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ELA • .ZETÉSI A R egynegyed év re : 

Helyben h á zhoz szá l l í t va 140 Pengő 

Vidékre póstán 1*80 Pengő 

Külföldre egy évre 5 dol lár 

Megjelenik minden vasárnap reggel . 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

R Ó N A Y F R 1 0 Y E S 
Várkör 39. sz. Te le fonszám 23. 

Hirdetések ralllmétertoroakiat 6 f i l l é r . 

Hirdetések dija előre fizetendő, 
Nyi l t tér t o ra 40 f i l lér . 

Szövegközö t t i reklárahir t o r * 20 f i l lér . 

Az álláshalmozás, 
v a l a m i n t a kettős, sőt t ö b b oldal-

ról húzott fizetés vairy jövedelem 

lehetősége, régóta sajgó rákfenéje 

közeletünknek. Ered tc hazank 

ban az 1867 es kiegyezésig ve 

zethető vissza, fejlődési iránya a 

kapitalizmus kibontakozásával 

esik egybe, megmaradván annak 

mint mellékhajtása egészen nap-

jainkig. Nevelőszülei a korrupció 

és a protekció. Nagyranőtt a gaz-

dasági l iberalizmus olajos emlőin. 

A kiegyezést követő évtizedek 

kedvező gazdasági konjunkturajá 

ban a vállalkozó magántőke egy 

másutan alapítja meg többe-ke-

vésbbé modern felszerelésű ipar-

telepeit, busás profitráta remé 

nyében. A vállalkozó tőke össze-

köttetéseket keres a kormány 

hatalom leié, allami szállítások, 

vagy különböző adó- és vámked-

vezmények reményében. Ezen 

összeköttetéseit ugy teremti meg 

a legkönnyebben, hogy a minden 

kori hatalmi rendszer vezető és 

befolyásos egyéneit beválasztja a 

vállalatainak igazgatóságaba vagy 

felügyelőbizottságába. Minthogy 

az ezért járó tantiemek nagysága 

a vállalat nyereségétől függ, 

minden ilyként korumpált egyén 

igyekszik vállalatának minél több 

előnyt szerezni vagy . kijárni. 

Minél nagyobb befolyással ren-

delkezik valaki a kormánykörökre, 

azon arányban szaporodnak kü-

lönböző igazgatósági tagságai. 

Ismertünk olyan honatyát is, aki 

saját személyében 23 igazgatósági 

tagságot egyesitett. Hogy az ilyen 

egyén törvényhozói függetlensége 

mivé válik, nem szorul bővebb 

magyarázatra. De a békeévek 

u. n. aranykorszakában s a há-

borút követő évek látszatkon-

junkturá jában ezen nem ütközött 

meg senki. Sőt. Ügyes, irigyelt 

embereknek tartották mindazokat, 

akik annyi élelmességgel és 

összeköttetéssel birtak, hogy ké-

pesek voltak maguknak életszük-

ségleteiken felüli jövedelmet biz-

tosítani. 

A háborút követő konjunktura 

elpárolgásával aztán elénk döbbent 

a baj. A termelőeszközök technikai 

fejlettsége és kapacitása megha-

ladva a piac felvevőképességét az 

emberek millióit munkanélküli-

ségbe és nyomorba taszította. A 

munkalkalmak és elhelyezkedési 

lehetőségek hiányából eredő gaz-

dasági kenyszerüség megváltoz-

tatta e téren is a morált. Az 

elhelyezkedni nem tudó fiatalság, 

sokszor diplomaval a zsebében 

és az élethez való joguk tudatá-

ban irigykedve s sokszor bizony 

gyűlölettel néznek azokra, akik 

kettős, néha többszörös állás jö-

vedelme révén őket egy elhe-

lyezkedési vagy családalapitási 

lehetőségtől fosztják meg. Kis-

polgári szemszögből ide sorolan-

dók azok is, ahol a férj és a 

feleség is aktív állami vagy más 

szolgálatban állanak. Vannak 

ilyenek városunkban jóegynéhá-

nyan. Neveket most nem akarunk 

említeni bizva abban, hogy az 

illetők megértve a sokszor ép 

áltáluk hangoztatott magasabb 

nemzeti szempontokat, levonják 

magukra nézve ezen helyzetük 

konzekvenciáit. Ha pedig erre 

képesek nem volnanak, ugy a 

kormányzatra haramlik azon fel-

adat, hogv ezen dzsungelben 

végre erélyes kézzel rendet te 

remtsen. Hinni akarjuk, hogy a 

miniszterelnök ur és kormányzata 

intézményesen megszünteti 

ezen anomáliákat, utat nyitva 
ezáltal a dolgozni akaró fiatalság 
ezreinek egy boldogabb magyar 
jövendő felé. 

M - a . 

Kőszeg megvalósult álma: 

a múzeum: várja a látogatókat! 
Testet öltött a regi kőszegi terv: 

neg van a muzeum. Még nem teljesen 
kész, de már az utolsó lépéseknél 
tart a rendezés. Miske Kálmán báró, 
Visnya Aladár dr., Laschober Ödfln 
es Stettner Valter kemény munkájának 
eredményében már gyönyörködhetnek 
az érdeklődök. 

Laschober Ödön polgári iskolai 
tanár kalauzol bennünket végig a ter 
meken. Négy hatalmas szoba: meg 
rakva képekkel, fegyverekkel, emlé 
kekke l . . . 

Laschober tanár magyaráz. A nagy 
kőszegi mult villódzik előttünk 

J u r i s i c h Miklós, a várkapitány 
Egész szobát szenteltek a hős várvédő 
és dicső fegyverténye emlékének. A 
termet a kapitány mellszobra uralja. 

— A szobornak kis története van 

— mondja Laschober Ödön. — Még 
fiatal tanár koromban láttam Zágráb-
ban ennek a szobornak eredetijét. 
Most, hogy Kőszegen .divatba jött" 
Jurisich, eszembe jutott a szobor. Le-
fényképeztettük. Szombathelyen azután 
gipszbeöntötték. 

A „Jurisich-szoba" legérdekesebb 
darabja: a híres német verscsináló 
Hans Sachs verse Kőszeg ostromáról 
A közel félméteres költemény is, 
amelyet 1532 november 3 án készített 
a német versmester, bizonyitja, ho*y 
Nyugaton felfigyeltek a kőszegi vár-
védők nehéz küzdelmére. Hans Sichs 
verses beszánolóját Visnyi Aladár dr. 
szerezte meg Németországból a mu-
zeum számára. 

A következő terembe megyünk. 
A falak telisded-tele képekkel. Az 
íjtóval szemben Szájbely Qyula, 
Kőszeg volt országgyűlési képviselőjé-
nek életnagyságú, diszmagyaros alakja 
tekint le a vászonró1. 

— Kőszeg nagy fiainak csarnoka 

— mondja Laschober tanár. 
A sok általánosan ismert de már 

régén örök nyugovóra tért kőszegi 

.agyság képmása között ott sora-
kozik T o r k o s László költő kép; is, 
aki kilencven és egynéhány évével 
n*g ma is él Budán. 

A népes képgyü|teményb31 külö-
nösen két darabra biiszke a kőszegi 
nuzeum Az egyik: IV. Károly királyt 
ábrázolja ifjú főherceg korabtn a két 
Erdődy gróffiu: Tamás és László tár-
saságában. A másik: R;mériyi Ed; , a 
neves zongoraművész alakját örökiti 
neg. A kép főérdek'ssége azonban 
nem ez. H i n em : a kis fényképet 
Hermann Ottó a nigy magyar ter-
nészettud^s készítette, mikor még 
Kőszegen fényképész inas volt. 

A képerdőben csak egy szobor 
van: a kőszegi születésű Kőszeghy 
Mártó ty Károly mérnSktábornok, erőd-
technikai iró kemény vonásait nintáz'a 
neg Felsősoproni Tóth Ágoston csá-
szárkapitány, negyvennyolc ts honvéd, 
olmütü rab, honvédezredes, a Mtgyar 
Tudományos Akadémia levelezőta 

Azután : ujabb terem, ujabb lát 
ványosság, ujabb érdikesség. 

Csak néhány kimigaslóbbit ve-
títünk id ?: 

Stegmüller Károly dr.-r\ak Kőszeg 
nagy pipf ián ik hi^yitéka. Közt i* 
lárom ritka Napoteon-tányér. 

Lauringer lakatosmester remekei. 
A jezsuita-patika edényei. 
A váltóiitos puskagyűjtemény. 
Lepkegyűjtemény. Kilenc doboz. 

Mippali, szürkületi és éjjeli lepjék 
tudonányos feldolgozásban. Végh 
nuteu n i ^ i ^ a t ó aj\ndéki. 

Csigagyűjtemény. Kőszeg és kör-
nyékéi . Laschober Ödön és Visnya 
Aladár dr. gvililése. 

Rjvargyűjtemény. Tizenkét doboz. 
\z ejyi toen csendesen lapul a szen-
záció. Ap ' ó feh^rsé* alak| áoin . . . 

Lischober ö H n tanár magyarázz i: 
— A kis fehérség: a molytetü. 

150 esztendővel ezelőtt tettek róla 
enlitést a tudományos könyvek. A i ó u 

teljesen megfeledkeztek erről a kis 
állatkáról. Visnya dr. nak most sike-
rült újra felfedeznie mind a hat fajtát. 
(Felfedezéséről a „Visi Sze nle" egyik 
számában számolt be ) 

Végül: 

Két csontocska. Az egérseerft 
sarkvidéki állat a lemming csont na-
radványa. A kél jégkorszak között 
élhetett Kőszegen. A két csontot a 
Seybold-erdő egyik szaklamélyedésé-
ben találták. 

Most gyorsan véjet vetünk a 
beszámolónak, nert egyébként nehe-
zen érnénk a vegére . . . Meg különben 
is: Kőszeg uj büszkeségének ajtói 
minden délelőtt nyitva vannak: váriák 
a látogatókat! V. S. 

Kőszeg nagy papfiai: bencések, 
jezsuiták, piaristák, evang. lelkeszefc 

A mult heti számunkb IU közéltük 
Görög László teológus „Mozaikok 
Kőszeg nagy papflairól" ciinii cikkét, 
amelyben a szombathelyi egyházmegye 
kőszegi születésű papragyságainM 
emlékezik meg. Hogy K iszeg n a f 
papfiainak sorozata teljes legyen most 
közöljük Visnya Aladár dr. Uaar rövid 
arfaN/.erü Ismertetését Kőszeg nagy 
bencés, jezsuita, piarista es evangé-
likus lelkész fiairól. 

A bencések köíül RierbauerLipót 
Ferenc, Fabchich József, Freh Alfonz 
Sándor, Kilhn Riynand Lajos 
Ramóczy (Rameshoffer) Valérián rövid 
életnjz i i , nint n ; /eseb i k i s i e t i si4-
etésü iróké i% t u i ) o < é ti Wittin?er: 
,Kőszeg város és v i i ;<?" ci níl " í n -
xájábin is m;*jelente< ( n t j y i r u l 
I89J ben, németül IS9I ben). Hozzá-
uk csitohnd>k mé<: Fuchs Ranifdc 

Ferenc (sz. 183-). nov. I7.t mb. 1887. 
in. 27.), Fászl István (sz. 1838. feb. 
I . mh. IWO. j tn. 21) Waldnr/er 

Márton (sz. 18J9. okt. 8., m»i. 1859. 
an. 13.) és roé* t l bbe i . Éjeket a 
kisebb jelentőségi bencés i r i k i t ille-
5leJ, vagy a rend olyan tagjaira 
nédve. aki* i r o J t l n i mű (ölést nem 
éjtetteíc ki, d ; p ip i és taníri hívná-
su< derekas betöltésével s'.ol *álh itn tk 
péld iképl l , a bencés rend n i j y tör-
ténetnek VI. B. kötetére utalok. 

A jezsuiták közül első helyen 
Inchoffer Menyhért e n i t e n l ) (sz. 
1)84 ben, m l . Mi lánóbin 164S. szept. 
J8.), aki Messzinábin bölcseletet, 
nennyiségtmt és teológiát t ini tott . 
^ í i jy munkájánik sajnos c s i k a t e l s S 
<Ötete készült el és jelent „\n-

mles ecclesiistici rejni Hurigir i ic* 
cinen R in\b in Ifi44 ben. Születési 
évét Wittinger tévesen adja meg. 
(1534.) tv. a hiba át nen; a n tgy 
Szinnyei-féle életnjzi gyűjteménybe 
s. Ki vili e méjj a következő jezsuiták 
iz;rep;lnek Wittingernél: Horváth 
Mihály (nem azonos a hires tórténet-
iróvti), Kaik fózsef és Rijnis fózsef. 

A piaristák kUil l esik a le^ne-
y/e<etesselbet Palotai (Purgstaller) 
fózsef egyet, tanárt a Mt^yir . Tud. 
\<idénii tagját emliti. 

At evangélikus lelkészek körül 
W ttifi4írnél csak Qamiuf leofllélet-
rajzát tiláljuk. D ; m;*eml i tendő l 

Egyes szám ára 10 fillér. 
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még: Bayer János (sz. 1819. nov. 7 
•>h. 19*.5. maic. 2 ) Michaelis Izidor 
(sz. 1833. dec. 23., mh 19.8 okt. 19 
Schneller Vilmos (sz 1821. ápr. 6., 
irh. 1893. febr. Schwarz János 
Mihály (Életrajza nemreg jeient meg 
Thirring dr. tol lából) Stettner Gyula 
(sz. 1841. nov 20., mh. 1916. jan. 4.) 
akiknek sora teljesebbé is volna te-
hetö a kőszegi lelkészek névsorának 
és Payr professzor dunántúli egyház 
iörtenetentk felhasznalásaval. 

Több mint ezer ember 
vett részt a kőszegi 

evangelikus ifjúsági 
konferencián. 

Külsőségéiben is impozáns volt 
a kőszegi Evangélikus Ifjúsági Egye-
sület csütörtökön lezajlott jubileumi 
ünnepségé 

Mí-r a kora reggeli órákban gyü 
lekezni kezd tk a konferencia részt 
vevői. Kocsin, kerékpáron, autóbuszon 
és gyalog jöttek a vármegye és a 
szomszédos vármegyék n inden részé-
bői. A rtsztvevők főcsopottja 8 38 
perces voratlal érkezett meg, akiket 
zeneszóval fogadott a helybeli Ifjúsági 
Egyesültt. A vasúti állomásról impo 
záns menetben vonult vtgig a városon, 
a konferencia színhelyére. 

A konferencia elíre megállapított 
sot- es időrendben percnyi pontos-
sággá 1 folyt le. A konferencia elnökei: 
Zongor Bela a vasi közép ág. h. ev. 
egyházmegye esperese és Schneller 
Aurél a vasi közép ág. h. ev. egy-
házmegye másodfelügyelöje voltdk. 
Előadni pedig : Scheter József szent 
gotthaidi, Kovács Béla nemeskoltai, 
Weisz Yiirros kőszegi lelkesz. A kon-
ferencia egyetlen főtémája, a mai 
ifjú kötül csoportosult: a harcoló 
ifjú, a kudarcot valló ifjú és a gyö 
zelmes itju címen. Ezt követte a 10 
éves fennállását ünneplő egyesület 
jubileumi megemlekezése, amelyet 
Kováts Viktor epilőmester, az alapító 
tagok egyike tartott. Ugyancsak ez 
alkalommal ajándékozta meg a hely-
beli tvang. Leányegyesület egy gyö 
nyöiü szalaggal az Ifjúsági Egyesület 
zászlaját. 

A konferenciának több mint ezer 
résztvevője volt, akik a délben záruló 
konferencia után 13 együtt maradtak 
Délután különböző kirándulásokon 
vettek reszt, majd pedig a Hétforrásnál 
a vendég egyesületek által nyújtott 
különböző komoly es vig műsor sza-
mokban gyönyörködtek. Az esti vona 
tokkal utaztak haza. 

A sikeresen lezajlott ifjúsági kon 
ferencia megrendezésenek érdeme az 
evangélikus fiu- es leányegyesületet 
illeti. 

Régi kívánsága Kőszegnek, hogy 
az idegenforgalom fellendítésének er-
dekében autóbusz állomási kapjon 
Ez a kívánság részben teljesült akkor, 
amikor a MAVART májusban egy kis 
kocsit küldött Kőszegre. Ezzel azon-
ban egyáltalán nincs megoldva a kérdés. 
Ugyan s : Kőszegnek olyan autóbuszra 
van szüksége, amely nagy befogadó-
ki pességével kirándulási célokra al 
kaimas és igy előbbte viszi Kőszeg 
idegenforgalmi érdekeit. Az autóbusz-
terv megvalósításáért harcoló kőszegi 
NEP kért is egy ilyen nagy befogadó 
képességű autóbuszt a MAVART-tói, 
de egyelőre nem kapott. 

A sok felierjesztésnek azonbar 
meg is lett az eredménye. A MAVART 
vezetősége néhány nappal ezelőtt 
levelet intézeti vitéz Szabadváry Fe-
renchez a NEP kőszegi szervezetének 
elnökéhez, amelyben közli, hogy a 
jövő évben helyt ad a kőszegi kíván-
ságnak. Kőszegre küld kimondottan 
kirándulási célokra egy 28 személyes 
kocsit. 

Azonban : nemcsak Kőszeg, d«. 
Szombathely is szeretne rraga szá 
mára egy MAVART autóbuszt szerezni, 
amely szintén csak kirándulási célokai 
szolgálná. A szombathelyiek azt ter 
vezik, hogy a MAVART egy nagy 
befogadóképességű kocsit bocsát 
Szombathely rendelkezésére, amely 
aztán lebonyolítaná egész Vasmegyt 
társas kirándulásait. Szombathelyen 

Szeretnénk tudni 

Hogy mit szeretnenk tudni? Hát 

kissé körülményes a dolog. Minden 

esetre igyekszünk elmagyarázni. A 

Devecseri Újság legutóbbi számaban 

a .Szeretném tudni. ." állandó rovat 

ban olvastuk a következőket: 

. . . . mivel magyarázható az a 

bolondos vízió, miszerint az egyik 

éjfél hatamögötti órában andalog-

tam haza és az u'cán szoborkép 

ál l i : t^y leher jelmezes nő reszket, 

egy sötétebb alak nyugalmi hely-

zetéből kibillentve és egy harmadik 

sziszegve, kétségek között állt, 

mit jelenthet ez: háborút, vagy 

békét t . . / 

Most tnár nyíltan megmondhatjuk: 

mi is nagyon szeretnénk tudni, mii 

jelenthet ez: háborút, békét, vagy mi 

a lészkesfülemülét ? 

Hol legyen a MAVART vasmegyei autóbusz-telepe? 
Szombathelyi es kiiszegi érdekek összeütközésé az autóbuszkeides körül. 

remélik, hogy még ebben a szezonban 
megkapják az autóbuszt, de a jövő 
•I'vben már biztosan száirolnak vele 

Na már most: nyilvánvaló, hogy 
kőszegi és szombathelyi autóbusz 
erdekek a dolgok ilyetenvaló alakulása 
eseién összeütköznek. A kőszegi 
autóbusz is csak abban az esetben 
tudja megtalálni számításait, ha nem 
csak a kőszegi közönségnek és nya 
ralóknak, de Szombathely közönségé 
nek társas kirándulásait is vállalhatja. 

Ennek az erdekösszeütközésnek 
lenne egy egyszerű megoldasa. Meg 
pedig: annak idejen a MAVART fel 
ajanlotta, hogy Kőszegre hoz egy 39 
személyes túrakocsit, azzr.l a feltétellel, 
ha Kőszeg garantálja, hogy a kocsi 
havonta 8000 kilometert fut. Persze 
Kőszeg egymaga ezt nem tudja ga-
rantálni. A megoldás az lenne, hogy 
Kőszeg és Szombathely közösen váHnl-
nanak garanciát arra, hogy a 39 sze 
inélyes MAVART autóbusz lefutja a 
kívánt kilométerszámot. 

Ebbe a MAVART bizonyára 

készségesen beleegyezne, szívesen 

hozna Kőszegre a második kocsit is, 

(Szombathelyen úgyis szalad két 

autóbusz) igy azuian meg lenne a 

mindkét város által kívánt, csak ki-

rándulási célokat szolgáló nagykocsi, 

es nem kellene a vasmegyei kiránduló 

társaságoknak külföldi autóbuszokért 

könyörögniök. 

Táncot, táncot, táncot... 
Kőszeget ftkvése, vidéke, termé 

szeli adottsága arra predesztináljak, 
hogy nyaralóvárossá alakuljon. Hoz/á 
jáiult ehhez az u óbbi évek „ több 
kormány intézkedése, amely a vaiuta 
kiviteli korlátozások révén a magyai 
állarrpolgárokat beiföldi üdülésre kesz-
ette. 

El kell ismernünk, hogy a külön 
böző kedvező körülmények hatása alatt 
a vátos idegenforgalma szépen fellen-
dült, ami nagyrészben a város veze-
tőségenek s a vele karöltve müködö 
idegenforgalmi iroda érdeme. 

Mégis menjünk el régi, közismert 
üdülőhelyekre, vagy olyan városokba, 
amelyek az utóbbi években fejlődé 
sükhöz az idegenforgalmat akarják 
lépcsőül használni, azt tapasztaljuk 
hogy természeti előnyökkel Kőszegnél 
jóval mostohabban ellátott városok 
milyen szép eredményt tudtak elérni 

Keressük csak ennek az okát. 
Mit vár es keres egy egész éven 

t a nagyváros kökolosszusai közt 
rostokoló friss levegőtől, naptól elzárt 
ember, akinek legtöbb esetben szabad 
ideje is keves, ugy hogy a szórako 
zásokból sem veheti ki túlságosán 
részét ? — Természetesen jó levegői, 
erdőt, vizet, hegyet! 

Amit ezen a téren a belföld-
hegyvidék nyújtani tud. Kőszegen 
minden megtalálható. Hogy azonban 
a természeli előnyök a nyaraláshoz 
nem elegendők azl bebizonyítják első-
sorban a balatoni fütdőhelyek, ame-
lyek már világviszonylatban is első 
rendű fürdőlehetőséget biztosítanak, 
meg is mennyi gondot fordítanak 
nyaralóvendegeik szórakoztatására. 

Balatonbogláron pl. ebben az évben 
az első szezon 10 napja alatt 2 mű 
veszestet, 2 sétahajózast rendeztek a 
nyaralók részére, azonkívül minden 
este három helyiségben is tánczene 
mellett táncolhatott, aki akart. I;y 
van ez Lellén, Földváron, Siófokon, 
Keszthelyen . . . Itt van a szomszédban 
Sopron, ahová különösen ünnepeken 
tömegekben érkeznek idegenek. S 
bizony a napközben élvezett termeszeti 

szépségek után zsúfolásig megtöltik a 
szórakozóhelyeket, elsősorban a táncos 
mulatókat . . . 

Na már mos1: a szórakozás le 
hetősége nagyon is hiányzik Kőszegen. 
Ezt az ittjart nyaralók sokszor hangoz 
tatták. Legalább egy vállalkozó akad 
jon, aki tancra rendezi he vendeglőjéi 
mert ez szinte nélkülözhetetlen. Igazán 
nem a város vezetőségének dolga, 
hogy erről gondoskodjék . . . 

Tehát: szórakozási lehetőségeket 
Kőszegen ! A nyaraló fiatalság számára 
pedig : táncot, táncot, táncol! . . . 

Sazdasági rovat. 
J lz almamoly. 

Érdekes megfigyeléseket tett az 
alma egyik legveszedelmesebb ellen 
ségével, az almamollyal kapcsolatban 
a Chinoin vegyészeti gyár gyümöi 
csészeti szakértője, kísérleti telepen 
Junius hónapban hernyófogógyüruket 
rakott az almafák törzsére. Ezeket a 
gyűrűket, amelyek legnagyobbrészt 
szalmakötélből készülték, szeptember 
végén, október elején leszedte és 
szúnyoghálóvá! teljesen letakart ládi 
kákba rakta. Ezekből a gyűrűkből 
következő év májusában indult meg 
a pillék rajzása. Naponta figyelte hany 
pille jelenik meg és azokat azonnal 
elpusztítva, szamukat feljegyezte. 
Ezekből a feljegyzett számokból grafi-
kont állított össze és amikor a pillék 
már alig-alig jelentkeztek, tehát a 
rajzás befejezést nyert akkor perme 
i*zett, sokkal nagyobb sikerrel mini 
iddig. A permetezeshez nem a szo-
kásos 250 gr. arzéntartalmu szeri 
használta, hanem az adag kétszeresét. 
Ö00 gr. arzéntartalmu Arzolával, vagy 
Vinarzittal végezte a permetezést (100 I. 
vizhez) és a keveréket mészkenléhez, 
vagy bordói léhez keverie. Az ered-
mény minden eddigit felülmúlóan 
sikeres volt. 

Ugyancsak érdekes megfigyeléseket 
lett a szakértő az almamoly fertőzé 
sére vonatkozóan. Az egyes almákat 
apró kis kockákra osztotta és meg 

figyelte hogy, az almának melyik részén 
fertőz a moly leginkább. Megfigyelései 
alapján megállapította, hogy a moly 
csak az árnyékos oldalon fertőz, illetve 
rágja be magát a gyümölcsbe és 
külttnösen szereti azokat a helyeket 
ahol két alma összeér. A permetezést 
igy mindig az északi oldalról vegezte 
es az eredmény meglepő volt. 

Ez a Budapest környéki éghajlati 
viszonyok mellett történt. Az eltérés 
nem lehet nagy a mi viszonyainkból 
sem. Igy tehát a permetezést juniug 
első felében, vagy már május végen 
végezzük el laz időjárástól függően) 
es U 0 literenként 500 gr. arzéntartalmu 
permetezőanyagot hasznaljunk, amit 
Oordói lével keverve lehet alkalmazni. 
A permetezést megelőzően valogassuk 
a gyümölcsöt és ahol két, vagy több 
gyümölcs van szorosan egymás mellett, 
ott csak egyet hagyjunk meg és per-
metezést az árnyékos, tehát az északi 
oldalról végezzük. Ez a védekezési 
eljárás jóval nagyobb sikerrel jár az 
eddig használtaknál 

Amerikában, ahol az egységes 
védekezést már a gyakotlatban is 
alkalmazzák, óriási táblákon, nyilvános 
helyen grafikonokat állítanak fel és 
amikor a görbe az alsó holtpontra jut, 
minden gyümölcstermesztő siet a per-
metezést elvégezni. S.hol a világon 
olyan egészseges gyümölcsöt nem 
termesztenek, mint éppen amerikában. 
Ha mi is eljutunk oda, hogy minden 
termesztő elvégzi a szükséges véde-
Kezést, akkor a minőségben messze 
az amerikai felett álló gyümölcsünkkel 
az eddiginti is könnyebben felvehetjük 
a versenyt a vilagpiacon az amerikai 
expottcsümöiccsel. 

Jagits József 

%M;ASPIRIN® 
kapkatM 

Az aszálykar elleni vedekezes 
néhány módja. 

Az aszályt a mi eghajiatunk alatt 
nem pusztán a szárazság idézi elő, 
hozzájárul ahhoz az emberek, a gazdák 
nemtörődömségé is. Pedig aszálykar 
csak akKor lep tel, ha mar az előző 
evben is nagy szárazság uralkodott, 
s ennek dacára nem történték kellő 
óvintezkedesek. 

Az aszalykar elleni védekezés 
legfontosabb módjai: 

Tarlóhántás. Amint csak lehet, 
sekelyen felszántjuk, nehez boronával, 
tarcsaval lelkaris óljuk a talajt, s azt 
az őszi szántásig állandóan nyitva 
tartjuk. 

Őszi mélyszántás. Az ősszel me-
lyen megszántott talaj jobban gyűjti 
össze a teli csapadékot. 

Tavasszal nem szántunk. A tavaszi 
szántás felesleges talajszantást, víz-
veszteséget jelent. Az ősszel melyen 
szántott talajt tavasszal nem forgató 
talajmiveló eszközökkel, tarcsával, t>o-
ronaval, grubberrel, stb. könnyen 
hozhatjuk a vetéshez, ültetéshez szük-
seges állapotba. 

Hengert nem használunk. A henger 
is szariija a talajt. Ha hengerelni 
mégis szükséges, ugy azonnal borona 
kövesse. 

Gyomokat irtani kell. Gazos 
tábla holdanként 15 20 milliméteres 
csapadéknak megfelelő vizet sziv el 
a miveleti növények elöl. 

Helyes vetésforgó. A kalaszosok, 
a tengeri száritjak a talajt, a kapások, 
ha tenyleg kapaljuk azokat, inkább 
konzerváljak a taiaj víztartalmat. 
Aszály ulán fekete ugarral biztosítjuk 
a jövő evi termés vízszükségletét. A 
parlag, a tarlólegelő azaszaly fegy-
vertársai. 
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Trágyázás. A szerves trágyák, a 
zöldtrágya a taiaj vizfoghatóságát 
növelik. A műtrágyák a talajban lévő 
lápoldatot süritik. Sűrű oldatból a 
növenyek kevesebb vizzel fedezhetik 
táplalószüksegletüket, hig oldatból 
több kelt, vagyis több vizet fogyasz 
tanak. A szuperfoszfát a fejlődést 
sietteti. A növények hamar beárnyé 
kolják a talajt, kevesebb viz párolog 
el, de hamatább is fejezik be fejlődé-
sükét, s ezért is kevesebb vizre van 
szükségük. 

Fásítás. Fásításra nem annyira 
klimatikus okokból van szükség, hanem 
szeles vidékeken a szél szárító hatr, 
sának gátlására. A szélre merőleges 
fasorokkal érjük ezt el. 

Miért mellőzzük e közismert sza 
bályokat? 

fl K ő s z e g i N . E . K ö z b e n -
j á r á s á r a m ^ g j a v i t j á K a 
s o p r o n l ö v ő i á l l a m i ut 

h o r v á t z s i d á n y i s z a K a s z á t . 
T ö b b s z ö r beszámoltunk arról, 

hogy milyen vi fa keletkezett a Kőszeg 
—sopronlövői ut megjavításának ér-
dekében. A soproni lapok sorozatos 
interjúkat hoztak erről a kérdésről. A 
nagy porverésnek aztán az lett a vége 
hogy a kérdéses útszakaszt mégsem 
javítják meg. 

Ezzel szemben a N. E. kőszegi 
szervezetének sikerült ebben az ügyben 
eredményt elérnie. Viiéz Szabadváry 
Ferenc a kőszegi kerületi szervezet 
elnöke Bornemissza Géza kereskedelmi 
miniszterhez fordult, aki hamarosan 
intézkedett is. Most érkezett meg a 
kereskedelmi miniszter távirata, amely 
közli, hogy a Kőszeg—sopronlövői 
útnak át nem épített és auióbuszköz 
lekedésre alkalmatlan szakaszának át 
epitesére az államköltségvetés szűk 
keretei nem nyújtanak lehetőséget, di 
a közérdekű cél érdekeben majd a 
transzfeihitel es az esetleges inséghitel 
keretében történik gondoskodás az 
átépítéshez szükseges ftdezetről. 

Ez az intézkedés biztosítja, hogy 
az autóbusz- és autóforgalmat a ker 
déses útvonalon jövő évben már 

> zavartalanul lehet lebonyolítani. 

Ki tűnően sikerült a másod i k 
i smerkedés i est, amelyet a kőszegi 
arany iljuság rendezett meg az Elité 
kávéházban a nyaralók szórakoztatá-
sára. A fiatalság jo hangulatban szóra 
kozott a hajnali órákig. 

Sikeres béké l te tő akc ió . T ö -
mördön az utóbbi időkben nagyon 
sok ellentét nyugtalanította a falu bé-

i kéjét. Ezért vitéz Szabadváry Ferenc 
i a Nemzeti Egység kerületi elnöke, 

Márffy József titkár kíséretében ki 
szállt a községbe s ott egy késő éj 
jeli órákig tartó békéltető összejöve-
telen vettek részt, amelyen megjelentek 
vitéz Bánó altábornagy, Szerdahelyi 
plébános, Koledits megyebizottsági tag, 
Ká'di az NE ottani elnöke, Vértes ta 
nitónő, Regős tanító. A hosszú érte 
kezletnek es a minden oldalról meg 
nyilvánuló kölcsönös jóakaratnak meg 
volt az eredménye. A közsegben — 
mint most nekünk jelentik, — meg 
változott a helyzet és a hangulat. Erre 
annál nagyobb szükség volt már, mert 
a különböző feljelentések és ellen-
tétekből fakadó ügyek mar majdnem 
minden hatóságot foglalkoztattak. 

Bécsi vendége ink k i t űnően 
érz ik maguka t . A város közönsége 
nagy ozeretettel veszi őket körül, s 
nem múlik el nap, hogy a polgármestei 
maga fel ne keresse kedvelt bécsi 
gyermekeit akar otthonukban, akat 
étkezés közben. Az elmúlt héten özv. 
Terplán Kornélné, Iker Fanny és 
Kőszegi József egy-egy délután meg 
vendégelte ozsonnára az összes gyer 
mekeket és gondoskodott szórakoz 
tatásukról. Szombaton délután Kőszegi 
József bemutatta a gyermekeknek a 
város azon nevezetességeit, melyek a 
gyermek fantáziáit is már foglalkoz 
tatják. Az elmult héten egyébkéni 
Brozer ezredesné 4, dr. Halmay 
Gusztáv 5, Vacek Edéné 20 , özv. 
Pfandl Sándorné 4, Laschober Ödön 
2, Kovács Ferenc 1, Erhardt József 
10, özv. Schermann Istvánné 3 
Schreiner Vilmos 2, Speer István 1, 
özv. Dollhof Béláné 6 ebédet ajánlott 
él . Hammer János kéményseprő mester 
napi 5 liter tejet szállított a gyerme 
keknek, özv Randwegné 10 kg. körtét 
ajándékozott. 

Márlacellbe személy-autó 
indul mérsékelt díj mellett. Jelentke-
zéseket elfogad Karner bé rau t ó s 
(ossuth Lajos utca t>. vagy a Strucc 

szállóban. 

Kőszeg i t an i t ó s ikere a „Du 
n á n t u l i Népművelő 4 4 s z i n d a r a b p á 
l y á z a t á n . A „Dunátuli Népművelő* 
szindarabpályázatot hirdetett április 
elején olyan célzatú színdarabokra, 
amelyek nemcsak szórakoztatják, ha-
nem egyúttal tanítják is a hallgatósá 
got A pályázat eredményét most 
hirdették ki. Eszerint többek között 
Orbán Karoly k íszegi evangelikus 
tanitó is dicséretet kapott beküldött 
egyfelvonásos színdarabjáért. 

A kőszeg i á l l omás f ő nökség 
közli, hogy az államvasutak nyűg 
allomár.yban lévő alkalmazottai, vagy 
azok özvegyei számára Tatrai Kálmán 
dr. kőszegi fogorvos (Városház-u.) 
végzi a fogkezelést, mini a Mav. B.B.l . 
orvosa. A fogorvosi kezelest csak b 
Kőszeg—gyöngy Ösapáti vonal mentén 
lakó igényjogosult tagok vehetik 
igénybe. 

Kőszeg vad á s za i . A kőszegi 
{dóbivatalban eddig a következők 
váltottak vadásZiégyet G o m b o s Józset 
százados, Wáchter Roland magán 
lisztviselő, Küitel Dezső gyógyszerész, 
Tauscher Bela ny. alezredes, Tóth 
JÓ2Sef V é d ő r , D r e i s z k e r F e r e n c dr. 
főorvos, Szilárd Rezső főmérnök, id. 
V.üíler Ferenc epitesi vallalkozó 
Szerdahelyi Ödön ny. jegyző, Szász 
Sándor főhadnagy, Szakmáry Józse 
tanár, Sayer Alfréd vén szikt felügyelő, 
Arkauer Mihály bankigazgató es Fal-
lay (Pallér) József dr. v. tisztiorvos. 

HÍREK 
H á z a s s á g . Id. szentgyörgyi Czeke 

Gusztáv gyáros, kormanyfőtanacsos 
Lujza leányával csütörtökön lépet; 
pclgáii hazasságra Gotthatd D e z t í 
gyatos, szolgálalonkivüli f fhadnagy. 
A polgári esketést Gyöngyös Érdre 
dr. városi al jegyző végezte. Tanuk 
voltak: Küttei Dezső gyógyszerész es 
ifj. szentgyörgyt Czeke Gusztáv gyáros. 
Tegnap az ifjú pár Szombathelyre 
utazón, ahol Weisz Vilmos kőszegi 
evangelikus lelkész tartotta az egyhá-
zi esketest. 

Budapes t i tur i s ták j önnek Kő-
szegre Hétfőn a MÁV Gépgyári 
Sportkör tunstaosztálya 26 munkás-
tagjával teherautón Kőszegre érkezik, 
Papp Kálmán a Magyar Turistaszövet-
ség irodavezetőjének vezetésével. 

Kőszeg iek a szegedi ü nnep i 
j á t é kokon . A szegedi ünnepi játéko-
kon számos ( 5 0 ) kőszegi vett részt, 
élükön vitéz Nagy Miklós dr. polgár-
mesterrel. A kőszegiek majdnem vala-
mennyien megnézték első este a Mas-
cagni által személyesen dirigált Paraszt-
becsületet. Felejthetetlen benyomást 
tett rájuk Madách Imre csodálatos 
müvének : az Ember tragédiájának 
kaptázatos előadása. Megnézték a 
város nevezetességeit és két napi 
kellemes szórakozás után kedves em-
lékekkel tértek haza 

A j á n o s h á z a i f ron tharcos 
főcsoport — mint megírtuk — 
augusztus 25-én nagyszabású zászló-
szentelési ünnepséget rendez. Az 
ünnepségen a kőszegi frontharcosok 
köréből is számosan vesznek részt. 

Elkészü l tek a si ú t j e l zők . A 
sielők kérésere vitéz Nagy Miklós dr. 
polgármester a si útjelzőket már fel is 
rakatta a megfelelő helyekre. Ezzel 
kapcsolatban arról értesülünk, hogy 
ismeretlen egyének már megkezdték 
a jelzések rongálását és sok helyen 
nar le is szedték azokat. T u d o -
másunk szerint a polgármester már 
meg is tette a szükséges lépéseket, 
hogy az ilyen esetek a jövőben ne 
fordulhassanak elő. 

* Dr. O e t k e r fé le be f ő z őpo r t 
ujabb időben a leg jobb erednénnyel 
lasznál ják, mert ez a készítmény nem-
csak előnyösen befolyásolja a gyü-
nölcsök izét, hanem hosszu ideig 
frissen tartja. — Használata egyszerű, 
tiszta, az ára olcsó. Egy csomag Dr. 
Oetker-féle befözőpor elég 5 kg. gyü-
mölcsre, vagy ízre, hogy azt a penesz-
től megóvja. A háziasszony, a* i ezt a 
készítményt megismerte, az állandóan 
fogja a befőzendő gyümölcsökhöz és 
izekhez használni és nem lesz oka 
többé a peneszes befőtt miatt boszan-
kodni. 

Rózsák, fenyők, díszfák, díszcserjék, 
gyümölcsfák, bogyós-gyümölcsüek, gyü-
mölcs-vade'semeték, szegély- és futóno-
vények, gyökeres és sima szőlővesszők, 
omb és tűlevelűek m a g c s e m e t é i : 

K O L A U C H f a i s k o l a S z e g e d . 
Árjegyzék Ingyen. 

Ki t ünö s zabasu uriöltönyök már 
20 pengőtől felfelé kaphatók Zer tho fer 

í e z s ö ruhaáruházában. Férfi és női 
tavaszi kabátok és esőköpenyek nagy 
raktára. Gyermekruhák, tiroli nadrágok, 
anklik nagy választékban. Gal lér-

t iszt i tás, vegyt isz t í t ás , ke lmefestés . 

A m i s s z i ó s h á z u j f ő n ö k e . 
A kőszegi Szent Imre missziós 

szeminaiium eddigi rektorát P. Seres 
Belát az Isteni Ige Társaságnak álta 
lanos rendfőnöke, házfőnöki és tartó 
manylcnöki minőségben a budatéteny: 
Názáret Missziósházba helyezte at. 
Helyebe a kőszegi Szent Imre missziós 
szemin ríum hazfónökévc P. Wachlei 
Istvánt, aki már egy éve itt működik, 
nevezte ki. 

P. Wachter István, az uj rektor, i 
jelenleg megszállás alatt álló Német 
lövőn születelt 1907. március 24-én. 
A kőszegi bences gimnáziumban ve 
gezte tanuimanyait es itt is érettsé-
gizett. 1926-ban öltözött be a Becs 
melkni St. Gábriel misszióshazban az 
Isteni ige Tarsaság ruhájába. Innen 
hamarosan Németországba küldtek 
majd a noviciátus és a bölcseleti 
tanumanyok befejezése után, teológi 
ára Romába került. Romában nagy 
dicsereltel tette le a doktori vizsgákai 
a jezsuiták Gregoriana-egyetemén 
Doktori vizsgája után Kőszegre kapu;', 
beosztást, ahol épen tgy éve fejii ki 
áldásos működését a Szent Imre 
missziós szemináriumban. 

Kőszegre helyezték P. Rácz 

M A G Y A R e v A R T M A N Y . 
e y ó g y w r t É n W — kapfcatö! 

A Ká rpá t egyesü l e t I ro t tkö szak 
o s z t á l y a legutóbb Kőszegen tartotta 
meg igérelehez híven választmányi 
ülését, amelyre Szombathelyről nag;, 
számban jelentek meg a választmány 
tagok. Andráskay Müller Ede elnök 
nyitotta meg az ülést, majd Pek Károly 
es Hasenauer Vilmos referálták. Vitéz 
Szabadvary Ferenc üdvözölte az elő 
ször Kőszegen ülésező választmányt 
es kérte, hogy évente többször is 
Kőszegen rencLzzék meg a választ 
mányi üléseket. Majd több kisebb 
nagyobb turista ügyet tett szóvá. Ez 
után részletesen megbeszélte a vá-
lasztmány az Irottkö szakosztály be 
kapcsolódását a szeptemberi turista 
ünnepsegekbe, amelynek sikere erde 
kében az Irottkö szakosztály is mindent 
elkövet. Nagy lelkesedéssel és köszö 
nettel vette tudomásul a választmany 
Kőszegi József azon bejelenteset, 
hogy amennyiben az előirányzott es 
kilatásba helyezett segélyek nem ér-
keznének meg az IrottKŐszakosztály-
hoz, amelyek szükségesek a Hörmann-
forrási menedékház épilésehez, hogy 
szeptemberi „turista-napok" alkalmá 
val a bokréta ünnepséget megtart 
hassák, ö a maga részéről mindent 
elkövet, hogy a kőszegi turistaegye-
sület nyújtson átmeneti kölcsönt. A 
választmány még elhatározta, hogy a 
szeptemberi ünnepség előtt tart még 
egy választmányi ülést, s szintén 
Kőszegen. Majd az elnök lelkes záró 
szavaival ért véget a Kárpátegyesület 
Irottköszakosztályának első kőszegi 
választmányi ülése. 

A be tegházegyesü le t i kórház-

ban julius hónap folyamán 4 9 bete-
get ápoltak. Az ápolási napok száma 
781 . 

Biz tos í tva van a hö rmann fo r r á s i 

m e n e d é k h á z felépí tése. A Magyar 
országi Karpategyesület Irottkö szak-
osztálya megkapta a Hörmannforrásnál 
épülő menedékház építési költségeihez 
kért államsegélyt. Igy most már telje- í 
sen biztosítva van, hogy a menedék-
házat tető alá hozzák és átadják ren-
deltetésének. ! 

Galba Vince tb. föbirót jelöl 
ték a sárvári föbirói székbe. Ostffy 
Lajos dr. főispán a mult szombaton 
a törvényhatósági bizottság tagjai közül 
70 bizottsági tagot jelölőértekezletre 
hivott egybe. Az értekezlet Galba Vince 
tb. fóbirót jelölte a sárvári főbírói 
székbe. Felszólalt az értekezleten Czeke 
Gusztáv kormányfőtanácsos is. 

Névváltoztatások. Kappel Mi-
hály Keszei re, Veszelák Miklós tanuló 
Udvardi-ia változtatta belügyminiszteri 
engedellyel családi nevét. 

Kőszegről az országos tűz-
oltóversenyen, amelyei az Országos 
Tűzoltószövetség augusztus 19 én 
K-ndez meg Gyöngyösön, vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármester, Kirchnopf 
Jjjnő tűzoltóparancsnok és Németh 
Mihály tüzoltótiszt vesznek részt. 

Rendelő áthelyezés. Dr. Tátrai 
Kálmán fogorvos rendelőjét szept. 
kén a Spanyik féle házba (Városház 
u t c a sarok) helyezi át. 



4. Kőszeg és Vidéke 1935. augusztus 18. 

Bonyodalmak, egy husz év előtt 
gyilkosság körül. 

Vasvármegyt kisgyülése foglal-
kozott augusztus 12 en hétfőn tartott 
ülésén az 1914 ben Kőszegen elkö 
vetett Kery féle gyilkossággal. Az ü^y 
felebbezés fol>t n került a kisgyűlés 
elé, mert Kőszeg varos képviselőtes-
tülete elutasította őzv. Keiy Józsefné 
nyugdij-kerelmét 

Kéry József, a város szolgálatában 
álló erdőőr volt 1914 ben történ 
hogy Kéry az akkoti polgármester 
öccsét lelőtte, majd a polgármestert 
is halálra kereste, de nem találta. A 
gyilkosság utan Kery agyonlőtte magát. 
A tragédia után az özvegy kerte 
nyu^;di|Í4enyének megállapítását, d . 
kérelmét elutasítottak Fellebbezett. Az 
ügy fellebbezes folytán a közigaz. 
gatási bírósághoz is elkerült, ahol 
azonban az ügyben alaki okok miatt 
döntést nem hoztak. A kisgyülésen 
az ügy előadója szinten az özvegy 
kérelmének elutasítását indítványozta. 

A kisgyülésen resztvevők közül 
azonban többen ellenvéleményen vol 
tak. Az özvegy érdekében felszólaltak 
Pletnits Ferenc, Jánossy Gábor, Herbst 
Géza és Kincs István pápai prelátus 
is, aki hangsúlyozta, hogy a kőszegi 
erdőhivatal körül mindig bajok voltak 
Horváth Kálmán dr. alispán megálla-
pította, hogy Kéry ellen birói eljárás 
nem indult, mert öngyilkossági miatt 
nem is indulhatott. Pletnics Ferenc 
szerint nem is volt gyilkosság. Kincs 
István szerint azonban Kéry a polgár 
mestert is kereste és azt is le akarta 
lőni. Ennek ellenere az a véleménye, 
hogy Kéry bűne miatt az özvegyet és 
gyermekeit nem lehet büntetni. 

A közel egy óráig elhúzódó vita 
után a kisgyűlés ugy döntött, hogy 
utasitja Kőszeg város képviselőtestü 
letét az özvegy nyugdíjigényének, ha 
pedig Kérynek nyugdíjjogosultsága 
még nem volt, akkor kegydijigényének 
megállapítására. Ezzel a régóta húzódó 
ügy ismét visszakeiült Kőszegre. 

Moz ih i rek . Ma vasárnap a mozi 
a „Bucsukeringő" című Bolvary Géza 
mesteri rendezésében készült törté-
nelmi színezetű filmet mutatja. Chopin 
a nagy lengyel zeneszerző első sze-
relmenek románca ez a film, melybe 
megkapóan van beleszőve a lengyel 
szabadságharc, melynek víziója ott sir 
és dübörög a lánglelkü művészben 
— Kedden (ünnep), aug. 20-án is 
Bolváry által rendezett film megy 
„Őfensége inkognitóban" cimmel. 
Ez egy forró szerelmi történet a jeges 
gleccsereken, nagyszerű sijeienetekkel 
es pompis humorral. Főszerepben a 
bájos Magda Schneider és kitűnő 
partnere Wolf Albach Retty. 

Eszterházy Pál herceg megvette 
a benkeházi uradalmat. Megirtuk, 
hogy Eszterházi Pál herceg a Rotter-
mann Rudolf és testvérei tulajdonát 
képező benkeházi 780 katasztrális hold 
kiterjedésű uradalmat megakarja venni. 
A vetel most megtörtént. Lovag Rot-
termann Rudolf és testvérei 320000 
pengőért és 200.000 schillingért adták 
el a benkeházi birtokot. 

Életveszélyes a kocsiközleke-
dés a katonai reál mögötti dűlő uton. 
A dülőut (a nemrég megépített hídnak 
folytatása) átszeli a vasutvonalat. A 
reál legénységi épülete párhuzamosan 
halad az úttal majdnem a vasutvo 
nalig Már többizben előfordult, hogy 
a kocsin arra közlekedőket a Rőt-felé 
haladó, vagy onnan érkező vonat 
majdnem elkapta, mert a reál épülete 
miatt a közeledő vonatot csak az 
utolsó pillanatban vették észre. Erre a 
veszélyes pontra a magyar közleke-
dési kódex szerint sorompót keil 
építeni. Értesülésünk szerint ebben az 
ügyben többen a polgérmestethez 
fordultak, aki már meg is tette a 
zükséges intézkedéseket. 

Anyakönyvi hírek. Születések 
Schranz János - Steyrits Erzsébet: fiu 
tg. ev , Lakihegyi Ferenc —Nádasdy 
Ilona: fiu r. k. Házasság : Gotthard 
Dezső—Czeke Lujza. Halálozások 
Müller Antal gyárimunkás 74 éves r.k. 
Krailler István szabómester 54 éves 
r k., Oláh Mihályné szül. Grastyán 
Mária 58 éves r.k. 

S P O R T 
Ma nagy reváns mérkőzés 

Délután 5 órai kezdettel reváns mér 
kőzés a KSE és a gráci Südbahn 
csapatai között. A KSE ez alkalom 
mai komplett összeállítással veszi fel 
i küzdelmet, hogy a mult vasárnap 
elszenvedett vereséget kiköszörülje. A 
nerkőzés teljesen nyilt. A gráciák, 
akik egyébként bármely magyar I. o. 
amatőr csapattal egyenrangúak, azon 
esznek, hogy a mult vasárnapi győ 
zelmet megismételjek, ezzel szemben 
a KSE be akarja bizonyítani, hogy a 
;ráci súlyos vereség a gyenge össze-
állítás és a sorozatos kudarcok követ-
kezménye volt. A gráci csapatban 
szerepel a Steyer alosztály válogatott 
balszélsője is. A gráci tk már tegnap 
Kőszegre érkeztek, hogy teljesen ki-
pihenve vegyék fel a küzdilmet. 

A KSE kombinált gráci sze-
replése. A KSE kombinált mait va-
sárnap Grácba autóbuszozott, ahol az 
ottani jó játékerőt képviselő gráci 
Südbahnnal vette fel a küzdelmet. Az 
erős iramú mérkőzés a gráciák 5 : 0 
;3:0) arányú győzelmével végződött, 
mert erősen tartalékos kőszegi 
egénység nem tudott ellenállni a 
sokkal erősebb gráci csapatnak. 

A KSE itthonmaradt legénysége 
a KSE Agyteritógyár neve alatt mér-
kőzött és sikeresebben szerepe t, mint 
a Grácba utazott együttes. Az elsza-
kított nyugatvidéki Sopronkeresztur 
csapatát, amely már évek óta bajnoka 
kerületének, a lelkesen játszó kőszegi 
gárda kemény küzdelem után 7 : 1 
0 :0 ) arányban legyűrte Előtte két 
előmérközés volt: a KSE Ágyteritő-
gyár II. —Sopronkeresztur II. csapatával 
szemben 4 .1 , a Levente 1.—Levente 
I. ellen szintén 5: 0 arányban győzött. 

Seper Imre az Atilla játékosa 
— mint megírtuk — Bern-ben próba-
átékot játszott. A próbajáték sikerüli 

is, azonban az egyesületek nem tudtak 
megegyezni, mert időközben az Atilla 
a debreceni „Bocskai"-tói is ajánlatot 
kapott, ami előnyösebb volt. A Bocskai 
e is szerződtette Sepert, aki igy az 
őszi szezonban már a hires debreceni 
őtösfo<atban játszik. 

Úszónap Kőszegen. A KSE 
szepiember 1-én az országos uszó-
szövetséggel karöltve nagyszabású 
uszónapot rendez. 

A kőszegi uszótanfolyamra, 
melyet Bólya Zoltán joghallgató, a 
V\USz amatőrtiénere tart, még mindig 
ehet jelentkezni. Az uszótanfolyamon 
csak 13 15 éves fiuk és leányok ve-
ttetnek részt. 

A KSE fiatal uszógárdájának 
nagy sikere Szombathelyen 1 Csü 
örtökön Szombathelyen szerepelt a 
KSE ifjúsági uszógárdája. A fejlődő 
<épes fiatalok kitettek magukért és 
minden ifjúsági számot megnyertek. 
100 m gyorsúszás 1. Szekér I. KSE 
1-22.6, 100 m mellúszás 1. Koltay KSE 
141.2, 50 m gyorsúszás 1, Szekér I 
KSE 36 4. 60 m mellúszás 1 Szekér II 
47, 2 Kutassy KSE 49, 50 m höigy 
gyorsúszás 2. Karner Anny KSE 44 6. 
Vizipolóban 1:1, félidő után 4:1 es 
vereséget szenvedtek a nagy tréning 
gel rendelkező SzSE ifj. csapatától. Az 
eredményekből láthatjuk, hogy fiatal 
úszóink révén rövid időn belül a KSE 
ismét jelentős szerepet biztosit magá 
a kerületi úszóversenyeken. Itt emlit 
jűk meg, hogy az SzSE-Nagykanizsa 

(5:0) nem éppen sima lefolyású mér 

kőzés bírája Bólya Zoltán volt. 

Jurisich tennlsz serlegmérkő 
zés. Az Országos Tenn iszszövetség 
most újra kiitta a Jurisich serlegért 
mérkőzést, amelynek szerencsés védője 
Kőszeg. Az iden három város váloga 
lott tenniszcsapata mérkőzik az érté 
kes seriegert; Győr, Pápa, Kőszeg. E 
két nagyvárossal szemben persze 
kis Kőszeg nehezen tudja megvéden 
a serleget. — A mérkőzések sorrendje 
lug. 25 én Győr-Pápa Győrött, szept 
1 én Kőszeg Győr Kőszegen, szept 
15-én Pápa-Kőszeg Pápán. 

Hivatalos rovat. 
Értesítem a kőszegi építési vál 

alkozókat, hogy a kőszegi Hanyadi 
Mátyás reáliskolai nevelőintézetben 
élesítendő derítő és vele kapcsolatos 
csatornázási munkálatokra vonatkozó 
részletes versenytárgyalási hirdetés 
kiadatott és a polgármesteri hivatalban 
negtekinthető. 

ÉMesitem a város közönségét, hogy 
az állami föld nérés által felállított 
iáromszögelési és szintezési jelek 
negrongálása vagy önkényü eltávoli-
ása szigorúan tilos. Az ilyen vétsége' 

elkövetők ellen az 1891 évi XLI. t. c. 

§ ában foglaltak alapján bűnvádi 
eljárást teszek folyamatba. 

A m. kir. Bélügyminiszter űr juta. 
ómban kívánja részesíteni azon házi-

cselédeket, akik egyhelyben legalább 
25 évet töltötte és hűséges magatar-
tásukkal és szorgalmukkal gazdájuknak 
negelégedésél vivták ki. Elismerő ok-
evélben és pénzbeli jutalomban java-
solni kért kérvényeket a munkaadók 
nak kell folyó évi szeptenber hó 10-
g hivatalomnál benyújtani. A kérvény-
lez mellékletként beterjesztendő a 
utalmazni kivánt házicseléd cseléd 
könyve, erkölcsi bizonyítványa. 

Közhírré teszem, hogy a városi 
kezelésben levő rétek sarjutermése a 
. évi augusztus hó 25 én vasárnap d. e. 
0 órakor a városháza tanácstermében 
artandó nyilvános árverésen lábon 

el lesz adva. 

dr. vitéz Nagy Miklós 
polgármester. 

Értékes találmány. Mindenki 
tudja, hogy mily megbízható szer az 
Aspirin fejfájásnál, meghűlés , rheuma 
és mindennemű eredetű fájdalmak 
ellen. Számos utánzata van, melyek 
azonban részben csekélyebb hatásnak, 
sokszor pedig kellemetlen meltékhata-
sokat fejtenek ki. A Í Azpirin- tabletták 
valódiságát az eredeti csomagoláson 
és a tablettákon látható Bayer kereszt-
ről ismerhetjük fel. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítjük testületünknek segéde-

ket alkalmazó tagjait, hagy a legkisebb 
munkabér megállapításáról, továbbá 
az asztalosipari munkaidő szabályozá 
sáról szóló Kereskedelemügyi minisz-
teri rendeletek, az érdeklődő tagoknak 
az ipartestületben rendelkezésre álla-
nak és ott betekinthetők. 

Halló! Csak rövid ídeíflT̂  T̂ialíoT 
Ma vasárnap és mégnéhány este 

S ó r á t ó l 

H O L D O S I IDUS 
most vizsgázott fiatal primásnő 

teljes zenekarával 

első hangversenyét 
tartja 

Mayer János 
éttermében és kerthelyiségében. 

Biedermeyer 

szalón-garnitura 
róasztal, empir-fotel, barokk-

asztal 6 székkel és í g y hossza 

bösendorfi zongora e l a d ó . 

UUSCH KÁROLY múaszlalosnál 
Király-ut 78. 

Egy bejárós leány 
kerestetik azonnali belépésre. 
Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban. 

Nyilttér.*) 
Alulírott K a v o c s k a J á n o s , 

mint a Bujdosó-féle belvárosi cukrász 
üzletvezetője közlöm, hogy azok ellen, 
akik a vezetesem alatt álló üzlet anyagi 
ügyeiről kedvezőtlen és valótlan híreket 
terjesztenek, kénytelen leszek a tör 
venyes megtorló lépéseket megtenni 
és ellenük hitelrontás miatt is a leg 
szigorubbban fellépni. Azon rövid idő 
alatt, mig az üzletet vezetem, sikerült 
a n. é. közönség bizalmát és legtelje 
sebb megelégedését kiérdemelnem. A 
jövőre nézve is az a kérelmem a n.é. 
közönséghez, hogy munkánkat váltó 
zatlan érdeklődéssel kLérni és a fele-
lőtlen híreknek hitelt adni ne méltóz 
tassék. 

Egyben azt is közlöm, hogy 
.Bujdosó" névre senki kívülem vá-
sárolni nem jogosult, mert ilyen vá 
sárlást a jövőben honorálni nem fogunk. 

Kőszeg, 1935. augusztus 16. 

Kiváló tisztelettel: 

Kavocska János. 
•) Az e rovatban közöltekért a szerkesz-

tőség felelősséget nem vállal. 

3 szobás villa 
H l d U U fürdőszobával és 

kerttel október vagy novemberre. 

Ugyanott rád ió e l a d ó . 
Cim a kiadóhivatalban. 

Ifiarin 3
 szobás lakásból 2 

IViaUU s z o b a konyhával a 
Szabóhegyen. — Tauberné. 

7 drb. háztelek T i 7 ' d
u T 

Több hold prima rét 
öntözhető, közel részletekben Is, 
eladó. — Jurisich tér 14 sz. ügyvédi iroda. 

l E L E K T B O ; 
•BIOSKOP Hr0°z?

s! 
Vasárnap, augusztus 18 án : | 
Jíyáron át délután 8 is «at< 9 órakor, d.u. i 

6-korcsak rossztdo isttén van előadást 1 

BUCSUKERINGÖ * 
Románc Chopin első szerelméről. 

9 felvonásban. — Főszereplők: { 

Sybllle Schmitz, Wolfgang 
Liebeneiner Hanna Waag. 

És a kisérőműsor. 
Kedd (ünnep). aug. 20-án : 

Őfensége inkognitóban 
Vidám történet a jeges gleccse-

reken. — Főszerepben: Magda 
Schneider, Wolf Albach Retty. 

És a kisérőműsor. 

— Nyomatott Rónay Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen -

m 
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