a következő feliratú tábla ékeskedik: 
Hier wurde Franz Liszt 22. okt. 1811 
^eboren. Diese Gedenktafel weiht 
dem deutschen Meister das deutsche 
Volk. - Ez a propaganda nem áll meg 
a határon tul, hanem igyekeztek Kő 
s/.eget is belevonni " 

Ezen okoknál fogva a központot 
a nyugatmagyarországi érdekek foko-
zottabD védelmére kéri fel. 

Egy másik javaslatban a közpon 
tot arra kéri a kőszegi osztály, hogy 
a Magyarországra látogató idegenek-
nek mutassa be Kőszeg városát is, 
amelyet a triar.oni határok három ol 
dalról zárnak be, és ezzel teljesen 
tönkretették. Itt láthatják az idegenek 
leginkább milyen szörnyű .határokat" 
alkotott Trianon. 

Indítványt terjesztett elő vitéz 
Szabadváry Fereic az iránt, hogy a 
megüresedett választmányi tagságjkra 
livják meg Solymos Vendel bencéi-
igazgatót, Schhffer József hitelszövet-
kezeti cégvezetőt, dr. Vukán Ferenc 
sebészfőorvost, dr. Nyiry Pál szana-
óriumi orvost, Takács János állomás-
őnflköt és Szabó István adóhivatali 
őnököt. A választmány az összes ja-

vaslatokhoz egyhangúan hozzájárult. 

Érdekes ügyek a Szinpártoló Egylet 
választmánya előtt. 

Elmúlt vasárnap tartotta a kő -
szegi Szinpirtoló Egyesület választ-
nányi ülését a városháza polgármes-
teri szobájában, amelyen a tagok 
nagy számban vettek részt. 

Vitéz Szabadváry Ferenc elnök 
tegnyitója után bejelentette, hogy 
Kőszeget a sziniévadban az egyesület 
véleményezése alapján három színtár-
sulat látogatja. December elején Alapi 
Kamaraszínháza, akit Kőszegen mindig 
szerettek és akinak érdekében az 
egyesület uj taggyüjtési akciót ' indít 
el. Deák Lőrinc színtársulata március-
ban, aki teljesen átalakította társulatát 
is 10 tagu zenekart szerződtetett, 
örömmel állapítja meg, hogy a tagok 
számarányát tekintve a 23 magyar 
színtársulat között a kultuszminiszté-
rium hivatalos rangsorolása szerint a 
6 ik. nívóban pedig a 3-ik helyen áll 
es igy a Szinpártoló Egyesület révén 
Kőszeg sokkal jobb társulatot kap, 
mint a legtöbb nagyváros, vitéz Bánky 
Róbert kamara társulata májusban 
vagy juniusban jön be Kőszegre. 

Somló Bertalan részletesen be-
számolt személves tárgyalásai alapján 
az átalakifott Deák színtársulatról és 
izokról a feltételekről, melyek mellett 
Deák színigazgató hajlandó továbbra 
ÍS Kőszegre bejönni. Ezzel kapcsolat-
ban nagyobb vita indult meg, amelyhez 
hozzászóltak dr. vitéz Nagy Miklós, 
dr. Vístagh Zoltán, Arató István, 
Kirchknopf Jenő. Végül is elhatározta 
a választmány, hogy a színháztermet 
a lehetőséghez képest megnagyobbítja, 
mégpedig U alakú karzat építésével. 
A megvalósítás miatt érintkezésbe lép 
az Orszápos Szinésztgyesülettel, Deák 
Lőrinccel és Műller Ferenc épitésszel. 
A nagyobb létszámú zenekar elhelye-
zésére is találtak megoldást. Az i f jú-
sági előadásokról ugy határoztak, 
hogy kötelezik a szintársulatot 10 i f jú-
sági előadás megtartására és az isko-
lák vezetőivel előre megtárgyalják, 
hoiy milyen ifjúsági darabok feleinek 
meg a tantervnek, amely darabokat 
azután a társulat betanulja még Ke-
szegre érkezése előtt. A jövőben alsó 
és felsöosztályosok részere külön elő-
adásokat biztosit. Kikeresték még 
azokat a darabokat, amelyeknek ját-
szására Alapi kötelezi magát. Az elha-
lálozás és eltávozás alapján megüre-
sedett két választmányi helyet Képes-
Harjay Szilárd nev. int. parancsnok 
és Solymos Vendel bencésigazgatóval 
tölti be az egyesület. 

CORVINSA 
I " , 
ott, 

mindenütt! 
Helyi megbízottunk fe lkere t i ö n t ! 
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A Nbmzeti Munkahét 
es az utazási kedvezmenyek. 
A Társadalmi Egyesületek S z ö v e t -

sége sztptember 29 és október 7 kö-
zött rendezi meg a Nemzeti M u n k a -
hetet Budapesten. A magyar ipar, ke-
reskedelem, földmivelés és általános 
kultura tüneményesen gazdag ü n n e -
peivé es kiállításaivá avatja ezt az 

StfT Egyes sxám ára 16 fillér. 



2. Kőszeg és Vidéke 1934 szeptember 23. 

A p o l g á r i K a s z i n ó , a város leg-
régibb egyesületének elnöki széke 
Hajek tábornok elhunyta folytán leg-
közelebb betöltésre kerül. Ugy érte-
lülünk, hogy a tagok sorában Wald-
meyer Károly nyug. osztr.- magyar 
vezértitkárhelyettes személye iránt 
nyilvánult meg a bizalom. 

A s z o m b a t h e l y i ünnepi hét 
n a g y s ikeréről számolnak be min-
d-n oldalról. Nagy örömünkre szolgál 
annak megállapítása, hogy ami Kő-
szegről volt a kiállításokon, mindenre 
büszkék lehetünk. Az ipari kiállításon 
a Czeke-féle ágyteritőgyár olyan Ízlé-
ses és feltűnő kiállítással vett részt, 
amely méltán kellett egész megyénk-
ben feltűnést. Az Energ'a botjai is 
élénk keresletnek örvendtek. A turisz-
tikai kiállítás Kiszegi József által 
rendezett kőszegi tablójanak és álta-
laban a Kőszeg érdekeit szolgáld 
turisztikai kiállításnak igen nagy sikere 
volt. 

N a g y t ű z o l t ó p a r á d é v á r o s u n k -
ban. Október 7-én vas a nagy old-
boy csata a sporttelepen. E nap xeB-
dezi a kőszegi tűzoltóság a K S E javára 
az esti órákban tűzijátékkal egybe-
kötött nagy versenyét. Mindannyian 
viszaemlékezünk még mily nagy sikere 
volt e versenynek néhány évvel eze-
lőtt, amikor a Belvárosban rendezték 
amikor az volt a feltevés, ég a temp-
lom. Ezidén még sokkal nagyobb 
szabású hasonló mutatványokban 
lesz resze a város közönségének tűzi-
játékkal egybekötve. Reszletes beszá-
molókat következő számainkban ke-
zünk. A tüzoltóverseny egész bevételét 
a rendezési költségek levonása után 
a KSE nek ajánlotta fel a tűzoltóság. 

M e g y e g y ü l é s volt hétfőn Szom-
bathelyen. Az alispáni jelentést tgy 
hanguan elfogadták. Érdekesebb ben-
nünket is érdeklő részei. Közepes 
minőségű földek 30 35 jóminóségüek 
80 filléres ölenkénti áron kerültek a 
megyében eladásra. Elkészítettek a 
kiscsömötei, pusztacsói. dozmati és 
olsdi bekötő utakat, továbbá kiépítették 
a pornoapát nardai vicinális uiat, el 
ksszült a perenyei fahid, tudomásul 
vette a T E S z kőszegi osztályának 
megalakulását Kőszegen sz alispáni 
jelentés szerint 2 pengő a férfi, 1 60 
a női é s 80 fillér a gyermek napszám. 
A főispán bejelentette, hogy Csupor 
Sándor dr., Rheindl Eds dr., E s s * 
Sándor dr. szombathelyi és Tornyos 
György dr. körmendi ügyvédeket tisz-
teletbeli vármegyei főügyészeké neve-
zett ki. Jándy Bernandin hetyébe 
Weörös Jván dr nemescsói birtokost 
hívtak be, s kőszegi adófelszólamlási 
bizottság rendes tagjainak sorát s 
közgyűlés Schaffer Gusztávval egészí-
tette ki, aki eddig a bizottság póttagja 
volt. A szentgottháidi főszolgabírói 
állást Horváth Pál a jugoszlávok által 
elrabolt muraszombati járás volt főszol-
gabírójával töltötték be. 

A d o m á n y o k . A Stáyerházaknál 
építendő kápolna alapra a következő 
adományok érkeztek be : az OT1 szom-
bathelyi ker. pénztárának tisztviselői-
kara 7 P, dr. Forgács János alezredes-
lelkész Kőszeg 10 P. A főreáliskola 
kath. tanárai és tisztikara 20 P, N.N 
1 P, di. Simon Mihály Nagycsömöte 
1 P, Toldy Gyula Szombathely 2 P, 
özv. Pilnay Sándorné Szombathely 
feO fflll.. Németh Mihály Herény 60 f., 
Vasszécsenyi József Szombathely 20 f., 
a szombathelyi m. kir. áll. Faludi 
Fersnc reálgim. tanári kara 6 P, Ti -
hamér Gusztáv 50 f., Molnárné Dták 
Anna 30 f , Pavetits Ede 30 f , Garam 
Zoltán 40 f., Marasztó Ferenc 60 f-, 
N.N. 30 f. 

A kőszegi g y ü m ö l c s t e r m e l ó k 
e g y e s ü l e t e választmanyi- és intéző-
bizottsági tagjait kérjük, hogy e hó 
23 án, ma vasárnap d.e . V,10 órakor 
a városháza közgyűlési termében meg-
jelenni szíveskedjenek. Elnökség. 

A tnnitóképzöintézeti tanárok] 
országos egyesülete elnökségének fel 
kérésére f. hó 17-én d. u. 5 órakor 
Budapesten, a II. kerületi állami taui 
tónőképzőben tartotta meg előadását: 
„Aktivi'ás a földrajztanításban* címen 
Zoltán Géza, a helybeli tanitóképző 
intézet igazgatója. Az előadáson nagy 
szamban vettek részt a főváros és 
vidék kepzöintézeti tanárai, s a föld-
rajztanítás iránt érdeklődő szakembe 
tek. A jól sikerült értékes előadást 
vita követte, melynek végén Balázs 
Béla királyi főigazgató és Jaloveczky 
Péter az országos egyesület elnöke 
mtleg elismerő szavakkal mondták 
az előadónak köszönetet a méiyen 
stánió es uj utakon haladó tanul 
mányért. 

A pálosok kőszegi letelepülése 
a megvnlósulás komoly stadiumá 
bnn. Beszámoltunk mar a pálosok 
kőszegi letelepedéséről, amelynek gon 
dolatát az N.E. kezdeményező lépesei 
indították el. Most ötömmel értesülünk, 
hogy a rend Czenstochowában székelő 
generálisa még az ősszel lejön Kőszegre 
hogy a helyszinen tájékozódjon min-
denről. Ugyanolyan örvendetes tény, 
hogy Eszteiházy herceg hajlandó díj 
talanul a szükseges területet átengedni. 
E tekintetben sikeres volt Horváth 
Andor közbenjárása az uradalorr 
jószágkor mányzójánal. 

A s z e n t g o t t h á r d i N E. k e r ü l e t 
elmúlt vasarnap rendezte kerületi 
nagygyűlését. Rendkívül impozáns 
külsősegek között es nagy hatást 
keltve beszéltek a főispán és Z-ch 
Alfonz báró az N. E. központjának 
kiküldöttje. 

K i n e v e z é s . Karlovitz István tö 
tr.öidi katholikus elemi iskolai tanítói 
az N. E. közber játasáta a kultuszmi 
niszter állami tanítóvá nevezte ki ék 
a kisnaidai áil&mi elemi iskolához 
osztotta be szolgálattételre. 

K i n e v e z é s . Dr. vitéz Nagy Miklós 
polgármester h. a városi erdőőii ál 
lásra Horváth János uradalmi erdőőri 
nevezte ki. Horváth János kinevezésé 
nél a polgármester figyelembe vette 
egyem rátermettségét. A kinevezeti 
erdőőr korábban már két évig állott 
a város szolgálatában mint kisegítő 
erdőőr. 

„A k ő s z e g i O h á z é r t * cimen az 
Ünnepi Hét alkalmából Kőszegi József 
turista egyleti titkár a „Vasvármegyé"-
ben cikket tett köze, melyben a vas-
megyei turista egyletek létrejöttéről és 
tevékenysegéről smlekszik meg es en 
nek kereteben az óházi ezredéves 
emlékmű építéséről, annak elpusztu 
lásáról, az ujiaépités akciójáról és arra 
figyelmezteti a vármegye és Szombat-
hely város közönséget, mint a melyik 
legtöbbet keresi fel a kőszegi hegy 
vidéket, hogy a befejezéshez közelgő 
tőkegyűjtéshez a meg szükséges né 
hány ezer pengő adományozásához 
hozzájáruljon. Remélhetőleg ertdmé 
nye lesz. 

Trianoni keresztet lepleznek 
le persze nem Kőszegen, ahol a gon-
dolatot adták, hanem Celldömölkön, 
ahol felkarolták. Ma. Az ünnepség 
országos. Mindenhonnan erkeznek 
filléres vonatok. Az ünnepely déli 12 
órakor kezdődik. Megnyitó beszédei 
a főispán mondja, beszédeket mon 
danak gróf Takáts Tolvay az orsz. 
Frontharcos szövetség elnöks, Herceg 
Ferenc a Reviziós Liga elnöke, dr. 
Nagy Emil nyug. igazságügyminisztei 
es Jánossy Gábor. Sopron Szombat 
hely irányból is megy filléres. Az 
Unnepelyt közebed, majd 3 órakor a 
„vasi bokré ia\ mintegy 10—16 köz-
ség népművelési bizottsága magyai 
tancokat es regi vasi nepszokásokai 
mutat be ugyancsak a Sághegyen. 
Este tűzi játék és az impozáns kereszt 
kivilágítása fejezi be az ünnepélyt. 

tenziv működéséhez. Szakmáry József 
bencesgimnáziumi testnevelőtanár a 
vivószakosztály terveiről számolt be 
Ez év őszen már kezdetét veheti a 
rendszeres vivómunka. A teniszszsk 
osztály jelentései v. Szabadváry ol 
vasta fel és örömmel mutatott rá a 
kőszegi teniszélet örvendetes fejlőde 
sére és feltűnő jó eredményeire, ame 
lyek csak ugy voltsk elérhetők, hogy 
s K S t a teniszt nem egyes kiváltsá 
gos osztályok sportjaként kezeli, ha-
nem tehetségeket keresve mindenki 
számára hozzáférhetővé tette. Ezután 
még a birkózó, ping-pong és korcso 
lyaszakosztály működéséről számoltak 
be a közgyűlésnek 

Imre Jenő felolvasta a KSE zár-1 

számadásait, amelyből kitűnik, hogy a 
sportegyesület 1934. évben 1000 pen 
gót törlesztett le az adósságából, ami 
rendkivüli nagy eredmény ezekben a 
válságos időkben, különösen, ha figye 
lembe vesszük a pálya állandó ft j iö 
dését és kiépítését. A közgyűlés a i.ar-
szamadast elfogadta es a szokásos 
felmentvényt megadta. 

A sportpálya további kiépítése 
érdekében elhatározta a közgyűlés, 
hogy uj intenzív taggyüjtest indít és 
három csoportot állit fel a tagok te 
szere, akik minden csoportban mas 
más tagdíjjal járulnák hozzá a sport-
egyesület költségeihez. 

Vitéz Szabadvárynak az aktív 
sportolókhoz intézett buzdító szavai 
utan a gyűlés a Hiszekegy elraondá 
sával ért véget. 

országos megmozdulást a magyar 
akarat, élniakarás es életképesség. 

Az ünnepségeknek különösen nagy 
jelentőseget kölcsönöz ez idén, bog) 
most van 16 éve annak, hogy vitéz 
nagybányai Horthy Miklós Magyar-
ország kormányzója a nemzeti had 
sereg élén bevonult Budapestre. A 
T E S z szintén jubilál, megalakításának 
15 . évfordulóját ünnepli. 

A vidék népét ez alkalommsl a 
szokottnál fokozottabban kívánják be 
•onni az ünnepségekbe a háziipar 
népviseleti felvonulás és hasonló lát 
•ányosságok segítségével. 

A kereskedelmi kormány a mun 
kahétre téláru utazási kedvezményeket 
bocsát n közönség rendelkezesere. 
melyek szeptember 26 tói októbei 
11-es éjfélig teszlek érvényesek. A 
kedvezményes vasúti igazolványok 
2 P 60 fillérbe kerülnek. 

Elmúlt vasárnap tartotta a Kőszegi 
Sport Egyesület 22. évi rendes köz 
gyűlését a városhaza közgyűlési ter 
• é b e n A tagok igen nagy számban 
jftttek össze es ott láttuk a közgyü 
lésen az összes iskolák képviselő:! is. 

A tárgysorozatot a társelnökök 
választása, a szakosztályvezetők jelen-
tései, zárszámadások es egyeb folyó 
dgyek sepeziték. 

Vitéz Szabadváry megnyitó sza 
vaiöen rámutatott arra a harmóniára, 
ami a sportegylet, az intézetek, a le 
venteegyesüiet es az összes tenyezök 
fcftzött fennáll. Ez a legnagyobb biz-
kmhek, hogy s sportegylet még na 
gyobb fejlődésnek induljon. 

Ezután bejelentette, hogy elnöki tiszt 
ságerői iemosáott Jambnts Lajos ny 
poigát mester es társelnöki tisztségéről 
dr. Patlay Jótse i városi tiszti főorvos 
Érdemeiket meleg szavakban méltá-
nyolta s a közgyűlés jegyzőkönyvben 
öiökiiette meg. Ugyancsak jegyző-
könyvben örökítettek meg a futball-
szakosztály volt arnatőrtrenerenek 
Tornka Jánosnak eveken at teljesített 
teéfces munkáját, akinek helyét már 
fcuiabban dr. Vaient Gusztávval töl 
tőtiék be s akinek hozzáértő munká-
jától igen sokat vár a KSE, valamint 
jegyxókönyvi köszönetet mondott 
Burfcy karoiynak r futballszakosztály 
volt intézőjének is. I 

A közgyűlés egyhangú felkiáltás-
sal uj einöktársakká választotta dr. 
viiez Ndgy Miklós h.-polgár mestert, 
Zoltán Géza thnitóképezdei igazgatót, 
Watték Ede gyárigazgatót es ifj. szent 
györgyi Czeke Gusztáv gyárigazgatót 

Az újonnan megválasztott elnök 
táisak nevebtn dr. vitéz Nagy Miklós 
zosz ta te meg a bizalmat és ígéretet 
teu arrs, hogy mindig a szivükön 
fogjak viselni a kőszegi sportügyeket 
t_s minden tehetsegükkel azon lesznek, 
hogy a mar most igen szép fejlődés 
nek indult kőszegi sportegyesületei 
meg virágzóbbá tegyek. 

fctutan a közgyűlés lelkes éljen 
zesst'l vette tudomásul, hogy csak 
G ö m b ö s Gyula személyes közben 
jarS6a tette lehetővé a tavasszal az 
O T T - t ó i kapott 2tOU pengős segéllyel 
a iöpáiya kiépítését, a nyáron kapott 
láüO pengős segellyel pedig a sport 
páiya kiépítését további. 

kőhalmi Marion ü. alel. a futball 
szakosztály, Jagits József intéző pedig 

- . u u*zoszaki>sz>aiy jelenteseit olvastak 
tel, rendkívül gondosan elkészítve. A 
közgyule* a beszámolókat tudomásu 
vette Ai atlétikai szakosztályvezetője 
Pödör Béia tamtókepezdei tanár kérte, 
hogy a jövőben fektess-.nek nagyobb 
súlyt e n e az elhanyagolt sportagra. 
amely minden támogatast megerdemel, 
mert sa jnos nem a legintenzívebben 
kapcsotOdik bele a vidék az ország 
atlétikájába. Bejelentette, hogy nagy 
kedvvsi kezd hozzá a szakosztály in-

H Í R E K 
T r a g i k u s h a l á l e s e t . Schilhán 

Marcell pápai titkos katnaras, nyug. 
soproniváni plébános, csütörtökön 
delelőtt váratlanul elhunyt. Schilhán 
Marcell Kőszegen töltötte nyugdíjas 
eveit. Csütörtökön reggel szokásahoz 
hiven még szent misét mondott. Haza 
térőben összeesett az utcán és mire 
lakására szállították, az azonnali or 
vosi segítség ellenére meghalt. A tra-
gikus körülmények között elhunyt 
plébános a soproni gimnáziumban 
végezte tanulmányait 1894-ben szen 
telték pappá, Nezsiderben és Magyar-
óváron mint káplán működött, innen 
került Sopronivanba, 30 evig voit a 
község plébánosa 1922 ben érdemdús 
munkásságért pápai titkos kamarássa 
nevezték ki. Tagja volt Sopron vár 
megye törvényhatósági bizottsaganak, 
mint iskolaszeki elnök sokat fáradozott 
a népmüvelés terén, Iván közsegben 
uj iskolát is létesített. A mult évben 
vonult nyugalomba Kőszegre, ahol ket 
nővére lakik. Rövid kőszegi tartózko-
dása alatt, a katolikus társadalom 
nagyrabecsülését vivta ki. Tegnap 
helyezték örök nyugalomra nagy rész-
vét mellett a hirtelen elhalálozott 6 l 
éves papot. 

Egyházi zene a Jézus Szive 
t e m p l o m b a n . Ma vasarnap a Jézus 
Szive templomban d. e. 10 órakor a 
a nagymisen az egyházi énekkar orgo 
nakisérettel übers ie iner : D dur misejei 
enekli, offertóriumra pedig Szabó 
János karnagy feldolgozásában: O 
sanctissima t (a capella). 

Izák M á r i a a helybéli Gyurátz 
Ferenc ev. leányneveiőintézet volt 
igazgatója e hó 17 en Mcdoron 72 
évss korában meghalt, ö volt az eisó 
vezetője az 1899-ben megnyílt intézet 
nek, aki hosszú iltműködese alatt 
általanos tiszteletnek örvendett. 

Z a r á n d o k l a t indul október 30 án 
Jeiuzsalembe. A 3 hetes utazas veze-
tője a Szentföldet sokszor bejárt Dr.' 
Paulovits Sándor, a Pápa öszentsegt 
lésaeröl kitűntetett jeruzsálemi szent 
sirlovag. A részvételi dij 580 .— P., 
mely árban minden bennfoglaltatik. 
Lásd erre vonatkozó hirdeiesi lapunk 
mai számában. 



1Q34. szeptember 23. Kőszeg es Vidéke 3. 

Rohonczi Hajek Káro ly teme-
tése F. hó 17-en hétfőn délután he-
l y e z t é k fényes külsőségek között örök 
nyugalomra rohonczi Hajek Károly 
tábornokot. A közt iszteletben álló 
tábornokot az egész város társadalma 
elkísérte utolsó útjára. Az előzölvg a 
háznál felravatalozott elhunyt Hajek 
Károlyt hétfőn delelött kivitték a te 
igetó kápolnájába, ahol a délutáni 
besz-enlelés megtörtént. A helybeli 
honvédzászlóalj egy szakasza állott 
diszCrséget * halott tábornok ravatala 
mellett és kisérte a koporsót a sirig. 
Képviselve volt a város vezetősége, a 
helybeli tisztikar, a polgári kaszinó, a 
Nyukosz helybeli csoportja. A teme 
tési menetben egy tiszthelyettes vitte 
bársonypárnán az elhunyt kitüntetéseit. 
A kápolna mellett levő Seybély sir 
boltba helyezték örök nyugalomra a 
rövid szenvedés után elhunyt népszerű 
katonát. Kedden f. hó 18- an tartották 
az engesztelő szent misét, amelyen a 
város társadalma szintén igen nagy 
számban volt képviselve. 

75% pótadó 1035 ben. Ez a 
javaslat a költségvetés Összeállításánál. 
Nagy baladás a tavalyi 86%-al szem-
ben, amely elérhető volt a kamatláb 
redukciója és azáltal, hogy Kőszeg 
városa is védett birtokok sorába 
tartozik. 

Mozink őszi évadja. A mozi min-
den igaz barátja örömmel állapithatja 
meg most már hónapok óta a kifo-
gástalan leadást. Műsor pedig olyan 
lett ez évre összeállítva, mint még 
soha az előtt. A legragyogóbb is leg-
nagyobb sikert elórt darabok. — A kö-
vetkező ir.üsor beszél maga helyett 
úgyis, jönnek a következő f i lmek: 
Dalol a mámor, Szőke bestia, VIII. 
Henrik, Tarka Est, Mindent a szivért, 
Maulesco, Rákóczy induló, Éjféli sze 
renad, Panoptikum, Énekek éneke. 
Láthatatlan ember. Egy dal egy szó 
egy leány, Rasputin. Csókra vár az 
Mezőny, Szivrabló, Szivek melódiája 

Frontharcosok seregszemléje 
Október hó 6-án es 7 én rendezi meg 
az Országos Frontharcos Szövetség a 
VI. Országos Frontharcos Találkozót. 
A világháborúban résztvett összes 
európai nemzetek nemzeti alapon álló 
frontharcos szervezetei valamennyien 
vezetőségi küldöttséggel, de sokan 
csapat alakulataikkal is megjelennek a 
magyar frontharcosok kétnapos or 
szágos ünnepségén. 

Mozlh l rek . Ma „Pardon, téved 
temu megy. Többet nem is kellene 
mondani róla. Vagy talán meg ennyit 
Nótí Károly irta, Bolvary Oéza ren 
dezte s a főszereplői Gaal Franciska. 
Hörbiger Pál és Szőke Szakáll s hozza 
még mindannyian magyarul beszélnek. 
— Csütörtökön is játszik a mozi, ha 
talmas kémdrámát az osztrák olasz 
frontról Brigitte Helmmai és CarlLud-
wig Diel. A kémek izgalmas világa 
elevenedik meg elöltünk. „A láthatat-
lan gárdaM felette áll mindéi kritiká-
nak, a legtökéletesebb filmremek. 

Felhivá® munkásokhoz és mun 
kaadókhoz. A Nemzeti Egység kö-
tttgi szervezete felhívással fordult a 
helybeli hatóságok és vállalatok veze-
tőihez, hogy csak olyan munkásokat 
•ikilmazzanak, akik nemzeti azem 
pontból teljesen kifogástalanok. Eddig 
»§ már feltünlen szép eredményeket 
ért el a Nemzeti Egység e téren. Re 
»ény van arra, hogy az öseies ható 
•ágok és vállalatok a N. E. szerveze 
tér keresztül fogják beszerezni mun 
kasszüksegleteiket. Ezért felhívja a 
N E. munkanélküli munkás tagjait, 
ho^y jelentkezzenek hivatalos helyisé 
gebén városháza fisz. 2. szám alat 
ahol újra nyilvántartásba fogják őke 
•enni és a munka lehetőségekhez 
képest fokozatosan elhelyezni. 

G é p í r á s t J u t á n y o s á n 
V á U o l o k dm a kiadóban 

Szabóhegyi vízvezeték létesí-
tésére a tervezet ésyköHaégvetés köz-
lését most küldte szét a szabóhegyi 
érdekeltség vezetősége az összes par-
cellatulajdonosokhoz. A költségvetést 
sikerült oly előnyösen összeállítani, 
^ogy egy egy parcellára kb. 50 pengő 
hozzájárulás esik. A vállalkozás sikere 
attől függ, jelentkezik-e ennek bizto-
sítására legalább 100 telektulajdonos. 
N«m jelentkezőknek nem lesz joguk 
a vízhasználathoz és későbben csat 
lakozók a kétszeresét fizetik. A város 
a maga részéről is segiti a létrejöttét, 
hogy ezzel annak idején adott igéretét 
beváltsa, de ha még ilyen előnyös 
feltételek mellett is meghiusulna, ugy 
sem a várost, sem az érdekeltség ve 
zetőségét mulasztás nem terheli. A 
csatlakozásra való nyilatkozat békül 
dése október hó végére szól. 

Revíz iót Pengők megvá l tása : 
Kincs István pápai prelátus, Oszkó 
Emil, Bauer Ödön, Tormann János 
r. k. segedlelkészek, Mittel Ferenc 
igazgató, özv. Percei Árpádné máv. 
főfelügyelő özvegye, dr. Stur Lajos, 
dr. Stur Lajosné, dr. Stur Dénes. 
Weöres Elemér, Bozzay Kálmán, 1—1 
darabot váltott meg. 

Alap i kamaraszínháza jön be 
Kőszegre decemberben Alapi szemé 
'yes vezetésével. Kőszegen mindig 
szerették Alapit s ezért most is számit 
nemcsak az erkölcsi hamun az anyagi 
sikerre is. A szinpártoló egyesüle 
újból kézbe veszi a tagok jelentke 
zését a kamaraszínházra is. Jelentkezn 
az egyesületnél lehet a Kamaraszínház 
tiavi befizetéseire. 

A szombathe ly i ünnepi hé 
k iá l l í tása i t egymásután megtekintet-
ték a kiszegi tanintézetek. Voltak 
•atézetek, amelyek egész napra lerán 
dúltak. Ezek közül a leányliceum • 
Sabáriában étkezett. Kaptak, 3 fogásos 
ebédet olyan hihetetlen olcsó árban 
hogy meg sem merjük irni Kőszegen 

Vitézségi érem pó td i j aka t to 
lyos i tanak. Gömbös Gyula elrendelte 
hogy 91 arany vitézségi érem tu'aj 
donosok kar i 20,» aagy ezüsttel ha 
romszor kitüntettek pedig havi 10 P-i 
kapnak julius 1 lől visszamenőleg. 
Régi sérelem nyert ezzel réezben or-
voslást, rsmelhetWeg sor kerül ha 
nem is azonnal a többi vitézségi érem 
tulajdonos pótdíjának folyósítására is. 

Térzene. A városi fúvós zenekar 
via, vasárnap á. e V,1 Ü órakor tér 
zenét tart a főtéren kedvező idő ese 
&en. Műsor: 1. .A lús káplár* induló. 
2. S'cepanszky : „Keringő-intermezzo*. 
8 Herold: .Párbaj" nyitány. 4. Tof t : 

Első vallomás4' dal 5 Stotz: .Ver 
diana" ábránd. 6. Zeller: „Részletek 
A MADARÁSz c. operettből" egyve 
leg. 7. Kováts: „Magyar népdal in 
dúló". 
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Okt. 30-án háromhetes zarándoklatot 
vezetek a 

Szentföld-re 
Vasút, hajó autóbusz, szálloda, első 
rendű ellátással 580 P. Dr Paulovi ts 
szents i r lovag, Budapest, IV , Váczi 
utca 40. (MNB 31.) 

A dunántu l i evangél ikus tani 
tóegyeaület most tartotta meg évi 
rendes közgyűlését Zalaegerszegen. 
Krug Lajos lemondott elnöki tisztsé 
géről. Helyébe Griesháber Henrik 
uajsai igazgatótanitót választották meg 
elnöknek. Titkár Kertai (Kühn) János 
a kőszegi evang. elemi iskola igaz 
gatója, jegyző Ludvan Sándor cell-
dömölki tanitó lett. Csak örömmel 
üdvözölhetjük a tanítóegyesület hatá 
rozatát, amellyel Kertai Jánost az 
agilitásáról ismert igazgatót bízta meg 
a tukari teendőkkel. 

Koronagyülés. A kőszegi espe 
rési kerület papsága csütörttkön tar-
totta koronagyülését A gyűlést meg-
előzőleg reggel 9 órakor Kincs István 
mondott nagymisét a Jézus Szive 
templomban. A koronagyülés 10 óra 
kor kezdődött a zárdában. A gyűlésen 
az esperesi kerület össtes plébánosa 
és káplánja résztvett. A tanácskozá 
sokat Könczöl Antal esperes vezette 
a zsinati törvénykönyv paragrafusairól 
magyarázott. A témához Kines István, 
Német Károly, Tálos István, Mészáros 
Ferenc és Bauer Ödön szóltak hozzá 
A koronagyülés Könczöl Antal záró 
szavaival ért véget. 

Mihá lynap i mulatságot rendez 
jövő vasárnap a KSE a Sörkertben 

Hernyóenyvgyurük alkalmára 
almafáinkon, az araszlók elleni véde 
kezés egyetlen sikeres módja. Szép 
tember végén október elején kell 
kikötni a fákra. Az araszolók rajzása 
október elején veszi kezdetét, arra az 
időre az anyagyürük már a fákon 
legyenek. 

J ó l Jár, ha megtekinti 
Freyberger cég 10. sz. cipőüzletben a 
legújabb világmárkás cipőket. Iskola 
cipők, tornacipők. Legújabb divatci 
pókben nagy választék. Rendkívül 
olcsó árak. Mindenki megtalálja igé-
nyeinek legmegfelelőbb cipőjét. 

Babatermés a k rump l i f ö ldön 
Egyik polgártársunk burgonyaföldjén 
olyan burgonya példány került 
szedő kezébe, mely formálisan egy 
babatesthez hasonló. Van feje, teste, 
keze- lába, sót még más testi bájai 
is és csodájára mutatta mindenftlé 
Talán még muzeumi érdekesség lesz 
belőle. Egyelőre Róth könyvesboltjá-
ban látható. 

Iskolaruhák Lódén* 
ból 6 pengőtől, férfi öltönyök 2l> 
pengőtől nagy választékban kaphatók 
Z e r t h o f e r R e z s ő ruhaáruhazá 
ban. Hosszú es rövid télikabátok, 
hubertus, bőr és boy kabátok nagy 
raktára. Olcsó árak. Gal lér t isztí tás 

Budapest legnagyobb szinházi 
eseménye ALPAR GITTA a világ-
hírű magyar énekesnő rövid budapesti 
vendégjátéka. „DUBARRY" Fővárosi 
Operett Szinház. Az egész világ ün 
nepli és csodálja Alpár Gitta magával 
ragadó énekmüveszetét. A Fővárosi 
Operett Szinház gondoskodott arról, 
hogy a nagyközönség minden rétege 
számára lehetővé tegye ennek az egész 
kivételes produkciónak a megtekintését 
s erre való tekintettel nem emelte fel 
a helyárakat. Saját érdekében ajánljuk 
mindenkinek, hogy ne mulassza el 
megnézni a Dubarry előadását, mert 
íz egész világon Budapesten a Fővá 
roM Operett Szinhás az egyetlen 
hely, ahol Alpar Gitta csodalato? 
énekéhez ilyen olcsón hozzájuthat. 

A P A L L A D 1 S ú jdonsága i : 
Az elveszeti folyó. Irta : Zane Grey. 
Fordította : Fekete Oszkár. Zane Grey-
nek ez a legújabb munkája eddigi 
szebbnél-szebb regényei közt is valódi 
gyöngyszemként foglal helyet. Csodá-
latos erővel tudja megrajzolni a ter-
mészet vad szépségei közt élő embe-
reknek szenvedélyektől túlfűtött és 
mégis mélységesen tiszta érzelemvilá-
gát, minden írott törvényré' tisztáb-
ban kiragyogó igazságérzetet Színei 
mindig üdítően frissek, megragadóak, 
meseszövese pedig oly könnyedén 
szárnyaló, hogy a regény minden 
szépsége elmúlhatatlan kincse lesz 
életünknek. Ben Ide és Ina B l i in t 
meg a szilaj Nevada és a szelíd Hetty 
Ide szerelme körül szövi egyik leg-
szebb regényének izgalmas bonyodal 
mát. A viharzó szenvedélyek tüzében 
megtisztult romantika és az őserdők 
varázslatos szépségei avatják párat-
lanul érdekes olvasmánnyá ezt a re-
gényt. — A riasztó gong. Irta: Sam 
Emery. Mindnyájunknak lelke mélyén 
ott szunnyad évezredek óta a kaland-
vágyó Ulixes álma, s mi magunk is, 
ha egyszer alkalmunk nyilnék arra, 
hogy hétköznapi robotos életünkből 
kilépjünk, mi sem riadnánk vissza az 
aggodalmaskodók figyelmezteteseitől. 
Ütrakelünk hát mi is jaz alkalomszülte 
hőssel és végigkjizd)ük vele ezt a 
viharzó hőssé nevelő kalandregényt. 
Legizgalmasabb óráinkat igéri és tölti 
be a Palladis e legújabb ' Felpengős 
Regényének olvasása. Lenyűgöz az 
író képzeletének kifogyhatatlansága s 
e mailett az élet mélységéiből felcsil-
lanó humor üde színeit is megtaláljuk 
benne. Egyvégtében fogjuk végigol-
vasni Pogány Kázmér kiváló fordítá-
sában. Kapható Róth Jenő könyvke-
reskedésében. 

A KSE e lkészítet te a sport-
pálya ez évi őszi beosztását az 
összes érdekelt tanintézeteknek leven-
téknek s hatóságoknak. 

NOlOANKf.Nt lOdllC >»<»qiT Mii 
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SPOBT 
Remek sport a futballderbyn. 
K S E - P e r u t z 1:1. 1300 néző. 

A KSE játéka alapján 
győze lmet érdemelt volna. 

Igazi, nagy meccs volt D. e. külön 
vonattal érkeztek a papaiak mintegy 150-®n 
M i n d t n drucker kezében zászló es tölcsér 
El jött a csapattal a l>erutzg\ar egesz veze-
tősége is. elen Kuttel igazgatóval Mire i 
csapatok a ragyogó, őszi napsütésben kifu 
tottak a pályára, olyan közönség vette korul 
a futballpálvát, amiiyeni városunkban rem 
igen láttunk bajnoki mérkőzésén. I^UO nexó 
lelkesedett e nap a fuibal lsportért. Joggal 
lelkesedhetett, mert ez a mérköze* valósá 
gos propagandája volt a futballspor'nal ' 
Remek küzdelem volt ór iási iramma Olyan 
nivón mozgott a mérkőzés, mintha az elsö-
osztaly e k s a p a u i jatszoliak volna. M.ndket 
csapat rem«k futballt játszott s olyan lelke-
sedéssel, amilyent valóban csak ritkán lehet 
látni A Perutz valóban kivál<- csapat s igy 
meg tudjuk erteni most már nagyszerű ered-
menyeit s azt, hogy az elséosztály jelenlegi 
éllovasát az SzSE-et is reális küzdelemben 
Jegy te augusztus végén A KSE megmu-
tatta ezúttal, milyen kiváló csapat. S azért a 
hallatlan lelkesedésért, amellyel ezt az óriás, 
iramú meccset lejátszották, nem is lehet 
eléggé megdicsérni a fiukat A játék folya-
mán nemcsak, hogy egyenrangú ellenlele 
volt a KSE a Perutznak, de mar az 1. fél-
időben is valamivel többet tamadott. a 11 
félidőben pedig döntó fölenybe került és 
voltak negyedórák, mikor ereszen leszori 
totta a Perutzot. De a Perutz védelme 
sziklaszilárd volt. Kapusa és bakkjei szen-
zációsan játsiot tak. Nemeth biró kiválóan 
vezette U a kemeny, de mégis fair mérkő-
zést 

KSE támadasokkal indult a játék, de 
mindjárt az elején megszerzi Perutz a ve-
zetést, mert az 5. percben lerohanásból 
Bol la megszerzi a vezetést T ip ikus pótya-
gól. De a KSE-t ez nem hangolja le. Mintha 
csak szárnyakat kapna minden egyes játé-
kosa, olyan öldöklő iramot diktálnak. De 
pechjük van a csatároknak és a Perutr ve-
delem remekül dolgozik Szünetben az az 
általános velemény: nem fogják bírni a csa-
patok a hihetetlen iramot. De ezúttal is a 
közönség csalódott, mert a második fél idő 
nek meg hatalmasabb az irama. S már az 
«ls3 perc meghozza a kiegyenlitest, mert 
Bruckner nagyszerű fejese regal i iá i . Hatal-
mas támadások viharzanak végi£ a pályán 
s a közönség hangulata is viharosan lelkes, 
A győztes gól a levegőben lóg, de csak 
nem akar megszületni. A 30 percben a b i ró 

Íánovitsot a Perutzból, Tompecket a KSE-
iűI kiál l í t ja A 40 percben felharsan a dia-

dalordítás, Jambrits megszökött. Nincs vele 
szemben senki, mint a kapus, de korai volt 
az öröm, a kapus elcsipi lövését Meg ket 
korner es vege a nagv meccsnek, amely 
mindenképpen igazi derby volt. Ha igy ját-
szik tovább is a KSE, nyitva áll előtte min-
den, mert a bajnokságot meg megszerezheti 
pontvesztesege dacára, mert hisz eddigi 
mecseit legnehezsbb ellenfeleivel játszotta 
le. Az is biztos, hogy ilyen mérkőzések 
után a nezöközénség minden mérkőzésnél 
csak szaporodni fog. 

Ma is Kőszegen van ba jnok i 
mérkőzés. Ma a KSE-nek Szombat 
hely n kellett vo'na bajnoki mérkőzési 
játszani az S.SE 1' vei. A KSE «zon 
ban honoráini akarja azt a natoy mrg 
érten és huialn-.aj támogatást, amr 
elmúlt vasarnap mutatott a közönség 
s ezért nagy áldozatoktól sem vissza-
riadva és számítva arra, hogy ezt a 
közönség honorálja, a mai bajnoki 
mérkőzést palyafeiadási jog réven 
Kőszegre hozta. A mérkőzés délután 
4 kor kezdődik. A K S I nek nagyon 
komolyan kell vennie ezt a mérkőzést, 
mert elbizakodottság a legnagyobb 
veszedelem. 

Ser legmérkőiések. Törekvés--
Ágyteritőgyár 1:0. A nagy mérkőzés 
előtt játszották le e serlegmérkőzést, 
amelyen nigy harcot vivtak a kél 
csapat lelkes játékosai. A győzelmet a 
mutatott játék al?pján a Törekvés 
megerdemelte, bár meg kell állapitani, 
hogy az Ágyteritőgyár csapata sokat 
fejlődött. — Lövőn Csepreg játszott 
a lövőiekkel, a csepregiek csak nehe-
zen győztek 2 : l-re. 

Ma is van serlegmérközés. 2 
órai kezdettel lejátszák az elmúlt va-
sárnapi megsemmisitett mérkőzést (25 
perccel rövidebb idő volt) a Törekvés 
és Ágyteritőgyár csapatai között. 

Vivókurzus. A KSE vivókurzust 
rendez november es január hónapok 
oan. Jelentkezni -nár most kell Szak 
náry testnevelő tanárnál, vagy Imre 
J.-nőnel (Főtér 10.) A KSE ezúton 
Kéri. akinek van felesíwges felszerelése, 
kölcsönözze az egyesületnek. 

At léták, gkik tréningjeiket el akar 
ják kezdeni, ke?dők is, jelentkezzenek 
a KSE atlétikai szakosztály vezetőjé-
nél, Pödör Béla tanítóképzői tanárnál 
va^y Imre Jenőnél (Főtér 10. számú 
JzletbtmJ. 

Teniszverseny. Ma van az utolsó 
tenniszverseny ez évben. Szombathely 
Kőszeg köpött Szombathelyen. Az ér 
tekes vándoidíjé. t folyik a küzdelem 
a KSE nek ezúttal nincsen esélye 
nett a Haladas versenyzői sorjában 
ln\ertek egymásután Kanizsán, Győr 

oen, Píp.tn és Balatonnál rendtiet! 
versenyeken tz első helyezéseket é 
igv ma a dunantuli bajnokság legjobW 
es legilökelőbb helyezettjei játszana* 
\£szeg ellen. 

2—3 mosdótá l ra volna szüksége 
n KSE szertannak. Biztos van ház 
tartas, ahol van ilyen felesleges, a*, 
-.em baj, ha eríscn használt. Leadni 
i KSE nel kérjük. 

Ma NyLSz közgyűlés van is-
mét Győrben. Érdekesek a tárgyso 
rozat határozatai: a 24 tanácstag he 
yett ezeitul 12, a 12 póttanácstag 
helyett csak 6 lesz. A közgyűlés meg 
szünteti az intéző és fegyelmi bizott 
ságot. A jövőben egyes birók itélkez 
nek minden, még a játékoskiállitási 
ügyekben is Az egyes birókat ,az i l 
nöKség nevezi ki. 

Az o ld boy mérkőzésre, mtly 
október 7 én lesz városunkban, Ithet 
,elentkezni dr. Valent. Kőhalmi vagy 
mre Jenőnél. 

Hivatalos rovat. 
5 Közhirré teszem, hogy Vasvár 

megye törvényhatósági biztosának az 
alábbi közérdekű határozatai 1934 
évi szeptember hó 24 tői október hó 
8 áig a polgármesteri hivatalban 15 
napi közszemlére ki vannak téve. 
amely idő alatt azok megtekinthetők 
es ellenük felebbezés adható be a 
polgármesteri hivatalban. Kőszeg szab. 
cir. megyei varos 1934. evi költség-
vetése. Horváth János szombathelyi 
lakós illetősége. 

Felhívom a közönség figyelmét a 
Vasmegyei Gazdasági Egyesület gyü-
mölcsfa csemete akciójára, amelynek 
során különböző 3 éves válogatott 
gyümölcsfák í(j 80 f. ért kaphatók : 
előjegyzés f évi október hó 10-eigaz 
iktatóban v.-szközöíh?tő. 

Felhívom az érdekeltek figyelmét 
arra, hogy a szüret megkezdesének 
időpontját a hatóság állapítja meg, 
miért is a szüretet az engedély kia 
dása előtt semmi körülmények között 
sem szabad megkezdeni és az ezen 
rendelkezés ellen vétők ellen az eljárás 
megindul. 

Közhirré teszem, hogy a városi 
bérföldek után fizetendő buza ellen 
értéke 12 P ben állapíttatott meg ; fel 
hívom az összes bérlőket, hogy a 
föld béreket 1934. évi október'hó 
10 éig annál is inkább fizessék be, 
mert ezen határidő leteltével minden 
ujabb figyelmeztetés nélkül a behajtás 
iránt a birói eljárás lesz folyamatba 
téve. — 

Kiadó lakások. 
2 — 3 — 4 szobás modern 

összkomfortos, fürdőszobás 
lakások, kerthasználattal ki-
adók. i^rpád-tér 15. 

Ipartestületi közlemények. 
A balesetbiztosításról szóló tör 

vény szerint balesetijárulek fizetésére 
az öt munkásnál többet foglalkoztató 
üzemek vannak kötelezve abban az 
esetben, hogyha elemi erővel hajtőt 
gépet, termelési tényezőül használnak. 
Az ötön aluli munkáslétszámnál a lé-
nyegesen kovásabb baleseti dij fize-
tendő. 

A Budapesti kir. ítélőtábla M. f. 
XIX. 428 1 -1934. számú ítélete lehe 
•övé ttszi, hogy azok, akik ötnél több 
munkavállalót nem áilandóan foglal 
koztatnnk, baleseti dijat fizethessenek. 

Azokat a munkaadókat, akiknél: 
runkavállaióinak száma öt körül mo-
zog, illetve akik öt munkásnál többet 
u„yan, de nem alUndóan foglaikoz 
innak figy elmeztetjük : állapítsák meg, 
nogy melyik kategóriába vannak 
rozva, amennyiben a — fentiek sze m; 
— nem esnek a baleseti járulék fize 
lése alá, kérjék az OTI tói, hogy so 
rolják a baleseti, dijat Fizetők közé. 

A fentiekre vonatkozó adatok az 
érdekelt tagoknak az ipartestületbe 
rcrdelkezésre állanak. 

Köszönetny i lvání tás. 
Mindazoknak, kik felejthetetlen 
ló férjem és atyánk 

rohonczi Hajek Károly 
ny. tábornok 

elhunyta alkalmából megható 
részvétükkel, koszorú és vi 
ngadomanyokkal fájdalmunkat 
euyhitrtiék, különösen a hely 
beli intezeteknek és testületek 
nek, szintúgy a bajtársak és 
polgártársaknak, kik a boldo-
gultat végső nyugvóhelyére 
kisérték, «z uton mondunk 
mélyen érzett köszönetet. 
Kőszeg, 1934. szept. 22. 

jözv. rohonczi Hajek Káro lyné] 
és gyermekei . 

ffiKTBO 
SIOSKOP 

Vasárnap. 

H A N O O V 
M O Z I 

szept. 23. 

Pardon, tévedtem! 
(Egy leány, aki mer.) 

Hangos kiséröműsor. 
C>ütörlök szept 27. : 

Olcsó helyárak! 

Á láthatatlan gárda 
Kémdráma az osztrák—olasz 
frontról 8 felv. ban. Főszer»poen 
Br ig i t te Helm, L u d w i g Die l 

Hangos kiséröműsor. 

1 

! 

A kőszegi kir. I járásbiróság mint telekkönyvi 
Hatóság. 1765-1934 tk. sz. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Tengelics István végrehajtatónak végre-

hajtást szenvedők ellen indított végrehaj-
tási ügyeben a telekkönyvi hatósag a vég-
rehajtási árverest 475 P 93 f. tökeköveteles 
es járulékai behajtása végett a kőszegi 
kir. járásbíróság területén levő, Bozsok 
községben fekvő, s a bozsoki 342 sz. be-
tétben foglalt alábbi jutalékokra és pe-
dig az A I. 1—14 sor és 120—123 2o74 
2675, 2885, 2986, 3175, 3322. 3354, 4557' 
4603 hrsz. ingatlanokból és 16/964 rész kö^ 
zös erdő és legelő i l letőségből álló Úrbéri 
bir tokra s házra a Tengelics Pál javára 
bektbelezett haszonélvezeti szolgalmi jog 
fenntartásával 60Ű1 P ; A I. 1 sorszám es 
1385 hrsz. alatt felvett Hegyvámbirtokra 
56 P ; a bozsoki 343 sz. tk. betétben I. alatt 
felvett 1 sor és 3914. hrsz ingatlanra 176 P-
2 sor és 4640 hrsz. ingatlanra 760 P, 3 s o r ' 
és 3719 hrsz. ingatlanra 354 P; s az A l 
1—2 sor és 3811 5 es 3812/3 hrsz. ingatlanra 
1382 P 70 f . ; a bozsoki 345 sz tlc. betétben 
I. alatt felvett alábbi ingatlanoknak ty4 ré-
széra és pedig ; az 1 sor és i y i 6 hrsz. in-
gatlanból I P S8 f. ; a 2 sor 22(30-1. hrsz 
ingatlanból 1 P 50 f ; a 3 sor és 2260,2. 
hrsz. ingatlanból 1 P 50 f . ; a 4 sor és 
2 80/1. hrsz. ingatlanból 2 P; az 5 sor és 
Í.H0/J hrsz ingatlanból 1 P 22 f ; a 6 sor 
2300 hrsz. ingatlanból 5 P 88 f ; a 7 sor es 
2304 hrsz. ingetlanból 5 P 88 f ; a 8 sor és 
230.. hrsz. ingatlanból 8 P 77 f. ; 9 sor és 
2317. hrsz ingatlanból 29 P 80 f ; 10 sor és 
J320 hrsz. ingatlanból 31 P 70 f ; a 11 sor 
és 2360 2. hrsz ingatlanból 39 P 50 f. ; a 
12 sor es 24«3. hrsz. ingatlanból 1 P 50 f.; 
a boz c ok i 346. sz. tk betétben felvett|alábbi 
ingatlanoknak 9 40-ed reszere és pedig; az 
A I. 1 - 2 sor és 654. 655. hrsz. ingatlanok-
hói 2') P 65 f . ; a II. 1—4. sor és 4758, 
4759, 4760, 4761. hrsz. ingat lanokból 415 P; 
a I. alatt felvett 1 sor és 2360/1 hrsz ingat-
lanból 30 P 70 f . ; 1 sor es H353. hrsz. in-
gatlanból 84 P HL f . ; a 3 sor és 3507. hrsz. 
ingatlanból 95 P 40 f . ; végül a 4 sor es 
4122 hrsz. ingatlanból 75 P 45 f kikiáltási 
arban elrendelte. 

A i árverést 1934. évi október hó 2. 
napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi ható-
ság hivatalos helyiségében Chernel-utaa 12. 
sz I em fogják megtartani. 

Az árverés alá eső ingatlanokat a ki-
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb aron 
eladni nem lehet (1908 : XLI. tc. 26 §.), 
kivéve a bozsoki 345. sz betétben foglalt 
ingatlanokat, amelyben felvett 2260/2 és 
2280 2 hrsz ingatlanokat 4070 pengőnél s a 
többieket 700 pengőnél alacsonyabb áron 
eladni szintén nem lehet. (561o/1931 sz. 
M. E. rend. 21. § , 

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 ertékpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni, hogy a bánatpénznek előleges birói 
letétbe helyezéserfll k iál l í tott letéti el ismer-
vényt a kiküldöttnek átadni es az árveresi 
feltételeket aláirni (I881. LX. t. c. 147, 150., 
170, § § ; 1908. IX. t c. 21 §.) 

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

Kőszeg, 1934. évi május 30. 
Dr. RIEDL Z O L T Á N sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hi te léül : 
HERMANN FERENC s. k. 

irodafőt iszt 

Kőmüves-iparos 
ugv helyben mint v idékén szak 
majába vágó munkakat e lvál la l 

Ecker János Kőszeg 
Sanc Arok utca 3. szám 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik veretett jó feleségem ill. legjobb anya 

testvér, sógornő es rokon ' 
M A Y E R J A N OS N í 

sz. Art Mária 
váratlan elhunyta alkalmával őszinte és jóleső részvétüket kife-
jezték, drága halottunkat utolsó utján elkísérték, valamint azok-
nak, kik koporsóját koszorúkkal és virágcsokrokkal halmozták 
el, úgyszintén a helybeli vendéglős kartársaknak és a szombat-
helyi vendéglősök küldöttségének élén az elnökkel ezúton is 
hálás köszönetet mond. 

Kószeg, 1934. szept. 20. 
Mayer János vendéglős és családja. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen -
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