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E L Ó F U ÉSI ÁR egynegyed é v r e : 

Helyben h á z h o z s z á l l í t v a 1*40 P e n g d 

Vidékre p ó s t á n 1*80 P e n g ő 

Külfö ldre egy évre 5 d o l l á r 

Megjelenik minden vasárnap reggel . 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
R Ó N A Y F R I O Y E S 

V á r k ö r 39. sz . Te l e f ons z ám 23. 

H i rde tések m i l imé t e r s o r onk l n t 6 f i l l é r . 

Hirdetések dija előre fizetendő, 
Nyi l t t é r sora 40 f i l l é r . 

S z ó v e g k ö z ö t t i r e k l á m h í r t o r a 20 f i l l é r . 

A fiatalság 
problémaja Kőszegen épen o lyan 

kemény d ió m in t másut t . Min-

denhol megpróbá l j ák ha nem is 

meggyógyítani , de gyógy í tga tn i 

ezt a nagyon is sú lyos bajt. Netn 

lehet azt mondan i , hogy a kő 

szegi tarsadalom hivatalos és nem 

hivatalos vezetői m inden tovább 

nélkül e l z á rkóznának a kőszeg 

ifjúság legégetőbb kérdései elöl 

Persze csodakat senki sem esi 

nalhat — igy szövegeződ ik és 

terjed a nézet. Mert adva van az a 

bizonyos keményd ió , ami t hatal-

mas országok i rányí tó i is csak 

alig-alig, vagy egyá l ta laban nem 

tudnak megropogta tn i , miért épen 

Kőszeg ez a magya r viszonylat-

ban is m i n i a t ű r " város men jen 

neki nagymozsár ra l ? Ezze l aztán 

már ad acta tehet jük az ügyet . 

De: legnagyobb sa jná l a tunkra 

tenytelenek v agyunk ellenvéle-

ményt bejelenteni. Ugyan i s : nem 

mindig a menny iség és a szam-

hadsereg a fon tos ; nagyban , vagy 

ticsinyben: ha komo lyan akarunk 

valamit — a vegeredmény m ind i g 

ugyanaz lesz. A hangsú ly mind ig 

„komoly^-on van. A z o n b a n : 

félrecrtés ne legyen — nincs 

szándékunk senkinek sem be-

magyarázni, hogy Kőszeg a leg 

alkalmasabb hely ho lm i világ-

rengető — m o n d j u k — az i f j ú 

sági prob léma megoldasára . Egy-

általán nem. Csak azt. hogy 

Kőszegen is van i f júság i kérdés 

és ezt a kérdést is meg lehet 

oldani, ha „komolyan 4 4 akar juk . 

Nemrégiben történt, hogy a vá-

osban ál lás üresedett meg. O l y a n 

bizonytalan, a lka lm i munka , de 

— alias, kenyér. Éppen megfelel 

egy reményekből t áp l á lkozó fiatal-

nak. a z illetékesek nem is vartak 

tokáig, ú j ra betöl tötték az á l lást , 

nég pedig f iatalemberrel . Edd ig 

eljesen rendben látszik a do log 

A bajocska — amiért az egész 

próságot tol lhegyre vettük — 

Mt van, hogy az a f iatalember, 

kinek az állást ju t tat tak , csak 

idén nőtt ki az iskola padjai-

ról. Pedig az öregf iuk , kik tíz, 

három, kettő és egy éve bo-

yonganak ál lás né lkü l , szintén 

hadnak kies v á rosunkban épen 
,egcn. A történet h ű jelensege 
nr|ak, mikor egy kisebb egység 

maga v iszonylagosan kisebb 

p rob l émá j ának kezelése közben 

kissé eltér a fentebb hangsúlyo-

zott „komoly"-antó l . Egyszerű 

eset, szinte nem is volt érdemes 

megemlí teni . Még i s : a kis Kőszeg 

kis i f júsági kérdéseinek szem 

szögéből néve a do lgok á l lásá 

— ez nem helyes pol i t ika ! 

Üdülőházat akarnak építeni 
az Andalgónál a szegediek. 

A Kőszegen nyaraló szegediek 
látogatására a mult héten itt járt Iván 
Mihály a Szegedi Uj Nemzedék szer 
kesztője. Látogatásáról több hasábos 
cik':ben számolt be lapjában. Cikke 
elején oly rajongással ir Kőszegről 
hogy szükségesnek tartjuk szóról 
szóra közölni. 

* 

Komáromi János egyik bájos re 
gényében, ahol erről a szép dunátul 
városkáról van szó, igy kiált fel: 

— Almaim szépséges városa, Kőszeg! 
Ha egy regényíró fanláziáját eny 

nyire meg tudja fogni a maga érde 
kességével, színeivel, szépségeivel 
vagy népének neties szokásaival, egy 
város, vagy község, az kell, hogy 
e;dekelj-n másokat is. S valóban, ot\ 
az Alpok végnyulványain, a tiszta leve 
gőjü kis városka érdekli is az embereke 
szerte az oiszágban. azonban elsősor-
ban bizonyára nem a romantikus szem 
pontok miatt, hanem azért, mert környes 
körül megszabdalt testű országunknak 
nincs még egy olvan helye, amely a 
fáradt, elernyedt, vagy beteg ideg 
rendszerre oly üdítő hatással lenne 
mint ez rz alig tizezer lelket számláló 
kis város és valóban gyönyörű kör 
nyéke. Különösen az alföldi szemnek 
z a Iföldi embernek jelent ez szépe 
s egyben áldást is, hiszen itt nem 
tudják, mi a por, a dohos levegfjü 
.akás, itl csak az ózont érzik az em 
berek, amely a gyönyörű fekvésű 
erdőkből feléjük árad Ragyogó tiszta 
levegő, s ha nagy a forróság, a város 
alatt folyik el a Gyöngyös patak, 
amely hüs habjaival felfrissíti a leg 

fáradtabb embert is. 

• 

Ezek a bájos bevezető sorok után 
részletesen foglalkozik a Kőszegen 
nyaraló szegediekkel különösen Ka 
rácsonyi Guidó plébános nyaraló 
különítményének szentel nagy helyet, 
felsorolja a nyaralók neveit és még 
vasárnapi ebédjük étlapjáról is meg-
emlékezik, amit nagyon bőségesnek 
és olcsónak tart. 

Küiön dicséretben részesiti vitéz 
Nagy Miklós dr.-t „a kőszegiek kiváló 
polgármesterét-, aki — mint írja — 
nincs olyan kérése a nyaralóknak 
ftogy a legnagyob készséggel ne tel 
esitené. Megemlíti a pár éve Szeged 

r<* 1 Kőszegre költözött dr. Vastagh 
Zoltán rendőrkapitányt is, aki „atyai 
oarátja, jóakarója minden szegedinek." 

Cikke végén nagyon komoly ter 
vet vet föl, amely a lehető legköze 
lebbről érinti Keszeget a nyaraló é^ 
idülővárost. Propagandát indit el 
apiáhan. hogy a szegedi nyara'ó* 

vásárolják meg az Andalgót, és on 

üdülőházat építsenek. Többek közöt 
a kővetkezőket irja: 

Karácsonyi plébános, s nagyon 
sokan kívüle mások is, most azzal a 
rendkivül életrevaló gondolattal fog 
lalkoznak, ho^y akar részvénytársaság 
alapon, akár más formában megven-
nék a város tulajdonát képező An 
dalgót, s olt ugy gyermekek, mint 
felnőttek szánára üdülőházat építené 
nek, amelyben az évnek minden sza 
kában nyugalmit és üdülést találná-
nak mindazok, akiknek erre a jóleve 
gőjü helyre van szükségük. A terv 
nem látszik megvalósíthatatlannak 
hiszen előttünk van a CsongrAd-vár-
megyei tanítók példája, akik a Mat 
rában építettek maguknak egy impo 
naio, ma már tekintélyes jövedelme 
és hasznot hajtó üdülőházat. Nem 
világfürdői kényelemre gondolunk 
itten, hanem egy szerény, egyszerű 
emberek számára is megfizethető 
házra, amely elsősorban gyermek 
egészségügyi célokat szolgálna ter 
mészeiesen. Hiszen még a mai nehéz 
viszonyok mellett is nagyon sok 
szül5 akadna, aki minden évben meg-
hozná egyszer gyermekéért azt az 
áldozatot amit az itteni nyarallatás 
vagy teleltetés igényelne. Az Andalgó 
a Itgbájosabb része a kőszegi határ-
nak. Közvetlen mellette folyik el a 
Gyöngyös patak, igy a vízvezeték és 

i fürdő kérdése is megoldást nyerne. 
Meggyőződésünk. hogy vitéz Nagy 
Miklós polgármester ebben a kérdés 
ben is a legnagyobb örömmel állna a 
szegediek mellé, s csak a szegedieken 
múlik, elsősorban magán a város ha 
lóságán és közönségén, hogy a tervet 
megvalósítsák s a kőszegi üdülőházat 
minél előbb életrehivják. Nekünk 
nincsenek erdőink, ligeteink, ahol a 
szegedi gyermek negerősödhetne, hi 
szen gyermekjátszóterekért évek óta 
a legelkeseredettebb harcokat kell 
vivni. Meg kell becsülnünk tehát az 
egyetlen alpesi levegőjű vidéket és 
el kell követni mindent, hogy az az 
á'dás, amit ez a vidék jelent, éreztesse 
ótékony hatását a szegedi gyermekek 

kel és szegedi polgárokkal szemben is. 

• 

A szegediek rendkivül érdekes 
ervéről, amely nagyszerfl -n be le i l l i k 

<őszeg idegenforgalmi terveibe vitéz 
Magy Miklós dr. polgármester a kö 
vetkezőket mondotta: 

— A város örömmel fogadja a 
szegedi tervet, amely szerint a szegedi 
kolónia az Andaljó egyik r szét üdül ^ 
elep céljaira megvásárolja. A teUen 
idülőtelepet rendeznének be, a mos-
ani terv szerint fa weekendházakk d 

A szegediek a viz mellé aktrnának 

letelepedni, de mert a város tulajdo-
nában lévő erdő és a Gyöngyös-
patak között fekvő rét magántulajdon, 
igy valószínűleg ugy oldják meg a 
kérdést, hogy az Andi lgó e r d ^ e n 
vásárolnak meg egy bizonyos telket 
és ott állítják fel a weekend telepet. 

Mi van a köszeg-lövöi járattal! 
Azonnal indulhatna a járat, hogyha 

a horvátzsidányi útszakaszt rendbe-
hoznák. Dehát csak nem akar elké-
szülni. Most e kérdés körül a soproni 
lapokban nagy polémia indult meg. 
amelyet vitéz Szabadváry Ferencnek a 
Sopronvármegyében megjelent cikke 
indított el. Erre nyilatkozott Gévay 
Wolff Lajos Sopron megye aiisp nja 
és kijelentette, hogy a kőszeg—lövői 
ut állami ut s igy ennek állapotáért a 
megye nem felelős. 

Vitéz Szabadváry Ferenc válaszolt 
és válaszával a soproni lapok részle-
tesen foglalkoztak. E nyilatkozatában 
leszögezi többek között, hogy nem 
tudja megérteni, ha olyan kiváló ve-
zetői vannak Sopron megyének a fő-
ispán és alispán személyében, mint-
ahogy ez közismert, hsgy lehetséges, 
hogy ez évek óta húzódó ügyben 
nem történik semmi sem. Ha állami 
is az ut, végeredményben mégis min-
den azon múlik, hogy a vármegye 
felelős tényezői mennyire exponálják 
magukat ez ut jókarban tartásáért. 

Vas megyében és Kőszegen már-
már ugy látják, hogy Sopron megyé-
ben másodrangú kérdésként kezelik 
ezt az ügyet, mert talán abban a té-
vedésben vannak, hogy Kőszeghez 
közel eső községek talán majd Vas 
megye felé orientálódnak. Pedig két-
ségtelen, hogy minden tényező, Sapron 
és Kőszeg is csak előnyét látná annak, 
ha ezen autóbuszforgalom mielőbb 
megindulna és a két vármegye likos-
sága Igy sokkal közelebb jutna egy-
máshoz. Sopron megye részéről talán 
tz is hiba volt, hogy az egész sopron-
lövői ut megjavítását kérték, erre 
persze jelenleg nincs fedezet, de azon-
nal honorálnák valószínűleg a kérelmet, 
ha a nem nagy költségeket igénylő 
horvátzsidányi útszakasz megjaví-
tását kérelmeznék csak egyelőre. 

A cikk és interjú sorozat befeje-
zéseként ez ügyben azután a S >pron-
vármegye a soproni ál'amépitészefi 
hivatalhoz fordult s e nyilatkoztloól 
érdekes dolgokat tudunk meg. 

„Sopron megye az állami utak 
rendbehozatalára kétszer annyit kapott 
nint tavaly, 152 000 pengőt (ebből 
igazán futhatta volna!). A nyilatkozat 
szerint a megye minden részében 
javítás alá vették a rossz és javitás 
alá szoruló utakat és 20 helyen dol-
goznak (s íme mi mégis kimaradtunk, 
ehát mégis csak Sopron megyében 

v.n valami hiba a kréta körül). A 
<őszeg -lövői ut Vas megye határán 
s Vis község között elhúzódó sza-

< tsz inak kiépítése, elsősor bana Hor-
vitzsidtny melletti mered'k és nehe-
zen járható útszakaszának megf jJelő 

Egyes számára 10 f i l l é r 

I 

I 
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kiépítésére a f. költségvetési évben csak 
útépítési inségmunkák engedélyezést 
esetén kerülhet a sor. Szó van róla, 
hogy ezt engedélyezik az illeteke> 
hátóságok, igy ene az útszakaszra is 
sor kerül, de csak a tavasz folyamán". 

A N. E kőszegi vezetősege most 
közvetlenül Bornemissza ktreskede 
delemügyi miniszterhez fordult s a? 
ügyet minden o daláról megvilágítva 
kérte sürgős intézkedését. 

K, 

A történelmi helyek 

megjelölése. 
Régen kisértő terv, hogyan jelöjiik 

meg a történelmi helytket. A mul; 
számban vitéz Nagy Miklós dr. pol 
gármts'.er öilttpály ázatot hirdetettlt: 
milyen helyek jöhetnek számításba « 
megjelölés szén pontjából. 

Mivel a pályázók nem igen sürü r 
szoktak jtltntktzni, mígunk állítottunk 
össze jegyzéket a mtgjelölendó törté 
nelmi helyekről. 

íme: Hörmannforrás. lt-21 május 
27-én itt vegeztek ki Hörmann Mihály 
kőszegi várnagyot — Chernél utca 
14. sz. haza. Ebben szállt mtg IN 9 
junius 7-en Lugen Beauhatnais. 
Napokon egyik alkirálya. — A mai 
Takaiekpénz.ar heiyen lévő „Fehei 
Ló" szaiióban szállt meg Ftrtnc király 
I 8 I 0 julius 2 án, mikor Dulnac ia tó 
jött haza. — A Sarc utca, amily í 
város régi trc ditmenyeinek emlékét 
óizi. — 1 uskevar-utca, mely ai 
Aipad-lorabeli tüskés vtdősáncokra 
emlektzttt. — Szent Imre tenpion 

— A Szent Jakab ten plom. — A 
Jurisich-téli Mária szobor, melynek 
tánccal tlkerittit tesze — ahagyon.ary 
szttint — asyium jeiltgevel bírt. — 
A r ta l ornok* ház. Itt taitctták 1554 

— H.bl évedben isUntiszteletüket ; 
katolikusok. — juiisich var. A króni 
kás mar I7b3-tan említést ttsz m 
alsó vátról. — A Tallian ház (játás 
bírósági tpulei) kazamatái. — Az 
Aipi .our 11. sz. haz, ahol a király-
hacgyakt ilalok idtjen megszállt Ai 
brtc'it szász kiiaiy. Nen.tz^yát, aho 
169o ben mát hues posztóst k voltak. 
I ? l 4- t t n itt állították fel az elsí 
kallót. — Az Óház. — Ötdögtányer 
(Szláv áldozchtiy) — Kálvária ten p 
lonj. — httalyvölgy, Matyas király 
állitólí-gos vadászhtlye. — A kalch-
rabtm vaskohók a IX. es X századból. 

— A Sty told-erdő, melyet a hagyó 
D ány sztnni 1619-bt r. l i l tnc ktnyettr 
veti n t g a csaiad. — A Seyboid rét, 
a XVII. szazadban Nádasdynak halas 
tava volt. 

JR nyaralók észrevételei. 
11. 

Folytatjuk a nyaralók részéről be 
küldöl i eszievtltltket. 

• 

17. A vasúiról a városba, vagy 
megfordítva tgy fogatén sok az 1 6( 
es autóért 2 pengős viteldij, különösen 
akkor, ha csak egy-ket személyt visz 
Mas városokhoz visszanyitva 1 20 es 
160 lenne a helyes nugallapitás. 

18. A Sztbóhtgyen at vezető 
pompás hegyi uihoz kriminalis rossz 
ut vtzet a varosból. Ne csak a hegy 
ut Itgyen megfelelő, de az ehhez vezeti 
ut is, csak igy fog az közkedveltu 
lenni. 

19. Elragadtatassal nézem a bel 
város patinas teret és uccáit. Mlér 
nem hozzák méltó összhangba az ege^z 
Varkört es nevezetesen a Várkö: 
hátsó részét. Ott és a Flóriánlérer 
feltűnően nem városias es különöset 
nem a belvároshoz és föleihez simult 
a hazak külseje és az uiak rendez.lt 
sege. . 

20. E héten először voltam az 
özkutnál. Nagyon kedves hely ez, dt 

elhanyagolt állapotú. Több jelzett 
utja van, de kevés utmutató táblaja, 
amiért nehezebb az eligazodas a több 
részen at vezető erdőn Találkoztam 
egy erdőőrrel, aki a fotráson tul ve-
zető nem jelzett uton vezetett, ezs 
ajánlom jelzéssel ellátni, mert bár 
hosszabb az ut, de igy visszafelé 
legalabb mas uton lehet sétálni. A 
most jelzett uton a málnabokrok tel 
jesen tlzarjak a közlektdest. Ezért 
van több helyen kitérő ut, ami az 
eidőnek kárára van. 

21. Több kitárduló ntvébtn kettn 
az Aipádforra^hoz vezető n ellekutnak 
tisztogatását illetve rtndtzeséí. Ez h 
htgyseg legjcfcb vize, valóságot 
gy ógyfot'ás. 

•J2 A Kérdik ttttjen szép lennt 
egy kis fc'lotietifele vaj.y egy hatalmat 
kereszt Messze vidékié hatna. 

2b. Haiom a kívánság Mtlej. 
kádfutdő. Meleg kadfüidö. Meleg kád 
fürdő. Tiszteltttel: hátom nyaia ó. 

* 

A többi btétktze'.t levélből ntn 

adunk kivonatot, hantin átadjuk iile 

tekes helyié. * * * 

Vcnjuk le a tanutsagot! 
Amir.t e$.y emberbtcsüleiesseget 

láltrmttiegei. itgjobban nehéz, vais<-
gos íd tkbtn '.uűjuk igazin n tgiteini, 
l l Pufc>>' í •'kor allapiih< tjük mtg itgjob 
ban, Itgbiziosabban, mit er valamely 
ányag, vagy tljáias, ha azt akkoi 
figyeljük meg, an ikoi a körülmények 
nem kedvtznek annak. 

Így vagyunk a műtrágyával is 
Seri 1 sem csodálkozik azon, ha ktlit 

C S c p a 

dékos jó időbtn szuperfoszfatta 
tt imtU t uza tstpitshot onija a niígot, 
de — gondolta biztosan rem tgy 
gazda — mutassa n eg a n ütragya, 
mit tud szaiaisagkor, vagy tgyel 
kedvezőtlen kőiuiinerytk köpött. 

Nos, az t l n ua evekben — sajnos 
— bóven mtg volt ennek lehetósegt. 
Volt szarazsag, volt rozsda, höguia, 
poloska, s nirdtnteie egytb csipás 

S tkkor kuuni, hogy a szuper 
ftszfatl*.! nü. i .gyazoti kaiaszcsok a< 
asíályt ktvtsbe sinyieiiek n.eg. Meg 
e l aszalyvidek keilcs közepén is, 
Devavanyan, az utadalom szuper-
loszfaitai nüiragyazoti kuzája hol 
dankcnl 13 q buzat adott akkor, 
amikor a töszomszed m üttagyazatlan 
búzáját aratni stm volt etdemes. Ki 
lünt, hogy a tzuptifoszfatiai trágyázott 
t uza keveibe s«otuii meg, merttlőbb 
éledéit bt , s igy t lkuüi ie a ukkaszto 
nagy mtltgtt, noloit a műuagyazatlar. 
buza tejes eieüebe, hosszabb lejlődeSt 
miatt ep a hóiegbe eselt, s persze 
megszorult. 

A mütrágyazoit buza egyenlete-
sebben, etóttijestbOe 11, s gyotsabban 
fejlődött, ezen huu.ar kinőtt a lozsda 
(es poloMta) foga alol, s Kevesebbel 
szenvedett. 

Mirdez ttímeszettsen megfelelő 
termestübblelbtn, jövedelemtöbbletben 
mutatkozott. Vonjuk le a tanu.sagot,... 

ünnepi hetek Veszpremben. 
az ország egyik legérdekesebb 

l e k v t s ü vaiosdoan. 

Augusztus ll-tol 18-ig, 
augusztus 30-tol szept. 3-ig, 
Kiál l í t . tsok : a város t-s környék érde-

kessegeibúl, hangversenyek, népies 

bemutatok, irodalmi est, elóadasok, 

kongresszusok, talalkozók 

K i r á n d u l á s o k : a B.ikun> ba cs a Bala-

tonra 60" u vasúti kedvezmeny,filléres 

és kulturvonatok. 

Készletes műsort ad : minden menet-

jegyiroda és a rendezöseg, 

Veszprém városháza. 

HÍREK 
Vitéz G ö m b ö s Gyu l a köszöne te 

Vitéz Gömbös Gyula a N. E. vezért 

most juttatta el köszöneiét a N. E 

összes vezetőihez s tbben a követ 

kezőket közli: 

Kedves Munkatársam! 
A lefolyt országgyűlési képviselővá 

lasztasokon u nemzet megnyugtató 
bizonyságát adta annak, hogy nagy 
lobbsegebin bizalommal tomogatja a 
Nemzeti Munkatervben lefektetett poli 
tikamat. Amikor pártvezéri üdvözletemet 
küldöm minden Munkatársamnak, aki 
a most lejolyt politikai erőpróba impo 
záns sikere he z a maga önzetlen es 
aldozatkesz munkássagaval hozzájárult, 
egyúttal hangsúlyozni kívánom, hogy 
politikámat mint a múltban, ugy a 
jövőben is nemcsak a parlamenti több 
stgre, hamm a Nemzeti t.gyseg szer-
vezetein keresztül a nemzet széles 
retegemek bizulmara akarom építeni. 
A Nemzeti tgyseg szervezetei a nagy 
magyar célkitűzésekért küzdő kormány 
mellett jelentik a magyar társadalom 
színes es aliandó bekapcsolódását a 
nemzetépítő munkaba. tzirt a szerve 
zettk ttijis es vtglegis kiepitéstre és 
közérdekű muküaísük alíanao biztosi 
tasuru nugy suiyt helyezik 

hazcjias üdvözlettel'. 
vitéz GÖMliÜS GM LA s.k. 

Horváth Ando r Kőszeg volt 

n tgyebiziosa most utazott ítl Buda-

ptkiie, ahol tlóieijesztesí tesz a varos 

aryagi helyzeterői ts egyuital ktn, 

hofey a varost oldjak fel a vagyoni 

zái<at alól. 

Dr . J uhás z Endre feorvost 
Kőszegre helyezlek a reáliskolába 
bzoigaiattétehe. Ncgyon sokan vannal 
Keszegen, kik a renokivül ügyes es 
baiaisagos orvost es fogoivo^t szive 
btn latjak viszont. 

Gro t t ó Lász l ó dr. , az tgesz or 

szagban nagy etdekiődessei figye.t 

Ktnyetes Kautmann ügy ügytsze közel 

egy hónapi nyatalas utan szerdán uta 

zott el Kőszegről. 

Vá l tozás a Gazdakö rben . 

Slipkovits István a Gazdakörben eddig 

betöltött titkári tisztségéről lemondoti. 

A Kőszegi Frontharcos Fő 
csoport ma delelőtt pontosan */, 11 
órakor tartja evi rendes közgyűlései 
a Bálházban Wachter Gyula elnöklete 
alatt. 

Menetrendi értekezlet. A Máv 
igazgatósagától kiszállt Wittinger fő 
telühyelő e héten, vele volt Bodó 
Ferenc az uj kőszegi állomásfőnök, 
akik a városházán tájékoztatták vitéz 
dr. Nagy Miklóst es vitei. Szabadvary 
Ferencet a teli menetrend tervbe vet! 
valtozasairól. Ugyanakkor a kőszegiek 
előadtak kivansagaikat. 

A szegedi nyara lók bucsuzása . 
Nagyon kedves jelenetnek voltunk tanúi 
mull vasárnap este. A városunkban 
üdülő szegedi kolonia lampionos fel 
vonulással búcsúzott. Először vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester ablakai 
alá vonultak. A kis gyermekekből 
alakított énekkar jellegzetes alföldi 
magyar notakat és gyermek dalokat 
énekéit, majd egy kis leányka mondott 
bájos elfogulatlansággal köszönetet 
a polgármester és a város vendeg 
szereletéért. A polgármester meghatott 
szavakkal válaszolt az őszinte szeretet 
mtgnyilvánulásá.a, a kapcsolatok 
•íimelyiteset javasolta Karacsonyi 
Guido plébánosnak, aki vezetője, 
szeivezője és összetartó lelke a sze 
gediek kőszegi nyaraló akciójának. 
Értek es és szeretetreméltó egyenisege 
már is közszeretetnek örvend itteni 
ismerősei körében A lampionos menei 
ezután Zoltán Géza állami tanitóke-
pezdei igazgató, majd Vastagh Zoltán 
dr. rendőrkapitány lakásához vonult. 

V i téz Nagy M ik l ós dr. polgár, 
mester a Nemzeti Egység kőszegi 
szervezetének közbenjárásara bead-
ványt intézett a kereskedelmi minisz-
terhez, amelyben kifejti, hogy az 
osztrák hatóságok nem tartják be azt 
a szerződést, amely a határmenti lakós-
ságnak bizonyos mennyiség kivileiére 
vonatkozólag vám és illetékmentessé-
get biztosit. A 11.111—1926. M. E. 
sz. rendelet második fejezete szerint 
a határszéli lakósok sajat hazi szük-
ségletükre az utforgalomban vám és 
illetékmentesen kivihetnek: frissen vagy 
tj.yszerütn elkészített állati hust 2 
kilogramot meg nem haladó mennyi-
segben, gabonából készült malom-
ipari termékeket, valamint hüvelyese-
ket 3 kilogramot meg nem haladé 
mennyiségben, közönséges sütemenye-
ket, kenyér és fehér süteményeket 
3 kilogramot meg nem haladó mennyi, 
ségbtn és tejet 2 litert meg nem ha-
ladó menny iségben. Ezzel szemben az 
osztrák hatóságok a legutóbbi időbér 
a határszéli lakósok részére u. n. 
„Haustauschkarte"-t adtak ki, amely 
szerint legújabban csak hetenként 
kétszer, kedden és csütörtökön vá-
sárolhatnak be. Megpedig csaladta-
^onkint nyolcad kiló hust, fel kiló 
liszt t-e vagy fe ze léket, ugyanannyi kg. 
kenyeret és egy liter tejet. Azonban 
ilyen rHaustauchVarte" t is csak azok 
a családfők kapnak, akiknek vagyon* 
kevesebb 3 hold szántóföldnél. Nem 
kapnak azok sem, akiknek havonta 
150 Schillingnél több fizetésük, vagy 
jövedelmük van. A polgármester arra 
kéri a kereskedelmi minisztert, 
hogy az ügyben rendeljen el vizsga-
latot és orvosolja a Trianon aita 
amugyis keményen sújtott határszei 
városok, köztük* Kőszeg screlmit, 
r.ert nagy nehezsegekkel küzdő iparuk 
es kereskedelmük az ugy is kis ke-
retek között mozgó határszéli forga-
lor. legkisebb változásait is tnegerzi 

A vasmegyei 
Tűzol tószövetség ülése. 

A Vasmegyei Tűzoltószövetség 
választmánya Kőszegen tartotta gyű-
lését. Az ülés szerdán délelőtt 9 kor 
kezdődött a városhaza tanácsternubee. 

Kiss Emil dr. vármegyei tüzren-
deszeti felügyelő elnökölt. t i nk 
megnyitója után a választmány elt 
lárta a sárvári gyűlés napirendje: 
Ezután a tüzrendészeti kódex es a: 
tgy< nruhakérdés került részletes tár-
gyalás alá. 

Kiss Emil dr. bejelentette a va-
asztmánynak, hogy 1936 ban und-
Hv'üli országos nagygyűlését a tűz-
oltóság Pécsett rendezi meg. Meg-
állapította a választmany, hogy a G^ör 
üyösön augusztusban tartandó r gy-
uyülés egyes pontjait milyen szem-
szögből fogja elb ir ál ni. 

Majd Markó István szólalt fel él 
bejelentette, hogy a „Reggel" c lap 
ban olyan vers jelent meg, mely < 
tűzoltóság intézményére nézve sértő 
Ezzel kapcsolatban az országos ci-
nökseghez is felirt a választmar A: 
ülésen, mely ezzel a ponttal végetért 
jelenvoltak Markó litván, -

László, Horváth Miklós, Geyer András 

Baríos Győző, Antal István, Hunyod 
Nándor, Kirchknopf Jenő, Szeli Ele 
T;er tüzoltótisztek, Kecskeméthy 1 vái 
sárvári főjegyző és Kőszeg várói 
képviseletében vitéz Nagy M I K I I V & 
polgármester. 

A résztvevők a gyűlés után r eg 
tekintették a városi muztumot, niají 
társas ebeden vettek reszt a Sn ^ 
szállóban. Délután Gyöngyös E d'1 

d városi aljegyző kalauzolása m ^ 
iz Ö/kuihoz rándullak ki, ahol k; jnl 
h i .gulatban szórakoztak a kesi es: 
órákig. 

Magya r f i lmeket köteles mir.Je 
engedélyes bemutatni előadás . 
legalább 10—15%-os arányában. 

fl*" 

• 
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A kőszegi ipartestClet előljá 
rósága július 255-én tartotta rtrdes 
havi ülését. — Napirend előtt Sághy 
István elnök elparentálta a tragikum 
körülmények között elhunyt Janzsó 
Mihály szabómtstert. — Napirend so 
ran az ülés elvileg hozzajaiult ahhoz 
hogy az ipartestület kebeltben önse-
gélyző es előlegcsopott alskittassek 
Felhatalmazta az elr.ökiéget a tovább 
lépések negieteleie. — 1 akarél.ossa^, 
sztn pontból Kimondta, hogy a Ny ii 
egyhazán tartandó Országos Iparc^s 
kongresszuson a nagy távolsági > való 
tekintettel, nem kt j, viselte ti magát. — 
Kongresszusi V iitnietesre, hosszu idő 
óta önállóan működő ket étdenes 
tagját fogja ajánlani. — Megrtrdeli < 
Dr. Dobsa László, az Ipok. igazgató 
janak szeikeszteseben megjeltnő Otsz<-
gos lparoíÉvkönyvei, ktdvezmenyt: 
áron s azt közhasznú niinóségéné 
fu^va, a tagok széles köreiben terjesz 
tetri kivánja. — Jóváhagyta az elnök 
nek a mt güresedeti 2 szobás lakas bér 
fceadasáia tett intézkedését. — Jóváha 
gyeiig vetie tudomásul az e.nökno 
azon jeleniesét, hogy az ipartistüle 
nek teljelenlctt egyes kontároknál, t 
testületi kurzorral előzetes ellenőtzés 
leljesiieit es a t. r^yalashoz szemé-
lyesen szeizett bizonyítékokat — 
Tudomásul vétetett a számviszgaló 
bizottság altal telülvizsgált 11. negyedév 
pénztári forgalomtól, — a lagok sze 
n.elyeben beállott valtozasokrcl szóló 
továbbá azon jelentes, hogy a f. ev 
tagdíj kivetések ellen, — a nult é\ 
26-al szemben, — csak 5 tag én 
telszolón lasi jogával. — Egyéb kisetb 
folyo u^yek letárgyalása utan az üles 

végétért. 

A gyorsiró tanfolyam vizsgá 

telt tagjai ez uton vtgyek tudomásul 

hegy Bálint Antal elnök latogatása 

n uit kedden elmaradt, de megüzente 

hogy hazajövetele uian az idöközber 

tikeszüit es meg készülő okmanyoka: 

par nap alatt megküldi. 

Ismerkedesi táncest volt n ult 
szon.Laion az „Elité" kavéhazban a 
nyéiaiovenűegek iiszttielere. A váia-
kozason leiül ni-gy szamban megjelent 
elÓKcio közür.sig pon pasan mulatót 
egesz. a hajnali orakig. Feltűnően sok 
tancospar hodoii a tancnak. A jó.si 
került esi megtendezesenek tideme 
vitéz Nagy Miklós dr. polgármestert 
illeti, ki a vaios idegenforgalma etde 
keben anyagilag Ithelóve lelte az est 
m e g r e n d e l t . Segítségére voltak Sám-
son A ip id , Haneiy Laszlo és ilj. Nagy 
Mik ós. A tancesiekei szombaionktn 
ntgisn.ei.ik a nyaialasiszezon vegéig. 
A legnapi az Evangélikus Nőegylet 
szokásos ktriimuidisaga miatt elmaiadt 
Következő szombaton azonban már 
megtartjak. 

Az evangelikus nőegylet ma 
tartja szokásos nyaii n.uiatsagát a 
Baihaz keithelyisegeben. A mulatsagon 
a vatosi zentkar is közreműködik. A 
tancn.ulatsag délután 4 óiakor kezdő 
dik. A ittiűezóseg sok me^iepetésrői 
ts szoiaxozasi Ithetósegről gondosko 
doll. Rossz idó eseten a termekben 
tartjak meg a mulatsagot. 

Evangélikus ifjúsági konfe 
rencia Kőszegen. Augusztus 15-en 
a vasi köztp evangelikus egyházmegye 
szokatos evi iljusagi fiu es ltanykon-
feieticiajai tz evben a kőszegi evan 
gtiikus Itjutagi tgyesülel l ü eves 
tennauasai.aK jubileumi űnnepsegevel 
kapctolaiban Kőszegen tartja. 

Jol sikerű,t autóbuszkirán-
dulust vezeteti Sttenyi Mihály posta-
tiszi Becsbe, tgy autobuszon es egy 
tuiaauion 33 személy vett - részt a 
kitanűuiason, köztük nagyon sokan 
az ui laboiozo ctt-iktszek es nyaralók 
közül. A kiiándulas főcélja a vasár 
napi Ferencváros—Ausztiia mérkőzés 
megtekmtese volt. 

Marton Jenö dr. folyóirata. 
Szebb Magyarország címmel, Marion 
Jenő dr. volt kőszegi ügyvéd szeikesz 
tésében művészeti és tudományos fo-
lyóirat indult meg, amely azonban 
nemcsak tlvont kerdésekkel foglalko 
zik, hanem igen alapos felkészültséggel 
és gyalotlati tizekkel, az ország és 
főleg Budapest építésével kapcsola 
tosan az alias- és n unkanélkülisep 
r egszüntetésée ttsz javaslatokat. A 
mai művészeti irányok túlzásainak 
t k s és világos meglátássá! való kii 
ttkája, az igazi művészet méltatása, 
szépirodalmi müvek, az liottkő és kör 
r.yeke természeti s2épségeintk művé-
szi szemmel értekeit és ragyogó toi 
lal megirt ismeitetése, kon oly tervek 
szárnyaló gondolatok teszik ertekesse 
es vonzóvá, hasznossá és szórakozta 
tóvá eddig megjeltnt 1.—II. számot 
Szeptembeiben jelenik meg a követktz^ 
füzet, amely főltg Kőszeggel foglalko 
zik — Mutatványszánck az NE késze 
gi központjában kaphatók. Ugyanit 
előfizetéseket is elfogadnak. (S. E 

Seper Imre, a Kőszegről elke 
tulr tiaial prcfifutballista, ki legutóljára 
a miskolci Attila játékosa volt, Bem 
btn próbanérkőzést játszik és tekin 
tettel t i utótLi idfher feljavult jófor 
májára, valószínű, ho^y leszerződittik 

K i b f v ü l a közép isko la i test 

nevelési t a n anyag Az uj közepis 

kolai tanteiv (egytnlőre az l.o-banj 

lestnevelésről SÍO Ó lészben a követ 

kezőket rtr.de 1 i el: latdaiugás eg; 

helyben vegtzhető alapgyakorlata 

e^ykapura játszás, ket«zer tizpeices 

ketkfpusjátek. U^yáncsak előirja a vi 

vás, tenisz hezdő gyakorlatainak tari 

tásat is, sőt az úszás és koicsolyáza: 

is szerepel. 

Városbemutató sétát tartót 

kedden délután az idegcnforgalir. 

iroda, amelyen a nyaralók nagyszám 

ban vettek részt. Gyöngyös Endre dr 

vaiosi aljegyző v»zetesevel megtekin 

tettek KőszegtCrtem Imi nevezetességei 

a belvárost, a bencés lenplomot és a 

vaiat. Ezzel kapcsolatban panasz ér 

kezelt a szerkesztőségbe arra vonat 

kozólag, hogy a magyarázat csak 

magyar nyelven történik, amiből a? 

idtgen, főleg a németajkú nyaralók 

egy szól sem ertenek, Ezen a kivan 

ságon könnyű segíteni es illik is. 

Velemben nincsen zöldségféle. 
A zöldsegtermes az iden Ragyon 
keves Veitmben. Ehhez járul a n gy 
fogyasztási többlet. A kőszegi kerté 
szek könnyen megszerezhetik Velem 
zöldsegeliatását es i^y a kőszegi 
öldségnek jó piacot találnak. 

Időjárásjelző-tábla. A Nemzeti 
fcgyseg kőszegi szervezetének közben 
jarasara vitéz Nagy Miklós dr. polgár-
mester időjárásjelző táblát szereltetett 
fel a Szentháromság szobor előtti 
villanyoszlopra. Az időjárási adatokat 
naponkent délután 5 órakor a pósta 
utján szetzik be. 

A Salzburgba kirándult kőszegi 
társasag a nemet hatarórség példa-
adóan, udvarias, előzékeny magatar-
tásáról számolt be. A kirándulók 
ugyanis utjukon egészen a nemei 
határ közeiebe jutottak es kisérletkepm 
tudakozódtak a hataratlépés lehetósegei 
felöl. A német határőrparancsnok, mikoi 
megtudta hogy magyar kirándulók, 
egyszerű igazolás után átbocsátotta 
őket. Szinte hihetetlenül hangzik a mi 
paragrafusoktól agyonrendszabalyozoti 
üleinknek. 

Értesítem m. t. előfizetőimet, 
4ogy a m. kir. Poitatakarékpénztárna: 
evő 27.808 számú számlámat be-

szüntettem, miért is ezúton befizetést k 
öbbe nem tszközölhetők. 

Tisztelettel 

RÓNAI FRIGYES 

könyvnyomda és laptulajdonos 

Bécsi szegény gyermekek kő 
szegi nyaralása. Jeleztük már, hogy 
Schuschnigg kancellár felesége cs 
Gömbös miniszterelnök feleségének 
védnökségé mellett augusztus hó 1-én 
Becsben, Giinzingben nagyszabásu 
urmpsegekkel kapcsolatos jótékony 
célú n ulatságot rendeznek, melyne-k 
lövedelmeből 30 szegény bécsi gyér 
meket 3 hétig nyaraltat a mulatság 
rendezősége Kőszegen, mely rendező-
ségnek élen a magyar származasu 
Palaky Al.dár hites bécsi vendéglős, 
az „Ur.gatischts Weinhaus"-nak tulaj 
donosa all, akinek Derlöldy Lux 
Vilmos ajánlotta a szegény gyermekek 
nyaraltatására Kőszeget. Az ünnepely 
fényét és a mulatság derűjét ugyan 
nagyban csökkentette Schuschnigg 
kancellár feleségének tragikus halála 
azonban" éppen a kancellár elhunyt 
feleségének inltnciói sztrint migrén 
dezik a £.yen eknyaraltatást. A ten-
dezőség 16 000 meghívót bocsátott 
ki, melyek f J t ünő helyen hirdetik a 
jótékony célt: szegény gyernekeknek 
kőszegi nyaraltatását. A bécsi lapok 
is melegen emlékeznek meg a kőszegi 
nyaralásiéi, külön irnak a város szép 
segétől es egészséges, gyönyörű vidi 
kéről. A varosrak ez mii denesetu 
olyan propaganda, melyet csak sok 
pénzzel lehttne egyébkent megfizetni 
A gyermekek r ugusztus 7 én érkeznek 
Kőszegre A polgármester ezúton kéri 
a vátos közönséget, fogadja vendé 
geinket jó szivvel. 15 fiu és 15 leány 
jön a nyaralókkal, akik 12—13 éves 
korban vannak. A polgármester arra 
is kéri a város közönségét, hogy aki 
gyermeke mellé a német nyelvben 
való gyakorlás céljából hajlandó egy 
egy gyermeket magához venni, ezt 
jelentse be a városházán a 20. sz. 
szobában. Arra is kéri a polgármester 
a város jószivü közönségét, hogy hiv 
janak meg egy-egy ebedre szegény 
bécsi gyermeket, aki bizonyára halasan 
fog mindig visszagondolni a magyar 
vendégszeretetre. Aki ebben az ebedel-
ittesi akcióban részt óhajt venni, tzen 
körülményt ugyancsak a városhaza 
26. sz. szobájában jelentse be. 

Nyaralók figyelmébe. A város 

idegenforgalmi irodája augusztus 8 án, 

csütörtökön társas kirándulást rendez 

iz Irottkőre és onnan a Stájeiházakon 

át vissza Kőszegre. Indulás reggel 7 

órakor a Szentháromság-térről. Aki a 

Stájerházaknál meleg ebédet kiván fo-

gyasztani, ezt jelentse be egy nappal 

alőbb a városháza 2l-es szobájában 

A szerdai térzenén érdekes 

jelenség volt tapasztalható. A nyaralók 

száma máról holnapra erősen meg 

csappant. A következő terzenén azon 

)an bizonyára már újra a régi számmal 

fognak sétálni az uj nyaralók, mert az 

eddig itt nyaralt vendégek legnagyobb 

része elsejeve! elutazott. 

A városi zenekar a mult vasár 

nap Velembe rándult és a strandon 

hangversenyt adott. Hatalmas számú 

fürdő közönség hallgatta és tapsolta 

végig a nagyon sztpen szeieplő kő-

szegi zenekar számait. A közönségei 

a velemi nyaralók mellett, a kirándulók 

alkották, akik között feltűnő sok volt 

a kőszegi. 

Térzene műsor. Szerdán, aug. 

7-én este fel 9 órakor tartandó térzene 

n üsora a következő: 1. Blaha 

-ujza induló. 2. Schneider: A tavasz 

vatazsában, nyitány. 3. Lehár: Her-

cegleány keringő. 4. Gounod : Faust 

egyveleg. 5. Fali Leo: Duett a „Dol 

árhercegnő" bői 0 Kiiment: Az alpesi 

kürt, egyveleg. 7. Etkel: Bordal a 

„Bank ban"-hói. 8 B.skoup: Előre 

nduló. 

Máriacellbe személy autó 

indul mérsékelt dij mellett. Jelentke 

zéseket elfogad Karner bérautós 
<ossuth Lajos utca 6. vagy a Strucc 

szállóbán. 
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A shampoo — a 
tökeletes hajápo-
lás! Új minőségé-
ben alkáliamentes. 
A fátyolszerü szür-
ke mészréteg képződését kiküszö-
böli! A tökéletes szőkeség ragyo 
g ó b b a n érvényesül ! A hullámok si-
mulnak, a haj k ö n n y e n fésülhető! 
Az ondolálás hosszü ideig megma-
rad ! Mert összetétele e g é s z e n speci-
ál is : a hegyi kamil lavirág 70-szeres 
kivonata! Utánöblítés fe les leges! 

E L I D A 
S P E C I A L S H A M P O O 

MILLOFLOR 
S Z Ő K E H A J H O Z C S O D A L A T O S 

i 

V 

Sötét haj ápolószere : 
E L I D A - B R U N E T A f L O R 

s p e c i á l i s v h a m p o o 
mely a tisztán növényi-ere-
detű Hequil-t tartalmazza. 

Filléres gyors indul Szegedre 
az ünnepi játékokra augusztus 10-én, 
Kőszeg. Szombathely, Pápa és Gvőr 
felszállással Szombaton, 10 én a Pa-
rasztbecsület kerül előadásra Mascagni 
vezényletével, 11-én vasárnap pedig 
az Ember t:agédiaja. A vonat csak éjfél 
után indul vissza, ugy hogy az utasok 
mindkét előadást megtekinhetik. Kő-
szegről indulás reggel 5 órakor. Me-
netdíj 7 80 pengő. Bővebbet a menet-
jegyirodában. 

A Kárpátegyesület Irottköi 
szakosztálya honorálta a kőszegi NE 
kérését es tegnap este 7 órakor Kő-

szegen tartották meg választmányi 

ülésükét Ez annál is inkább örvendetes, 

mert a Kárpátegyesület is erősen be-

lekapcsolódik az őszi kőszegi turistahét 

ünnepségeibe. Az ülésről legközelebbi 

számunkban hozunk tudósitást. 

Az Andalgónál táborozó pécsi 

kereskedelmisták cserkészcsapata teg-

nap kedves hangulatu műsoros dél-

után rendezett, melynek kereteben 

nekszámokkal, szavalatokkal és sike-

rült cserkészmókákkal szórakoztatták 

a megjelent közönséget. A pécsi cser-

keszek sikerült előadásán résztvett 

vitéz Nagy Miklós dr. polgármester 

es Kincs István pápai prelátus is. 

Cserkésztáborozás. A tanító-

képző intézet IV Bela cserkészcsapata 

a közelmúlt napokban érkezett meg 

ket hetes táborozásáról, amelyet a 
balatonparti Ábrahámhegyen, Varga 

Ferenc badacsonytomaji plébános 

birtokán töltött. A táborozás kitűnően 

sikerült. A fiuk testileg és lelkileg meg-

erősödve tértek vissza a táborból. 

Ezúton mondanak hálás köszönetet 

Kőszeg város nemeslelkü vezetősé-

gének azon 50 P-s segély adományo-

zásáért, amely a táborozás zavartalan 

lefolyását lehetővé tette. A többi 

költséget a sörkerti juniális és a 

táborban rendezett műsoros estély 

bevételei led«zték. 

A „Kőszegi ált. Temetkezési 
Segélyegyesület44

 2 elhalt tagja után 

a 157. és 158. sz. szelvényekre esedé-

<es segélydijak beszedésére augusztus 

hó 4 én d u. 7 ,2 órakor pénztári órát 

tart. — Az uj tagsági igazolványok 

darabonkénti G fillér térítése ellenében 

ugyanakkor átvehetők. 



4. Kőszeg és Videke 
1935. augusztus 4 . 

A szabóhegyi szerpentinut, 
mely részletekben egészen a Stáyer 
házakig kiépült, most mar teljes ösz 
szefüggő egészet alkot. Az elkészült 
utat vi:éz Nagy Miklós dr. po lgámes 
ter, Waldmayer Karoly az Osztrák 
Magyar Bank ny. vezertitkára és Szí 
lárd Rezsó városi főmérnök társaságá-
ban hétfőn végigjárta. 

Rohonc volt egyike a legjobban 
felkapott nyaralóhelyeknek az u:óbbi 
években, Az idén üres. A rohonciak 
annál inkább sopánkodnak, mert 
nagyon jól tudják, hogy Kőszeg es 
Velem mennyire tele van az iden 
nyaralókkal. 

Országos Iparos Évkönyv 
jelenik meg ez év folyaman, d'. Dobsa 
László, az Ipok igazgatójanak szer 
kesztésében. — Gazdag tartalma fel 
öleli mindazokat a tudnivalókat, ame 
lyek az iparosnak szakszerű tájékoz 
tatást nyújtanak az ipartörvény, ipar-
testületi élet, kisipari hitel, közszállitá-
sok, társadalombiztosítás, adózás, 
munkaidő, munkabérszabályozás, a 
tisztességtelen verseny és árronbolás 
elleni küzdelem, tanonc- es segedügy, 
helyes könyvelés és kalkuláció stb 
terén. — A minden iparosnak nélkü 
lözhttetlen kiadmány, naptáit és ipari 
szakcimtárl is fog tartalmazni. — Ai 
Évkönyv kedvez nényes előjegyzesi 
árban az ipartestületben rendelhető 

meg, — Megjelenése után 40%-al 
drágább lesz. 

Kitűnő szabású uriöliönyök már 
20 pengőtől felf lé kaphatók Zerthofer 
Rezső ruhaáruházában. Férfi és női 
tavaszi kabátok és esőköpenyek nagy 
raktára. Gyermekruhák, tiroli nadrágok 
janklik nagy választékban Gallér 
tisztítás, vegytisztítás, kelmefestés 

Tüz volt kedden este negyed 
kilenc órakor a Stipkovits-malom 
istállójában. A tűzoltók rögtön kivo 
nultak a tüz színhelyére, de beavat-
kozásukra már nem volt szükség 
mert a tüzit még idejében észrevették 
a házbeliek és eloltották. A tüzet 
Koczán István, Stipkovilsek öre>, 
molnars^gede okozta, aki a béresnek 
az istállóban !évő ágyán szokta munka 
után öreg tagjait pihentetni. Szerdán 
este is bemert az istállóba és ott a 
béres ágyán pihenve pipára gyújtott. 
A pipa nehezen akart meggyulladni 
Az öregnek a körmére égett a gyufa 
és az ágyra esett. Később Koczán 
kiment az istállóból, úgyhogy nem 
vette észre, hogy az ágy tüzet fogott. 
Szerencsére az egyik fiatal molnár 
seged eszrevette az istállóból kitóduló 
füstöt és idejeben meggátolta a tüz 
tovaterjedesét Az öreg Koczán, mikor 
megtudta, milyen hajt okozhatott 
volna, elrejtőzött a pelyvakamrában 
és semmifele hivásra nem jelentkezett. 
Mikor rátaláltak, a rendőrseg őrizetbe-
vette, sehogy az öreg kárt tehessen 
magában. Másnap az öreg megnyu 
godott és elbocsátották a rendőrségről 

Gazdát cserél a benkeházi 
Rotterdam uradalom A <67 kat 
hold kiterjedésű birtokot Eszterházy 
herceg akarja megvenni, aki az el 
adás tényében már meg is egyezeti 
a Rotterdam örökösökkel. Az adás 
vételi szerződés végleges megkötésé 
nek az áll útjában, hogy a benkeházi 
birtok tulajdonosai a hozzátartozó 
pusztacsói erdökitermelésiől egyelőre 
még nem akarnak lemondani. Eszter 
házy herceg ezenkivül még azzal a 
tervvel is foglalkozik, hogy megvásá 
rolja a nemsokára újra árverés alá 
kerülő kőszegpatyi Lóránd uradalmat. 
A kőszegpatyi uradalom 1500 kat 
holdból áll. 

Gépjárművezetők vigyázat! 
A belügyminiszter csendrtndelelt 
csütörtök este 10 óráiól az egész 
ország területén életbelépett. Eszerint 
tilos lakott területen este 10 tői reggel 
5 óráig kürtjelzést adni. 

Anyakönyv i h irek. Születések : 
Tangl József—Rogler Józefa: fiu r.k 
Schönfeld Gusztáv—Schreiner Lujza : 
fiu ág. ev., Maroskövi Gyula—Donná 
novits Mária: fiu r.k. H á z a s s á g : 
Kocsis Antal—Horváth Julianna. — 
Halálozás : Cseri József ág ev. 83 éves 

Elveszett egy ezüst féfi karóra 
csütörtökön este a Király-utca és Er-
.10 utca közötti útszakaszon vagy a 
nevezett utcákban. A becsületes meg 
találó jutalom ellenében adja le a 
kiadóhivatalban. 

Nyolcvanhároméves korában 
unta meg az életét Cseri József 
Lcithner Sándor k'szegi kalaposmester 
volt apósa. Csütörtökön délután kiment 
a Szabóhegy alatti szőlőjébe és ot-
dolgozatott . Előzőleg a szabóhegyi 
vendeglőben megivott egy- fel litei 
oort, egy fél litert ptdig magával vitt 
\z öreg Cseri Józseftől nem messze 
egy fiatal lany dolgozott, akinek fel 
(unt, hogy az öreg már jóideje nem 
jön elő a védőkunyhóból. Átszaladt 
és beszólt az ajtón: „Nen szomjazott 
neg Cseri bácsi ?" A kunyhóból 
azonban semmi válasz nem jött A 
lány belépett és megdöbbenve látta, 
hogy az öreg Cseri József felakasz 
•otta magát a gerendára. Azonnal 
A városba szaladt és értesítette a 
rendőrseget. A kiszállót bizottság mái 
csak a beállott halált állapíthatta meg 
A szerncsétlen véget ért Cseri József 
egy kis cédulát hagyott hátra követ 
<ező német nyelvű felírással: „Drei 
und achtzig und ein halb Jahr lebte 
ich. Es war genuck. Grüsse alie. — 
Nyolcvanhárom és fél évet éltem — 
elég volt I Üdvözlök mindenkit. 

KSE Agyteritőgyár—Nagyka 
nizsai Vasutas 3 : 3 ( 1 : 1 ) . Kevés 
számú közönség jelenlétében nagy 
melegben küzdött az Agyteritőgyár 
nagykanizsai ellenfelével. A mérkőzést 
zaszlócsere előzte meg Nagy iramban 
kezdődött a játék, amelyben a kősze 
giek állandó fölénye domborodott ki. 
Csánits kőszegi játékost Molnár biró 
durva játékmodora miatt kiállította. 
Ettő' kezdve a kőszegi csapat végig 
10 emberrel játszott. A kőszegi csapa' 
nem tudta kihasznalni az ajánlkozó 
gólhelyzeteket és igy a küzdelem 
döntetlenül végződött. Molnár biró 
közmegelégedésre vezette le a mér 
kőzést. 

Futba l l . A szezon legizgalmasabb 
és legérdekesabb mérkőzései közé 
tartozik a ma délután 5 órakor kez-
dődő SzSE—KSE barátságos mérkő 
zés, mert t^yrészt az SzSE csapati, 
amely a kerület éles patai közé tar 
tozik, minden erejével azon lesz, hogy 
maga alá gyűrje a helybeli csapatot, 
míg a KSE legénysége be akarja hi 
zonyitani, hogy egyenrangú ellenfele a 
kerület legjobbjainak. A mérkőzést 
Czeczely győri biró fogja levezetni. A 
KSE vezetősége kéri a n. é közön 
séget, hogy minél nagyobb számban 
sorakozzanak fel a sporttelepen, mert 
a KSE csapata rekordközönség előtt 
szeretné bebizonyítani, hogy a tamo 
.:atást megérdemli. — F. hó 11-én a 
Gráci Südlahn meghívására Grácba 
rándul a KSE csapata. A gráci csapat 
a Steyer-alosztálynak éveken át voli 
bajnoka és az idei bajnokot (G\K> 
ugy az őszi mind a tavaszi fordulób n 
legyőzte. Grácba autóbuszon megy a 
csnpat. Kísérők jelentkezzenek a KSE 
Klubhelyisegében. — Burgenland egyik 
Kerületi bajnoka, a Deutschkreutzi SC 

|ön 11-én Kőszegre, hogy a KSE 
itthon maradt legénységével barátságos 
nérkőzést játsszon. 

Uszó tan fo lyam. A Magyar Uszó 

Szövetség „ Mennyiségi" Bizottsága 

ingyenes uszótanfolya not rendezeti 

Kőszegen. A tonfolya not Bólya Zoltán 

tártja. Eddig 30 jelentkező akadi. A 

tanfolyam augusztus 17 ig tart. 

Lezajlott az első vízimérkőzés. 
Mult vasárnap mutatkozott be a KSE 
újonnan szervezett és teljesen fiata-
okból álló uszógárdája. Első szerep-
lésére a szombathelyi SE úszóit hivta 
neg ellenfelnek. Fiatalos lelkesedéssel 
és győzniakaráisal vették fel az arány 
talan küzdelmet a szombathelyi úszók-
kal szemben, melyben a 33 1|3 yardos 
női mell-, a 06 2|3 yardos ifjúsági 
nell- és a 33 13 yardos gvermek-
nelluszáson kivül a többi számot a 
szombathelyiek nyerték meg. Az uszó 
számok után a ket vizipólóinérkőzés 
ben is lehengerelték a még fiatal és 
tréning nélkül kiállott KSE gárdát a 
szombathelyiek. Az SzSE ifjúsági csa 
pat és a KSE ifjúsági csapat küzdelme 
1:0 arányban végződött. A seniorcsa 
patok küzdelme pedig még nagyobb 
győzelmet hozott : az SzSE 13 góljá 
val szemben a KSE csupán 1 gól1 

tudott elérni Bólya révén. 

Könyvismertetés. A PALLAD1S 
újdonságai: Dennis Wheatlei: A tilal-
mas terület. Egyre fokozódó idegfe-
szültséggel olvassuk a hajmeresztő 
kalandok sorozatát, melyek az ázsiai 
Szibériaba vezetnek. Tobolszki börtö 
neből fantasztikus eszközökkel és 
paratlan vakmerőséggel szabadítják ki 
barátai az ott raboskodó fiatal amerikait 
akit egy orosz emigráns mesés ékszerei 
csábítanak a „tilalmas terület" re. Két 
ro nantikus szerelem aranyszálai szövik 
át a cseka-uralom borzalmait. Megje-
lent a Pengős regény sorozatban. — 
Q j . Patrick: A tizennyolcadik éjszaka. A 
North család tragédiája, melynek utói 
só felvonasa: két titokzatos gyilkosság 
a cambridgei egyetem falain belül. 
Vrksötetben eredménytelenül tapoga-
tórik a nyomozás, amelynek homályát 
lassanként oszlatja el Ftnton egyetemi 
hallgató, akit rajongó szerelme vezet 
rá a borzalmas titok nyitjára. Megjekni 
a Félpengős regény sorozatban. — 
W. Byron Moweri: Klubhúz a hó 
alatt. Észak-Amerika zordon arany-
mezőin viv élet halálharcot a lelketl-n 
tőke a kisemberekkel. A milliós vál 
lalat fejének leánya, aki undorodik a 
lelketlen kapzsiságtól, tulajdon apjával 
kerül szembe ebben a küzdelemben, 
amelyben győzni akar, hogy megnyerje 
szerelmét is. Megjelent a Felpen^ős 
rrgény sorozatban. 

Az elmúlt hét legizgalmasabb 
eseménye a bécsi futballmeccs volt. 
rmelyre Pestről is ezrek vándoroltuk 
fel a magyar csapatot lelkesíteni. A 
Színházi Élet kiküldött tudósítója: 
Szőke Szakáll reme* képekkel illusz-
trált érdekes cikkben számo' be a 
fontos meccsről a Színházi Élet uj 
számában. Kottaslárer a „Kismamából* 
Darabmelléfclet a Budai Színkör nagy 
sikerű operettje: Aki mer, az nyer. 
Sok érdekes cikken és novellán és gyö 
nyörü képeken kivül 64 old ilas Rid ió 
világhiradó.kézimunkamelleklet es32 ol 
dalas gyermekújság van még a Színházi 
Élet uj számában, amelynek ára 60 ffill. 
Előfizetési dij V4évre 6 50 penyő. Kip 
ható Róth Jenő könyvkereskedésőben 

Hivatalos rovat. 
Közlöm a gazdaközönséggel, hogy 

a szombathelyi 3 honvéd vegyesdin-
dár hadbiztossága ez évben széna, 
szalma és zab szükségletének beszer 
íését megkezdte. — Ajánlatok a szom-
bathelyi 3. számú élelmező raktárhoz 
nyujtandik be. Szóbeli vagy irásbel 
f lkérésre a vegyesdandár hadbiztos 
sága és a jelzett élelmezési raktá. ad 
telvilagositást. 

Tekintettel azon nemzetgazdasági 
•rdekekre, mely a máktör neléknek ve 
gyés^eti uton való felhasználásához 
fűződnek, a m. kir belügyminiszténu n 

Üzletáthelyezés. 

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget és m. t. vevőimet, 
hogya Szentháromság mellettlevő 

kalaposüzletemet 
aug . l ével Városház-
utca 7. sz. alá (Stiaszny-

! Üzlet mellé) helyeztem át. 

A n. é. közönség további 

szíves támogatását kéri 

Simon József 
Kalapos mester 

iák rendelete alapján közlöm az érde-
keltekkel, hogy mindazon kisgazdák, 
ikik száraz, kifejtett mákgubójukat a 
helyi vagy a legközelebbi Hangya 
fióknak felajánlják, a mákgubóért kg.-
ként 5 fillért kaphatnak. 

Közhirré teszem, hogy Simaság 
községből (csepregi járás) f. hó 11> án 
egy barnavörös, félhosszu szőrű, kb. 
30 cm. magas nőstény, Szuki nevű, 
veszettségre gyanús eb elkóborolt. Az 
eb tartózkodásáról, továbbá arról a 
Körülményről, hogy embert vagy állatot 
mart e meg, aki valamit tud, az hivata-
lomnál jelentse be. 

Mivel szokásossá vált a város 
területén, ho^y az engedélyezett heti-
vásárnapokon kivül vasárnap is tarta-
nak hetivásárt, részben azért, mert ez 
engedélyezve nincsen, de meg azért is, 
nert ez a gyakorlat merően ellenkezik, 
a m. kir Kereskedelemügyi Miniszter 
Urnák a vasárnapi munkaszünet kiter-
jesztésével kapcsol itban kiadott ren-
delkezésével, a vasárnapi hetivásárt f. 
évi augusztus hó 11 tői kezdve be-
szüntetem. 

Felhívom a közönség figyelmét 
Szent István napján és általában aug. 
1 i-22 ig a székesfővárosban tartandó 
ürnepségekre, melyek az idei évben a 
szokottnál fényesebb keretek között 
tartatnak meg Közlöm egyben, hogy a 
kérdéses időben 50% vasúti kedvez-
ménnyel iehet Budapestre utazni. Az 
ünnepségek programmja a városháza 
26. sz. szobájában megtekinthető. 

Értesítem a város közönségét, hogy 
a kőszegi postaépület udvarán létesí-
tett mélyfurá-u kútra vonatkozó mű-
szaki tervel: és szakértői észrevetelek 
f évi 26 tói augusztus 26 ig terjedő 
időig a városháza ikíató hivatalában 
Közszemlére vannak kitéve. Ez ügyben 
t tárgyalás f. évi augusztus hó 28-án 
9 órakor lesz a kőszegi postaépületben. 

Felhívom az érdekeltek figyelmét 
arra, hogy a kisipari és kistcereskedel-
ni hitelakció alapban ipari hilelre 
800 P. és kiskeresked5i hitelre 400 P 
rendelkezésre. 

Közhirré teszem, hogy a város 
tulajdonát képező gyümölcsfák 1935. 
evi gyümölcstermelésének nyilvános 
árverésen való eladása a szokásos mó-
don 1935. évi augusztus hó 15 én, 
vasárnap d.u. a helyszínen fog meg-
történni; az árverés d. u. 2 órakor 
kezdődik a vasúti hid mellett; bővebb 
felvilágosítás a városgazdánál nyer-
hető. 

dr. v i téz Nagy Mik lós 

polgármester. 
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a Bobonci utcában 605 öles kert 
egészuen va^y löoo reszletben. Ház-
helyeknek kiválörn alkalmas. 

Dr. Kopfstein ügyvéd. 
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— Nyomatot t Rónay Frigyes k ö nyvnyomdá j á b a n Kőszegen 
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