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Németh Imre 
a jelszópolitikáról, 
N é m e t h I nre országgyűlési kép 

v i se l ő „Jelszópolitika és ifjúság" cimen 

e l ő ad á s t tartott a Protestáns Diák 

S z ö v e t s é g budapesti székhazában 

Megvilágította a jelszavak kö rü l ma 

u r a l k o d ó zűrzavart. Régebben — mon 
dotta — egyszerűbbek vo'tak a p r o b 

lémák: vag/ 67 es volt az e m b e r , 

vagy 48 as — eltévedni nem i;en 

lehetett . A mai ifjúságnak tájékozódnia 

kell a megsokasodot t jelszavak között. 

E h z á n á s a m e g is volna erre, a prob 

léma azonban igen nehéz. A társada 

lomgeológiai egyensúlytól, az uj el 

rend ződés nyugalmi állapotától még 

messze vagyunk s ember legyen, ki 

az ideológhi tervek zürzavaráb n 

tájékozódni tud. 

Szenbetűnő zavar van a legh-.ng-

zatosabb jelszó, az úgynevezett világ 

nézeti harc jelmondata körül is. Azt 
mondja ez a jelszó, hogy csatlakozni 

kell ehhez, v^gy ahhoz a világnézet 

hez. Az egyik a bolsevizmus, de vájjon 

melyik a má sod i k ? ! Ahány próféta 

annyiféleképpen határozza meg. A leg-

hangosabbak a hillerizmus eszmevilágát 

ajánlják világnézeti alapnak. De ugyan-

ezek hajlandók a fasizmust is egy 

gyékényen árulni a hitlerizmussal. Nigy 

itt az elvi zűrzavar. A hitlerizmus 

sokkal nagyobb lényegi rokonságot 

mutat a bolsevizmussal, mint a fasiz 

niussal, amelynek legbensőbb elvi 

alapja nem primitív érzelmi, hanem 

civi l izatorikus elv, aminek semmi köze 

a f ji gondolathoz, mert ez az elv a 

b i rod i lm i gondolat ősi, római elve. 

Hirdetések mili métersoronkin t 6 fillér. 

Szövegközötti reklárahir tora 20 fillér. 

Nyilttér sora 40 fillér. 

Hirdetések di ja előre fizetendő. 

Genua, Nápoly, 

Tripolisz, A lg i r . . . 
Vitéz S z a b a d v á r y Ferenc e l ő a d á s a . 

Vitéz Szabadváry Ferenc a Nen 

zeti E.;ység kőszegi kerületi elnöke 

mult vasárnap rendkívül érdekes elő 

adást tartott külföldi utazásairól a 
Bálház nagytermében. Előadásának 

megtartására az ágyteritőgyári sport 

egyesület vezetősége kérte fel. A nagy 
számú hallgatóság leginkább a kőszegi 

ifjú: tg köréből verbuválódott össze. 

Megjelent az előadáson vitéz N igv 

MÍKIÓS dr. porgármester is. 

Vitéz Szabadváry Ferenc előadá 

s^1 .i augusztusban tett olaszországi 

és c zakafrikai útjával foglalkozott, d 

trir.iftte a nyár elején végzett cseh 

or \agi és németországi utazását is 

Br lentette, hogy az utazást et>y uj-

sá,-vállalat akciója révén potom pénzen 

oldotta meg: egyébként sem a szóra 

ko ást kereste, hanem utitapasztala 

to:; U akart szerezni. 

A lallgatóság végigélte az utat a nagy 

J i i ancamano" olasz luxusgőzösön, 

aiaely nyolcszáz utasával (köztük 

hitvan mrigyar) Genuá t í l kiindulva. 

Nápoly, Szicília, Tr poiisz s Algir partjai 

melleit úszott végig a Földközi-tengeren. 

Eltűntek 
a vendégek a kőszegi kávéházakból, vendéglőkből. 

fl vendéglösipar fenyegető problémája. 

Megdöbbentő és eddig ismeretlen 

veszedelemmel állnak szemközt a 
kőszegi vendéglősök és a két k ivé-

háziulajdjnos. Egyik napról a másikra 

elfogytak a vendegek Mintha a kő-

z< giek egyenest fogadást tettek volna, 

logy ezentúl messze elkerülnek minden 

bor és kávészagu helyiséget. Nem 

m ó l van szó, mond|ák az érdekeltek 

hogy meggyérült a forgalom, hiszen 

ezt megszoktuk, hanem : a s i ó szoros 

eilelméOen kivesztek a vendégek, egy 

kezünkön megtudjuk számolni : hányan 

látogattak meg bennünket az elmuli 

hét leforgása alatt. Megtörtént, bár 

mennyire hihetetlen is : négy kőszecj 

vendéglős egyik esti forgalma, mind-

össze — két vendég vol t . . . 

Beszéltünk a kőszegi vendéglős 

ipar egyik képviselőjével, aki személy 

szerint is sokat foglalkozik ezzel az 

érthetetlerr problémával. 

— Teljesen váratlanul, minden 

átmenet nélkül zuhant ránk ez a vesze 

delem. — mondotta — Olyan nagy 

r közöny, mintha bojkottálni akarná-

nak bennünket. Az én októberi for-

galma n pé ld iu ! 80 százalékkal esett 

vissza a mult ev októberéhez képest 

Ebben az időszakban csak a kőszeg 

•cözönségre támaszkodhatunk. A nyári 

idegenforg dómnak vége, a téli pedi^ 

még nem kezdődött meg. Az előző 

években nem volt semmi ,baj. A kő 

sr.egi vendegek nem tüntettek távol-

naradásukkal, aztán meg a nyári for-

galom is jobban sikerült abban az 

•dflben, mini épen az idén : ha igy 

ísztájt gyengébben is ment az üzlet, 

a nyári tartalék kisegilette az embert 

az időkö/.ben felmerült nehézségekből. 

— Mindenesetre máshol is vannak 

bajok, nehézségek — próbálunk ma 

gyarázatott keresni a kőszegi vendég 

lősveszedelemre. 

Heves tiltakozást kapunk. 

— Vannak, perszre, hogy vannak. 

De közel sem olyanok, mint épen 

Kőszegen. Megvallom erre magam is 

kíváncsi voltam és két nappal ez előtt 

Magyarok vagyunk és keresztények. 

Ennek a két — egyévezreden át majd-

nem teljesen egyértelművé forrott — 

magatartásnak lényegi parancsát kér-

tük ki minden jelszóval szemben. 

Migyar vagyok és keresztény! Ez 

politikai magitartást is jelent, ha ugy 

tetszik, „világnézetet" is De az, hogy 

magyar és keresztény vagyok nem 

jelentheti azt sem, hogy minden; 

accepiálhatok, ami ennek a jelszónak 

Megismerték az olasz városok 

érdekes életét, nevezetességeit. A nagy 
tengerjárón lefolyt, sokszor mulaiságos 

epizódokat. Különösen a tájékozód is 

ment nehezen. Még a nyolcadik napon 
is akadt utas, aki órákat szánt arr<i 

hogy megtalálja kabinját, amelyek 

olyan szük terjedelműek voltak, hogy 

a kirándu'ócsoport tagjainak az vo't 

az első benyomása : Itt nem lehet ki 

birni tiz napig. De aztán beletörődte* 

és néhány muló tengeri betegségei 

leszámilva, kellemesen teltek a tengeti 

utazás napjai. Hozzájárult ehhez az 
elsőosztályu étkezés és az olasz hajós-

társaságnak az a teljes egyéni gesztusa, 

hogy az é'kezésekkor mindenki annyi 

bort fogyaszthatott teljesen díjtalanul, 

amennyi épen kedvére volt. 

Különösen élénk és reális színek-

kel vetítette az előadó a közönségeié 

az olasz Tripoliisz és a francia Algii 

közötti mély különbséget. Tripoliszbrn 

\z olasz élniakarás keménysége vetődik 

elő A benszülöttek között itt is ta 

pasztalt szembetűnő nyomorúság ké-

peket. Nagyon sok a tracho nas a 

gettó lakói közölt. Érdekes itt nagyon 

szegények a zsidók. Az ottani o l a s z 

köröknek az a veleménye, hogy nem 

birják az üzleti versenyt a f e l t ű n ő e n 

élelmes arabokkal. Ezek azonban csak 

lobogója alatt jön felém. 

Ha az ifjúsági táborok összefog-

nak és vigyáznak arra. hogy a vallás-

erkölcsi alap sohase lehessen ürügye 

felekezeti érdekképviselet jelszópoliká-

jának, megindíthatják egy tiszta és 

igaz politikai törekvés kibontakozását, 

tmely keresztényien szociális és m i 

gyárin európai lehet — jelszavak nél 

kül, de lényegi erővel. 

elvétve felvillanó jelenségek, de már 

ezen a téren is tapasztalhatók az olasz 

nunkatempó nyomai. 

Ezzel szemben Algírban a leg 

nagyobb züllés figyelhető meg. Egyre 

szelesebb tért hódit a kommunista 

proprganda. Az erkölcstelenség pedig 

ígyenesen megdöbbentő. Az idegenek 

neh utón útfélen eroiikus kepekel 

kínálnak, a rendőrök közvetlen köze 

lében. A mulatókban a legvadabb 

(obbzódas és orgiázás folyik, a pros 

titució pedig szinte hihetetlen méreteket 

öltött. 

Itt voltak tanúi a „Biancamano" 

utasai egy rendkívül jellemző jelenet 

nek ; a nemzeti gondo'at és a kommu 

nista elv találkozásának. Egy angol 

hajó futott be az olasz gőzös mellé. 

Az olasz utasok fergeteges ^Eviva 

Italia 1 Eviva Mussol in i !" kiáltásba 

kezdtek. Fanatikus lelkesedésük egy-

kettőre magával ragadta az angol 

tengerjárókat is. Hamarosan háromezer 

ember éltette Olaszországot ésa Ducet 

A két óriáshajó között apró 

csónakok százai hemzsegtek. Tiz 

iiztnöléves arab gyermekek azzal 

szórakoztatták az utassereset, hogy 

csónakjaikból utánnaugráltak a ten 

. jerbe dooott penzdua i oknak . . . M ir 

dJ ig , mig nem hallották a fehérek 

leutaztam Szombathelyre: ott is ven-

deglő és kávéház ellenes ligába töm -

rültek az emberek ? Saját szememmel 

tapasztaltam, hogy nem. Folyik min 

den a régi mederbe. Ha gyengébb is 

az őszi forgalom, a megszokottan 

gyengébb és nem kétségbeejtően 

semmi, mint Kőszegen . . . 

E^y másik kőszegi vendéglős igy 

nyilatkozik: 

— Forgalomról nem is lehet be-

szélni. Tizenegy óra után nyugodtan 

.becsukhatjuk a „boltot". Még vélet-

lenül sem téved be hozzánk senki. 

Pyenkor aztán — gondol juk: ha ne a 

megy a vendéglősnek, legalább a 

kávés ne „nyomorogjon" — beülünk 

valamelyik kávéházba Mondino-n se 

kell, hogy azok is konganak az üres-

ségtől, összeülünk és elpanaszkodunk 

egymásnak. Ugybizony: a kőszegi 

kavésnak manapság kőszegi vendéglős 

a — vendége . . . 

A pincért is megkérdezzük ha-

marjában. 

—Nincs, kérem alássan, ma ke-

reset Kőszegen se borravalórendszerrel 

se borravalórendszer nélkül. Hiányzik 

az alap : a vendég . . . 

Kerestünk egy cigányt i s : mi ac 

ő véleménye? Kerestünk, de nem 

találtunk. Csak azt tudtuk meg, hogy 

Kőszegen — nincs cigány. Igaz : e d d i ; 

is csak egy helyen volt ál landó zenekar. 

Az is elhurculkodott. Nincs vendég. 

A vendéglősök meg cigány nélkül i* 

tudnak busulni . . . * 

Hol van a ba j ? A vendéglősök-

ben? A vendegekben? A pénztelen-

ségben ? 

Ezen valahogy segíteni ke l l ! 

dörgő evivázását. Kommunista anya-

tejen izmosodó gondolatviláguk vala-

hogy megérezhette az egetverő éljen 

zésben a nacionalista eszmék himn»-

szál Ezt nem tudták nyugodtan tűrni 

Ledobálták ruháikat és az idöközbet 

feldübörgő Giovinezza üíemeire eroti-

kus táncba kezdtek. Tüntettek. K 

maguk módján, a francia gyarmatok 

ban is elhintett erkölcsi felfog** 

módján — megdöbbentően. 

Az uti élmények lepergetése után 

vitéz Szabadváry Ferenc párhuzamot 

vont tapasztalatai alapján Olaszország. 

Németország és Csehország, meg * 

francia gyarmatok között. Megállapí-

totta, hogy az olaszok és nemetek 

értelmezik egyedül helyesen Európában 

a nemzet és a közösség fogalmat. I t t 

látta megcsillanj — szember. a züllés 

lejtőjére került Csehországgal és a 

francia gyarmatokkal szemben — a 

boldog ibb jövőt. 

Vitéz Szabadváry Ferencet élve 

zetes előadása uián hosszasan ünne-

pelte a közönség Tihamér Gusztáv 

polgári iskolai igazgató, a Nemz.-t* 

Egység kőszegi szervezetének kulturális 

szakosztályának vezetője pedig néhán/ 

frappáns mondat kíséretében mondott 

köszönetet az ifjúság nevében, elő-

adásának megtartásáért. 

> , 
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Kőszeg katolikus 
társadalmának 

hódolata 
Krisztus Király * l ő t t . 

Kösiepi katofikussága az idén 
impozáns megnfHaikírzásban adta 
tanújelét Krisztus Királyhoz való hű 
sége rrélfeff. TObb mint háromezren 
vonultak fel, hogy bebizonyítsák: 
Kőszegen is f.lsorakozott a hivők 
lábora ÍZ uj pogányság Krisztust tagadé 
frontja ellen. 

Vasárnap délután 4 órakor irdub 
a hatalmas körmenet a zárda elől. 
A nyolcas sorokba tömörült hivek 
sora olyan hosszan kigvózott, hogy az 
eleje már el érte a Szentháromság 
S7Cbrot, a vége még csak akkor indult 
mtg a 7áida(püleitk elől. Elől ar 
elemi Iskolások haladtak. Utáruk a 
Zjjrdaiskolak leányifjusaga. majd a 
bencés gimnázium, a fiúpolgári es a 
tanítóképző katolikus diákserege l<p-
delt. Kősztg katolikus lakosságának 
hosszú sorait a katolikus legínyegye 
sülel nyitotta mtg A város ha'ósagai 
nírk, intezmenyf ii t k és kato Í K U S egye 
sületeinek vezetői v?gy képviselői 
között ott veit vitéz Nagy Miklós dr 
polgármester ís. 

A Jézus Szive terrplomban Saly 
Arnuif dr. bencés igazgató rrondott 
nagyhatású beszedet Kiisztus Királytól 

A n ai napon ünnepli az egyete 
mes kereszténység — mondotta — 
KrisJus-királyt. N?gy nagy elvtk ki 
sugárzó középpontja lett ez az ünnep 
ts gondolati tengflyefce vonja korunk 
faradt laisí dalmát családját és egyé 
neit. Ma ktll űnmpelni, ma kell mtg 
valiari a Krisztust, a Királyt. Ma, 
antkot mindenki szabedu'ni akar í 
tekintélytől, a becsülettől, a hittől, ma 
nyújt fenséges gondolatokat a Király, 
aki (iónjához hívj*. az tmberiseget. 
Ntm e^y földi tiónus tizonytalansá 
gához kell kapcsolni magunkat, hárem 
nz Istentnbtr trónjához, aktreszthez, 
amely az eget és a földet a legs?<n 
ttrbb e.ysegbe es tes'verisegbe fűzte 
Csak a kereszt tövebtn-Itrsz a mara 
d» .dó az öröm és szentelődik meg 
az embeii jóakarnt, csak a Kereszt 
tövében krp tnyhfi ést és vigasztalást 
a földi élet zarár doka, csak a Kereszt 
Kiráiya nyújtja a I alzsamot a serre 
cstk ö Keleszt laniiasa tud enyhülés* 
adni korunk széthúzó erő nek. Boldog 
az, aki a ktresztlen rem ellenséget, 
hanem győzeln i jelvényt lát. 

Valamikor ez a győzelmi jel adott 
erőt a hitvallóknak es vértaruknak, 
ennek a győzeln i jelnek türdökltsel en 
oldódott meg mirden tgyeni es társa-
dalmi nehezstg. ez a jel szabályozta a 
nunkaado és u unkás, az tlóljáió és 
alattvaló, a gizoig és szegény ptoblé 
n.aját. Ha ^kaijuk, ha nem, ma is b 
ktieszt lógja megoldani azokat a nehéz-
ségikét, melyek bennünket gyötörnek. 
Lénytgeb. . most is a kereszt töveben 
van az egész emberiség. Ott vannak 
aiok, akik Krisztust kövelik és ott 
vannak atok, akik Tőle szabadulni 
al árnak. A szeretet és gyűlölet gyújtó 
pontjába került a kereszt, a Ktiszlus 
Kuály. Szálljon a kereszthez minden 
bekesszívűKrisztuManiivány imádsága 
hogy ennek a kis városnak minden 
lakója fogadja el Veretnek azt a Királyt, 
aki bennünket földi oiszáglása után az 
örök haza polgáraivá fogad 

A szentbesztd után Jézus Sztnt 
Szivének litaniaja keletében megtn^esz-
teltek a hivek a spanyol forradalomban 
ir.eggyalazoti Kris?lust és imádság kere-
téin n felajánlották az emberi nemet 
Jézus Szivenek. 

Krisztus Király ünntpe a Pápai 
himnusszal ért vogpt. 

G é p í r á s t j u t á n y o s á n vallatok. 
(Háznál Is.) Cini a kiadóban 

A jövőnek meg kell hozni a kőszegi hegyvidék fel tár isi t — 
mondotta vitéz Szabadváry Ferenc a Kárpát tgyesület értekezletén. 

Vitéz Nagy Mik/ós dr. po gár 
mester kijelentette, hogy a városnak 
na^y lervei vannakaStájer-házi teleppel 
Itt "is felmerült egy üdülőház terve 
A weekend-telep, ami régen kisért 
pedi^ előreláthatólag nár tavassza 
megvalósulhat. Az úttörők, S'.ombat 
helyről és Keszegről is, fordultak s 
városhoz weekend-ház épitési-engedé 
lyért. A mostani törekvés: a kiránduló-
kat a Stájer-házakhoz akarja irányitan 
a város, az erdőséget pedig turisták 
számára biztosítani. Épen ebből kifő 
Ivólaga Stájer-házi kiránduló szórakozó-
hely egyáltalán nem kerülhet szembe 
a kizárólag turista érdekeket szolgáló 
hörmann forrási menedekházzal kap 
csolatos tervekkel. 

Vitéz Szabadváry Ferenc arról tet 
említést, hogy Kőszeg társadalma 
nindíg szívesen veszi a kőszegi hegyek 
természeti kincseinek kiaknázásához 
Szombathely segítségét, hiszen elvegre 
Szombathelynek szüksége van a kőszegi 
hegyvidékre. Ujabban széleskörű tervek 
vetődtek fel: ebben is szivesen vesz 
Kőszeg minden segitséget, de a régen 
vajúdó kérdés megoldását Kőszeg 
társadalma fenntartja magának. Egy 
biztos, hogy a Hörmann-forrási mene 
dékház létesítése csak az első állomás, 
de a jövőre meg kell hozni az egész 
kőszegi hegyvidék feltárását. Bejelen 
tette, hogy a kőszegi Nemezgyár 
felajánlott a menedékháznak több 
pokrócot. 

Andor Béla szerint a szombathelyi 
szakosztály csak a menedékház gond 
nokának megélhetését szeretne biztosi 
tani, mert a tagok maguk nem tudják 
eltartani. 

///'. Müller Ferenc azt a megoldást 

ajánlotta, hogy egy vallalkozó lássa e 

ugy a stájer-házi, mint a hörmann-

forrási menedékház vendégforgalmát 

Az értekezlet résztvevői megállapí-

tották. hogy nagyon hasznos volt, hogy 

ilyen részletesen letárgyalták és meg-

vitatták az egész kérdés komphxumot 

A Kárpál Egyesület Jroftkö' 
Szakosztálya pénteken este értekez 
letet tartott a városházán. Az értekez 
léten a szombalhelyi vezetőség ré 
széről Hasenauer Vilmos litkar, Andor 
Béla és Wesel Imre választmányi 
tagok veitek részt. Kőszeg váro<a és 
a kőszegi osztály részéről pedig vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester, vitéz 
Szabadváry Ferenc, Kőszegi József éí-
ifj. Müller Ferenc. Stur Lajos dr 
kimentette magát. 

Az értekezlet elején Hasenauer 
Vilmos titkár beszámolt a Hörmann 
forrasai menedékház berendezésenek 
ehetőségeiről. 20 elsőrendű ágyat 
óhajt az egyesület elhelyezni a mene 
dékházban. Megbeszélték vitéz Nagy 
Miklós dr , vitéz Szabadváry Ferenc 
és Andoi Béla hozzászólásával a 
menedekház gondnoki állásának nehéz 
kérdését is. Egy erdfszerető és ven 
degekkel bánni tudó nyugdíjast sze 
remének erre a célra megnyerni. 

Ardor Béla beszámolt a szom-
bathelyen folyó sioktatói tanfolyamról, 
anelynek hallgatói Kőszegen teszik le 
gyakorlati vizsgájukat. Bejelentette, 
hogy a repülőteren 20 tagból álló si 
szakosztály alakult, színién a kőszegi 
hegyek siéletének emelését tűzte ki 
célul. Felvetette a tervet, hogy Kőszeg 
és Szombathely síelői közösen létesít-
senek az Oház északi lejtőjén nem-
zetközi siugrósáncot. Hangot adott 
annak az elgondolásnak, hogy Szom-
bathely társadalma is belekapcsolódna 
rz Óház déli oldalán a csúcstól lefelé 
30—60 méternyire, felépítendő üdülő-
ház megvalósításába. Agályait fejezte 
ki : ha Kőszeg város korcsmát állii 

Stájer házaknál, esetleg veszélyezteti 
Hörmann fotrasi vendéglő üzletét 

és igy felesleges konkurercia kelet 
kezik. 

Élénk vitát váltolt ki ez a kérdés. 
Kőszegi József azt fejtegette, hogy a 
Stájer-ha/aknál kifejlődő kiránduló 
>ccpont csak elősegíti a szombathelyi 
uristak a ment dékhazzal kapcsolatom 
terveit. Ehhez játul a Stájer házakhoz 
vezető autóut is. SIJ4 

Gyümölcsfák 
gazdaságos teli permetezese. 
A magyar gyümölcs még messze 

van attól, ht gy a külföldi piacokon 
azt a he'yet foglalja el. amelyet kiváló 
minősegefolytan mtgérdemelne. Sajnos, 
kifogástalanul kezelt,egészséges magyai 
gyümölcs még ma sem sok akad, 
jedig a kártevők és betegségek elleni 
intenzív védekezés nélkül exporlered 
menyeink sem fognak a kívánt mérték-
ben emelkedni. Ezért ninden magyar 
gyümölcstermelőnek közös érdeke b 
(áttevők elleni védekezés 

Az idén többször esett már szó b 
szokatlanul npgy mértékű levéltetü 
fertőzésről, meiy termelőinknek az 
uóbfci években egyre nagyobb gondot 
okoz. Minden termelő ismeri a levél-
etvek elleni védekezés nehézségeit. 
Erős fertőzés esetében nyáron mát 
csaknem lehetetlen az ellenük való 
védekezés, mert a fák dús lombozata 
és a tetvek szívása következtébe n 
gyorsan zsugorodó levélzet miatt nem 
ehet bőrmérgekkel (pl. nikotin) a tet-

vek hez hozzáférni és igy a permetezés 
nem tudja a kívánt hatást kifejteni. 

Régi tapasztalatom szerint egyedül 
a téli védekezés jár eredménnyel. Nagy-
számú lermőfából álló gyümölcsösünk-
ben éveken keresztül gyümölcsfakarbo 
ineumot használtam téli permetezésre 
A mészkénlé érdekeben folytatott 
széleskötü propaganda hatása alatt a2 
dén elhagytam az általános karboli 
neun permetezést és mészkénlé hasz 

nálatára tértem át. Sajnos, a mészkénlé 
hazai viszonyaink közölt sem nyújtott 
többet, mint külföldön. Külföldi szak 
emberek és szakintézetek igen tartóz 
kodóan nyilatkoznak a mészkénlé 
rovarölő hatásáról, melyet általában 
igen csekélynek mondanak. Német, 
osztrák, svájci szakintézetek veleménye 
szerint a meszkénlének sokkal kisebb 
a rovarölő hatása, mint a gyümölcsfa-
karbolintumnak. Már az amerikaiak is 
áttértek az olajemulziók használatára, 
ott, ahol rovarkártevők nagyobb mér-
tékben lépnek fel. 

Kissé érthetetlen, hogy az elmúlt 
körülbelül 20 esztendő tapasztalatainak 
figyelmen kivül hagyásával egy olcsó, 
de megbízhatatlan védekezőszert aján 
lanak a termelőknek, akkor, amikor a 
magyar gyümölcs minőségi kérdése 
mindennél előbb való és csakis a 
legerélyesebb beavatkozással biztosit-
ható. Ezt a véleményemet gyümölcsö-
sünkben az idei esztendő tökéletesen 
igazolts. 

Az elmúlt télen a fentebb említett 
kert fáinak nagyrészét mészkénlével, a 
fasorok kőzött azonban egyes fákat 
kontrollkipen most is karbolineumma' 
permetezlettem. 

A nyár elején a különbség meg-
epő vol». A mészkénlével permetezel 
fákat rendkívül nagy mértékben lepte 
el a levéltetü, mig a fasorok között 
levő, eztkkel a fákkal szorosan érint 
kező gyümölcsfakarbolint ummal per 
metezett fák csaknem teljesen levél 
teiümeniesek voltak s azok is mar?dtak 
egész nyáron áf, akkor is, amikor a 

többi fák lombozatának tetemes része 
elpusztult. A különbség olyan feltűnő 
volt, hogy az Endával kezelt fak már 
nessziről kilátszottak a sorokból. A 
mészkénlével permefezelf fák még 
utólagosan négy nlkotinpermetezest 
kaptak, azonban ezzel sem sikerült 
láthtló mértékben csökkenteni a levél-
tetvek kártételét. 

Ez a kísérlet ismét azt bizonyítja, 
hogy az olcsó permetezőszer nem 
mindig jó. A védekezőizerek kiválasz-
tásánál a hivatalos helyről jövő propa-
pandának hatásuk szerint kellene az 
ajánlhatókat kiválasztani, — nem pedig 
íz áruk szerint — mert a leghatásosabb 
és legjobb eredményt biztosító véde-
kezőszer a legolcsóbb is. 

Kellő tudományos vizsgálatok és 
kísérleti eredmények nélkül sem a 
nészkénlét, sem egyéb védekezőszert 
nem szabad csodaszerként kezelni, 
hanem ha már ajánlják, a régi, bevált 
szerekkel szemben várható eredményről 
is fel kell világosítani azokat, akik 
takarékosság szempontjából vagy bár-
milyen okból ezt akarják használni 
(Kiskunfélegyháza) Dr. Bauer Imre, 

A mezőgazdasági bizottság ülese, 
A kőszegi mezőgazdasági bizottság 

pénteken este ülést tartott Sulyok 
Ferenc elnöklete alatt 

Stettner Walter gazdasági fCfel-
ügyelő felhívta a gazdák figyelmét a 
gazdák részére rendezendő „zöldmező 
titkárképző" tanfolyamra. Utalt arra, 
hogy ezt a tanfolyamot a mult evben 
is mígrendezték Szombathelyen és 
akkor egyetlen kőszegi gazda sem 
jelentkezett. Kérle a gazdákat, hogy 
az idén legalább ketten-hárman vegye-
nek részt a tanfolyamon. 

Megállapította a bizottság az idei 
mezőgazdasági termés eredmenyet. 
Kat. holdankint 8 q buza, 6 q rozs, 8 
q árpa, 7 q zab, 12 q szemes tengeri, 
30 q burgonya és 100 q takarmányrépa 
termett. 

Az egérkárokkal kípcsolatban 
megállapította a bizottság, hogy a 
.jazdak olyan eréllyel irtják az egereket, 
ho^y nincs szükség hatósági irtásra 
Mindazonaltal javasolja, hogy a vár 
megye hozzon egérirtó szabályrende-
letet. 

Feliratban fordul a bizottság Kő-
szeg városához és kéri, hogy irtsa ki 
a gal.igonyabokrokat, mert ezek és a 
rózsafelék a főfészkei a gyümölcsösökre 
nagyon káros kaliforniai pajzstetünek. 
A kiirtásra kerülő vadon tenyésző bokrok 
helyett telepítsen a város akácfákat. 

Stettner Walter főfelügyelő felhívta 
a gazdákat a fokozottabb gyümölcsfa-
védelemre. A télre árkoljak körül a 
fákat és ritkítsák meg a fák koronáját. 

Javasolta a bizottságnak, hogy 
tegyen lépéseket Kőszeg patakjai, kü-
önösen a Gyöngyös-patakban a rák és 
pisztráng tenyésztés érdekében. A 
bizottság elhatározta, hogy ebben a l 
ügyben a vármegyei mezőgazdaság' 
bizottsághoz fordul. 

Az ülés Sulyok Ferenc elnök 
zárószavaival ért véget. 

A tisztességtelen versenyre! 
szóló törvénybe ütközik a kir. Kur.i 
P. IV. 2514/1916. sz. Ítéletén k indoko 
sa szeiint a vidéki temetkezési 

vállalkozó azon eljárása, aki üzletfeleit 
sorozatosan olykepen igyekszik meg 
szerezni, hogy az elhaltaknak hozzá 
artozóit a halottas háznál felkeres 
vagy azokat az utcán megszólítja é" 
ly módon ajánlja temetkezesi cikkeit 
es a temetés körüli szertartás végzését. 

Szlnielőadásra készül az öreg 
hencésdiákszövelseg ifjúsági csoportja. 
A sikeres műkedvelő-előadásokról is 
mert ifjúsági gátda decemberben a 
„Gyurkoviis Fiuk*-kal akar a közön-
ség elé lépni. 

—• 
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november 1. Kőszeg és Vidéke 

Biztos utakon halad 
a kőszegi siélet kifejlesztése 

A kőszegi hegyek siéletének ki-
fejlesztése körül i e lgondo lásokró l leg 
u t ó b b , két a l k a l o m m a l is beszámol tunk 
A c ikkek megál lap i to t ták , hogy < 
siélet széleskörű kifejlesztéséhez okvet 
lenül szükséges : les ik lópálya, ugró 
pálya és kezdők számára gyakor ló 
pálya. 

Most alkalmunk van ismertetni, a 

vá-os hivatalos véleményét, erről 
ketdésről: 

Kőszeg városa már régen a szivén 
viseli, több szempontból is a hegyek 
siéletének jellegzetes kidomboiitásának 
tervét Ezért már régebben összeköt 
tejesbe lépett az országos siszövet 
seggel A szövetség az elmult nyáron 
kiküldte egyik titkárát, aki két kőszegi 
siszskértővel bejárta a hegyvidéket 
Megfelelő helyeket jelölt ki : ahol lesik-
lópalya, ugrópálya és gyakorlópálya 
létesítésére lehet gondolni. Ezeknek a 
területeknek a felmérése és végleges 
kijelölése most van folyamatban és 
előreláthatólag a 

lesiklópálya létesítésére a té l 
fo lyamán sor is kerül . 

Az ugrópályát azonban, tekintve 
velejáró nagy földmunkát, csak 
jövő évben Khet elkészíteni. Ugyancsak 
jövőre lehet — több akadály miatt — 
megv lósitani a gyakorlópályát is. / 
lesiklópályát az Ircttkő-től Stájer 
házakig tervezik. Az ugrósáncot ptdig 
a Stájer házakat környező lejtők vala 
mely i! en. 

A sikérdés megoldására egyébkén 
vitéz N; gy Mik'ós dr. polgármester 
sibizottságot a'akit, amelynek munka 
köre a kőszegi siélet kifejlesztésének 
minden körülményére kiterjed. 

A kőszegi pisztrángok. 
Bizonyára tmlékezntk még a Kő 

sztg és Vidéke olvasni: mennyit sze-
repeltek ugy három éve a lap hasáb 
jain; a pisztrángok. Akkor indult neg 
tgy nozgalom Kőszegen, amely a*i 
tűzte zászlajára: népesítsek ben tsier 
ségestn a kíszegi hegyipatakokat 
piszii. nggal. A mozgalom sikktrrel is 
járt. Leutazott akkor Kőszegre a fö'd 
mivelésügyi minisztérium megbizo.tj? 
és rre^állapitotta, hogy a kőszegi vizek 
nagyxn alkalmasak pisztrángtenyész 
tésre. M<g is ígérte: az Országos 
Halászati Felügyelőség utján szerez s 
varosnak pisztiangpetét, amellyel aztár 
megirjulhat Kőszegen a pisztrángok 
mesierstges kitenyésztése. 

Be ts számoltunk annak idején 
arról, hogy az Országos Halászati Fel-
ügyelőség első küldeménye meg érke 
zett Kőszegre. A 3C00 sebes pisztráng 
petét cs 3000 szivárvány pisztráng-
Pt'*t n város, a Stájer-házaknál errt 
a ctna berendezett lóban, a szintén 
ajáíiekképen kapott keltőgéppel, 
kitér.' észtette és az ifjú pisztrángokat 

í-bb cél érdekében neki engedte 
a " 'Vadv i zeknek . . . 

Mindezeket az teszi most aktuá 
lisáa hogy legutóbb egész Vasmegy* 
rcegm. idült : tenyésszünk mestersége 

P'^trángot, A szentgotthárdi járás 
már ige etet is kapott, hogy az Orszá 

t-'alászali Felügyelőségtől tavasszal 
szivárvány pisztrángpetét fog 

* a . költfgéppel együtt. Így aztán 
"en.j kis büszkeseggel szegezhetjük le: 
Kfoieg itt alaposan előzött. Aminek 
mtüvalÓ3itásáért máshol csak most 
Indüanak mozgalmat, Kőszegen már 
évek óta be van vezetve. Ha máshol 
Iü 'S> ^ P' s z , rángokban — veze 

Utánajártunk a pisztrárgok további 
sorsának. A város vezetőségétől kapott 
Jeivilágositásaink szerint az Országos 
Halászati Felügyelőség minden évben 

megküldi az előirányzott 3—3 ezer 
piszirángpetét. Az idén már harmadik 
esztendeje, hogy Kőszeg „házilag* 
tenyésztett pisztrángifjuságt árasztotta 
el a hegyivizeket — piszlránghalász 
után vágyódva . . . 

Mtrt talán nor.danunk sem kell: 
Kőszeg város vezetőségét magasabb 
szempontok vezérelték — ezt már 
annak idején is megemlítettük — a 
mesterséges pisztrárg enyésztés meg-
^alósilásaban. 

Mégpedig: a pisztránghalászat 
nem épen megvetendő csalétek az 
idegenforgalmi propaganda szolgálaté 
ban, A pisztrán^halászok, legyenek 
bár külföldiek, vagy belföldiek, semmi-
esetre sem jönnek üres zsebbel a 
a kőszegi hegyek aljába. 

Erre vonatkozólag ugy értesültünk, 
hogy a város a közeljövőben — ha 
elérik a tervezett pisztrángrnennyiséget 
— megvalósítja ezt az e'gondolást is 
és halaszjegyek kibocsátásával hozza 
össze a kőszegi pisztrángot a — piszt-
ránghalásszal. 

Az idei szüret tanulsága: 
gondozni kell a szolokét. 

Véget ért a szüreti munka. A sző 
lősgazdak rövid két hét alatt betaka 
litották az idfi termést. Legtöbb helyen 
már javában forr a must is. A szüret 
tredménytvel nincsenek megelégedve 
a szőlőtulajdonosok. Panaszkodnak 
hogy nagyon gyengén siketült az idt 
szüret. Beszéltünk Sulyok Fetenc gaz 
daköri elnökkel, aki erre vonatkozolag 
a kö^etkizőket mondotta: 

— A kőszegi szüiet alopjában véve 
rosszul siktiült, A szőlőtermés 4U szá 
zalékkal volt az iden kevesebb, mint 
tavaly, t i azonban nem általánosítható 

Ott, ahol rendesen végezték a 
permetezést, küzdöttek a peronosz-
pora és a lisztharmat ellen: a 
szőlőtermés a tavalyinak legalább 

kétharmadára tehető. 
De, ihol tzt elmulasztották, ott ltg 
ftljebb a tavalyi termés egyharmadá 
érték el. 

."» n ust is gyengébb a tavalyinál 
Az idén Wagner szeiint 12—13 fokos 
ifcVfcly ptdig a 17—18 fokot is elerte 
Eztk aicpjan az idén ugy 4—5, estt 
itg 6 fokos bor vaiható. 

A „kapáskorcsmak* előrelátható 
tag a jövő év januárjában kezdhetik 
meg az uj kőszegi bor kin érését. 

f i a , 

Csak nem feszi tönkre szernél az 

i l y e n világítással? Takarékoskod ik?/ 

Használjon T U N G S R A M dupla-

spirállámpát - 20°/o-ig t e r j e d ő 

f é n y t ö b b l e t e t b i z tos i t , 

fogyaszt több áramot. 
megsem 

T U N G S R A M 
D U P L A S P I R Á L L Á M P A 

Ó v j a s z e m é t ! 

Frontharcos Ba j társak I Fiont 
harcos bfrjiársi értekezlet novembei 
4-én a Bálház kistermében lesz. Kéri 
tz Elnökség a bajtársak megjelenését 

I g a z g a t ó U r ! 

Cégvezető U r ! 
Intézkedjek, hogy mindennapi postájá-
nak aláírását.ul kéznél legyen a magyar 
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másoló (tinta) irón. 

Gyártja: SCHULER JÓZSEF R.-T. 

A vasút miatt késik a kőszegi 
)OSta. A Nemzeii Egység kőszegi 
szervezete legutóbb átiratban fordult 

soproni postaigazgatósághoz: a 
kőszegi kereskedők, iparosok pana-
szolják, hogy későn kapják meg üzleti 
tveleiket és egyébb szállítmányukat. 

soproni postaigazgatóság most vála 
szolt a Szeivezetnek. Közli, hogy csak 
elvétve előforduló jelenségtől van szó 
amelyek a pesti vonatkésés miatt áll 
tak elő. A kősztgi postahivatal azor-
ban mindig igyekezett, hogy a vasút 
okozta késedelem a postaküldemények 
során a lehető legkisebb idővesztesé-
get okozza. 

HÍREK 
Várható i dő i á r ás a következő 

24 órára: Mérsékelt északi, észak-
nyugati szél sok helyen délután és 
éjjel eső, ködképződés, a nappali hő-
mérséklet kissé emelkedik. 

Virágoü9mécseseü... 

Egy napra megállnak a hét-
köznapok sodrában pénzthajszoló 
emberek. Megállnak : az élők, em 
lékeznek a holtakra, ünneplőruhás 
anyák, apák, testvérek indulnak 
hosszú sorokban a sirdombok alatt 
pihenő kedveseikhez. 

Emlékeznek.. Virágok, koszorúk 
erdeje lesz a temető. A csendes 
utakon halkan jár a kegyelet. Össze-
kulcsolt kezek: száll az ima ... 
Az élők, a holtakért — önmaguk-
ért. A temető felett lebeg : a fale-
velekben, a halk léptekben, a sutto-
gásban, az imában, a komolyra 
merevült arcokban tükröződik: a 
Nagy Ősz... 

Este lángok ébrednek. Száz és 
száz mécses gyertya villan. Aztán: 
besurran az éj. Elfogynak a láto-
gatók, egyedül maradnak a holtak.. 
Elhervadnak a virágok, ellobban-
nak a mécsesek... Uj napok 
jönnek : köny örtelenek, haiszásak. 
Az Élet dübörög tovább ... 

Vitéz Somogyi Pá l székkapi 
tány búcsúja a kőszegi vitézektől. 
Mult szombat este járási vitézi érte 
keziet volt a városházán, a polgár 
mesteri szobában. Az értekezleten 
nagy számban vettek részt Kőszeg és 
a járás vitézei. Megjelentek vitéz Somo-
gyi Pál nyug. taboinok, vasvármigytl 
székkapitány es vitéz Horváth József 
vármegyei széktartó is. Vitéz Somogyi 
székkapitány bejelentette az értekezlet-
nek, hogy megrongált egézségi állapota 
miatt Budapestre kénytelen távozni és 
igy lemond székkapitányi tisztségéről 
:zen az értekezleten ragadja meg az 
alkalmat, hoey Kőszeg és a járás vité 
zeltŐI elbúcsúzzék. Vitéz Nagy Miklós 
dr. polgármester járási vitézi hadnagy 
Keresetlen szavak kíséretében bucsuz-
atta el a város és a járás vitézeinek 

nevében a távozó Somogyi tábornokot, 
aki 15 esztendőn keresztül vezette, 
sokszor küzdelmes és nehéz Időben í 
vasi vitézeket A megjelentek hossza 
san éltetlék székkapitányukat és kéz-
ogással vettek tőle bucsut. 

Az ol táregylet e lhunyt tag ja iér t 
nov. 2-án '/j7-kor a Sz Benedek oltár 
nál mu'atjuk be az engesztelőáldozatot 

A kőszegi Bencésdiákszövet 
ség november hó 2 i szokásos értekez 
'ele, miután hétfőn Halottak n?pja van, 
elmarad. 

A Nemzet i Egység kőszegi 
szervezete levélben búcsúztatta vite* 
Somogyi Pál nyug. táboinokot, i 
Vasvármegyei vitézi szék távozó szék 
kapitányát. 

Németh Imre a mikrofon előtt. 

A főváros népművelési bizottsága 
és a Láthatár c. kisebbségi szemle 
csütörtökön a Zeneművészeti Akadé-
mian iiodalmi estélyi rendeztek, mely-
nek műsorát a rádió is közvetítette. 
A bevezető beszédet Németh Imre 
otszággyülési képviselő mondotta. Rá-
mutatott a kisebbségi magyar irodalom 
fontosságára és annak íej'ődésére. 
Beszélt a kisebbségek sorsáról, amely 
nemcsak a politikai értelemban vett 
kisebbségi nemzetiség sorsa, hanem 
tágabb értelemben rz összmagyarságé. 

Gyöngyös Endre dr szombat -
helyi e lőadása. Gyöngyös Endre dr. 
főjegyző polgármester helyettes a 
szombathelyi Krisztus király ünnepsé-
gek alkalmából nagyhatású előadást 
tartott „Krisztus a munkásság királya" 
cimen. A mai élet — mondotta — 
valóban Bábel; elszakadta mult típu-
saitól. Nem erénye az elmélyedés. Nem 
a n űvészt és tudóst becsüli meg. A 
technikáe a világ; istene a gép, mely 
öl is, embermunkat tesz fölöslegessé, 
munkanélküliséget és nyomort zúdított 
i világra, tőkét és munkát mint ellen-
ségeket állította egymással szembe. A 
megoldást Krisztus igazságában és 
szeretetében kell keresni, akit a mun-
kásnak is be ktll fogadnia, hogy a 
felforgató eszmék mételyét kikerülje. 
A munkásszervezetektt ne gyűlölet 
hassa át, hanem megértés, ne szorítsa 
ki a „dicsértesséket" a „barátság-, a 
keresztet a kalapács, a „testvért" az 
„elvtárs". Krisztus táborában dolgozzék 

kaiitász, amely ne muló alamizsnák-
kal tömje be az elégedetlen szájakat, 
hanem találja meg az utat a szenvedd 
akásáig, betegágyáig és abból a tudat-

ból táplálkozzék. Sürgeti, hogy szer-
vezkedjék a katolicizmus a felebaráti 
szeretet betöltésére s hozza el Krisz-
us országát. 

Ostf fy Lajos dr. főispánt abból 
az alkalomból, hogy továbbra is vál-
alta a vármegye főispánságát, a vár-
megyei tisztviselők nevében Horváth 
<álmán dr. alispán köszöntötte meleg-
hangú beszéd keretében. 

Halá lozás . Havas Gyula dr. ny. 
kőszegi járási tiszti orvos Budapesten 
elhunyt. Már régen betegeskedett, 
bajának gyógyítására Budapestre uta-
zott, de mar az opetáció sem segít-
hetett rajta. 

A St ipkovi ts-család uj kriptát 
építtetett. Exhumálták a család halot-
tait és a Mindenszentekre elkékült 
kriptába helyezték őket örök nyuga-
omra. 

N Ő I k a l a p a l a k l I A s t 
legújabb divat szerint P 1-50 

vá l la lok . Jurisich tér 3 sz. (Be lvá -
ros 1 emele t ) 

Az ipartestület e löl járósága 
jénteken tartotta rendeshavi ülését 
Sighy István elnöklésével. Az ülés 
oly ó ügy eket tárgyalt le. 
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TESz oklevelet kapott 

Kováts Ferenc karnagy 

Annak idején részletesen beszá-
moltunk azokról a bensőséges ünnep 
ségekről, amelyekkel a város táisadalma 
üdvözölte a negyven éves szolgálat 
jubileumát ünnepiőnépszerű kar mestert 
Kováts Ferenc városi karnagyot. Kovát* 
Ferenc most su'yos betegségén eseti 
keresztül Felgyógyulása alkalmából i 
kőszegi zencpártoló *gye?ület tagja 
és a karnagy jóbarátai egy nagyobh 
pénzösszeget adtak Össze, hogy az 
elröppenő szavak mellett anyagilag 
is behiz >nyits.ik megbecsülésüket 
negyven eszictidcje kéményén dolgozó 
Kováts karmesterrel szemben. 

Mull szomb.it este megjelent 
fúvószenekar szokásos próbáján vitéz 
Szabadváry Ferenc, mint a renspártoló 
egyesület elnöke, Wáchter G>ula zene 
kari felügyelő kiséreieben és néhány 
meleg szó keretében átnyújtotta a 220 
pengőt kitevő penzössz»get Kuváts 
Ferencnek. Majd mint a TESz kőszegi 
szervezetének elnöke átadta a TES/ 
diszes oklevelét, melyet a negyven evi 
eredményis munkásságáért adományo-
zott Kováts Feienc meghatott szavakKa 
mondott köszönetet, a fuvószenekai 
tagjainak lelkes éljenzése közben. A 
k dves csal idt ünnepség btfejezese 
keprn a fúvószenekar előad a Kováts 
Ferenc „Szabadváry.induió"-j it. 

• 

A zenepártoló egyesület az aláb 
bidkban allitotta össze Kovals Ferenc 
karnagy jóbarátainak névsorát es 
adomanyaikat: 

Némeih 1 Tire 18, vitéz Nagy Mikló* 
dr. 1U. vitéz Szabadváry Faenc 10 
Czeke Gusztáv 10, W itzek Ede 10 
Kőszegi Takarékpénztar 10. Eitrer 
Gusztáv 10, 5/111 zlj. tisztikara 14. 
Küttel Dezső 5, Gotthard D.-zső 5, 
Stipkoviis István 5, Müiler Ferenc 5 
Kőszegi Hitelszövetkezet es K \\. Hit 
község pénztára 10. dr. Stur Lajos 5, 
K'rchknopf Mihály í>, id Kóth Sándor 
és Ödön 5, Lendvay Lajos 5. Róth 
Jenő 5, S olymoss Oi.mar 5, dr. Dfeisz 
ker Ferenc 5. Kemény Einö 1. Náhrei 
Mátyás 3. dr. Pallay József 1, Dorne 
Ferenc 3, Biritz István 2. Nussbaun 
Ferenc 1, Schermann Mihály 3, Klei 
ninger Joibef 3, dr. Beyer J inos ie 5 
Sztker Józstf 2. Hunyadi reáliskola 
tiszti es tanaii kara 20, Wald nayer 
Károly 6. Mayer János 2, Wá:hter 
Gyula 4, Szuklicz Géza 1, Sziláid 
Rezső 1 pengőt. 

Bucsuestély. Pénteken este ;> 
helybeli polgáti fiúiskola tanártestülete 
távozó népszerű igazgatójának, Marasz 
tó Ferenc tiszteletére bucsu'stélyl 
rendezett a Suhuber fele vendéglő 
éttermében, amelyen Tihamér Gusztáv-
igazgató felköszöntőjébtn megemléke-
zett nagyérdemű elödjenek eredményes 
vezető kulturmunkájáról, az iskola 
szellemi színvonalának emelését célzó 
reformalkotásairól és vé^-ül arról ti 
harmonikus, egyetertő karlársi viszony 
ról, mely a vezér és munkatársai között 
mindenkor fennállt. — M irasztó Ferenc 
igazgató hálásan megköszönte a szí-
vélyes ovációkat, egyúttal hangsúlyozta 
hogy itt szerzett kellemes emlékei es 
e város iránt érzett szeretele sokszoi 
visszaszólítják majd falai közé. — 
Szombat este meg a helybeli Polgári 
Kör helyiségeben dr. Halik Miksa kir 
közjegyző s elnök búcsúzott el a tagok 
élénk részvétele mellett az agilis vá 
lasztmányi tagtól, aki jövő kedden 
családjával végleg elköltözik Szombat 
helyre. 

N é m e l k i s a s s z o n y 
éves bizonyítványokkal es jó ajánla 
sokkal január 1 tői Kőszegen va^v 
vid.ken kisebb gyemekek melle kat<» 
likus csalndnál állást keres. Spudic 
Emmy, 0:osháza, Töhötöm-u. 23. 

Áthelyezték Szél lnger Dezső 
A Sopron-kőszegi Serfőzde Rt. igaz 
.jatósaga Szélinger D zsőr, a kőszeg 
sörgyár és szo nbathelyi teltpéne 
igazgatóját Győrbe helyezte á». Kő 
szegi barátai bucsuestet rendeztik 
liszieletére, amelyen Kincs István apá* 
plébános, pápai prelátus búcsúztad 
.1 a távozó igazgatót. 

A „Honszeretet" Egvesüle 
i d e i előacUssorozatan szerdán Temes 
váry László az egyesület igazgatója 
.A Marcia su Romától az aoeszi 
császárságig" ci nen tartott nagyon 
érdekes előadást. 

A Concordia ügye állandóan 
i/gatja a ktdelyekel. Cikkeket és kér 
.le7Ősködö leveleket kapunk : mi leS' 
t Concordiával ? Most illetékes helyről 
nyert információnk alapján közöhetjük 
ho;y a Concoidia ügy a legjobb utón 
hahd. minden lehetőség meg van r 
-cérdós mindenkit kielégítő elintézésére 

A vasmegyei katol ikus tanítók 
szerdán tartottak évi rendes közgyü 
ésüket Szombathelyen. A gyűlésen b 
vármegyei tanítóság majdnem telje? 
számban vett részt, a kőszegi tanítók 
Nhgy Gyula igazgató vezetésevei. Meg 
elent a közgyülésvn az épen akkor 

S?ombath lyen tartózkodó Kozma Mik-
ós belügyminiszter is. A gyűlést az 
i:yházi zenének szentelte a tanítóság 

Negy vidéki énekkar szereplésén 
Keresztül mutatták be Werner Aiajo* 
dr. egyházmegyei zenei főigazgató 
vezetésével megrendezett kőszegi kán 
torkurzus eredményeit. A négy karnak 
latalmas sikere volt: a tanítóság és 

megjelent illusztris vendégek perce-
kig ünnepelték az énekkarokat és veze 
tőiket. 

60 éven felül i iparos ne fizes-
sen pdót. Horváth István soproni 
parka narai elnök es Simon László 
dr. kamarai fogalmazó, akik november 
8 án tartanak előadást Kőszegen, leg-
utóbb a zalaegerszegi iparosok előtt 
smertették az időszaki ipari keréseket. 
tt Horváth elnök többek között beje 
entette, hogy a kamara arra kérte az 
iparügyi minisztert, hogy 60 éven 
elüli iparos ne fizessen adót. 

A kőszegi „Chernel István,, 
páros cserkészek november közepén 

nagyszabású rr.ü oros „kuruc est"-e 
rendeznek. A műsor egy összefügg" 
cselekmény, mely a kurucok történe 
tét mondja el s ebbe vannak belesző 
ve az egyes jelenetek, u.m. versek 
dalok, táncok, tárogató és fuvolaszó 
anok, melyek érdekessé és érlekessé 
teszik e nagyszabású előadást. A pró 
bak már folynak és a fiatal cserkesz-
gárda e nyilvános szereplese, valószínű 
negint sikert hoz számukra. 

Értesítés. A városi villanytelep 
hétfőtől kezdve újra d. e. 8 — 12, d. u. 
2—b ig tart hivatalt. 

A kőszegi Polgár i Lövész 
fgyesület ezévi vándordijas és egyéni 
céllövővetsenyét november hó 7 én 
és 8 án rendezi meg a sporttelepen 
evő lőtéren. Szép és értékes dijak 
nyerhetők az egyéni versenyben. Rész-
etes ismertetés az Emericanum és a 
Kirchknopf féle vaskereskedés kiraka-
ában olvasható. 

A nyugatmagyarországi felke-
és emlékére Magyaróváron, novem-
ber 8 án délelőtt 11 órakor gyászis 
tentiszteletet tartanak. Majd megko 
szoruzzák a nyugati végeken hősi 
[illáit halt felkelők közös sírját. A? 
ünnepségre Kőszegről kellő számú 
elentkező esetén autó indul. Jelent-
kezni lehet kiadóhivatalunkban. 

Versenytárgyalás. A m. kir. 
.Mátyás király" 5. honvéd gyalogezred 

zászlóalj közétkezési bizottsága 
kőszegen a Frigyes főherceg laktanyá 
ban 1936 évi november hó 12 én 
délelőtt 9 órakor Hus és Tej biztosí-
tási versenytárgyalást tart. 

N Ö I k A l A p a l a k l t á s t h o v e l l a es e ;yébb időszerű ipari ker-

a legújabb divat szerint P 150 dések ismertetésére tartandó szakszerű 
vál la lok Jurisich-tér 3. sz. (Bel löadíson teljes számban szivesk d,e-
város I. e m e l e t ) Inek megjelenni. 

A nagygencsi vendéglős f i á t . l Ipartestület i elnökség. 
Járay Jambrits Józsefet feivették a| 

régen kitűnt kiváló enektudasával, mos' Vennék kisebb házat kerttel 
égre kiművelheti .hangjár Tanurai , e h e t ő l e g a város belterületén. 

sikert jósolnak az uj növendeknek. L , .. , * . . . . , , .. , u# 

' , ' , , Címét kérem a kiadóhivatalban leadni 

Anyakönyv i hírek az e lmúl t 1 

hétről. Születések:Schw ihofer Gu^z áv 
Pracser Ida házasságából Ida á^. 

ev., Terp'án Jenő és Tóth Margi 
lázissagaból Jenő áe. ev. Házasság: 
V.imo.i János S n b ó Ilonával, Vágfalvi 
János Koczor Zsuzsannával kötöt 
Házasságot. Halálozás: Krasznyovszk* 
ászló 64 éves rk. 

Csodálatos orvosi fel fedezés 
Ogino j?pán orvos és Knaus egyteni 
tanár hosszú kutatások után megálbpi-
ották a női fogamzas pontos napjait 

Hivatalos rovat. 
Felhívom az érd'keltek figyelnél 

m. kir. 5/1II. honvéd, gyalog zász-
lóalj 1937. évi tej és husnemü szük-
ségletének biztosítása tárgyában kia-
dott hirdetményre, amely a po lgár -
nesteri hivatalban megtekinthető: a 
íatáridő f. évi november hó 12. de. 
9 óra. 

. , , . . . A P.M. 60000/1927 sz. rendelete 
A fogamzás egy evben csak 65 nap >r a z g / 
ehetseges (havonta 5 nap). Dr Totis ö s £ e i r á s foganatosítását elrendelem. 

nőgyógyász „A Jogarnzds titka' c F e l h i v o m a közönséget, ho^y a náluk 
könyveben a nagyközönség részére . , e n ö ö s s z e i r ó * 

világos modorban mondja el decensü1„ Q f t é felvilágosításokat felelősség 
ezen korszakalkotó orvos. fe l fedezésiL r h e ^ „ e , , f e I l J t l e n a d j á k m 

számos magyarázó ábrával. A könyvi _ _ _ ' & 

ára P. 3*00, J4 ) oldal. Kapható Cse- Felhívom az összes bortermelőket 
répfalvi kiadóvállalatnál, Badapest IV .hogy az 1936 évi bortermésüket 1ÍW6 
Váci-u'ca 10 V'dékre ulánvét. evi november hó kJ-tői 10-ig a városi 

Gyenge fény — gyenge munka fogyasztási adóhivatalnál jelentsék be. 
^ a rövidebb napok idején a termé- Felhívom a bortermelők fî -yíl-nét 
szetes napfényt nen pótoljuk idejekoránU bejelentések pontos és lelkiismerrtes 
negfelelő világítással, ugy teljesitmé megtételére, mert a bejelentések való-
nyünk és idegeink egyaránt megsinylii diságát közegemmel ellenőriztetem és 
zemünk megerőltetését. Csak kifogás " 

alan megvilágítású munkahelyen vé 
<ezhetünk megbízható munkát — és 
csak jól világított szobákban olvasha 
unk, dolgozhatunk u^y, hogy szemünk 
I ne fáradjon, idő előtt el ne romoljon 

Kifogástalan világitf.srwl tehát idejekorár 
kell gondoskodnunk. A megbízható 

ungsram Duplaspirállámpa jó fényéve! 
óvja a szemét, gazdaságos áramfogyasz 

* mulasz'ókkal szemben, jövedéki ki-
Ihágás címén az eljárás folyamatba 
•étetik. 

Felhívom az adózó közönség 
figyelmét arra, hogy a 2°/o os kamat-
térítésre csak azok tarthatnak igényt, 
akik adótartozásukat f. évi november 
hó 15 ig kitgyenlitik, — azok pedig, 
akik havonkent fizették adótartozásukat 

ásával nedi? csökkenti a vilámtási ésl " n i n d i n h ó 1 5 '8 é s össztartozásukat 
láztartási kö 11sée ket g f' é v i december hó 15-ig befizetik, 
iaztart<isi kö.tseg ket. szintén részesülnek a kedvezményben. 

A taní tóképző válogatot t csa Egyben pedig figyelmeztetem az adózó 
>ata a mult szombaton a Végzett Közönséget, hogy az adótartozásuk be 
Középiskolások alkalmi együttesével nem fizetése esetén központi kiküldött 
vette fel a küzdelmet. Leginkább diá altal lesz a legszigorúbb végrehajtás 
kokból álló közö iség előtt folyt le <i|levezetve 
nérközés, mely a „Végzettek* nagyobb 
uiinját mutatta a tanítójelöltek dicsé 

retes lelkesedésével szemben Az erő-
próbát végeredményben a szerencse 

egy öngól képében a tanítóképzősök P a n f é- november 2 tői 
javára döntötte el 2 : 1 ( 2 : 1 ) arány- közszemlére van kitéve 

ban A gólokat Sípos, Teiger (öngól) Közhírré teszem, hogy a cáki 

es bolymár rúgták. | bányából a horvátzsidányi útra 

KSE Nemezgyár—Szombathe 
lyl Közkórház i FC 3 : 1 (2 : I ) . V^sár 
nap délután közepes érdeKlődes mel 
lett mérte össze erejét a ket csapat 

Közhírré ttszem, hogy Kőszeg 
város 1936 évi I sz. változási jegyzé-
ke a városi adószámviteli ügyosztály-

nov. 16 ig 

kő-

kb. 

2200 köbméter kő és kavics kifuvaro-
zasa válik esedékessé; a fuvar dii* 
Kb-ként és km-ként 40 f. vagy esetleg 
á lagösszeg : aki a fuvarozásban részt 

A kőszegi együttes azonnal kitűnt jobblóhajt venni, jelentkezzék Geröly József 
technikájával, könnyen és megérde caki lakós vállalkozónál, 
nelten győzőit, hasonlóan a KSE 
Ágyteritőgyárhoz, amely két héttel eze Közhírré teszem, hogy a 3 hóna-
lőtt 4 : 1 re verte meg a szombathelyi posnál idősebb kutyák veszettség 
közkórház futballgardáját. A kőszegiek elleni oltása Kőszegen f. évi november 
;óljait Tóth, Molnár és Sípos szerez 
ték. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítjük testületünknek összes 

tagjait, ugy Kőszeg város n.é. közön-
ségét, hogy az ipartestületi irod i 
november 3 tói kezdve hivatalos óráit 
(: kedd, csütörtök, szombaton, ha ezen 
napok egyikére ünnepnap esik, ugy az 
ezt megelőző köznapon) d.u. Vs5-tői 

ig tartja. — Ugyanakkor tarlja az 
ÓT! pénztári megbízott is hivatalos 

"meg, a kutyát pedig az illető költ- • 
Ismételten felkérjük összes tagja-kére hatóságilag ojtatom be. 

inkát, hogy jövő vasárnap, novenber Figyelmeztetem továbbá az e*-
H án d.e. 10 órakor a székház közgy ü ulajdonosokat, hogy a már beojt tt 
iési termében Horváth Isiván kamarail^beiknek bármilyen ok miatti elhulli-
tlelnök és dr. Simon LMSZIÓ kamarai vitéz dr . Nagy Miklós 
fogalmazó által, az uj ipartörvény' polgármester. 

hó 3 án, 4 én és 5 én d.u. 3—6 ó'a 
közölt a Városmajorban lesz mtgtartva 
mégpedig 3 án az A—G, 4 én a H— 
L, 5-én az M—Zs kezdőbelüjü cb > 
lajdonosok tartoznak ebeiket elő ?-
z.etni. Kőszegfalván az ebek ojtás ' f. 
é. november hó 2«án d u. 4 órako a 
Wurst-féle vendéglő udvarán történ k. 
Az ebek darabonként 150 P ojtási lij 
előzetes lefizetése mellett az érke :S 
sorrendjében ojtatnak be. 

Aki f. é. november 4 e után 3 
hónaposnál idősebb ojtatlan kutyát 
tart, az ellen kihágási eljárás inúiil 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 
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