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ELv j í ÁR egynegyed év re : 

Helyben ha- i szá l l í tva 1-40 Pengő 

Vidékre postán 1*80 Pengő 

Külföldre e^y evre 5 dollár 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : 

RÓNAY FRIOVES 
Várkör 39. sz. Telefonszám 23. 

Hirdetések m i l imétersoronk in t 6 f i l l é r . 

Hirdetések d i j a e lőre f i ze tendő , 

Nyilt tér sora 40 f i l lér . 
Szövegközö t t i rek l ámn i r sora 20 f i l lér . 

Gyümölcstermelés. 
Mult héten a hírrovatba szorult 

egy gyümölcstermesztő polgár 

t á r s u n k cikke a város által tervbe 

vett gyümölcstelep ügyében, mely 

némely részében ugyan eltérő a 

mi részünkről fejtegetett nézettől, 

de mindenesetre figyelmetérdemlő 

véleménymegnyilvánulás fontos az 

ügy felett. Olyan, mely arra al-

kalmas, hogy az abban kifejezett 

elgondolás a döntés órájában 

a l a p u l szolgáljon. Tulajdonképen 

nem is nagyon eltérő a mi lapunk-

állásfoglalásától, hanem inkább 

óvatosságra intő anyagi szem-

pontból. 

Alkalomszerűnek véljük emellett 

közzétenni Pesthy Pál nyug 

igazsáizügyminisztemek most meg-

jelent cikkét, mely ugyanezt a 

tárgyat még mas irányban is 

megvilágítja.^ 

A cikk szószeri nt a következő: 
„E »y nagyon érdekes könyv 

van előttem, Bjke László: „ 
magy-ír gyümölcs jövője" cimtl 
k nyvt, >;ely vegteienül érdekes 
ad tok t tarUilm"/. e^ész Eiróp-« 
L YÜ '"Ö cstermelesére és a mi -vü-
mí cslermesztésünkre vonatkozó 
la^. N e n akarok itt masia ra-
mutatni, mint arra, hoty a mi 
sző őexportunk 1930—33-ig 176 
millióról K5 millióra csökkent és 
h i keressük ennek okát, ez az. 
hogy más országok csemege 
sz lőben, r inket igenis túlhalad 
tak és mi elmaradtunk. Öui^iria 
1928-ban 9521 métermázsa sző:, 
exportált, lí<34 ben p >dig 370.000 
métermázsát. Mi az oka ennek ? 
Az, hogy Bulgáriának van ety 
sz jlufaja, bizonyos Afusz Ali, 
ame)lyel lekonku<rálja a mi sző 
lónkét és minden külföldi gyü 
mölcstermelést. Ebben az irányban 

a földmüvelesügyi miniszter 
helyesen választotta ezt az irányi 
- mi nagyon sok eredményt ér-
hetünk el. Amint ez a könyv 
rr.ondja, a cseresznye, a meggy 
a szilva, a kajszinbarack és az 
őszibarack azok a gyümölcsf ajták, 
amelyekben a mi gyümölcsünk 
számára a külföldön versenytárs 
nincs, amelyekkel korlátlan ered-
ményeket tudunk elérni. Itt is 
vannak azonban nehézségek. A 
mult évben például, az angol 
piacon megállapították, hogy 
nincs olyan izes gyümölcs a 
világon, mint a magyar őszi 
barack és hetenkint husz vagon 
nal rendeltek belőle, viszont a mi 
összes szállítási lehetőségünk az 
egész szezonban tizenkét vágón 
volt. A földmüvelésügyi minisz-
tériumnak tehát ezeket az adatok 
nak alapján kell irányítania a 
gyümölcstermesztést. 

Itt azonban lenne egy kérésem 
a föld nüvelésügyi miniszter úr-
hoz. Nevezetesen az a szisztéma, 
ahogyan a föld níivelésügyi mi 
niszterium a gyümölcstermesztést 
eiő akarja mozdítani, az a pro-
tezsáló szisztéma, ugy nyilvánul 
meg, ho^y ha valaki jelentkezik 
azzal, hogy gyümölcsöst akar 
telepíteni, akkor a földnüvelés-
ügyi miniszter megnézeti, hogy 
alkalmas e és milyen gyümölcs 
termesztésére alkalmas a h *ly, és 
ha kedvdző a megállapítás, akkor 
az illetőt segiti a gyümölcster 
mesztésben. Eit én kielégítő me-
tódusnak nem tartom, mert, ha 
mi el akarjuk érni azt a célt, 
amelyet a gyü nölcster.mesztéssel 
magunk elé tüztünk, ezt csak 
ugy érhetjük el, ha a földmüveles-
ügyi miniszter nem egyenkint 
protezsálja a termelőket, hanem 
irányítottan, egész vidéke.ket keres 
V\ és n-optgáló mód j n hit u h 
hogy egy területen, egy össze 
függő, n igy terü'et n vezettesse-, 
be ei a gyümölcster m-.sztes E'.ő 
szőr a ved.kezés szempontjából, 
másod .zot a kezelés azonossága 
szempontjából, harnadszor azért, 
mert, ha ni eitől ered néiyt 
akarunk várni és a külföldi 
ak.irun1-: xpjrtálni ehhez m * 
k II teremtenünk a i ; H e l ö 'tv 
r ndez sek t síb., ezt p dig csa> 
bizonyos köz önti kezelés utján 
I *szünk képesek 'tegvalósitani 
Nagv vidé>vek konplexumtt kel 
léha' létrehoznunk, mert csak 
ezzel tudiu< elerni a me felelő 
er- d ményt." 

Egy nagy igazság van ebben 

lefektetve. Az tudniillik, hogv nem 

az államsegélyre spekuláló ter-

melésre jelentkezőket kell figye-

lembe venni, hanem • az állam 

szakértője maga valassza ki azt 

a vidéket, mely gyümölcsterme-

lésre hivatott és ott terjessze el 

azon gyümölcsfajok termesztését, 

melyek jobb értékesítésre alkal-

masak. 

Ehhez még azt füzzük hozza, 

hogy nemcsak megválassza a 

területet, hanem ott, ahol azt ki-

jelöli, ne várja a jelentkezéseket 

hanem-az allami segítség minden 

eszközével támogassa ugy, hogy 

irányított gyümölcstermelő prog-

ramja okvetlen eredménnyel is 

járjon. 

Semmi kétség, hogyha ilyen 

területkiválasztás történik, Kőszeg 

területe is benne lesz. I t t egy 

századnál régebben legnemesebb 

fajú gyümölcs terem, mely min-

denkor kiválóságánál fogva még 

az ország hatarain tul is köz-

ismertté lett. Akik valaha gyü-

mölcstermesztéssel vagy expor-

Egyes számára 10 f i ' lér 

tálassal foglalkoztak, könnyen 

talállak vevőkre. Eives fajták 

olyan közkedveltté ttek, hogy 

bizonyos fogyasztók vagy keres-

kedők évről-évre kötötték le a szállí-

tást minden megszerezhető meny-

nyiségben. 

Csak éppen az volt a baj, 

hogv a szállítóképességen akadt 

meg az eladás és export és végre 

leszorultak a kofák kicsinybeni 

közvetítő átvételére, vagy a helyi 

piacon való elárusitásra. Egyetlen 

termelő, aki egyazonfajtákból a 

jó termés folytán nagyobb mennyi-

ségekhez jutott, azonnal jó vevőre 

táléit az egészre. 

Az a gyümölcstermelés, mely 

valóban ugy az államra, mind a 

termesztőre nézve hasznos legyen, 

csík ugy érheti el célját és gaz-

da agi jelentőségét, ha a fogyasz-

tás igényeit teljesen kielégíteni 

tudja. 

Ha az állam adófizető alanyai 

nak jólétét előmozdítani akarja 

és igy az állam közgazdasági 

érdekeit is, akkor ne sajnáljon 

néhanv százezer pengőt erre a 

célra az állam költségvetéséb' 

ne yezni és a gyümölcstermelést 

olv hathatós eszközökkel előbbre 

vinni, hogv e helyes irányba 

tereléssel a kitűzött cél elérhető 

legyen. 

Sem közületek, sem egyesek 

nem hozhatnak e célra nagyobb 

aldozatokat, mert túlterheltek, 

tőkeszegények, vagy elszegénye-

dettek. 

Az állam segitse a termelőket 

e célra kiszemelt körzetben és 

ugyanott állítsa be az állam 

szakközege az okszerű kezelés 

szigorú felügyeletét. Akik nem 

alkalmazkodnak, azok kizáratnak 

az értékesítés előnyeiből. 

A mi városunkra nézve nagy 

gazdasági érdekkel bír egy ilyen 

körzetbe való bekapcsolása. Azóta, 

hogy a szerencsétlen határviszo-

nyok, a gazdasági izoláltság 

olyan nagyon szűkre szorította 

itt a megélhetési viszonyokat és 

annyi gondot ró az egyedekre, 

ami a közületre is érezteti káros 

hatását, nem szabad megelégedni 

a néhány gyár és iskola forgal-

mából és pár heti nyaralási évad-

ból eredő nagyon sovány kere-

settel. Gyarapítani kell a kereseti 

forrásokat minden téren, ahol ez 

lehetséges és el kell ismernie min-

denkinek, hogy a gyümölcster-

mesztés a mi számunkra a leg-

jövedelmezőbb foglalkozas és a 

legbiztosabb alap a belehelyezett 

munka és szorgalom gyümölcsöz-

tetésére. 

JFl naaralók észrevételei. 
Multheti vezércikkünk fílhivást 

tartalmazott az itt ny in lókhoz . Kértük, 
irják meg mivel vannak megelégedve 
és mi ellen van észrevételük hogy 
'bből oku'jon a város é> mindenki, 
íkit illet. 

Jölt is szép s z á n n i ! észrevétel, 
de sajátságos, egy sem irja, mivel van 
negelégedve, esik azt, hDgy mi 
nincs i.myére. O.yanok ezek a nya-
ralók mint a férjek a háztartásban. 
Elismerő szavú soha nincsen, de a 
egkisebb nemtetsző m*r megrovást 
vált ki. Ez nem baj. |ól van ez igy. 

hogy me s» 
az rendben 

\ h'izastárs is i*y érti 
amit nem kifogásolnak, 
van. Ren1 >en van ! 

Felso-oljuk azon r e nden amint 
leérkeztek. 

1. A v\rost az erd5höz közelebb 
vinni nen lehet, de az erdM a város-
n z igen. Ezt t'gyék meg. 

2. Csatornázás, vízvezeték kell 
nég ennek a szép városnak és azonnal 
<étszeresére fog emelkedni a idegen-
forgalom. 

3. Hit annyira m?g van minden, 
logy már csak a zenepavillon a leg-
sürgősebb? 

4. Azért amiért olyan sok in járnak 
i velemi strandra, az ne jelentse azt, 
hogv épp n olyat kívánnak itt is. Itt 
olyanra van szükség, aminőt a helyi 
lapban olvastam. Nagy pirk közepén 
és ha lehet fedett medencével, ákkor 
minden időben hasznílható. 

5. M ért aszfaltoznak a nyaralók 
tiszteletére? Ismerjük mi ezt í bűzt. 
Hoz?.á vagyunk szokva egész esztendőn 
^az , de az írt itt szívesen lenondunk 
róla. 

6. A fürdőszoba a legjobb befek-
•etés. ö iszáz pengőből megcsinálható. 
M'ndei lakás havonkint 10 oen^ővel 
többet ér S végre a helybeli lakósok 
is csak fürdenek? Vagy nem? — 

7. Arnvas sétautat kérünk a 
Szabóhegy felé. Akkor azutá.i egy-
szerre megindul ott az építkezés. De 
Mőbb oldják meg a vizkérdést, mert 

az még annál is fontosabb. 
8. A szélcsendes, illatos Király-

völgyben építsenek szállót és jókocsi-
u'at. E?: lenne ám a keresett he<y! 

9. Kálvária alatti villasorban látom 
a város jövő idegenforgalmi kialaku-
lását jó irányban és az alsó réten 
egmod?rnebb berendezésű huKám-
strandfürdőt. Nagv szerű eszme. Csi-
náljuk meg. 

10. A kisebb házakban is elég 
|ó lakások lennének, ha a W. C kér 
dést és trágyaelhelyezést rendeznék. 

11. Nem is hittem volna, hogy 
<őszeg éjjeli élete olyan zajos. I jaz 
a főúton lakom, itt legmozgalmasabb, 
le éjjeli lármának még sem szabadna 

lenni. -A 
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Keszeg es Vidéke 1935. julius 28. 

12. N'err kapni teiet sem a Szabó 
hegyen, sem az Andalgónál. P i du 
semmiféle kockázat nem jár vele. Ha 
nem fogy el tejnek, elfogy másnap 
aludtit jntk, harmadnap túrónak, rneg 
késóbb sajtnak. Nyaraló városban a. 
uzsonázó helyeken nem volna szabi d 
hiányozni. Mar a gyerekek miatt sen 
Gyürrölcsitalokat is il'enek tartani Jo 
jövedelmez és hónapokig eláll. 

13. A cégéres borkimérőkben 
kapható burgundi bor igt n zamatos 
jóizü. De miért a lakásokban és kapu 
szinben ir.éiik ? Nem lenne jobb egy 
a termelőktől fenntartón együitef 
úgynevezett alló kimérő városi üzlet 
ben? aho' egy falat jó kenyeret is 
kapni hozzá". 

14. Látni, 1 ogy az etdei utak u 
jelzést kc.ptak, de miért marid ez e 
az alsó érdiben, hol kényelmestbt 
a séta a hegyet mtgmászni ntn 
tudóknak. 

15. Ha a rerdőiségtn csak L'l 
fi lkr a halárátlépési jegy megszerzése, 
inert kell a varosházán mtg külői 
40 filléit fizetni. Személytnkint ez sok, 
különösen a csalados nyaralónak. 

16. A gyönyörű intézeti patkot 
kapus őrzi. Jól teszi, de url közön 
segtől ne követeljen telépő igazolványt. 

• 
A löbbit majd jövő héten folytai, 

juk, addig is szívesen fogadjuk a 
további észrevételeket. 

Hermán Ottó életének 

kőszegi vonatkozásai. 
Ez evbtn van ctntenáiiuma Heirrar 

Oltó a regy tudós születesim k. Tu 
d m á r y o s n unkásstgaval \í!ágh: ü u 
vall és nozgfclnas fcitttntk kb. n asft 
evét h í s z tg tn elte le. Autódidakt; 
volt, aki na^dr.ttr. azt n or dhati ánk 
n i rden iskolai képzettstg ntlküi ; 
n í ^ a ntn éten paiailrr adóssá kt 
ptz l t ki n agót. Fen űvti a pókokról 
haii szálról, f stogla.ke zístól szClr.i k 
nselytk ugy táigyi, mir.d nyelvi szem 
por t tó l is k ilogfcsia an ren tkn űvti ; 
szakiicdalcn nak, s középiskolai tan 
könyvekben is i ü i i r szerepelnek 
» j t r elvtrytk bt ldl t . fcztrkivin m j . 
izan talan kfnyvtt t i t i t i r é l t tb l 
cikket itt. 

Eseményekben g?zdpg életi 
Lairbrtcht Kálmán „ H u m í n Ottó' 
ciir.ú n unkájában gyönyörűm írja lt 
Mir.ktt szük«éséntk centeráriun; 
aikc.ln;ból inktbb csak kőszegi vo 
naikozisai ttdtktlnek Itteni tartóz-
kodása idt jtból t lt i i iója csak kevtsei 
teszel, eztn ötömrrtl l a g í dü i r ir.i^ 
az alkalmat, mikor ludomásorrr 
jutóit, hogy Kőszegi Józsi f ny rerdőr 
kapitany, ki a nagy tudóst személye 
stn isn trle ts dr. Visnya Alí dár, ki 
Hermán Ollónak nagy rajongója 
tddig mtg nem isméit adattal ren-
delkeznek. 

bzives k^zleseiket hasznalom fel 
tz alabbiakban. 

Hermán Oltó szepességi szász 
családból származott. Atyja korai 
halála miatt tanulmányait abba keilett 
hagynia es igy Becsbe került lakatoc-
inasnak. Innen soroztak be Dalmá-
ciába katonának s elbocsátása után 
Kőszegre jöti fenykepesznek. A fény 
kipeszeti műtermet Dax vezette és « 
vignettán .Hermán es Wágner" jelze> 
használlak, lelenleg is ő iz tgy képe 
a várusi muztum de va ószinü, hogy 
több ki szegi család birtokában i> 
lehetnek ilyen jelzésű keptk. A n fi 
terem a Gyfimöity és a Horthy Mikló 
utcai sarokhaz közt levő Varkör 82 
számú házban volt, mely még a n ni 
napig is változatlanul fennáll s a kai 
hitközség tulajdon.it kepeii. \ Gyö-
mörty-ház és a zárda közi fenn állott, 
de ma mar a z tda epülelbe be*>l 
vasztott hazban (Varkör 86. szám volt) 
hivta elő D; x a Hermán Ottó áltai 

felvett lemezek' t. Hermán Ottó ebben 
az időbm kerül összekötletesbi 
Chernel Kálmánnal s igy jutott v : 
óban ntki megfelelő munkakörbe 
Tehát tulajdonlapén Kőszegit tekint 
heijük későbbi magasan ivelő pályája 
ugródeszkájának ÉrdekesChernelekk 
való tnigismeik. dése. Chernelné k d 
venc kannrija v.ilami betegség köve'-
kezteben tlpus-z'ult és Htrman Otn 
preparálta az alktot. Az ügyes munk; 
annyira megnyirte Chernel Kálrr> 
tetszését, ho^y löbbszöt is igéryk 
vette az ügyes prapaiátor munkájá. 
Ekkor hitdtutt palyázatot Btassay 
Sámuel n uzeumi igazga'ó az Erdély 
Muzium konztrvatori állásara, melyei 
Hermán Ottó Cherntl Kalman meleg 
ajanló se laival ts tgy ép akkar el 
ejtett pacsirta albínóval meg is pályá-
zott. Az állást elnyerte és igy jutót* 
rtvbt. Nagy baiátság kötötte Cherr.e 
Istvánhoz, a nagy ornitológushoz, aki 
atyai szinttel utódjának nevelt. Kt 
s< b l i élete folyamán mint képvis^'í 
járt Kőszigtn, egy elltnzeki jelölt ér-
ikk tb tn . Sorta latogatla regi isn eic 
Mit és azon ht lytkt i , hol <fjukorábar 
dolgozott és kuiatoit. 

Kősztgi emlekeit most rerdezi t 
a váiosi nuzeun l í n dr. V i snyA i . dá 
.eárylictumi tanár. 

Varga Imre 

A bibliai hétszükesztendő 
korát é l j i ik -e? 

Mintha néhány ev óta hétszük 
esz. iroő következett volna be, egy 
i v t « n a lozsda, rreg a poloska, n as 
tvbtn a szárazsrg i t l i t tönkre leint-
súrkei. Eziditi vtgre t ég ktdvezo « 
gabonatermesünk; hogy a jövő nn 
hoz, ki tudja? 

Bizonyos azorban b z, hogy 
j ibtat i jár az a gfa2da, aki okszetüir 
n irden lehetőt n igttS2, htgy az ico 
í.iás es ttin e.-itii cs<pásck irtsioha-

ságrit ellensúlyozza. 

A na i per/teler \ilágban azenbar 
nagyon nehez n n dent jól esinaini 
Az elsó lyukat kell betömni. EL p di; 
keisegielenül a nagy tragy.t ijny Ntn 
volt lakarnrny, r tm volt alomszalma, 
íllíitálloirínyur k vtsztstn meglogyat 
ko2of. Csuda e, ha trágya neikü: m n 
ttidut k jó íeirrtsi predukálni, s ntn 
tud uk ŰZ aránylag jó tuzaértektsnébi 
\iszonyokat k.használni? 

Szerencséi tragyah rnyon segit 
hetür k ír űtrágyával. Csak lel, daj. 
istai óitágyat ai'unk, a löbbü n űuá 
gy.val pótoljuk. Egy csapasra kei 
U g y : a szupti foszfáttal n űtrá^yázol 
gabona többet ts jobbat terem, köz-
veüen jrvtdelmei hoz, közvttve ptdig 
. záltal, h< gy a r:.gyobb szt.imattin.es 
bv vebb almot ttsz leheiővé, a be 
lonszaima a trágya tömeget növeli 

A n ölrágyázr s lehat az a pont 
ahoanf 

n a szük eszlerdők eliensulyo' 
zásának ki kell indulr ia. 

Világítási és egyéb vil lamos 

berendezését az uj lakásában 

már most rendelje meg 

Kratochwill Győző 
radio- es viiiamcssagi vallalkozG 

üzleteöen, Varkor 35. szam alatt, 

hol tökéletes, o lcsó és megb izha to 
murikat kap H rende lő . Ugyanott 
m i ndennemű keré; par a lkatrészek 

is beszere/hetók . 
VVNAAAAAA^AA^V^V^SN^WV^WV 

E g y h a s z n á l t ö l t ö n y 
r u h a 18 eves fiu részérc 
o l c s ó n e l a d ó . C im a 
kiadehivatalban. 

HÍREK 
Országgyűlési képviselőnk 

előbbi maganti!kara megvált állásától, 
és ennek helyébe meghivta Jagits 
József oki. kertgazdász*, ki legutibb 
a Nemzeti Egység htlyi titkara volt 

— Egyben kívánatra hirüi ad;uk,ho^y 
képviselőnk jelenleg szabadsagon van. 
Ha valakinek mégis sürgős ügye 
lenne, fotduljon azzal a Nemzeti Egy 
seg irodájába, annal is inkább meri 
á kepviseiö is minden ügyet csak 
ennek a közvetítésével vállal el. 

E lnökva l tozás a Nemzeti E^ystV 
szerveztleben. Gömbös Gyula minisz 
tertlnök, a Nemzeti Egység párijanak 
vezére, sajnálattal veite tudomásul 
Czeke Gusztáv kormányfőtanacsos lt 

ondását a kerületi elnöki tisztségre 
ei helyette vitéz Szabadváty Ftrenc 
kirültti főtitkárt nevezte ki, aki mai 
tégebben a főtitkárság melleit mint 
helyettes elnök n űködött. Ez a sze 
melyváltozás válható volt, mert Czeke 
Gusztáv annak idején csak a szetve-
zes idejere vallalta az elnökséget, de 
ekve kijelentette, hogy korara valc 
tekintettel azt csak ideiglenesen tölt 
be. Mégis megvárta a valasztások le 
zajlásai. Szabadváiy ktzdeiicl fogv; 
az élen állóti mir.den szervező és 
intéző munk. nak és oly sikeres mű 
ködest fejteit ki mir.den terén, hogy 
az uj elnök megválasztásában a ío 
vezer nem is dönthetett másképpel 
es igy k nevezesét nemcsak felülről 
de aluli ói is teljes bizalom fogadja 
Egyben helyettes einökről is töitén 
gondoskodás. Erre a févtzér ifjábt 
Czeke Gusztávot nevezte ki. 

Kinevezés. Dr Nyiii Pált, 
Dniszker szanatórium aszisztensorvo 
s<.t a lóispan ^ yakoinokorvossa nemezt; 
KI a izon-taihfclyi közkóihazba. 

Fenyes esküvőt nczett a váró1-
gesz Wnsí daíma csütörtökön delbti 

az evéngeiikus templomban. A nagy 
szán u megjeienes szólt egyrészt • 
Haismyt csalidnak és Haisanyi Gyul; 
k í nyliceun.i tanainak, masiestta hívéi-
nél es a társi dalomban jó emlékbe! 
maradi Gaiam Zoltán most bobai 
evang. leikeszr.ek. Ez vezette oltárhoz 
Hars; nyi S rollát. Az esketést Zitt 
mí nn Lajos soproni lelkész, kormány 
tótanacsos, a család regi benső barátj, 
vegezte, aki gyönyörű beszedet irtezett 
az ifjú párhoz, a pap es papné ma 
^.aszlos peldatadó hivaiasaiól. Tanuk 
voltak : Putsch Alfréd felsőlövői gimn. 
igazgató es Halmai Emil főjegyző. Az es-
k tlés i szertartás uian a jóbaratok soka 
sága üdvözölteazegybekeltujhazaso^:ai 
es az örömszüiőket. SzükebkÖrü í 
Balhazban rendezett csaladi lakona 
u.an a fiatal p ánöv i d nászutr i indull. 

Könczö l Antal köszegkerí i let i 
esperes hatom heti s z a b a d n i a 
Hevizre utazott. Távollétében az es 
peresi teendcikben Kaltenecker Károly 
szerdahelyi plébános helyettesíti. 

A Nemzet i Egység szervezeté 

ben uj kinevezések történték a fővezér 
részéről. Velemben éinök lett Weiszen 
icck József főerdesz, titkár Francsics 

Lkk, Nagygencsen tlnökhelywtes dr. 
S/ rdahelyi Ekk, Toronyban titkái 
Rcffy László, Seben titkár Szakáll 
litván, Perenyén titkár Iker Józsif 

0 don titkár Koroknay József, Nemes-
e i n elnök S'rokay Lajos, Vaskeresz 
:esen titkár S tényi Akos, Bucsub ,n 

1 kár Illés István, Cakón titkár Hod 
István. 

Nyara lók ismerkedési estélyét 
r ndezi az itjuság az Elité kávéházion 
azon reményben, hogy a nyaralók 
szívesen fogjak felkeresni ts a benn 
lakó közönség es eljön a „baráisíigus 
•iierkőztste" és egyforma gólarányban 
hódolnak a kel lemes társalgásnak és 
— a táncnak is. Jó cigányzene van 
hozzá. 

R a d v á n y i (Randweg) Mihály, a 

hasonnevű kőszegi államrendórsegi 
altiszt fia, aki a bécsi Pazmantutr.ban 
fejezte be teológiai tanulmanyait és 
oit lett áldozópappa felszentelve, mult 
vasárnap mondotta első miséjét a Jézus 
Sit. Szive templomban A hivek zsufo-
lásig töltötték meg a nagy templomot, 
hol az istentisztelet Ktnczöl Antal 
kerületi esperes német szembeszedevel 
vette kezdetéi, azután az uj^iises dr, 
Maitz Ede lékai esperes tnar.uduktor-
sága mellett mondta el első miséjét, 
Evangéliumkor Kincs István prelátus 
szép beszédben fej ette ki a papi hivatás 
magasztosságát és nemes ceijat. Délben 
a szülői háznál fenyts lakoman szá-
mosan vettek reszt és köszöntöltek 
az uj pripot. 

A bencés t emp lom búcsúnapján 
ma vasarnap az istentiszteletnek követ, 
kezö sort« tidje les2: 8 órakor kismise, 
utána sz.tnibtsz( d, 9 órakor nagy mise, 
lO órakor csendes mist, d.u. 3 órakor 
litánia, este 0 órakor szentmise a 
Jtzus Szt. szive templomában. 

Zarandok la t a Szt . Vid hegyre. 

Hétfőn nagyszámú zarandokiaiot ve-

z tett Takats István innsbrucki teo-

lói.us a sokat látogatott buc?ujáró-

heiyre és mert e- nap a lekai plei ania 

fogadalmi napja, dr. Maiiz Ede kkai 

tsperts nagyszati.u hívek kisereteben 

is odazúrandokolt. A kapolnában 

szentmise és sztntleszed volt mafcyat 

cs német nyelven. 

A gyors i róv izsgak orsz. elnöke 
Bálint Antul főtanácsos, aki az itteni 
nemrégiben befejezett tanfolyam vizs-
^aiobiztosa voli, ezen alkalommal 
volt tióször varosunkban, mely annyira 
megtetszett neki, hogy Szentgotihaid 
videk-.n megszokott nyaralásai be-
fejezve, ktdden kksegtvel Kőszegre 
pikézik, hogy a varost ntjentic is 
ben utassá, hoi a jövőben nyaralni, 
esetleg nyugdijevtil leélni kívánja. A 
íuiitoiyam rendezője, Kőszegi Jczstf 
ny. rtndőrkapitany, arra is felhasz-
nálja ezen alkalma,, hogy a mar le-
erkeztU vizsgaokmary OKat, ha v .alja, 
ul «..la osztassa KI n.tghivoitak jelen-
leieben, an>noi külön t iusi iesi ad Ki. 

N y a r a k k f igye lmébe . Kedden, 
e hó 3U an délután 5 uiakor a vaios 

degenforg. vezetésege a varos n.ve-

^ettssegeinek megtekinteéeie setat 

rendez a varosban. Találkozása Szent-

haiomság-téren. 

E l i smerő hangon nyilatkozutt a 

vaiosi tenekar teljesiimenyeiiől a na-
pokban t g y varosunkban nyaraló 

oécsi komponista. Jóleső örömmel 

vehetik ezen elis.neresi az eire t'iva-
lottak, már mint a taradtiaratldn kar-
nagy es műkedvelő zenészei. Annal 
is inkabü, mert ezen örvendetes tényt 

nem mint egyem véleményt érdemei-
tek ki, hanem a Kőszegen nyaraló 
szépszámú becsi ósszvekmenye^nt 

elh mgzott dicséretként kaptak, s n:e lyet 

illetekes helyen is elmondta*. 

Az evang . lear .y l iceumban há-

rom tanan alias van ürtsedesbtn. A 

Közoktatásügyi miniszter hozzájárult 
a pályázat kiírásához. 

A szo lnok i cserkeszcsapat , mely 

az Anda.gó előtti reten táborozott, 

három hétig es a sztniesi csapat, 

mely Velemben táborozott, hazavo-

nultak. Mindegyik olyan jól erezte 

magat nálunk, hogy ket ev muiva 

ujbol eljönnek. Koszegtn ugyam.zon 

tielyen most egy pécsi cserkeszcs pat 

taooroz. 

Uj utcaelnevezesek es törté-

nelmi helyek megjelölése van teivoe 

véve tgy mai ugebbi haiaiozat alapj 

C>ak .. kivilel mikénije teleti niücs 

. ^ a végleges elhatározás. Ez érd^-n-

ben kgközci tbo eriekezklti hív eg>iX 

a polgármester. 

A t aka rmány kivitelét szigoiuüD 

koimányrendelet togja szabályozni. 
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Ev. nőegy le t i t á n cmu l a t s ág 

lesz jövő vasárnap a Bálház kertjében 

vagy termeiben mindenféle szórakoz 

tató játékokkal egybekötve, ezenkivü' 

jótékonysági hazaiban sok értékei 

holminak, kitűnő ajándéksüteménynek 

és fa^ylaliní-k O!CÍÓ eladása. Ez az 

alkalom is ena szolgál, hogy a nyaraló 

vtndégtk ts he ly telit k kellemej 

ütus szórc-kezásban ismttkt djtn« k 

és együttvéve támogassak a jótékony 

célt. 

D r á g á b b lesz a tej. A kfszegi 

tejteimelök és ktrtskedfk a nagy 

takarn.ányhiány miatt a tej árat egy 

időre 18 f-re emelik fel. 

A város i r ruzeumnak egyi 
máiiciceiii zaiíindok kedves emieke 
h020tt P. Gttha id Rodlertól, a m 
tisztelt földinktél, aki ott n ár évtize 
dek óta a k q y U n p l o m kircsiátosa 
A látt galó keresete azaltalasztrkeszte 
és kiadott rronostoit és kincstár 
ismertető magyar es r.émet könyvekbő 
egy egy dedikált példányát küldte 
muztumnak sajáike/ü aláírásával. Ki 
fejezi t t nne váicsurk itánii tisztelete 
és szeretetét. Közel jár már a hetven 
hez, de ifjúkorának itt eltöltött idejé 
i í l rajcngással beszél, még magyaru 
is és szivesörömöst hallgatta az ujabb 
kor városfejlesztő eseményeit, ig; 
került szoba a városi muzeum is 
melyben most már könyvkiadványa 
révén Usz megörökítve. S mett sok 
ismtríse van itt, ezúton vegyék át az 
ö kedves batáti üdvözletét. 

A kős zeg—lövő i ut horvátzsi 
dányi szakasza rossz állapotú ember 
emlekezet óta. Évtizedek óta sürgették 
de Sopron vármegye minden területén 
jó úti kat tartott fenn, csak ezt hagyta 
meg változatlanul. Nem csoda, ha ig\ 
az a velemeny gyökeresedett meg 
hogy ebben szándékosság rejlik. — 
A Kőszegre irár.yuló forgalom le 
csökkentesére, Seprőn érdekebtn 
Mikor most több esztendőn át tőrt. nt 
sürgetés utan vegre autóbuszjárato 
akarlak leitsiteni. megint ez az u 
képezte az akadályt. Kőszeg város; 
újból felirt ez Ltdemben, a két vár 
megye alispanja is váltolt aktakat e«-
m sült kt belőle? az, hogy e? a/ 
útszakasz az á l l a m gondozása al 
tartozik. A postakircstar néhám ev 
előtt tervezett itt jaratot, a MAVAUT 
ami alatt az államvasút értendő s/e 
mely forgalmi autóbuszberendcZeM állí-
tott fel, tehát két á l l a m i Intézmény 
foglalkozott ezzel az utszakass/ .1 CÍ 
vegre rájöttek, hogy magának az 
allamnak kötelessé e azt a szükséges 
jókarba helyezni. No hála Istennek 
hogy ezt most mar kisütötték Most 
mar nyugodtan várhatunk par tszLn 
dőt, most mar meglesz. 

A vá rosháza há tsó t raktusanak 

századok óta rozoga lépcsőfeljarata 
lebontották és uj falepcsővel latiák e! 
Valamikor a rendőrség hivatala volt, 
utóbb a városi leveltar volt benne, 
a2ut;.n a mérnöki hivatal, legutóbb a 
telekkönyvi átalakitas h.lyiségeül 
szolgált és most a Nemzeti Egység 
hivatalos helyisege. Ezzel befejeződő! 
a városhazának tatarozasi és átalaki 
tasi munkája. Most sor kerül a Fló 
liántéi szabályozási munkálataira, mert 
necsak belül, kívül is szépítsünk. Ez 
a tér is megkapja kerítéses kis virág-
parkját, benne a Flórian-szoborral. 
mely ezt meg is érdemli. Hozzáértői 
régen megállapították, hogy a város 
legjobb szobra. 

E lvégezték az utak aszfalto-
es jutott még v. lami a járdákra zásat 

is. Ez évben kissé megkéstek vele s 
így a íubalpin levegőaramlaiot némely 
helyen par óráig bitumenülat füsze-
ttzte, di hat, ha beszelnek is erről, 
tudjuk, hogy csak véletlenül alakult 
ki igy. Most inkább azt akarjuk fel-
említeni, hogy az aszfaltúinak tartó 
sabb időn át való jókarbantartasa 

attól lügg, mennyiben tudják a ne 
hézfuvarozást erről a városrr.ögöt 
útra átterelni. 

A város i zenekar (hát nem job 
igy, mint .fúvószenekar" ?) esti séta 
zenéje mindig óriási közönséget vonz 
a vátkCr utjara. Olyan sokan, hogy 
már majdnem tulhatsogjak. Pompá 
ktpet nyújt ez az elenken nyüzsgő 
csevegő, kacagó sokaság és itt lehel 
cs; k azt az öiverdetes tényt megáila 
pitani, hogy milyen sok közte a ven 
eleg,a szívesen látott nyaraló. A zene 
kar eiősen kultiválja a helyi ztr.e 
szetzeket. Csak félreértés ne legyt 
beiőle. Tud ez a zentkar mást is 
Egyik ilyen szerzőre vonatkozóla 
keidezi meleg érdeklődéssel valaki 
hűvös estén: mikor halt meg? mir 
kiserője megdöbbenve feleli: dehogy 
h^It mtg, sőt, halhatatlan! 

T a t a r c f á s i hitelt kapnak 
vidéki vaiosok is. Kívánatos lenne 
ha tzt válásunkban is megértenék 
igénybe vtnnek. Nagyon sok itt 
tatarozni és belső berendezést meg 
valtoztatm való, különösen füidőszoba 
létesítése. Ilyen kedvezménnyel éide 
rr.ts beit fogni. Előnyére lenne minden 
kinek aki igénybe veszi és majd min 
d m iparág jobb foglalkoztatást érne 
el vele. 

Az o rszágos vásá r hétfőn holt 
bizonyossággal meghozta az esőt, d 
csak kiiréletes tatakban. Kímélet vo 
az ellausitókra nézve, a vásá'lékr 
azonban nem. mer! ilyenek alig voltak 
A limlomátusiiók lek lármázták 
teKpiszkítottak a várost és otthon 
megállapíthatták, hogy bizony kár voi 
a nagy fáradságért. Dihát ilyen 
elei. Megkeideztünk egy ilyen panasz, 
kedó vásáiost, hogy miért vásározná 
ha mir.dig veszteséggel ját V azt felelte 
hát miből éljek? — Az állstvásáror 
csekély volt a felhajtás és ebből 
kevésből is alig fogyott valami. Ezt 
nyári vásárt tgészen bátran lehetne 

törölni. Sohasem ^ysztrsn ú.der.kora 

válik be. 

A „Kőszegi á l t . Temetkezés i 

Segé lyegyesü le t " 2 elhalt tagja ut; r 

157. e s 15b. sz. szelvényekre esedé 

Kes segéiydijak beszedésére augusz!us 

hó 4-tn d u. 7i2 órako: pénztári ór; 

tart. — Az uj tagsági igazolványok 

ditabonkemi 0 fi lét térítése elleneben 

ugyanakkor átvehetők. 

Varosköz i uszóver eny és vizi 
po ló mé rkőzés l e s z vasárnap d e a ái 

órai kezdettel a reáliskola u^zodáj . 
ban Szómba hely—Kőazt~ válogatot 
cs palai közt. Az erősen feljavul 
SiSE mult vasárnap 7 : 0 ra verte í 
nagykanizsaiakat es igy nagyon ki kei 
lenni magáért a KSE teljesen ifjakbó 
illó csapatanak, hogy meg tudják 
nyeini aver.enyt. — Itt emiitjük meg 

meg mindig lehet jelentkezni i 
Magyar Uszó Szövetség ingyeneí 
is/ot nfolyamaira Bóiya Zoltán u:zó-
zakosztaly vezetőnel. 

A város i zenekar Ve lemben 

rendez ma délután hangversenyt az 
ott nyaraló vendegeknek a strandfürd 
telepén. 

Sa l z bu rg v idékére mente héten 
Südbuig" nagy autóbuszkocsij: 

harminckét utassal, többnyire helybe 
iek, a „Salzkammergut" remek pano-
ramáinak megtekintésére. Kellemes 
u'azás és sok elvezet után szombaton 
st'i tértek vissza. 

a város középpontjában fekvő 

haiom szobás eme l e t i lakás, 
csend *s fekvéssel, mely esetleg 

in r augusztus 1-en elfoglalható. 

Felvi ágos i tast nyú j t 

ADLER SIMON, Várkör 

A Po lgá r i Lövészegyesi i let 
által julius hóban rendezett céllövő 
versenyek eredményei: J u l i u s 6-ár 
a hölgyek versenyén: 1. Szilárd Re 
zsőné 45 egységgel, 2. Molnárljózsefne 
45, 3. Harjay Judit 45, 4. Bechtod 
Jakabné 40 egységgel. A három első 
helyezett hölgy díjazásban részesült 

— J u l i u s 7-en, egyéni verseny azon 
lövészek számára, akik 1934. évben 
dijat nem nyertek: 1. Maitz Andor 
48, 2. Teffer János 46, 3. Milos József 
45. 4. Csermely József 45, 5 Agfalvi 
Mihály 44, 6. Eitner Gusztáv 44, 7. 
Solymár Fetenc 43 egységgel, mind 
a heten szép és értékes dijat nyertek. 

— J u l i u s hó 14-én férfi egyéni 
céllövőverseny a >. összes lövészek 
számara: 1. Bechtold Jakab 134, 2 
Weisz Engelbert 133, 3. Beda Jenó 
132, 4. Schiihuber Lajos 131, 5. Teffei 
Jí-nos 131, 6. Hochhecker János 129, 
7. Maitz Ardor 120, 8. Di . Dreiszket 
Ferenc 117, 9—10. Dalos József 115 
és Koppányi Ernő 115 egységgel, 
valamennyien szép dijakat nyertek. 

— J u l i u s hó 21-én városi (erde-
kelisegek) csapatcellövőversenye: 1 
a városi tisztviselők csapata 427 egy 
séggel, 2. a HOTIS csapat 423 egy-
séggel, 3. a m.tisztviselök csapata 413 
egységgel. Résztveti a csapatverseny 
btn összesen 10 csapat, ezek közül 
az első és második csapat a két 
vándordíj védője, a három első csapat 
éren di|azásban is részesült. Ezen 
versenyben a hölgyek csapata is indult 
A Polgári Lövészegyesület ezúton is 
köszönetet mond a Czeke és Hohen-
berg butoiszüvetgyár vezetőségének, 
az Első Magyar Ntmez, Posztó és 
Fezgyár vezetőségének, Dr. Dreiszket 
Ferencnek es Kőszeg vátos közön 
segtnek a verseny céljaira adott érte 
kts dijakért, illetve a verseny támo 
gatásáért, amivel az egyesület elt-r 
hettc azt, hogy egy szép eredménnyel 
vegzeit havi munkaj-.t zárhatta le és 
a versenyzők ptdig erőt meríthetnek 
a további versenyekre. 

Moz ih i rek . Ma vasárnap, julius 
8-án bemutatasra kerül az 1935. év 

briilians vígjáték attrakciója, melynek 
címe „Mulassunk reggelig". Kedélyes 
Oecsi történet, nagyszerű szereplőkkel 

ngulatos zenével, komikus helyzet-
foidulatokkal, a darab végen minden 
Kiderül es a mulatságos botrányok 
kedvező véget érnek. — Csütörtökön, 
ugusztus 1 én ,.Az ellopott szerda 

cimű magyar vígjáték slagért mutatja 
be a mozi. Főszereplők : Rózsahegyi 
Kálmán, Hajdú E . S z ő k e Szakáll. 
Témája: egy nagy berlini festékgyár 
eklámplakatjára megfelelő női modcli 

keres, ami1 hosszas keresés után meg 
alál egy mas célból beküldött női 
ircképen. a plakátnak óriási a sikei 
s a gyár tulajdonos- Magyarországra 
«n, hogy a kép eredetijét megkeresse. 

Ebből keletkeznek azután valtozato 
események, melyekbe nagyszerűen 
illeszkedik bele a tokaji vidék szin 
pompás szemléltetése. 

Egy j óka rban levő h a s z n á l t 
gyermekkocs i megvetclre 
cerestetik. Cim a kiadóhivatalban 

Anyakönyv i hirek. Születések : 
agler Antal—Stefanits Katalin : Irma 

.k., Tamás István—Fazekas Mária: 
Mária r.k., Diavarits József—Dreschet 
M rgit: Zoltán r.k., Nagy Karoly— 
Schreiner Erzsébet: Karoly ág. ev. 
-lázassrgok : Geröly István —Klafszky 
Gizella, Kecskés Ferenc—Császár 

erez, Sápfvgyi József— Lamp Teréz, 
Garam Zoltán—Harsány! Sarolta. Ha-
álozás : Tompeck Karoly 11 hónapos 
üdölob, Janzsó Mihály 54 éves ön 
kasztás. 

A Budapes t—Győ r—Hegyes 
ta lmi vasút most már az egész 
vonalra kiterjedőleg elkészült villamos 
üzemre. Szerdán volt ünnepélyes 
megnyitása Bornemisza Géza kereske-
delmi miniszter által. 

HttyUüUs n y á r o n is 
v e s z é l y e s t 

Se îtene-k az ASPIRIN 
TABLETTÁK 

Csak a „BATER" k e r e s z t t e l 

v a l ó d i 

M A G Y A K <i Y Á l t T M Á N Y 

Gyógyszertárukban kapható. 

Sporth írek. A KSE Nemezgyár 
vasárnap Aspangra rándult autóbuszon 
és az ottani együttessel mérkőzött. A 
mérkőzést a kőszegi csapat Molnár (2) 
es Schmall (4i góljaival 6 : 0 arányban 
nyerte. A csapit utazása meglehető-
sén kalandos körülmények között folyt 
le. Autóbuszuk Zöbern előtt három 
kilométerrel összeütközött egy teher-
au'óval, ugy hogy teljesen használ-
hatatlanná vált. A játékosok gyalog 
tették meg Zöbernig az utat, ahol 
teherautót szereztek és igy kocsiztak 
el Aspangra. Visszafelé a Südburg-
vállalat mar másik autóbuszt alliiott, 
amelyen azután minden baj nélkül 
hazatértek. — Ma d. u 3 órai kezdet-
tel barátságos mérkőzést játszik a 
KSE Ágyteritőgyár a jó képességű 
nagykanizsai Vasutas Sportegylet csa-
patával. Olcsó helyárak. A korai kez-
dés a kanizsaiak rossz csatlakozása 
rr iatt van. — KSE Nemezgy ár aug. 
11 én Grácba rándul barátságos mér-
kőzésre a Südbahn csapatához. Kísé-
rők jelentkezhetnek a klubhelyiségben. 

Vá rmegyegyü l é s volt kedden 
Szombathelyen, néhány sürgős ügy 
elintézése miatt. Ezek között legsür-
gősebb volt a győrvári megsemmisí-
tett megyebizottsági tagság betöltésére 
való intézkedés. Volt a napirenden 
érdekes tárgy is. Az utforgalmi sta-
tisztika összeírására megszavaztak 
4J.OOO P-t. Meg kell állapítani, hogy 
mely útszakaszokon milyen arányú 
közlekedés folyik. Nappai az utkapa-
rók jegyzik fel, éjjelre pedig külön 
megbízottakat kell e célból kiállítani. 
Ehez kell 40.000 P. Mennyi utat lehetne 
ebből jókarba hozni, megtigyeles nél-
kül, mert már régen ismeretes. 

A velemi au t óbuszköz l ekedés 

olyan élenkforgalmu, hogy az egy időre 

Kijelölt időben ismetelten három jara-

lot kellett indítani, ami természetesen 

nagy tülekedést okoz az utasok sor-

rendjében. A közönség ebben olyan 

ürelmetlen, hogy inkább húszan szo-

ronganak a kocsiban, semhogy félórát 

vatjanak, nem törődve a veszéllyel 

és a vallalat felelősségével. Hát nem 

is csoda ez a tülekedes. Az az iszapos 

>trandfüidő igazán csak ve>nzó lehet. 

Szombathelyről az odajutást sokkal 

jobban egyszerűsítette a gyümölcsös 

Eiland-cég. Teherszállító auión, tekin-

tet nélküi a feróhelyre, vagontételben 

szállítja a fürdővendégeket. 

A nagygencs i föbucsu napja 
n a vasárnapra esik. Ez alkalommal a 
Jambriis vendeglőben tűzoltó tánc-
mulatság lesz. 

S á rvá r p ó t a d ó j a 81%. A költ-
ségvetés csak 43% ról szólt, de a 
felülvizsgálat még 38% szükségét 
állapította meg. 

Göcsej i hetet rendez Za laeger-
szeg augusztus 28 tói szeptember 9 ig. 
leti programjában szerepel ebkiállitas 

ts ebben a kutyamelegben. 

K i t űnő s zabású uriöltönyök már 

.'0 pengőtől felfele kaphatók Zer thofer 

Rezső ruhaáiuházában. Férfi és női 

avaszi kabátok és esőköpenyek nagy 

aktára. Gyermekruhák, tiroli nadrágok, 

anklik nagy választékban. Gal lér-

t iszt i tás, vegyt iszt í tás , kelmefestés. 



4. Kőszeg és Videke 1935. julius 28 

öngy i l kos szabómester . Szerdin 
délután megjelent a B 'tegház hivaialos 
helyisegeben Miséta Jinosné es jelen 
tette, hogy a városi téglaszin mögött 
kisetd^ben egy bokorban akasztott 
emb rre bu'skan1. A beteghaz főorvos; 
dr. Vukán Fenne nyomban kiment 
helyszínre, ahol megállapította, hogy 
az öngyilkos férft már halott és vissz t 
jövet a betcgházbói értesítette a rend 
őrséget a további intézkedés végett 
A rendőrség tulyszini szemléjén d 
Windisch A'ad r orvos vette fel 
tényállást és megállapították, hogy -> 
öngyilkos Janzsó Minaly Kőszegen jó 
isméit 54 eves szabómester, aki tettet 
már 36 ór?.v .1 megtalálás. el"!t köv t 
het;e el. A hullat kiszállítottak a temet 
hullaház iba, .honnan pénteken délu án 
5 órakor temették el. Végzetes lette 
nek igazi oka felderíthetetlen maradt 
mert s.mmi.éle levelet erre vonatko 
zólag nem találtak nála, sem család 
ján"k vagy ismerőseinek nem nyilat 
kozott szándékáról. A feltevés az. 
hogy miután hétfőn kora reggel eltá 
\ozott lakásából es a Király uton 
lefelé haladva több korcsmaba be'tert, 
végzetes lettét részeg állapotba 
követhette el, amit bizonyít azon 
körülmeny is, hogy a gyikos kötelei 
nem a torkára, hanem tarkójára he-
lyezte e'. Tetemét felbontották es meg 
állapisották, hogy szivbenu'ás követ-
keztében halt me*. Pénteken temették 
nagy részvet mellett. 

A vértetüt puszt í tó fekete da 
razsakbó l ujabban két küldemény 
érkezett Kőszegre, egy a gyümölcs-
termelők egyesülete, egy pedig a város 
ciméte. Az első ilyen darázs-szállit-
many Róth Jenőhöz már három evvel 
ezelőtt érkezett városunkba, mely idvr 

alait a d i azs.*k szépen el szap • 
rod'ak, kifogástalan nunkát végezi 
és negnyu^v iss-il állapith tjük meg. 
hogy a vertetvek azóta feltűnően ke 
vesbid k. De azerl meg mindig tajál 
hatunk i yeneket, mert h;szen lehetetler 
hogy ez a csekély számú fekete d i 
rázs a rengeteg mennyiségű vértetüvel 
ilyen aranyi ig rflvid időn belül rr> u 
tudjon birkózni. Állítólag 10 nemze-
déke va i gy evben, tehát igen sza 
pora, csrkho^y a vértetü is szapora 
tehát hosszabb idő kell ahhoz, hogy 
a dara s a vertetekkel elbánjon, 
szá jukat a minimumra csökkentse. A 
szabad szemmel ali* latható picike 
kis darázs p teit egyesével a vértetübt 
rakja, ahol kikel és álcája a vértetü 
tes'é öl táplálkozik, bebábozódik, 
rr.ajd mint darázs előbuvik. Őszi 
utolsó nemzed.ke által rakott a ver 
tetíib n t.lel át és tavassz .1 búvik k 
n i r d razs A darázs jelenlete könnyen 
felismerhető a következő jelekből: a 
vértetü fehér gyapja kezd ritkulni, a 
vértetü teste palaszürkeve válik, lábai* 
elveszti, később fekete és üres b'ren 
szabadszemmel is látható lyuk lesz. 
gyapji pedig teljesen eltűnik. Meg 
figyelésre legalkalmasabb időpont 
juliustól őszig. 

Uj ügyvédi rendtartást szabá 
lyozó törvény van előké-szülöben. A 
benn - levő uj irányelvek nagy visza 
hatást keltenek jogászi körökben. 
Ellenzik a létszám megállapításnak a 
Kamarák általi intézését, azt is, 
hogy önállósításhoz kétszobás lakás 
és 200»i P. kaucióletétel kell, még azt 
is. hogy csak ötévi gyakorlattal biró 
ügyvedek képviselhetnek a felsőbb 
bíróságok előtt. 

„Eszmei Jó lét i Szöve tség - címén 
valami hólabdaféle irásos becsapást 
terjesztenék a posta utján és aki lépte 
megy felesleges munkát és néhány 
pengőt áld> zott ismeretlen szélhámo 
soknak. Jó lesz óvakodni. 

A budapest i ép í t őmunkások e 

héten sz',rá|kba léptek. Kőszegen erre 

nincsen szükség. Itt e nélkül is mun 

kanélküliek. 

Dol l fusst gyászo l ta egész 
Ausztria szerdin na^y gyásziinnep 
égekkel és az egész munka folyamat 
kétperces szünetelesével, tragikus 
kimúlásának évfordulóján, ne lyn ipon 
ai ellenforradalmi puccs I-.vereteséné 
neg 117-em vesztették élMü-cet. 

A gyógyásza t terén kétségtele 
lül a legfontosabb találmányok egyike 
/. Aspirin-tabietta, elismert és bevált 
icr minden meghűléses betegségnél 
lua ránál, influenzánál, spanyolnát 

'ia al stb. Minthogy sok hanisitvány 
erezik jól jegyezzük meg magunknak, 
i jgy az eredeti tabl.tt.ak „AspirinO.5 
I inait <1 vannak ellátva és csak ere 
de'i .Bayer" csonko lásban (a zöld 
sz liggal) kerüinek forgalomba. 

Szerencseszámnak kellett elne-
•e^ni a Színházi É'et most megjMen-
uj számát, amelybe tizenhárom hires 
ró irt tizenhárom remek cikket. Szen 
'.aciósan ibusztiált riportok számolnák 
">e e^y filmsztárról, aki fényképész 
inas lett, a Ferencváros—Ausztria 
meccsről essok m is eseményről. Kotla 
nelléklet a „KIS MAMA" slágere. 
Sok érdekes cikken és noveilán é* ^yö 
nyörű kepeken kivül 64 o'd tlas R ; i i ó 
vilaghiradó,kezimunkamelle<l -t es32 o 
dalas gyermekújság van még a S?inh ízi 
É'et uj szamában, amelynek ára 6'J fill 
Előfizetési dij 1

 4evre 6 50 pengő. Kap 
ható Róth Jenő könyvkeresked sőben 

Hivatalos rovat. 
Közhirré teszem, hogy Kőszegen 

a sertések között sertésoroanc lép.-tt 
fel. A legszigorúbban elrendelem, hoiy 
nindenki tartozik sértéséi megbetege-
déseit hatóságomnál bejelenteni, illetve 

kény^rfitésre a vámosi állatorvostól 

délyt kérni. Akinek udvaraban a 
né-orbánc megállapítást nyer, tar 

tozik a szakközegem által adott zárlati 
fertőtlenítés! utasításokat a törvé 

nves következmények te^he mel!e;t a 
'gpontosabban betartani. Elr. ndelem 
gyuttal no»*y a sertéskeieskedőkne^, 

T.iskárolóknak és mészároso*n tk a 
ezárt udvarokba belépni tilos. 

Közlöm a gazd íközönséggel, ho^v 
t szombathelyi 3 honved vegyesdin-
dar hadbiztossága ez évben széna, 
szalma és zab szükségletének beszer 

^sét megkezdte. — Ajánlatok a szom-
bathelyi 3. számú eleimező raktárhoz 
nyújtandók be. Szóbtli vagy irásbtl 
felkérésre a vegy«'sdandár hadbiztos 
aga és a jelzett élelmezési raktár ad 

lelviágositást. 

Tekintettel azon nemzetgazdasági 
rdekte. mely a máktörneléknek ve 

gyés*eti uton való felhasználásához 
f jződn k, a m. kir belügyminisztériu n 
i . ^ rendelete alapján közlön az érde 
keltekkel, hogy mindazon kisgazdak. 
ikik száraz, kifejlett mákgubójukat a 
he'yi vag> a legközelebbi Hangya 
fióknak felajánlják, a mákgubóért kg.-
cént 5 fillért kaphatnak. 

Tekintettel, hogy a vátos a városban 
evő történelmi nevezetességű épülete 
ket és helyeket emléktáblával óhijtja 
v.egjelölni felkérem a közönséget, hogy 
szíveskedjék a véleménye szerint meg-
elölendő épületeket és helyeket a pol 
gáimesteri hivatalban akár szóval, ;ikái 
írásban legkésőbb augusztus hó 30 ig 
bejelenteni. 

Közhirré teszem, hogy Simaság 
községből (csepregi járás) f. hó 16 án 
egy barnavörös, félhosszu szőrű, kb. 
30 cm. magas aősteny, Szuki nevű, 
veszettségre gyanús eb elkóborolt. Az 
eb tartózkodásáról, továbbá arról a 
körülményről, hogy embert vagy állatot 
mart e meg, valamit tud, az hivatalom-
nál jelentse be. 

Közhirré teszem, hogy az alsó-
erdei mult téli vágásbanazősz folyamán 

erdősítéseket foganaiositok. A vágás-
ban még tetemes mennyiségű olyan 
fi fekszik, amit a város már elad >tt 

d* a favásárló közönség a faanyago 
^éZ nem szállította el. Felhivom 
m'ndazokat, akiknek az alsóerdő 7 es 
tagjában fekvő vágásában ilyen elszál 
i'ásra váró megvásárolt tűzifája tárol 
egkésább szeptember hó 15 ig az 
erdősítés alá vont erdőterületről azt a 
ö'venyes kö/etkez menyek terhe mellett 
^zillitsák ki. Me;en^ed?m, ho^y 
ímennyiben helyszűke mi itt a fia.nya 
;ot otthon elraktározni nan tudná<, 
u^y a vágás mellett elhúzódó nyila-
dékon tárolhatják fel. 

K'Jzhirré teszem, ho^y a város 
rdőgazddságábin mind gyakrabban 

foidalnnk eiő olyan esetek, hogy a 
'át fuvarozó kocsiio't olyan fát raknak 
fel szekereikre, amelyek a vágásban 
leadott facéduí ikra jogosan nem illebk 
neg a fatulaidonost. Felhivom a 
Vsszes fuvarvállalkozókat, valamint 
kocsisokat, s a város közönségét, 
tiogy ezei esetek etdei kihágást ké 
pezn jk Tilos a vágásban bármifé'e 
finak a felrakása és eltulajdonítása 
uo ik ivü l , ami a felnvitatott facédulára 
jogosan elszálliíh i'.ó. F igye lmezzen 
mindizokal, a«iK ilyen kihágást elkö-
vetnek, a jövőben a legnagyobb 
szigorral fogok velük szemben eljárni. 
Nemcsak az erdei kihágó ellen indítok 
eljárást, hanem mind izokat, akik 
fuvarozó kocsisoktól ilyen fa<anyig>t 
megvásárolnak, illetve elfogadnak, 
or^azd iság cinén vonom felelőségre. 

A Kőszeg város területén f. évi 
ápriiis hó 30 án elrendelt ebzárlatot? 
nai napon megszűntté nyilvánítom, 
•gyben felhívó n az ebet tartó közön-
é i figy.lnét az eot.artá^ra vontko . 'ó 
sz' bályokra, nely jk szigorúan bet .r 

id'ik, be nem tartásuk kihágást ké-
i. 1) Minden ebet védjeggyel ke'.' 

llátni. 2) Minden eb a/ utcára csak 
r marás ieh 'Hségét kizáró szájkosár 
ra', va:y p rizial bocsátható 3) H« 
r^pos, vi^y kóbor isra ht j lanos eb t 
rappal biztos módon meg kell kötni, 
jjel pedi ; csak oly zárt helyen lehel 
negkötés nelkiil hagyni, ahonnan el 
nem tavozhitik. 4) Ebet uszítani, ki 
nozni va;y zaklatni tilos. 5. Vendeí*-
őbe, k.ávehá/.ba, más nyiív mos helyi 
ségbe, úgyszintén vásárra és piacra 
ilos ebet v'nni. 

Ipartestületi közlemények. 
N 'líyon sok azon testületi ta^ot< 

nak a száma, aki'< előző evi ti^dijak 
<al hátralékban vannak. A folyó évi 
öltsé^vetésbt n figyelembe vetették * 

hátnlekok, az azokból remeit bevételi 
összegekkel kevesebb összegek lette 
olyó évre kivetve s esik igy vo • 
lérhető az, ho.y mind.n tagnak, a 
olyó évi tagdiját leszállítani le-hete.i. 
:igyelmeztetjük érd.kelt tagjainkat 
iogy a már iogerősen megállapít.>t* 
tagdíjakat elengedni nem leh:., mert 
azokban a költségvetés egyensúlyának 
"enntarthatása végett szükség van 
miért is ezúton kérjük fel testületünk 
nek tagjait, hogy tagsági dijaikat az 
partestületben, vagy a nálunk legkö 
negjelenő kurzornak lefizetni szives 
<edjen k. mert csak úgy lesz lehetse 
ges a jövő évi tagdijakat is tovább 
mérsékelni. 

Ipartestület i e lnökség . 

Berendezett uj 

VIKEN DVILLA 
a Szabóhegyen azonnal 

olcsón bérbeadó, 

vagy eladó. 
Cim u k i adóh iva ta l ában . 

Mühelymegnyitás. j 

i 

; 
; 
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Tisztelettel értes«ten a n. é. 

közönséget, ho^y V á r k ö r 

3 ö . S Z . (Gruber-féle ház) alatt 

kárpitos és díszítő 
műhelyt 

ny i to t tam ahol minden a szaL 

mába vágó munkát szaks/.erüen 

és olcsón elvá'lalok, valamint 

javításokat is eszközi7^. 

A n. e. közönség sz'ves 

támogatását kéri ^ 

vitéz CSERMELY GUSZTÁV l 
kárpitos mester | 

E l a d ó 
emeletes ház kerttel P 13.500, — 

fö ldsz in té* csa lád i h á z kerttel 

P10.009. — S Z O V J A * Dr . 

(Vtult szánunkban k izö t t első összeg leves 
volt. A kiadóhivatal.) 

2 zongora 
(egy modern pianinó 

és eatj rövid zongora) 

ju tányos á ron q \ fi ( J Q . 

Cim a kiadóhivatalban. 

ELADÓ egy kflnnyü nyári 

kabát s egy nadrág. 

Cim a kiadóhivatalban. 

i 

Köszönetny i lván í t ás . 

Mindazoknak, kik szeretett 

férje TI. .apánk, i'.etve fi i u, tes'vé^, 

é? rokon 

J a n z s ó Mihály 
szabómester 

l ^ j i/ta alka' n ibó l ré^zvétlkkel, 
koszorú és virá Tid > nánvo<<il 
fiidatmunkat rnyiit'•ték, k ü l ö i l 
bcr. a helybe i sza^ószakosz'áiy-
n v es mird z t^n k, akik ötök 
nyugvó h' lyer; Kisérték, ezúton 

nondunV h»las i'öszöneie* 

a gyászo lo c s a l i d . 

i E L G K T U O ; 
BIOSKOP Hí,No0

z?Í 
Vasá rnap ju l ius 28-án : | 

: 
i 

Jtyáron át délután 8 és esti 9 orakor. d.u. 

6-kor csak rossz idó tsetén van előadás I 

J{z 1935. év briliáns vígjátéka ! 

JYÍulassunk reggelig 
( 3 e r 3<err ohne I V o h n u n g ) 

Zenéjét s/erezte Jlobert Stolz — A 
főszerepben }{5rbiaer Já t , £ t o S l izák , 

}{«rmann J i ím i j , J\d«lo Sandrock. 

Es a k i sé rőműsor . | 

Csü tör tök , augusz tus 1-én: ^ 

Olcsó he lyárak I 

délután 6 és «st« 9 Orakor. fc 

JVÍaggar vígjáték sláger! 

JRz ellopott szerda J 
A főszerepben Szőke Szakáll, }{ajdu J 

8ta, Rózsahegyi pá lmán stb. ' 

Es a k isérőműsor . i 

— Nyomatott Rónay Frigyes könyvnyomdájában K^sze^en 
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