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Itt nyaraló 
kedves vendégeink! 
Mult héten három levelet is 

fcptunk az itt nyaralóktól Az 

^vik a piaci drágasagról, a másik 

a "strandfürdőről, a harrmdik a 

jenepavillonról irta meg vélemé-

nyét. K ívánságuknak megfeleltünk 

Nyilvánosságra hoztuk. Tő l ünk 

többet nem kívántak. Többet nem 

is vállalhatunk. 

Ez érlelte meg azt a gondola 

tot. hogv mai vezércikkünket a 

nyaralókhoz intézzük, azzal a 

kéréssel, méltóztassanak minél 

többen, hacsak pár sorban is, 

aláírva avagy anélkül , azt leírni, 

hogy mivel vannak megelégedve 

és mi képezi k ívánságukat . 

Mi szószerint, vagy kivonato 

san közzé tesszük megnyilatko-

zásukat. Egyrészt a hatos ig, más-

részt a közönség , j obban mondva 

a nyaralókat befogadók érdekében, 

de mindenekelőtt az idegenfor-

galmi városi bizottság számára , 

hogy ebből oku l j anak , tapasztal-

janak, tanu l janak és ami belőle 

tanulságos és megvalósí tható, az 

jövőre, a miné l nagyobb meg-

elégedés elérésére, a lka lmazhassak 

«zok, akiket illet. 

Nyaralóink k ívánsága inak virá-

gaiból akarunk csokrot kötn i , 

mint nekünk szóló olyan emlék, 

mely figyelmeztetésül szolgál jon 

mindannyiunknak, akiknek az az 

óhajtása, hogy az itt nyara lók 

számára a lehető legjobbat telje-

sítsük, — vágyaik megvalósulja-

nak és ők máskor is szívesen 

jöjjenek és másoknak is az itteni 

nyaralást a j án l j ák . 

Fogadják ezt a munkatárs i 

meghívást szívesen. Ne sajná l ják 

tőlünk ezt a kis fáradságot, mely-

lyel a kőszegi nyaralás miné l 

tökéletesebb kifejlesztését a maguk 

részéről is t ámoga t j ák . 

Ha van panaszkodásra ok, azt 

is inkább nekünk irják meg. J o bb 

igy, célravezetőbb is, m in tha 

valamely elégedetlenségüket köz-

szájra bocsátják, amit éppen m i 

nem ha l l unk meg, akik azt köz-

érdekből közreadni k íván juk . 

Nem is akar juk a t. nyaralókat 

nagyon fárasztani . Tud juk , p ihenni 

jöttek ide. Elég nekünk sokaktól 

pár sornyi írás. Akár távirati stí-

lusban. Mi megért jük és ma jd 

megértetjük. 
* * 

A Tarlóhántás. 
Irta Tóh t La j os mezSgazdasági kamarai titkár 

Anr.yiia j-lentős gazdasági munka, 
h n:y szinte h tósá,;i!aj> kellene köte 
!ezí.vé tenni és büntetni azt, aki ok 
.-|t(ü! elmulasztja. 

A » a r ! ő h ánU 'S , vagy tarlós7ántás 
c* ja: /., a gyomok és a tarlóba pe-
tézett káros rovarok irtása, 2., a 
talajnedvesség megóvása és ezzel biz-
tosítása a későbbi szántás lehetőségé-
nek, — 3., a talajélet (baktériumflóra) 
elősegítése és ennek alapján a tarló és 
gyökérmaradványok korhasztása, — 4 , 
a nyers tápanyagok feltárásának gyor-
sítása és vele a talaj felvehető táp-
anyagkészletének növelése. A tarló 
hantás léhát sokoldalú előnyt jelent, 
efrulasztása mindenképen hátrányos 
i termelésre. 

Tekintve a többirányú célt, a 
tarlóhántSs ennek megfelelően hajtandó 
végre. 

1 , Ha földünk túlságosan gyomos 
es a cé1 elsősorban a tarlóra kioergett 
gyom- és más magvakat alátakarassal 
kikelésre birni, hogy azután ujabb 
szántással elpusztítsuk, ez esetben jó 
munkát végez a tárcsás borona, ha 
az7al a gabona learatása után nyom-
ban a tarlóra megyünk. Tárcsás borona 
hiányában a többtestű ekét használjuk 
mellyel egészen sekélyen (3 — 6 c m j 
szántunk. Jó szolgálatot «tjsz ilyenkor 
ugy a tárcsázás mint szántás után a 
hengerezés. mert ezzel a talajnedves-
séget felhozzuk oda ahol a gyommag 
van és a csírázást, illetve kikelést 
elősegítjük. Hátránya a hengerezésnek, 
hogy a talajt szárítja, de ezt mérsé 
k"lni lehet a henger után akasztott 

övisboronával. Számításon is múlik, 
hogy melyik a fontosabb, a gyomirtás-f 
v .vy pedig a talajnedvesség megőr 
zése. 

2 A rovarkártevők irtásának 
szükségét a korábban szerzett tapasz-
tala'ok mu'atják meg, de mindenesetre 
ezzel is irind:g számolni kell. Ha 
mégis az a helyzet, hogy a rovarkár-
tevők túlságosan elvannak szaporodva 
ebben az esetben a tárcsás borona 
munkája kevésbbé kielégítő, hanem 
szükséges ilyenkor a 6—10 cm. sekély-
szántás, mely tehát valamivel mélyebb 
a gyomorirtásnál elégséges, egészen 
sekely tarlóhántásnál. A 6 — 1 0 cm-es 
sekélyszántást szintén többtestű ekévtl 
végezhetjük. Különösen indokolt az 
ilyen szántás azok ulán a növények 
után, amelyek a talaji jól beérett álla 
pótban és gyommentesen hagyják 
vissza. Ilyenek a korán lekerülő ka 
pások és a pillangós takarmány 
növények. 

A tarlóhántást aratás ulán azonnal 
kell végezni, különösen a gabonafélék 
learatása ulán, mert ha késlekedünk, 
a talaj annyira kiszárad, hogy sem az 
ekét, sem a tárcsát nem veszi be 
Nyár végén és ősszel lekerült növé 
nyek ulán, amikor már a talaj erős 
kiszáradásától tartanunk kevésbbe 
kell, lehet esetleg valamelyest várni a 
• arlóhántással, de ilyenkor is ajánlatos 
azt mielőbb elvégezni. 

A felszántott tarlót nem célszerű 
nvers barázdákban hagyni, mert az 
i yen hantos, üreges szántás nyáron 
át kiszárad és a talaj szerkezetére 
nem sok javitó hatással van. A tár-
csázott, vagy sekelyen felszántott tar 
:ót tehát nyomban meg kell fogasolnt. 
Ezzel késlekedni egy napig sem sza-
bad, mert nyáron át a röijök egy nap 
alatt is ugy megszáradnak, hogy utána 
még hengerrel is bajosan megy a 
szétapritás. Fogasolni tehát mindig 
kell, legfeljebb csak akkor hígyjuk el, 
ha hengerezünk és ezzel is elaprit-
hatjuk a friss szántáskor rendszerint 
még könnyen omló hantokat. 

A talaj nedvességtartalmának meg-
óvása, továbbá a talajélet (baktérium-
f'óra) elősegítése a tarlóhántás révén 
annyiban fontos, hogy ezáltal siettet-
|ük a nyirkosabb talajban a tarló és 
•jyökérmaradványok korhasztását, a 
nyers tápanyagok feltárását, ami által 
a talaj kész növényi tápanyagai sza 
porodnak fel. 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy 
kész istállótrágyát a szükségesnél 
jóval kisebb mennyiségben adhatunk 
talajainknak, a talaj termőképessége 
szempontjából is fokozottabb jelentő-
séget nyer a tarlóhántás 

A zenepavillon. 
A szombathelyi napilapban interjú 

lelent meg a zenepavillonról. A nyi 
laikozó ugy állítja be mondanivalóját, 
mintha velünk polemizálna, mintha 
csak mi volnánk más véleményen. 
Pedig mi lapunk részéről egyáltalában 
nem mondtunk véleményt. Csak a 
mások veleményét közöltük. Egy lap-
nak elsősorban ez a kötelessége. 

A tenyálladék a következő. 
Mar husz—harminc évvel ezelőtt 

is szerepelt a zeneDavillon kérdése. 
Különösen akkor, mikor Tipka polgár-
mester volt egyben a Zeneegylet el 
nöke , aki t u d v a l e v ő l e g ezen egy le tnek 
volt egyik legkitűnőbb tanítványa, 
kiváló művészi képességű hegedűs 
virtuóza. 

Hogy ennek dacára is miért ma-
radt el? Megmondom. Mint polgár 
mesier mestere volt a spórolásnak, 
mint elnök pedig a zenetudás forszi 
rozója. Ez az emlék befolyásol még 
ma is. És még valami. De ez már a 
többévtizedes saját elgondolásom. A 
zenekar nt éljen összekoldult kegye-
lemkenyérdarabkákon, hanem, ha 
városi zenekar, legyen állandó költ-
ségvetési tétel a városi budgeiben. 
Mindenki élvezi, hát járuljon is hozzá 
mindenki, Legyen sok és jó hangszere, 
míg több kótája és tagjainak is neh i 
pár banknótája. Az első kettő és a 
<armestertartás legyen a város gondia, 
a harmadik a zenélesből eredő jöve 
delemből. 

Ujabban a zenekar patrónusai 
más utón haladnak. Inkább a külső-
ségek hivei. Uniformis, zenetamhur. 
disztinkció, zenepavillon, már zászlóról 
is beszélnek stb, stb. 

S nkisem ellenzi ezt. Ha vannak 
lókedvü adikozók, hát legyen. Mu 

zsikával lehet jó kedvre deríteni. H J 
a város képviselőtestülete — mint 
erre egyedül illetékes — megszavazza 
a fedezetnélküli többezerpengős ki-
adást, a boldogult Tipka polgármester 
nem fordul meg sírjában, sem más-
ntzetüek nem fogják a létrejöttét meg-
aitadályozni. 

Ezzel azonban egy hajszállal sem 
közeledtünk az igazi városi zenekari 
feltételhíz: a zenekar városi jellegének 
a kiépítéséhez, annak zenetudási töké-
letesítéséhez, az abban buz^ólkodók, 
résztvevők munkájának megjutalma-
zásához. 

Mí ebben látjuk a lényeget. S ha 
megszólaltatni akarunk e kérdésben 
illetékeseket, hát ne a Meinl-céget 
kérdezzük, ho*y szereti-e a kávét, 
vagy Szeíinger Dezsőt, hogy n?m-e 
ajánlatosabb egy hordó sör. hmertem 
egy bányászzenekari, melynek leghőbb 
vágya volt a gombos cipő és egy 
másikat, mely lelógó kvasztlit kívánt 
a csákójára. Meg is kapták. Hidd 
teljék örömük benne. Mi sem bánjulr, 
ha zenepavillonban látják létüknek 
kvinteszencióját. Annál kevésbbé, mert 
h'szen a takarékpénztár sérelme, már 
nem az. Helytelen dolog lett volna 
az általa húszezer koronánál több 
költséggel létrehozott főtérkiszélesi-
tést es főtérszépitést azzal meghálálni, 
hogy üzleihelyisegei elé, egy évente 
legfeljebb három hónapig használatba 
kerülő építkezés eléktelenítse, eltakarja 
a házat. Mivel azonban az már biz-
tosítva van, hogy ha lesz, nem igy 
lesz, a zenepavillon kérdése kizárólag 
egyéb szempontokból iiélendő meg, 
de lehetőleg elsősorban a zenekar 
létének és nívójának szempontjából. 

Csak az a buza nem ertekesithetö, 
amelyik nem termett meg! 
Nagy baj volt az elmúlt évben, 

hogy kalászosaink, nevezetesen búzánk 
termése igen gyenge volt, amiért a 
különböző exportszerződéseknek, igy 
az olasz-osztrák-magyar hár nas szer-
ződésnek sem voll meg az az ered-
ménye, amit méltán várni lehetett vol-
na és pedig azért nem, mert nem volt 
elegendő exportálni való búzánk. 

Ezidén valamivel jobb ugyan az 
eredmény, búzából lesz vagy J0 millió 
métermázsa, de ebből nem adható el 
külföldre több, mint 6 7 millió mé-
termázsa, a többi a magyar nép táp-
lálására kell. 

Nagyon fontos volna, hogy fenti-
nél jóval több buza volna exportál-
ható, mert hazánk csak igy kaphat 
olyan külföldi árut, amire a minden-
napi életben múlhatatlanul szükség vao. 

Minden magyar gazdának ezért 
elemi kötelessége, hogy búzatermeléséi 
fokozza, de nem a búzával bevetett 
terület kiterjeszlésével, hanem a hol* 
daakénti termés növelésével. 

igy nemcsak több kivinni való 
búzánk lesz, hanem a buza termelési 
<öltsége — egy mázsára vonatkoztatva 
— is kisebb lesz: búzatermelésünk jö-
vedelmezőbb lesz. 

mÍ 
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A termés fokozásának legegyszc 
rübb, leggazdasago^abb, legbizlosabt 
módja a kellő rrü'ráeyázás, haza 
körülmények közön elsősorban szu 
perfoszfáttal A szíjperfoszfáttal miitrá-
gyázott buza nemcsak többet terem, 
hanem minősége is jobb, jobban bok-
rosodik, nem dől meg, nem rozsdásodik 
$ ép a mult év tapasztalatai szerint, 
nem szenved ugy a szárazságtól. 

Nem kell lelni, hogy a több búzát 
nem lehet értekesiteni, txportszerző 
déseink, a kormányintézkedések is 
biztosítják azt. Ma csak az a buza 
nem értékesíthető, anulyik nem ter-
mett meg. 

HÍREK 

A közsze l lem fellenditese képezi 
a közohajt. Elsőben a város elsc 
polgaia aüta meg az akkoidot. Érthető 
Neki van erre legnagyobb szüksége 
Eleven, lüktető k̂  ztlel az eredmenyes 
koin anyzásnak első fellétele. Ő azt is 
tudja, hogy e varosban a közszellem 
iránti fogékonyság megvan. Ifjúkora 
Ota eszlelhette. Az ujabb kor alkotasai 
mind a közszellem ebeisegtt, élette 
valóságát igazoljak. Ami u:ana követ 
kezelt, a közszellem gyakori elteveiy 
gese. Ennek a regi vaganyokra helye 
zése annyira közérdekű, hogy a helyes 
irányú közszellem ujraebredeset eppen 
a varos hivatott vezete nem nélkülöz 
heti. Nehezebb viszonyok között, mini 
aminőket mostanaban elünk, a köz 
szellem eber megnyilvánulásán még 
nagyobb a szükség. A városi szak 
bizottságok működése kepezi első 
harcvonalat. Innei kell minden kezde 
mtnyezesnek kiindulnia. Ha jól mü 
ködik, könnytbb a feUdata a legna 
gyobb felelóseggel bitó képviselőtes-
tületnek. Ennek a közszellemét a 
bizottságok gondos elókeszitó mun 
kaja viszi előbbre. Az uj varosvezérnek 
ez volt kimagasló ptogrammpontja. 
Nem szabad, hogy csak alkalmi szó-
lássá devalválódjon. Foglalkoztatni 
kell mindenlen, minél többet, hogy í 
közszellem aiiala kisugatozon es eltelő 
melege kitermelje a polgaiok komoly 
közeideklódeset. Ennek lesz kgette 
kesebb gyümölcse: az Önetzetes es 

önzetlen polgári közszellem. 
• 

Ara t ó Is tván l t á ny l i c eum i 

i g a zga t ó t a közoktatásügyi mmisztei 
az ótedik íizetesi oszuiyba leptem 
elő. Mai tegen esedekes, mert lt> evt 
igazgató. Ezzel ó is a mtiiosagosak 
seiaba kelült, ki meitovoltai a nagyon 
nehez köiúlmények között sinicdo 
iniezttnek kivaio gondos vezetesevel 
eieltmtiie ki. A l egyházkerület anyagi 
viszciyat itgen eiezieiiek az nitezei 
fenniailásanak rthezsegeii. Ezt csak 
nagyon gor.dos gazdasagi kerdesek 
sikeres megoldasavai lehetett enyhíteni 
Sikerűit is. bot mintaintezeite is fej 
lesztette azaiial, hogy olyan tanrend 
szeri honosított meg illeitkts tenyezdk 
aiialanos elismetese melltii, mely mosi 
meg egyedüli az oiszagtan es hivatott 

szakteiliak mtgiielese szeiint példaként 
fog szolgaim. A közoktaiasi minisz 
tenumbat. nagy figyelemmel kisérik 
ezt az uj szakietemrcndszert és ked 
vezo etedmenyt vainak lóle. Monda 
nunk sem kell, hogy Aiaio igazgaó 
elóleptetese aiialanos ólon Öt keiteli 
ugy a kanarsak mint a varos polgai-
saga leszetói. — Itt említjük meg 
azi is, hogy r.óvtrt, Aiaio Amalia, 
K VÍ IOM tar ainó, az országosan ismert 
kivalo t-ópeeiagogus, ki a közoktatás 
ügyi n initzitnuni teszeitl ismelelttn 
kuitöldi lanuimanyokta kapott meg 
bizasl, kivaio n.ukt,dtstntk elismert-
seül az igazgatói címet kapta. 

b o r m é r t s . Kiváló butgurd, 
vöiös u m n.tt Oaai Gyula Kószte 

%Kuai ) .u i 7ü. siam alatt. 

Elő léptetés . A vallás és közök 
taiásügyi rninis/ter Kiss István leány-
liceu-Di lt lkész tanárt és Kiss htvanru 
dr Kovács Margit tanárnőt a VII 
fizetési osztályna lepiette elő. 

Szabads ágon . A rendőrkapitány 
>ág vezetője dr. Vas'agh Zoltán rendőr-
< 1 pitány nyári üdülési s/abadságánai 
masod'k részletét e hó 15-en kezdette 
meg. Helyettesíti Farkas Pál rendőr 
fogalmazó. 

Szen t s ég imádá s volt hétfőn a 
Jézus Szent S^ive templomában. A l 
oilariszentség előtt a nő- és leány 
egyletek teljesítettek kiváló szolgálatot. 

Szent Doná t mise vol, a Kálvárián 
mult vasárnap. A körmenetet Oskó 
János káplán vjzette nagyszámú hivek 
élén. 

Névmagyaros í t ás . Walter György 
vasutas arvaházi növendék vezetek 
nevet belügyminiszteri engedellyel 
„Balatoni^-ra valtoztatta. 

A Szécheny i cserkész csapat 
a velük együtt volt polgári iskolai nem 
cserkészekkel három heti üdülés ulan 
bevonultak hétfőn velemi Szt. Vid 
alatti telepükről, hol a Jurisich cser-
keszektől kölcsönkapott satrakban 
kitűnően éreztek magukat Pavetit-
t.nár parancsnoksaga mellett, a gyo 
monói pedig Enyedy József tanai 
gondoskodott olyan háziasszony, 
ügyességgel, hogyha felesége meg 
tudja, rögtön átadja neki az egesz 
háztartást. Velük volt meg Gádoros 
Miháiy cserkésziiszt. Gyakran volt 
vendegük Kőszegről és mindnyájan 
elvoltak ragadtatva. Felmerült az a 
gondolat, hogy jövőre, ha a cserkészek 
letáborozták, a felszerelést öreg cser-
keszek megszíivezendő tabora vegy^ 
idénybe par he're es tnnek jövedelme 
fotdittassék az ifjú cserkészek tábo 
rozása javára. 

Nyara lók f igye lmébe . A város 
idegenforgalmi hivatala f, hó 25 én 
csütörtökön Lekára kitándulast rendez, 
ahol megtekintik a templomot, kriptái, 
varat, muzeumot stb. Indulás teggei 

7 orakor. Talalkozas a Szentháromság 
szobornál. Hataiátlepési igazolványt 
mindenki hozzon magaval. Az utat a 
kirándulók Lekáig az erdőben teszik, 
visszafele pedig a telen. Kőszegi ven-
degeket is szívesen lát az idegenfor 
galmi iroda. 

Az au t óbusz j á r a tok a város 
ban — melyek tddig a Lövő—Bo 
zsoki járat be nem állítása végett 
elég rosszul, nem alkalmazkodtak a 
városi igényléshez, most ezt is máskép 
á'lapitották meg, amire eleg futcsa, 
ennyit várni k e l l e t t . A pályaudvartól 
24-től kezdve minden érkező vonatnál 
es a főtérről minden irduló vonathoz 
lesz autóbuszközlekedés, amint ez 
már kezdettől fogva igy kellett volna 
elrtndelni és nem a garázsban pihen-
tetni — az utazó közönség bosszan 
tására. 

A A'avaut au tó omn ibusza 

e hó 24-től kezdve Velembe mindet 
rap kétszer közlekedik és ptdig d.u 
2.45 es este 7.40-kor, onnét vissza 
mponta 3 45 es 805 kor. Mivel pedig 
a Lövő—Csepregi járatokat ez évben 
megindítani nem lehet, a Bozsokkal 
való közlekedési menetrend is mtg 
változik. Minden szerdán es szomba-
ton reggel 8 50-kor is indul ezulán az 
autótusz Velem érinfesevel és Bozsok 
lói vissza 920 kor. Vasárnap es ün-
nepnapokon az indulás ti'40, fc'50. 
l oO, 2*5 , 4 20 és 7 40 Velembe es 
ezek közül a 8'50 és 2 45-ös járatok 
Bozsokig is mennek és Velemről 
vissza az autóbusz 8 10, 910, 1*50, 

8 45, 5 30 és 8-05 időkben, melyekhez 
Bozsokról 920 és 3 85-kor van csat 
lakozás. 

Talá l t a to t t egy pár gyermek-
szandíl A jogos tulajdonosa átveheti 
a rendőrkapitányság 13 as számú 
szobájaban. 

Csapat cé l lövő verseny. A k 
szegi Polgári Lövész Egyest,>A .u u 
hó 21-én vasárnap dele ön urai 
kezdettel rendezi az 193 ). e i városi 
(érdekeltségi) vándoidiias c ipat cel 
lövő versenyét. — ö tös cs patoc 
indulhatnak. — Az eddigi nagy er 1 k 
lődésre való tekintettel is ken a lövés, 
egyesület vezetősége, ho^y a varo 
társadalmából minél több csap to 
alakítva induljanak a nemes küzd 
lembe a résztvevők. Bővebb tudnivaló? 
Wáchter Roland pénztárosnál cs . 
lőcsarnokban a verseny megkezdés, 
előtt tudhatók meg. A csapatonkénti 
5 P. nevezési dij ugyancsak a verseny 
megkezdeseig lefizetendő. 

Az A n d a l g ó n á l t á bo ro zó 196. 
sz. szolnoki „Damjanich" cserkesz 
csapat vasárnap este nagysz.tbasu 
tábortüzet rendezett. A kellemes idő 
ben nagy közönség kereste lel a 
cserkésztábort, ugy hogy a tábortűz 
kezdetére közel ezer főnyi közönség 
gyűlt egybe. Bevezetőül a tábor pa-
rancsnoka, dr. Tóth Tivadar kereset 
len szavakban üdvözölte a megjelent 
szépszámú közönségét es a közönség 
soraiba n helyet toglaló szolnoki 
cserkész szülőket. Utána a cserkészek 
kedves, hangulatos müsorszamai kö-
vetkeztek gyors egymásutánban. A 
közönség kitűnő hangulatban hálásan 
megtapsolta a sokszor magas szin 
vonalú műsorszámokat. 

Úszni t anu lha t ingyen minden 
13—17 éves ifjú vagy leány, aki a 
Sportegylet uszószakosztalyanak veze-
tőjénél, Bólya Zoltánnál az uszodaban 
22-ig jelentkezik. Olyanok is jöhetnek, 
akik már úszni tudnak, de helyes 
uszóstilus hiányán vannak. A szülők 
jól teszik, ha gyermekeiket elküldik 
A testedzés legnemesttb es legegész-
segesebb módja az úszás. 

A Kőszegi Sport Egylet f. hó 
28-án reggel 5-kor megfelelő számú 
jelentkező esetén a Ferencváros-
Ausztria meccsre Bécsbe autóbuszt 
indit. Utazási dij 7 P. Jelentkezni 
lehet e lap kiadóhivatalában. 

Setahangversenyt rendez a városi 

fúvós zenekar holnap, hétfőn est« 
1 ,9 órai kezdettel a Tiszti Üdülőben 

J< vő vasárnap julius 28 an pedi* í 

velemi strandfürdőnél szórakoztatja 2 

nyár: ló közönséget valogatott zene-

szamaival. 

Az evang . nőegy le t kertimulat-
sága augusztus 4-én lesz a balhaz-
kenbtn. rossz idő esetén a ttrmekber. 
VUnjünk el minél többen erre a mind ; 
sz»p mulatságra, melyre a nőegyrt 
nftlgytagjai oly nagy gonddal készülne-. 
Nemcsak a magunk szórakozásáért 
funem a jótékony cél támogatásán 
is. Gondoljunk arra, hogy milyen so* 
szegenynek gyámolitója. Éppen ezerl 
segitsék meg abban is, hogy se* 
r.yerőtárgya ts sok eladásra vM) 
süteménye vagy egyéb bőven legyen, 
hiszen ez is a jótékonyságot szolgálja. 
Az itt nyaraló vendégekre is számit a 
nőegylet, sőt ezúton kéri megjelenté-
süket ts ha ebben gátolva vannak, 
gondoljanak ezek is a mi szegényeinkie 
akik áldani fogják a róluk való kegyes 
megemlekezést. A fiatalság táncmulat-
ságától is gondoskodva van. Jöjjenek 
el szivesen és mulassanak jól. Ez 
majd fokozza a nőegylet nyári mulat-
ságanak a sikerét. 

A B á l h á z kerti bú tora inak 
állapotára vonatkozólag megkértek 
oennünket annak a közlésére, hogy 
a bálházkertben méltán megkövetel-
heti a közönség, hogy kifogástalar 
szeket kapjon a vendég. És pedif 
nemcsak a kiváltságos, hanem mind^r 
vtndég. Olyan rozoga ülőszékek seho-
sincsenek mint a bálházban. Kertber 
és moziban egyformán. Nem tagad-
hatluk meg ennek a közlését, mer' 
jogos és magunk is ezt tapasztaltuk 

A piac d r á g a s á g a , mely általá-

nos felháborodást kelt, annyiban iga 

zolt, hogy az egész országban ugyan i 
a helyzet és megállapítás szerint a 
tavaszi fagykárok okozta nagyon cse 

kély termés idézi elő, főleg főzelékfélék 
ben. Nyári alma, barack, dinnye bővei 

lesz. 



1&35. julius 2 1 . Kőszeg es Videke 

Az au tók nem dud á l h a t n a k 

Budapesten éjjel és utcakeresztezések-

nél csak 6 kilométeres sebességgel 

szabad közlekedniük. A vidéken se 

ártana ez a rendelkezés. Nyaralóváro-

sunkban különösen. A késó éjjel és 

kora hajnalban közlekedő autóknak és 

különösen motorosoknak semmi okuk 

sincsen tülkölni, püffögni, a pihenőket 

fellármázni. Minden veszély nélkül 

közlekedhetnek. 

Müso r t á b l a jelent meg a Főtérer 

az Elité kávéház mellett, mely jelzi a 

fuvos zenekar által estenkint leadandó 

darabok cimeit, valamint a következő 

térzene időpontját. Ismét egy nagyon 

praktikus újdonság a korzózó közön 

ség részére. 

A he lybe l i t e l e f oná l l omások 

között előfoidult változások miau 

többek kérelmére uj telefonállomás 

jegyzek kerül nyomtatás alá, mely már 

szerdán elkészül és lapunk nyomdá 

jában kapható. Ara 30 fillér. 

Ismét egy szép v i l l áva l t öbb 

a Kaiszral utcaban. Prikopa János-

polgártársunk építtette a nyugdíjba 

vonulás idejere. Nagyon jót sikerül 

épitkezés, mtly tervezőjének ügyes 

seget és jó izlesét mutatja. Milyer 

szepen kialakulna ez az utca, ha b 

többi parcellat is ilyen szép villa 

díszítene. 
A va s á r n ap i m u n k a s z ü n e t e 

a helybeli üzlettulajdonosok pontosar. 
betartottak. Az egyórás üzemről It 
mondtak tr.tg azok is, akik valan 
jogcímen gyakorolhatták volna. Csak 
a húsüzemekre mutatkozott sérelmes 
nek, inkább a logyasztó közönség 
szempontjából, de mire nyilvánvalóvá 
lett az etegedetlenseg, a rendelet mai 
meg is változott, visszaállítván a regi 
állapotot. Ez várható is volt es meg 
fogja követni n.ás változás is, mer 
amióta vasárnapi munkaszünetet ille 
tőleg törvény vagy kormányrendelet 
intézkedett, nyomon követte a kivételes 
elbánás, a sok kivetel után pedig az 
egesznek majdnem összeomlasa. 
tekintetben nem is lesz előbb egyseges 
rend míg tekintet ntlkül bármire, 
szombat estétől hétfő reggelig betar 
tandónak ki nem mondják. Ha masuti 
lehet, miért ne lehetne nálunk is? — 

A va lo r i z á l t é le tb i z tos í t ások 
kifizetését, etsoben a 200 P aluliakat, 
julius elsején kezdettek meg postata 
karekatutaiással. 

Di f tér ia v édoo l t á s a S t e f á n i á b an . 
F. hó 24 en, szeidan d. u. 4 óiakoi 
dilteria-anauxin vedőoltasban resze 
sülhetnek pótlólag mindazok a leg 
alabb második eletevukben levő gyer 
mekek, akiket a junius hóban meg 
taitott rendes évi oltások aikalmavai 
kanyaró vagy más lázas megbetegedes 
bőtbajok, nagyobbfoku testi gyenge 
seg, táplálkozási zavar, stb. miatt be-
oltani nem lehetett. Figyelmeztetnek 
a szülők, hogy még be nem oltoti 
gyermekeiket most teltétlenül hozzák 
el, mert ebben az évben már több 
oltás nem lesz. Az ezután következő 
években pedig rendszeresen csak a 
második eletevükben levő kisdedek 
fognak ditteiia-védőoltásban részesülni 

A ho l nap i o r s z ágos v á s á r az 

esztendő leggyengebbje szokott lenni. 
A vasarokon vásárolni szerető népet 
ilyenkor a gazdasági munka köti le 
otthon, no meg a pénz is most meg 
nagyon gyéren van kéznél. Ha a meg-
szokott eső talaíná megrontani ezt a 
vasári, ez gazdaságilag kétségtelenül 
többet érne mint tz a rendszerint 
meddő nyári vásár. 

A bzécheny i tér t divatba hozták 
a nyaiaiók. Az elhagyatott szigetecske 
szemügyre vettük. Nagyon ráférné töbl 
tisztaság, eby kis virágdísz és egy kis 
locsolás stm ártana. Meglepő milyen 
sokan keresik fel és mert igy van, 
egyenes kötelessege a városnak rendbe 
hozni és rendbe tartani. 

Az ó h á z o rmá t tekintették meg 
? héten a város főmérnöke és a 
urista egylet titkára, a már kész terven 

esetleg eszközlendő változtatásnak 
idejében való feldolgozása végett, ami 

tervbe vett alapkőletétellel áll kap 
csolatban. A terület odafenni 20x12 
meter s igy csak legfeljebb az a 
változás történhetik, hogy a tervbevett 
be:ső férőhelyek egy egy méterrel 
kiszélesithetők. A torony magassága 
esetleg két méteriel emelhető. Mindez 
azonban költségtöbbletet jelent, tehát 
még megfontolandó. A meglevő es 
lebontás után felg>ülemlő építési anyag 
elegendő lesz az orom alatti regi vár-
udvarban megépítendő turistahaz 
céljaira. Az oromra vezető lépcsőzete t 
széleseblre kell átalakítani. A legkö 
zclebbi turisiaegyleii vaiasztmanyi üles 
fog ezzel foglalkozni. 

É lénk au t ó f o rga l om volt vasár 
nap eszlelhetó. A határvámon át 7b 
autó közlekedett, számos gépkocsi 
csak a városba jött es többen végi.; 
mentek a Szabóhegy—Stájtrházi még 
nem egészen kesz, de már hasz 
nálható szerpentiruton. E napokban 
hozzáfognak az Óházaljáig vezetendc 
ut elágazáshoz. 

A léka i hires ö r egv á r megfelelő 

tatarozas után ismét megnyílt a láto-

gató kirándulók számára csekély be 

lépődíj elleneben. A jegyek a vezető 

nél válthatók meg. 

Már iace l l i k i r á n d u l á s o n vettek 
részt 33-an. A „Südturg" állított igen 
kenytlmes kocsit és kiiünő kocsive 
zetőt. A résztvevők meglátogattak 
világhírű kegy helyet ts azután gyö 
ryörü kirándulásokban volt részük * 
Bürgeralpén, a csónakos Eilaf-ho 
es körutazásban annak mesés szép 
vidékére. A Lang-szállóban 2 3 sillin 
ges árban kitűnő szobát kaptak.' Az 
eleimezes feltűnően drága a vengég 
Ifikben, az üzletekben és a piacor 
egyaránt. Kirándulóknak jobb, ha iit-
nontól gondoskodnak Az itaimerő 
vtpdeglőkben nem kifogásolják. Az 
1256 méter magas Bürgeralpén levő 
ragyogó bertndezésü szállóban nem 
drágább semmisem. 

Cj^AlávülL , 
áiiesxMitas 

v^ctcHkjíc GOÜWéf 

dxA* J f Q fillúo 

vymwlhojk^^O fflíór 

Költözködök figyelmébe7 

Világítási és egyéb villamos 

berendezését az uj lakásában 

már most rendelje meg 

Kratochwill Győző 
rádió- és villamossági vallaíkozo 
üzleteben, Varkör 35. szám alatt, 

hol tökéletes , o l csó és megb í z h a t ó 

m u n k á t k ap a r ende l ő . Ugyano t t 

m i n d e n n e m ű ke r ékpá r a lka t részek 

is beszerezhe tők . 

H á z t u l a j d ono sok f igyelmét 
fe lh ív juk a lakóházak átalakításával, 
modernizálásával és tatarozásával kap 
csolatban, nyújtandó adó- és hitel 
kedvezményekre, melyeket a m. kir. 
Pénzügyminisztérium 5830U—1935. sz. 
rendeletevei, az ilyen munkaiatokat 
végeztetni szándékozók reszére, az 
19J5. év végéig biztosított. A hivat-
kozott miniszteri rendelet a városi 
mérnöki hivatalban, erre vonatkozó 
reszletes tájékoztató kerdesekben és 
feleletekben pedig a kőszegi ipartes 
tületben áll az érdeklődőknek rendel-
ktzesére. 

Ki tűnő s zabású uriöllönyök már 

20 pengőtől felfelé kaphatók Zer thofer 
Rezső ruhaáruházában. Férfi és női 
tavaszi kabátok és esőköpenyek nagy 
raktara. Gytrmekruhák, tiroli-nadrágok 
arklik nagy választékban. Gallér-

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

Moz i h i r ek . Ma vasárnap, julius 
21-én Harry Piel nagyszabasu, száza 
d k jubiláris filmjét mutatja be a mozi 
Ezúttal a délután 6 órai előadás is 
rreg lesz tartva, tekintettel a darat 
nagyszerű voltáia, amelynek cime 
„A cirkusz hercege". Impozáns mu 
tatványokban és izgalmas fordulatok 
ban bővelkedő film, melynek főér 
dekessége Harry Piel pompás artista 
rrutatványri a nagyszerűen idomított 
állatokkal. 

Sok szó hangzo t t el eddig és 
sok szó fog még elhangzani a város 
által tervbe vett nagyszabású gyü-
mölcsös létesítése körül. Sok szó 
hangzott el mellette, sok szó ellene 
Fantasztikus befektetési költségekről 
nagyösszegü ráfizetésekről az egyik 
oldalon, a másik oldalon viszon 
szép jövedelemről beszélnek. Sajnos 
csak beszélnek. Beszélnek akkor 
amikor sem a költségvetésről, sem i 
várható jövedelmezőségről nem hallót 
tunk még semmit sem, semmiféle-
adat még nem áll a nagyközönség 
rendelkezésére, ugy hogy sajnos azt 
kell megállapítanunk, hogy ezek 
sűrűn elhangzó kritikák minden reális 
bázis hiányaban szenvednek. Több 
nyire csak odadobott jelszavak, ame 
lyek a tárgyilagos, komoly megfontolt 
ságtói és mondjuk meg őszintén, í 
hozzáértéstől is elég messze állanak 
Lássuk csak mi is történt eddig. Az 
történt eddig, hogy a város képviselő 
testülete elvben elhatározta, hogy egy 
kb. 60 holdas gyümölcsöst létesit. 
Hogy hol, errevonatkozólag még nin-
csen döntés, aanak eldöntését egy 
szakemberekből álló bizottságtól teszi 
függővé. Hogy a város vezetősége 
egy gyümölcsös létesítésével jött, 
azért tette, mert mint közludomásu, a 
kőszegi gyümölcs rendkívüli zamatos 
ságanál fogva messzevidéken kedveit 
és keresett és mert az a meggyőző-
dése, hogy az eddigi gyümölcster 
mesztésünk nagy általánosságban nem 
ár helyes uton. A kereseti lehetősé-
geket ezen a téren az állal, hogy a 
élesítendő városi gyümölcsöst szak-

ember fogja vezetni, akinek révén a 
sajnos eleggé elhanyagolt termesztés 
dővel sokkal egészségesebb irányba 
erelődik, nagy mértékben fokozni 
ogja. Nagy tömegben előállított szép, 

egészséges, tiszta és amellett bármely 
más vidéknek kevésbbé zamatos gyü 
mölcsével könnyen versenyezhető első-
rangú kőszegi gyümölcsnek pedig 
mindig lesz keletje és olyan lehető 
ségek alakulhatnak ki, amelyek elő-
nyösen befolyásolhatják sivár gazda 
sági helyzetünket. Ami mármost a 
befektetési költségeket illeti, mind 
ddig még nem vált ismeretessé, hogy 

hol, milyen helyen lenne a gyümöl 
csös létesítve, pontos számitasokat kötött. 

csinálni nem lehet. Jóval kevesebb 
volna, ha város saját földjein, viszont 
jóVHI drágább lenne, ha olyant vásá-
olnia kellene. Tehát a földterületet 

egyelőre számításon kivül kell hagyni 
még abból a szempontból is, hogy 
annak felhasználása, megművelése, 
gyümölcsfák elültetésére alkalmassá 
tetele mekkora összeget fog igényelni. 
Maguk a csemetek és pedig kb. 4000, 
darabonkénti 40 filleres árban kap-
hatók, ami 1600 pengőt tenne, plusz 
szállítási költségek. Ültetési költségek 
es karózás 1000— 2000 P. A szüksé-
ges bekerítése az 50 holdas gyümöl-
csösnek (8000 méter), a fát természe-
tesen a város adná, kb. 10—15.000 
P. Számításba veendők még az épü-
letek : szerszámkamara, gyümölcsbe-
raktározó helyiség, esetleg kertészlak. 
Vizről való gondoskodás. Ezek vol-
nának a főtételek. Az első 6—8 év-
ben jövedelemre számítani nem lehet. 
Sőt ezekben az években csak kiadá-
sok vannak és pedig a talaj állandó 
rendbentartása, időközönkénti trágyá-
zása, a kertész fizetése, hiányok pót-
lása, kamat, stb., mely kiadások azon-
ban szakemberek véleménye szerint 
köztes termesztéssel ellen&ulyoihatók. 
Államsegély címén holdanként 200 
pengőt, tehát 10 000 pengőt kapnánk, 
ami azt bizonyítja, hogy maga az 
allam is mindent elkövet, csakhogy 
az évről-évre fokozódó szükségletet, 
magában az országban állithassuk elő 
és ne szoruljunk rá a külföldről való 
behozatalra. Jelen fejtegetésünk semmi-
kép sem célozza a propagandacsiná-
ast, csak ráakarunk mutatni arra, 
hogy a befektetés korántsem igényel 
akkora összeget, mint ahogy azt vgyes 
„szakemberek" feltüntetni szeretik, 
örül jünk annak, hogy a város vezető-
sége nem ölbetett kezekkel nézi a 
viiág folyását, hanem uj kereseti lehe-
tősegek felkutatásán fáradozik és 
fizzunk abban, hogy igazi szakem-
berek meghallgatása es pontos szá-
mitások nélkül nem fogja a városi 
gyümölcsös felállítását ajanlani illetve 
keresztülvinni. Jó volna azonban a 
szakvéleményeket minél előbb kikérni, 
ezek alapján a számításokat megejteni, 
ermészetesen figyelembe véve a sajnos 

elnemkerülhető meddőeveket is, mert 
ha kedvező a szakemberek véleménye, 
kar volna minden percnyi késede-
lemért. 

Rendk í vü l i megyegyű l és lesz 
e hó 23 án oly napirenddel, melyből 
meg nem állapitható, mi benne a rend-
kívüli sürgős. Hét tárgya között van 
a Lukácsház—Velemi vicinális ut meg-
hosszabbítása is. 

1252 lap je len ik meg Magyar-

ors z ágon . Ebből 68 a napilap, 315 

a heti és óf>3 a havi, 270 nem időhöz 
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D y d r i hőségben 
a ha/ai 

MOHAI ÁGNES 
forrás 

termeszetes szénsavas gyógyvize 
nemcsak f e I ü d i I, de javítja 
az idegrendszer tevékenységet és 
megakadalyozza a gyomorégést 
Kérjük tehát mindenütt borhoz is 
ezt a kiváló, népszerű á rban 
forgalomba l<erüló hazai termé-
szetes szénsavas asztali- es gyógy-
vizet, mert nemcsak üdít , de 

gyógyí t Is. 

A MOHAI ÁGNES FORRÁS 
gyógyv ize hatásos vesekő bán-

ta lmakná l és köszvénybajok-

n (I is. 

Forráskeze löség : MOHA. 
Fejér megye. 

í 

Gyümölcs terme lőke t érint 
ügyek. Gyümölcsfa es szőlő rovar 
kártevői és gombabetegségei ellem 
védekezés julius hóban veszendő mun 
kálatok alma- és körtefákon: hernyó 
fogó kötelek 10 naponkénti kicserélés* 
rágókártevők ellen Vinarsittal, szivó-
kártevŐk ellen (pajzstetü) Nikotinnel 
kell permetezni Yértetil elleni védeke 
zés miatt az elnökség az e^esz város 
területén annyi feketedarazs it helyez 't 
el, hogy a vértetüt mindenhol teljes n 
el fogja pusztítani. A sz5lö összes 
betegségei és ellenségei ellen: 2 sza-
zaiékos botdói lé illetve 1 4 százalékos 
Vinarsittal való permetezés 

Velem község most Kőszegnek 
az, ami régente Rőtfalva volt: kedveit 
kirándulóhelye. Gyalog, autón, moto 
ron, kerekpáron száznál többen voltak. 
Szombathelyről is sokan, az ott tá 
borozó cserkészekkel és az ünneplőben 
csatlakozó falubeliekkel igazán, pom 
pás, szines képet nyújtott, hatvá-
nyozva a remekfekvésü strandot kö 
rülövező magaslatok gyönyörű össz-
benyomásával. Számos kecses villa is 
tarkítja a dombokat és a két vendégé 
jó kiszolgálása is vonzóerővel bir. 
Olyan a strandja, mint egy kis ten-
gerszem A nyaralók jól érzik magu 
kat szereny lakásaikban és a még 
szerényebb strandon. Mert minden 
szépségé mellett is sok a kívánnivaló 
Vize túlságosan hideg és nagyon za-
varos. Lakásvilágítás petróleum, utai 
porosak, a klóviszonyok nagyon pri 
mitiv-k. Mégis nagyon megelégedettek 
az ottlakók. Ilyenek az emberek. Ná 
lünk *>zer a kifogás és még több a? 
igénylés. Persze kulturv..rosban többéi 
követeinek Pedig ott aránylag drá 
gább az elhelyezkedés. Érzi ezt ÍI 
községi elöljáróság. Már beszél a 
strandfürdőviz leszüreséről, zuhany 
létesitésérll, sót villamosvilágitás be 
vezeteséről is. Csak rajta. Érdemes 
hely. Kőszeg fekvése is kedvezőbbé 
alakulhatott volna, ha a múltban nem 
a halottak kerültek volna a hegy felé 
De ha az élők a viz mellé húzódtak, 
most már igyekezni kell ezt a vizet 
olyan strandfürdő létesítésére felhasz 
•álnl , mely egy nyaraló városhoz 
méltó legyen. Nem kicsinyeljük le a 
meglevőt, de be kell látni, hogy a 
mai strar.dfürdőkonkurrencia melle i 
meg nem állhat. Idegenforgalmi városi 
bizottság! Kezdjük mielőbb a tár 
gyalást a hullámstrandfürdő ügyében 

Au tóbusz k i r á ndu l á son vet" 
részt f.hó lö-án és 17 én 36 szolnok 
cserkészek parancsnokuk vezetésével 
Rőt- Wien Semmering- Rax klrándu 
lás volt a derék szolnokiak útirány < 

A l eg i dősebb püspök , Kraunit/ 
Kálmán veszprémi felszentelt helyiaru 
püspök, 94 éves korában elhunyi 
Utolsó napig magas délceg alakj 
megjelent rendes püspökvári sétáján 

Vas á r n ap dé lu t án cserkész 
futbailmerkőzés volt a KSE sport 
telepén. Szolnok—Szentes 6:0 (4:0) 
A szolr.oki fiuk megérdemelten győztek 
i Velemben táborozó szentesiek ellen 
Belső csatáraik es a centerhalfjuk egess 
szépen játszottak, a szentesieknél a 
center és a cenierhalf tetszett, de mint 
együttes a szentesi cs?pat még gyenge 
Az első félid t .szolnoki" biró, mig 
i másodikat Valent dr. vezette 

200 magyar gyermek ment 

O laszországba nyaralni Musso'im 

neghivására. 

A miniszterelnök egy bölcs 
v é l eménye : A tőke és 1 munka közti 
hircba nemz. fpoli'.ikai szempontból 
igazságot kell teremteni és ezt az 
igazságot teremteni hivatva van az 
rd-kktpvis leti u n d z- r, amelyben 

runka dó és munkavállaló között i 
'•íróságok fog-j'k eldönteni az igaz 
sngot, amely'.en nem lesz sztrájk, 
ímelyben a munkás védelme egész 
s,-gugyi gazdasági szempontból egy 
»»ant b»/tt»H!va van, amelyben a tőke 
szabad érvényesülésének biztosltásá 
rol is gondoskodni kivánok, amely-
ben a mu .kaközvetités nem a szak 
szervezetek terreirisztikus fellépésétő1 

lesz függővé teve 

Ezennel szíves tudomására 

hozzuk nagyérdemű vevő-

közönségünknek, hogy 

Lengyel Dezsone. Kőszeg, Kirá ly-üt 1, 
alatti lakos már n e m á l l 

c é g ü n k s z o l g á l a t á b a n 

és ezért Singer varrógépekre 

megrendeléseket felvenni 

nem jogosult. 

Szombathely, 1935. julius 19. 

Teljes tisztelettel 

SINGER varrógép részvénytársaság 
Szombathely, Király-ut 1. 

A „Nyugatmagyarország 4 4 szom 
bathelyi hétfői lapról megírtuk, hogy 
az a furcsa helyzet állott elő, hogy 
Gerő Manó szerkesztőtől megvette 
lapot Geszner Márton ügyvéd és ez is 
megjelenteti meg a régi laptulajdonos 
is, mert a sajtóiroda nem járult hozzá 
a kiadó személyében történt változás-
hoz. Az uj tulajdonos az alispán ellen 
súlyos támadást intézett e miatt, aki 
bűnvádi feljelentést tett ellene. 

Keresztes-Fischer belügyminisz-
ter tudvalevőleg nyugalomba vonult 
íz uj Gömbös-kormány alakulásakor. 
Most tudódott ki, hogy nem ment 
nyugalomba. Feleségül vette Özv. 
Kosch Rezsőnét szül. Kovách Anna 
leánygimnáziumi tanárnőt. Budapesten 
fognak lakni 

A debreceni po lgá rmes te r rég-
huzódó fegyelmi ügyét végre befejez 
ték legfelsőbb fokon. Kényszernyug-
dijazásra szól azzal indokolva, hogy 
fegyelmileg büntetett főnök nem ma 
radhat meg felelősséggel és ellenőr 
zessel járó állásban. 

A sopron i Löverben a strand 
fürdő közelében nagyméretű uj uszodát 
epitenek. 

Káro ly k irá ly emlékezetére 
Tihanyban augusztus 15 én nagysza-
bású emlékünnepély lesz, melyre ked 
vezményesen lehet utazni egybekötve 
Siófok látogatásával. 

Az osz t rák res taurác ió képezte 
i tanácskozás tárgyát Sinaj^ban a 
román királynál Aggodalommal van 
nak az osztrák politikai irányzat miatt, 
nerl a régi monarchia visszaállításától 

félnek. Csehország álláspontja az, 
nogy inkább az osztrák önállóság 
mint a németekhez való csatlakozás. 

Fedák Sári most küldi szét el 

marad' hollywoodi postáját a Színházi 

Étet utján barátainak es ellenségeinek. 

Ezek a levelek, amelyeket a Színházi 

Élet uj szama kezd közölni, minden' 

őszintén eimonanak. — Egész seren 

szenzációs cikk és riport sorakozik 

ezenkívül a lap uj számában. Httvany 

Lili mozibeszámolója, Megyeri Stri 

cikkében hires nők nyilatkozna a nők 

TŐI. — „Szerencse számtan" cimmei 

uj játékra tanítja meg olvasóit a lap 

A darabmelléklet a' Király Színház 

vidám sikere, a Szépségkirálynő 

Sok erdekes cikken és novellán és gyö 

nyöiü képeken kivül 64 o'd ílas R idió-

.ilághiradó.kézimunk )melléklet és 32 o! 

dalas gyermekújság van még a Színházi 

É et uj számában, amelynek ára 60 fill 

Előfizetési dij '/«*vre 6 50 pen^ő. K ip 

ható RóthJ.*nö kö iyvkereskedésőben 

A köz lekedésrő l angol statisz 

tika att mutatja ki, hogy a vasuioti 

9 millió utasra esik egy halálos bal 

eset es minden 3 millióra egy sebesülés. 

Az égbo l tozatró l térkép van 

készülőben. 11 000 fényképlemez keh 

hozzá, amiből 8 000 mar készen van 

Sárvár hősi emlékmüvé t a 

templom előtti téren allit|ák fel. Tóth 

István szobrászművész alkotja a nagy 

lovas bronzszobrot. 

A nagykan izsa i strandfürdő-
ben külön kizárólagos női órákat 
vezettek be, de pár napra rá meg 
-tellett szüntetni, mert csak 3—4 nő 
htogatta 

Az uj ango l c soda repü l őgépek 

p;!óta nélkül közlekednek 20j0 kiio 
neieres sebességgel. Olyan átlyukasz-
tott tekercs irányítja, amilyen a régi 
gramofonok lemeze volt, vagy az 
elektromos zongoránál használtak. Ott 
dob le bombát, ahol e tekercsen mee-
lelölve van. Postaszállitáshoz tervezik. 
A londoni posta pár óra alatt kerül 
h t New-Yorkba. 

Az osz t rák Nemzet i Bank 
aranyfedezete 32% ról 36% ra emel-
kedett. 

Az osz t rák kancel lar szombati 
autószerencsétlenségéről még mult 
számunkban adtunk hirt. Elsők vol-
tunk a híradásban, mert a délutár 
történt esetet még aznap közöltük. A 
balesetnél elhunyt feleségét a kan 
cellárnak ke dden temették óriási részvet 
nellett. Megsebesült fiát még gyógy 
kezelik, szintúgy a sofőrt is. 

Mussol in i Abessz i n l ába repült , 

hogy a hadsereghez buzditó beszedet 
intezzen. 

A tata i s z é n b á n y á k b a n tüz 
támadt. Továbbterjedésének meggát 
lására egy mérnök három bányaműn 
kassal szállt le a tárnába, akik el 
pusztultak. Az utánuk lebocsátkozók 
holian találtak rájuk. 180 méteres 
lángok törtek elő és két napon át 
óriási füstfelhők boritották el az egész 
bányaterületet. Még mindig dolgoz-
nak a tüz elfojtásán. 

S z a b a d d á tették az Ausz t r i ába 
u tazás t és felár nélkül kaphatják a 
sillinget hozzá, akik orvosilag igazoljak 
szükségét. Kölcsönös kereskedelmi 
erdekek miatt. 

A pár i zs i vasá rnap i nagy tün 
tetésben 800.000 en vettek részt. A 
tüntetés amellett nyilvánult meg, 
hogy a franciák ragaszkodnak a de-
nokráciához és szabadsághoz és ren 
tűrnek semmifele diktatúrát. A tüntetés 
példás rendben folyt le. 

Tiz m i l l i á rdda l csökkent i 
F ranc i ao rszág az állambud^etet. 
Laval miniszterelnök rádión fogja 
ismertetni miként. A magas fizetéseket 
átlag 10%-ra akarja csökkenteni és a 
közszükségleti cikkek árait 20%-al 
olcsóbbitani. 

J a p á n n a l te le fonösszeköt te tés 
lött létre. 129 28 P-ért lehet három 
percig beszélni. 

Két és fél l i ter sört ivott 34 
m á s o d p e r c alatt egy amer i ka i cs,.pos 
es ezzel i v ó b a j n o k lett. 

Egy m i l l i ó t ö rök vándorol ki 

R o m á n i á b ó l török földre. V a g y o n u k a t 
n a j u k k a l vitték. I nga t l ana ika t eladták. 

Hivatalos rovat. 
Az ipartörvény elrendeli, hogy 

nind en üzlettulajdonos köteles az 

izMhelyiségének külső részén alkal-

mazandó cégtáblán családi és utónevét 

feltüntetni. Felhivom az üsszes érde-

xelt kereskedőket és iparosokat, hogy 

• törvény e rendelkezését folyó év 

IUIIUS hó végéig annál is inkább 

najtsá< végre, mert hatóságom hely-

színi vizsgálat utján fog meggyőződést 

szerezni arról, howy a törvény ezen 

intézkedését mind?n kereskedő és 

iparos fojanatositotta-e és a mulasz-

tó ellen kihágási eljárás inda! meg. 

Közlöm a város közönségével, 
hogy a m. kir. Kereskedelmi Miniszter 
Ur a vasárnapi munkaszünetre vonat-
KO/ólag kiadott legutóbbi rendelkezését 
od i módosította, hogy a húsiparra 
vonatkozólag változatlanul a rendelet 
Kiadasa előtt érvényben volt szybályok 
íz irányadók. A mészárszékek tehát 
ovábbra is vasárnap reggel 6 órától 
10 óráig nyitva tarthatók. 

Közhirré teszem, hogy Kőszegen 
a sertések között sertésorDánc lépett 
fel. A legszigorúbban elrendelem, hogy 
mindenki tartozik sertésri megbetege-
déseit hatóságomnál bejelenteni, illetve 
a kényszrrölésre a városi állatorvostól 
engedelyt kérni. Akinek udvarában a 
sertésorbánc megállapítást nyer, tar-
tozik a szakközegem által adott zárlati 
es fertötlenitési utasításokat a törvé-
nyes következmények terhe mellett a 
Lgpontösabban betartani. Elrendelem 
egyúttal, hogy a sertéskereskedőknek, 
miskárólóknak és mészárosoknak a 
lezárt udvarokba belépni tilos. 

dr. v i téz Nagy Mik lós 

polgármester 

Ipartestületi közlemények. 
Ismetelten közöljük tagjainkkal, 

hogy a mérsékelt költségekkel igénybe 

vehető Hevizsztandrási iparos gyógy-

házhan, a hátralevő fürdőidényre a 

csoportbeosztás következő: 

V. csopcrt tart au.usztus 12 30 ig. 

VI „ „ szept- 2 20 ig. 

VII . „ szept. 23 okt. 11 ig. 

VIII. „ . okt. 14 nov. 1 ig. 
Idények az egyes csoportok kúrá-

jának megkezdése előtt 10-12 nappal 
előbb jelentendő be az ipartestület út-
ján 

Ipar testü let i e l nökség . 

E l a d ó 
emeletes h á z kerttel P 13.000, — 

fö ldsz in tes csa lád i h á z kerttel 

P 10.000. — S Z O V J A K Dr . 

i E U E K T U O 
J B I O S K O P H A N O O SJ 

M O Z I 

Nyomatott Rónay Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 

Vasá rnap . j u l i us 21-én : 

Ma három előadás t 

Délután 3, 6 és este 9 órakor. 

Kiváló slágtrfilm! 

A CIRKUSZ HERCEGE 
H A R R Y P1EL 100. jubiláris filmje 

Irta, rendelte és jatsza : HARRY PIEL 
A többi főszerepekben : SUSI LANNER 
HILDE HILDEBRAND, HANS JUN-
KERMANN, és az idomított állatok 

És a k i sé rőműsor . 
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