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ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre : 

Helyben házhoz szállítva 1*40 Pengő 

Vidékre póstán 1*80 Pengő 

Külföldre egy évre 5 dollár 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő és k iadótu la jdonos: 

RÓNAY FRIGYES 
Várkör 39. sz. Telefonszám 23. 

Hirdetések mlllmétersoronklnt 6 fillér. 

Hirdetések d i ja előre f izetendő, 

Nyllttér sora 40 fillér. 
Szővegkőzötti reklámhír sora 20 fillér. 

Az egyke 
a régi és szomorúan magyar nép 

ragály terjed. A v i l ágháború 

immár két évtized távolából felénk 

Icödlö fakeresztjeihez egy még 

szomorúbb, egy kisértetiesebb 

kereszterdő csat lakozik: a r béke" 

ádáz harcának halottai , akiknek 

nem szabad megszületniük. És a 

front egyre terjed és a fegyverek 

egyre ö ldöklőbbek, A háború 

előtti időben csak egyes vidéke* 

kisbirtokossaga körében ütötte fel 

hydrafejét, napja inkban mar a 

nép széles rétegeit és a közép 

osztályt is magáva l ragadja. 

Kőszeg lakossága tiz év alatt 

0 6 százalékkal csökkent ! Szo-

morít mementó ! A trianoni átok 

árnyékában felnövő mai fiatal 

ságot csak azért nem fenyegeti, 

mert az még a házasságig sem 

juthat ej. Kell-e pesszimistának 

lenni ahoz, hogy a legsötétebb 

színekben bontakozzék ki j övőnk , 

kell-e hazafinak lenni ahoz , hogy 

halálos szorongással f igyeljük a 

körülöttünk háborgó germán :és 

szláv tenger áradását. Ezt a ve-

szélyt ankétekkel, propagandával , 

jóakaratú tanácsokkal elhárítani 

nem lehet. Az ilyen mélyen fész-

kelő és elburjánzott baj csiráját 

felszínes talajjavítás nem csak 

alapos mély szántás hozza fel-

színre és pusztít ja ki. 

Nagyon sokan : mind ig többen 

és többen lát ják a bajok igazi 

okozóit s ez a körü lmény engedi 

remélnünk, hogy az igazi radi-

kális megoldás sem késhet soká. 

Az a sok, látszatra kü l önböző 

panasz, a gazdák katasztrófalis 

eladósodása, az iparosok és ke-

reskedők anyagi leromlása, a 

munkabérek helytelen kialakulása, 

állástalanság, munkané lkü l i ség , 

egyke és if júsági probléma, mind-

tnind egy közös tőnek ha j tása i : 

a javak igazságtalan megoszlásá-

nak, amit olyan hosszú éveken 

keresztül gazdasági vá lságnak ál-

cáztak. De lehet-e gazdasági vál-

ságról beszélni ott, ahol a gaz-

dasági javak bőségesen megvan-

nak, csupán a nép széles rétegei 

nem részesülnek azokbó l ? 

A képviselőház hadviselt fiatal 

^gjai már tisztán látnak és tiszta 

lelkiismerettel nyí ltan beszélnek. 

Olvasunk parlamenti beszédeket 

az ország viszonyainak oly alapos 

ismeretével, az egész férfi tett-

erejének oly lüktető türelmetlen-

ségétől fűtve, hogy az jogos re-

ményeket ébreszthet bennünk 

közelgő tettekről. Értékes és ko-

moly emberek tűnnek íel, mint a 

segitő, munkás jövő Ígéretei. Va 

lami feny dereng a magyar 

éjszakában. Szö rnyű éjszaka. 

Hosszú, sötét és rémekkel teli. 

De ha hajnalhasadásról még nem 

is beszélhetünk, a felhők közöt t 

már át-áttör egy csillag fénye 

Vá j jon köztük van-e már a hajnal 

csillag ? Sámson Emil. 

Mozaikok Kőszeg nagy papfiairól. 
Azt hiszem a köznek használok 

azzal, hogy Géfin Gyula dr. pápai 
kamarás, a szombathelyi szeminárium 
vicerektorának kitűnő könyvéből: „A 
szombathelyi egyházmegye története" 
III kötetéből ismertetek néhány nagy-
ságot, akik Kőszeg szülöttei voltak: 
az ősöket példaképül állito n az uno 
kák elé. 

Baumgartner Ferencről, akinek 
neve ismerősen cseng előttünk, hisz 
városunkban még jónéhány ilyen nevü 
család van, röviden a következőkel 
olvassuk: született 1-42 jan. 3 án 
Apja kőművessegéd volt. S a kő-
mű vessegéd fiából előbb esperes, 
tanfelügyelő, majd tb. kanonok lett. 
E méltóságait azon érdemeknek kö-
szönheti, amelyeket az 1913. XVII. 
püspöki körlevél jegyez fel: „Nagy 
az a veszteség, amely egyházmegyén-
ket halálával érte. Erős jellemű, szi-
gorúan egyházias érzületü és felfogású, 
tiszta életű, buzgó papja volt egyház-
megyémnek-. 

Dugovics János 1729. jun. 13-án 
született. Nemes városunk szülöttei 
közül talán a méltóság legmagasabb 
fokát érte el, mikor Szombathely első 
püspökének felsőszopori Szily János-
nak halála után, a püspökség ügyeinek 
intézésére, káptalani helynökké vá-
lasztották. 

Griller Jánost nem a magas mél 
tóság, hanem az életszentség teszi 
érdemessé arra, hogy itt megemlékez-
zünk róla. Veinhofer József a szom-
bathelyi egyházmegyének egyik leg 
szentebb élelü papja igy ir róla nap 
lójában: Nyolc hónapi megelégedett 
együttélés után nemes szivü, kitűnő 
embernek ismertem meg. A falu népe 
nagyon szerette, s ahányszor csak 
érintkeztem vele, mindig az volt a 
vágyam, bár csak hasonló lehetnek 
ő hozzá. 

Maitz Antalról, aki 1842. julius 
8 án született Mailz József és Laász 
Katalin szülőktől, az 1919. II. püspöki 
körlevél a következőket írja: „Mint 
szemináriumi tanár és előljáró érdemes 
szolgálatot tett a papnevelés terén, 
hiveit buzgó szeretettel gondozta és 
általános szeretetnek örvendett." 

Mittelmüller JózsefMittelmüller 
János és Ziegler Mária szülőktől szü-
letett 1886. ápr. 4 én. Az 1913 II. 

püspöki körlevél szép emléket álli 
neki: .Egyházmegyénknek e szerény 
fáradhatatlanul működő papját, kit 
munkás élete delén ragadott tl a halál 
Kedveltségtek imáiba ajánlom -

Schiefer István 1864. aug. 24 én 
Schiefer Mátyás és Szeiszer Anna 
szülőktől született, mint Sárvár plé 
bánosa és a kerület esperese halt meg 
1918. márc. 30-án. Ai egyházmegye 
egyik legtiszteltebb jellemű papját 
vesztette el benne. 

Stegmüller Ferenc János és Klügel 
Teréz két kitűnő pioot neveltek az 
egyházmegyének. Stegmüller János 
1819. okt. 6 án született, s mint jáki 
apát halt meg 1892. jun. 17 én. 

Kissé bővebben akarunk foglal 
kőzni a másik fiúval: Stegmüller Károly 
dr.-ral, aki kétségkívül a legnagyobb 
vol. azok között, akiket Kőszeg kül 
dött az Ur szőlőjébe. 1822. nov. 3 án 
született. Már kispap korában az 
információja jelentése szerint kitűnt 
ájta'osságával, szerénységével, ártatlan 
életével, kötelességének pontos telje-
iiiésével és éles eszével. 

Most lássunk néhány apróságot 
Stegmüller Károly életéből, melyek 
l-g* 'ebben világítják meg nemes jó 
szivét. Valahova utazott egyszer. A 
vasúton találkozott a cáki tanítóval. 
A tanitó nem mehetett el mellelte 
anélkül, hogy szóba ne állott volna 
vele. 

— Mi járatban tanitó ur ? kérdi 
Stegmüller. 

Erre elmondja a tanitó, hogy a 
cáki templom építése ügyében van 
dolga. Stegmüller a zsebébe nyúlt s 
olvasatlanul egy összeget adott át a 
tanítónak e szavakkal. 

— Vigye el ezt az összeget is a 
szent célra, a jó cáki asszonyoktól 
úgyis sok szép csirkét vett valamikor 
boldogult anyam. 

Érdcmei elismeréseül nagyprépost 
lett. I9ü6. máj. 21 én hunyc el. S a 
püspSke a következőket irta róla: 
Egyházmegyém disze, papságom 

oszlopos tagja dőlt ki sorainkból." 
Néhány példa, néhány idézet 

Kőszeg szülöttei közül. Adózzunk 
tisztelettel emléküknek s buzduljunk 
követésükre. Vannak, akik már meg 
indultak 'nyomaikon, hogy mást ne 
említsek : Palkó János dr., Gyöngyös 
(Fuchs) Ferenc, akik szintén váró 
sunkból származtak s viszik az ősök 
szellemét a mai idők viszonyaihoz 
alkalmazottan tovább. Most már csak 
az volna a kérésem, hogy tisztelt 
olvasóim közül valaki kutassa fel világi 
nagyjainkat s ismertesse őket, hogy 
a sor teljes legyen. Igénybe veszi 
idejét, de hálás munka lesz. Koszorú' 
tesz őseink sírjára, s megfogja a mai 
embernek kezét mutatva az utat: Ezen 
kell haladnod, hogy azt a feladatot 
amelyet az élet jelent, jól megoldj td 

Görög László V. éves teolo^us. 

K e d d e n B é c s b e I n d u l ó 
a u t ó k r a ú t i t á r s a k k e -
r e s t e t n e k . Viteldijszemélyenkint 
8 P. Jelentkezni lehet Tóth Zoltánnál 
és a Hangyákban. 

fl Kőszegi iskolák 
értesítői. 

Mi kőszegiek büszkén mondjuk 
el másoknak, hogy Kőszeg iskolaváros 
> hogy kulturánk magas fokon áll, is 
ezzel a megnyugtató megállapítással 
áttérünk mindennapi teend3ink elves-
zésére. Akárhányszor el is megyinlc 
iskoláink impozáns épületei előtt, de 
arra, hogy a tudományoknak eze« 
csarnokaiban milyen lélekajándékozö, 
^rkölcsnevelő emberformáló, jellem-
képző munka folyik, nem is gondo-
lunk, sőt el sem tudjuk igen képzélni-
A szülők legtöbbje szorongó szí/vei 
várja haza diákját intő-, vagy bizo-
nyitványosztás idején, fogalma sincs 
azonban arról, mennyi aprólékos, 
;ond9S teendőből tevődik össze a i 
egész évi iskolai élet, tanítás és ne-
velés felelősségteljes munkája. Némi 
képet nyújtanak minderről az éwv'^,1 
értesítők, érdekes azokat ilyenkor a 
nagy vakició csendjében, az iskolai 
év 2 hónapi távlatából átnézni Előt-
tem fekszik három közép, két közép-
fokú és két szakiskolánk értesítője, 
beszéljenek azok helyettem. 

A Hunyadi Mátyás főreáliskola 
értesítője gyönyörű külső köntösben 
köszönti az olvasót, de belsejében is 
öbb képet közöl. A Kormányzó Ur , 
a Miniszterelnök Ur arcképein ki-<11 
az újonnan leleplezett Huny idi szobor 
mását, és az intézeti zenekar, vata-
nint az I. és VIII. évfolyam csoport-
képeit. Megemlékezik a Kormányzó 
15 éves jubileumáról, Gömbös Gyu'a 
honvédelmi miniszter hadapród-avatá-
sának 30. évfordulójáról. Rövidei>b 
közleményeket hoz a Mária Teré-ia-
rendes növendékekről, Pierj Vilaioi 
őrnagyról, a balatoni szünidei ottfun-
ról, s leközli a „Mátyás szobra- cirnü 
ünnepi ódát. A statisztikai adatokból 
megtudjuk, hogy az intézetnek az el-
múlt évben 290 növendéke volt. 

Zoltán Géza tanügyi főtanácsos, 
gazgató által szerkesztett állani ta-

n'tóképzőintézeti értesítő elején Boglár 
Gyula tanár közleményét taiajuk 
„Gyermekalakok Gárdonyi Géza mű-
veiben" cim alatt. A továbbiakból 
Kitűnik, hogy ez az iskola már 9 ev 
óta működik városunkban, s ho^y a 
elki gazdagodáson kivül endén na-
jyobb súlyt helyeztek itt a virágkul-
uszra, Petőfi szavait tartva szemük 
;lőtt: „Tudod mi a jóság? A lélek 
virága." Az intézel 5 évfolyamába 
134 tanitónövendék járt, 27 jelölt lett 
kepesitőt. 

A Ferenc József főgimnázium érte-
sítőjének elején Csernák S^aniszló h. 
gazgató a közelmúltban elhunyt Mátrai 
Rudo f tankerületi főigazgató érdemeit 
néltatja. „Oly szerény volt, irja, min ha 
nem is ő lett volna a följebbvaló. 

ővágya volt oly ifjúságot nevelni, 
a nely a csonka hazát néppé, nemessé, 
naggyá teszi addig is, mig egésszé 
enni nem tudiuk". Solymos Vendel 
gazgató Kelcz Imre d'. ról az első 
nagyar árvaház megalapításáról ir igen 
kimerítő ismertetést. Csinos kepeo 

Egyes szám ára 10 fiMér, 
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látható az uj magyar egyenruháb 
Öltözött diakok csoportja. Az intezet 
nek 811 tanulója volt, 8 al több, min 
10 évvel ezelőtt, d.' 5 el kevesebb 
mint a mult évi eri 

A Gyurdtz lerenc ev. leányliceum 
értesítője ez évben a szokottnál gaz 
dagabb. Arató István igazgató a? 
ujonan bevezetett szakterem-rendszei' 
ismerteti részletesen, mely ezidöszetin 
az egész orszagban egyedülálló és a; 
illetékes magasabb fóiumok figyelmé 
k. magára vonta Közli a közvélemény 
és a hivatalos bírálatok összegezéséi 
a rendszerről és képeket mutat be < 
M gfelelően átalakitott termekből AJ 
Intézetnek 125 nyilvános és magán 
tanulója volt. 

A Domonkos-rendi zárda értesítő 
Jé en Tormán János hitoktató f 
„Csalad es iskola a nevelés szolgá 
íatában* címmel ad a szülői értekezlei 
számára alkalmas bevezetőt. Az érte 
sitő két részből áll. Első a tanítónő 
képzőé, második a leánypolgárié 
M ndkét iskolnnak Németh Imre pá;)ai 
kamarás az igazgatója. A tanitónőkép 
zőbe járt 102 növendék, a polgáriba 
160, össiestn 322 leány. 

A Széchenyi István állami polgári 
fiúiskola értesítője Tihamér Gusztáv 
tollából igen érdekes történelmi át 
tekintést nyújt Kőszeg fejlődéséről 
Az iskolába 181 tar.uló járt. 

Eszerint iskoláinkat eziden 13Gí 
tanuló iálogatta. közülök 903 vidéki 
460 helybeli. H i ehtz számítjuk az 
elen i iskolák tanulóit, mintegy 850-et. 
2213 diáklétszám jön ki, ami a város 
lakosságának 2ó9°/»-a. Krt. 
V V S ^ / W V V W ^ ^ V W A A I ^ W L A V 

Zászloatatas es frontharcos-találkozó 
lesz Kőszegen, 

A kőszegi frontharcos főcsoport 
évi r.ndes közgyűlését vasárnap dei-
etóti tartotta. Az üVísen a tagok nagy 
szam >an jelentek meg. 

Az ülést Wáchter Gyula elnök 
nyitóra meg és bejelentette, hogy a 
focsc port szeptember 15 én a környék 
összes fronthaicosainak részvétele-vei 
aagvs abasu liontharcos talalkozót 
rendtz. Az ünnepségre az országos 
központ képviselői is bejelentették 
itsztv telüket, elükön Takach-Tolvay 
József gróf országos elnökkel. Az 
ünnepségekkel kapcsolatban egyúttal 
a fronthatcosok uj zászlóját is fel 
avatjuk. 

Mtitz Andor vezetóiiszt részlete, 
sen bt számolt az elmúlt ev eseme 
nyeiről. Solymos Otmár titkár jelen 
ttsében a főcsoport belső eletenek 
n.unk ját vilagitotta meg. Beszámol! 
a rayok számáról. A főcs< port jelenleg 
15j rn joi számlál. Unger Elek pénz-
taros feloiva>ta a pénztárosi jelentes . 
mely'" 1 kiiunt, hogy az elmúlt évi 
költs gvetés 37 pengő felesleggel 
zirult. Földes Ernő a számvizsgáló 
bilott^ig jelentését terjesztene elő 
A kö; yüles mind -gyiknek megadt t a 
f Imtntvényl. A számvizsgáló bízott 
s.tg megbízatását egy évre meghosz 
szabbitotta. 

Wáchter Gyula elnök zárószavai 
ban m •gköszönie a laKok nagyszámú 
meuj I nését és kerte, hogy a szép 
t« in'ii i ünnepségekre a lehetőseg 
s*et nt mindenki szerezze be forma 
ruháját. A formaruha beszerzéseben a 
főcsoport anyagilag is tamogatja a 
tat;o<dt. 

Szabadtéri hangversenyt rendez 
a nai i ifi metei szervita rendház au$. 
15 én t katolikus élet kiválóságainak 
védnöksége alatt. 

A Magyar Szállodások Ven-
déglősök és Korcsmárosok Orszá 
gos Szövetsége 1035 evi országos 
nagykongresszusát szeptember 4-én 
tartja meg Zalaegerszegen. 

HIREK 
Vastagh |Zoltán dr. rend r 

kapitány a kőszegi rendőrkapitányáé 
vezetője a hét elejen visszatért szabad 
ságáról és átvett', a hivata ok vezetései 

János József dr postatitkár 
megerkezett Kőszegre és szeptember 
l-ig Jaross István postafelüi^y^ lő 
tavollétebt n, aki Hévízen vezeti 
postai kirendeltséget, a kőszegi pest i 
hivatal főnöki teendőit végzi. 

Galba Vince főbíró 

uj beosztása. 

Chernel Ernő vezeti a 
kőszegi kirendeltséget 

A kőszegi szolgabírói kirendeltség 
vezetőjét Galba Vince tb. főbírót u 
munkakörrel bízta meg Horváth Kálmár 
dr. aiispan előterjesztesere Ostffy L íjos 
dr. főispán. Galba Vince vezeti a 
árvári főszolgabiróságot, addig, mi. 

az elhunyt Pásztóy Dezső dr. sárvári 
főbíró utódját nem választja a var 
megyei közgyűlés. A választás ered 
menyét persze nem lehet előre tudni 
de a jelöltek között — mint ez •<• 
megbízatás is mutatja — Galba Vin 
cének nagy esélye van. 

Galba Vince távozásával rnegür 
sedett kőszegi szolgabírói kirendeltség 
vezetésével Chernel Einőtb főszolga 
birot, főispáni titkárt biztak me^. 
Chernél Ernő csütörtökön vette át 
kőszegi szolgabírói kirendeltség veze-
tését. Az átvételi aktusnal Szüts István 
dr. főszolgabíró működött közre. 

Galba Vince, aki rövid két évi 
kőszegi tartózkodása alatt a kőszegi 
társasag vezető tagja lett és nagy 
szerepet vitt a tarsadalmi életben is 
már el is távozo't Kőszegről. Csüt^r 
tökön vette át a sárvári főszolgabíró 
hivatal vezetését. 

Mennyi adóssága van 

városnak ? 

a 

Feloldják a közigazgatási zárlatot. 
Kőszeg, mint ismeretes, február 

23 án kapta vissza autonómiaját. Dt. 
Horváth Kálmán alispán a közigazgi 
tasi zárlatot azonban az adózó község 
megnyugtatására nem oldotta fel, es 
tgy Horváth Andor, a város megye 
oiztosa, a város gazdasági ügyvitelét 
llenőrző tisztségében mint vagyon 

kezelő zárgondnok továbbra is meg 
maradt. 

Horváth Andor most elköltözik a 
vármegyéből. L mondott zárgondnoki 
lisztségéről is. Részletes beterjeszté 
síben azt javisolja a törvényhatóság 
nak, hogy oldjak fel a város vagyon 
kezelesét a közigazgatasi zárlat alól. 
mert az autonómia visszaállítása óla 
Itelt félévi gazdáikodas eredménye 

ízt mutatja, hogy a vátos gazdasági 
helyzetének leromlásától és további 
•mglepetésektől már nem kell tartani. 

A beterjesz'ésből kitűnik, hogy 
nennyi adóss iga vnn Kőszegnek 
Ezek szerint: a várost 738 58J pen^ő 
valtokölcsön, löO.OOO peneó vallal 
kozási hitel (aszhlt), 76.110 pengő 
nnzintezt tihözpont-kölcsön, összesen 

96f» 690 P adósság terheli. 
Ez már szép eredrmnyre mu!at, meri 

szanálási idő kezdetén, 1933. ftbr 
17 en fennállott 1,286.095 P kölcsön 
tallózásból az idei év junius 30 i^ 
J19.405 P-t törlesztettek, és emellett 

mindenkor esedekes Kamatokat 
izettek. 

is 

Orvosi hir. Dr. Juhász Endre 
ogorvos f. hó 12 ével Kossuth Lajos 

utca 8. sz (Sziklai ház) I. e. alatt 
negktzdi fogorvosi rendelését. 

A szegedi fllléresgyorsra, amely 
Kőszegről szombaton reggel 5 órakor 
ndnlt 50 en jelentkeztek. A kőszegi 
utasokért külön szerelvény jötl fel 

'Szombathelyről. 

Halálozás. A kőszegi ip.arovtár 
:-dalom egyik közismert tagja, Kraillt 
I uán szabómester költözött el az 
eők sorából. Az 58 eves szabómester 
n ár hosszu ideje betegeskedett és a 
a haal most végzett vele. Kedden 
délután kisérték u'olsó útjára óriási 
részvét melleit. 

Az evangélikus nőegylet mulat 
sága. Az evangelikus nöeeylet keiti 
' u atsá^a jó hangulatban folyt le és 
i megszokott anyagi sikerrel végződött 
A délutáni órákban a kerihelyisege 
nar zsúfolásig rr egtöltötte a résztveví 
közönség, melynek soraiban ott latiunk 
számos nyaralót, a varos társadalma 
nak előkeiősegett elükön vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármesterrel. Nagy er 
deklődéssel folyt le r szokásos szép-
ségverseny mely et Weisz Márta, Seybolcí 
I i, Fleischhacker Lujza, Vidos Laura 
VlaschI I éri es Janky Eiike nyertek 
\ városi fúvószenekar hangjaira í 
fiatalság hamarosan táncraperdült 
Kilenc órakor cigányzenekar vette aí 
a szót es etiői kezdve szakadatlant! 
tolyt a tánc a reggeli órákig. A jói 
siketül mulatság megrendezésének 
erdeme dr. Lauringer Janosne nőegylet 
ln'\knőt es az agilis leányegyietét 
Heti. — 

Nyilvános köszönet Az Ev. 
jotekony Nőegylet elnóksege ezúton 
íejezi ki leghálasabb köszönetét mind 
azoknak, akik a mult vusarnapi kert 
n ulatság ugy anyagi, mint erkölcsi 
sikerét akár szemelyes közremüködé 
süKkel vagy JÓSZÍVŰ adornánya ikka 1 

emelni fényesebbe tenni szívesek voltak 
A „11 es vadász induló"-t tűzi 

legközelebbi térzene műsorára a kő 
szegi fúvószenekar. Ezzel kapcsolat 
ban érdekesnek tartjuk megemliteni, 
hogy az indulót, melyei Kováts Ferenc 
városi karnagy dolgozott át fúvós 
zenekarra, Burd Ernő a Kőszegen 
állomásozod 1 l-es vadászzászló.ilj 
akkori szazadosanak leánya szerezte, 
aki most Kőszegen nyaral. 

Felhívás l Az Első Magyar Nemez 
Posztó es Fezgyár igazgatósaga közli 
hogy a vezérigazgatóság rendelkezés* 
ertelmeben a gyarak megtekintest 
vegetti látogatások nem engedélyez 
tétnek. 

Órásllzletemet Király-
ut 36. szám alatt, ahová augusztus 
1-ével lakásomat is áthelyeztem, saját 
n e v e m alatt tovább vezetem. Kérem 
a n. é. közönség szives pártfogását 
Sághy István órásmester. 

A kőszegiek salzburgi kirán-
dulásával kapcsolatban megírtuk, 
hogy a nemei hataiórseg feitürió eiő 
zekenységgel bánt a kőszegi turistákkal, 
tbben az iigyben most olyan infor-
nációt kaptunk, amely szerint ez u 
itünően előzékeny fogad atás nem is 

volt olyan „elózekeny". Ugyanis : a 
nemet hatáiőrség csak azutan enged't 
át a kőszegi turistakat a határon mi 
elői» vagy negyszer kilncseltek az 
ausztriai német konzulátuson, de ak-
Kor is csak ugy, hogy Salzburgban 

éreltek ma&uicnak masautóbuszt. Eztk 
után természetesen „előzékeny* voh 
t íogadtatás. 

Magasranött fák zavarják az 
rottköi kilátást. A kőszegi turista 

erdekek szempontjából szeretnénk rá 
r.uiatni a következő tényre. Az irottkői 
kilátótorony körül olyan magasra 
r.őttek a fenyőfák, hogy erősen elta 
kárják a kilátást meg a torony teteje 
ről is, főieg a legérdjkesebb nyugati 
vtdek felé. Az alsóausztriai és steyer 
alpokat már most sem látni a fenyő 
ák csúcsától. 

Zászlószentelési ünnepélyt 
art a janosbazai fionthatcos főcsoport. 

Az ünnepségen a legtöbb vasmegyei 
"rontharcoscsoport képviselteti magát. 
Az ünnepseget a Kőszegen isjólismert 
Serényi Károly hajóskapitány rendezi. 

Az alsóerdőben kijelölt 

helyen lesz a kőszegi 

törzsgyümölcsös. 

A városi törzs^yümülcsös ügyé-
bf n most Kőszege n járt a földműve-
lésügyi minisztérium kiküldötte, Horn 
Ede kerteszeti főfelügyelő és vitéz 
Nagy Mikiós dr. polgármester társa-
s á b a n megvizsgálta a törzsgyümöl-
csös helyéül az alsóerdőben kijelölt 
területet. A minisztérium kiküldötte a 
kijelölt terület éghajlati fekvései és 
talajviszonyát a gyümölcstermesztés 
.zefT pontjából teljesen kielegitőnek 
aialta. 

A minisztériumi megbízott meg-
llapitása most leszerelte azt a ki-

fogast, melyet a városi törzsgyümöl-
csöst ellenző városi kepviselők 
innak idején tettek. Szerintük az 
alsóerdőben kijelölt hely gyümölcster-
mesztés szempontjából nem megfelelő. 
Szakértői vélemény alapján most már 
véglegesen az alsóerdőben csinálják 
meg a városi tözsgyümölcsöst. 

Az Actio Catolica Országos 
Elnöksége megállapította az idei or-
szágos katolikus nagygyűlés időpontját 
amely szeptember 28-an kezdődik es 
október 1 én ér véget. A nagygyűlés 
vezetőgondolata a „Krisztus és a 
gyermek" iesz. 

Nyaralók figyelmébe I A város 
idegenforgalmi bizottságának vezetó-
sege f. hó 14 en kedden délután be-
mutatja a nyaralóközönsegnek a város 
lőnenelmi nevezetességű. Találkozás 
a Szentháromság szobor előtt délután 
5 órakor. Az idegenforgalmi hivatal 
egyben értesiti a nyaraló közönségét, 
hogy augusztus hónapban már több 
varosbemutatót nem rendez. 

Az Evang. Ifjúsági Egyesület, 
mely csak nemregen avatta fel gyö-
nyörű dísztermét és kapott értékes 
egyesületi zászlót, augusztus 15 én 
ünnepli fennállásának 10 éves jubileu-
mát. 10 év egy egyesület eleteben 
tövid, de ebben az esetben értekekben 
gazdag, eredményében sikeres, erőket 
összefogó, tehát konstiuktiv id'szat 
Az első határkő, melynél érdemes 
visszapillantani lu év távlatába. Akik 
életrekeltették az egyesületet, már mind 
az élet országútján harcolnak, mint 
bátor vitézei annak az eszmének, 
amely az egyesület jelszavaként szivük-
be van vésve. „Álljatok meg a hitben, 
egyetek erősek." Az alapítók pedig 
büszkén pihentetik szemeiket az izmo-
sodó, virágzó alkotáson, s féltő sze 
letétiéi figyelik annak minden lépése 
Szerény kezdet volt az első szárny 
próbálgatás. Alig 15-20 lelkes Hja, 
kicsiny szobácskába verődve igyeke 
zett közös szellemet önteni a tétovázó 
elkükbe, s ma 70 öntudatos es 3 
serdült tagja van az egyesületnek. A 
kicsiny szoba szűknek bizonyult, ke 
nagy terem is alig elegendő annak 
pezsgő életnek a befogadásához, melf 
az egyesületben folyik. Jól ismerjfl 
aompas zenekarukat, kitűnő sakk es 
ping pong csapatjukat, kedves mű-
kedvelő gárdájukat. S ha elgondoljuk 
hogy az egyesületben szertehulló jo 
nag ez ifjú generáció életében « 
egyháznak es társadalomnak mennyi 
ertékes alkotást, erőt, fiatalos lendü 
etet fog adni, elég okunk van a ju 
bilaló egyesülettel egy szebb, boldo 
gabb jövő elé tekinteni. (Krt.) 

Nem lesz drágább a kenyér 
és a sütemény — mint ahogy jelen-
'ettük, — mert nincs is ok rá. A 
isztárak ugyanis nem emelkednek. 

Az elszakított n y u g a t v i d é k 
artományi kormánya hal iszati bizott-

ságot alakított. Működésük 7 körzet 
hen folyik. 

Mindig kevesebb lesz a posta 
személyzet. 1930 óta 764 fővel apasi-
tották a postaszemélyzetet. 



Ití3ó. augusztus 11. Kőszeg és Vidéke Ü. 

„A legkellemesebben éreztük 

magunkat ebben a 

kedves határvárosban. . u 

Győrbői kaptuk a következő so 

rokat: 
„Tekintetes Szerkesztőség! 
Lapjuk 1935. jul. 21 i számában 

közölt vezércikk értelmében van sze 
rencsém közölni az alábbiakat. 

Ez év julius havát töltöttem fele 
ségemmel együtt most első izben 
Kőszegen. Az egész idő alatt a leg-
kellemesebben éreztük magunkat ebben 
a végtelen kedves kis hatdrvűrosban 
A legnagyobb élvezettel jártuk be a 
szebbnél szebb kirándulóhelyeket, él-
veztük a pompás jó levegőt, az erdőt 
a hegyet. Kifogástalan volt ugy a 
lakásunk, mint a kertünk. Az emberek 

— kikkel érintkezni szerencsénk vol 
— nemcsak a napszámosok, hanem 
a hatóságok is, a legelőzékenyebbek 
és a legkészségesebbek voltak. Azzr-
az erős elhatározással hagytuk e 
Kőszeget, hogy Isten segitségéve 
jövőra is feltetlenül fel fogjuk keresni 
hosszabb időre. 

A vezércikk azonban kifogásokat 
kért. Ezért egy két csekélységre rá 
mutatok. Kár, hogy az Özkut elha 
nyagolt állapotban van; a Stájerhá 
zaknál a kiszolgálás nem nagyon ba 
rátságos. Nagyon érzi az ember a 
meleg kádfürdő hiányrt. (Nem lehetne 
hetenként legalább két nnpon a 
üzemben taitani?) Végül kívánatos 
lenne, hogy az alkaimi utilapok bir 
lokaban néhány osztrák schilling be 
szerzése is lehetővé váljék s ne le 
gyen az ember kénytelen a megszállt 
Nyugatinagyarországon apró kiadásai 
val is pengőt rontani (pl. belépőjegy 
a lékai varba stb). 

Mindezek azonban jelentéktelen 
apróságok, amelyek a legkevésbbé 
sem rontják kőszegi tartózkodásunk 
kedves emlékét." 

MÓDI MIHÁLY dr. 
egyetemi m. tanár. 

A kartellek „működését44 elén-
ken jellemzi az alábbi adatok össze 
hasonlítása. Magyarországon egy 8o 
kg-os seites beoltásához szükséges 
s^rtésorbánc elleni szérum adagja 7 
pengőbe kerül, a szomszédos Ausztriá 
ban ugyanolyan sulyu sertésre szá ni 
tott adag pedig csak 48 fillér. 

A kőszegi hegyek folytatására 
akadtak 160vl meier melységben a 
mihálvi fúrásoknál. Az European Gas 
and Electric Company — mint is ne 
rétes — mélyfúrást vegzett Mihályiban 
A fúrást egyelőre megakasztotta az, 
hogy a hatalmas meretü fúrógép lolO 
méter mélységben kemeny kőzetbi 
ütközött. A feltevés szerint az 1600— 
20b0 meter mélységben lévő kőszegi 
hegyek folytatására akadtak. 

Három végzett kőszegi tanitó 
képzős: Miklós József, Kocsis Gvula 
es Gtlbai Lajos július 10 én 7 e> 
félite-ter hosszu csónakon elindultak 
Kőszegről, hogy a Gyöngyösön, Rábán, 
Dunán és a Sión át beevezzenek a 
Balatonba, innen pedig a Zalán fel 
Zalalövőig. A Gyöngyösön nehezen 
boldogultak, mert igen alacsony volt 
a vízállás, csónakjuk annyira meg 
rongálódott hogy ki kellett javítani. 
Azután kocsira rakták és elszállították 
Sárvárra. Innen aztán minden különö 
sebb esemény nélkül véghez Is vitték 
a magukra vállalt feladatot. A 900 
km.-es csónakut után augusztus 3 an 
érkeztek meg Zalalövőre. 

Kitűnő szabású uriöltönyök már 
20 pengőtől felfelé kaphatók Zerthofer 
Rezső ruhaáruházában. Férfi és női 
tavaszi kabátok és esőköpenyek nagy 
raktára. Gyermekruhák, tiroli nadrágok, 
janklik nagy választékban. Gallér 
tisztitás, vegytisztítás, kelmefestés. 

Mozihirek. Ma vasárnap, aug 
11-én UFA produkciót mutat be a 
mozi, melynek cime „A sziget" (A 
becsület vértanuja). Romantikus tör 
ténet, mely egy exotikus birodalom 
fővárosában játszódik le. Kémkedési 
botrány pattan ki az egyik nagykő 
vétségén, melynek kihatásai el nem 
képzelt bonyadalmakat okoznak. A 
diplomáciai testület nagy erőfeszítése 
azonban elérte, hogy az eset ne ke 
rüljön a nyilvánosságra, hanem a kö 
vétségén beiül nyerjen elintézést az 
izgalmakban bővelkedő ügy, melyre 
a pontot a tengerpart sziklás mély 
ségn tette, ahova a bűnös lezuhan 
autójával. Főszereplők Brigitte Helrn 
Willy Fritsch, Oito Tressler, stb. — 
Csütörtökön (ünnep), augusztus 15 én 
„C'wányver" című énekes, zenés vig 
láték megy Simó Margit az uj magya 
filmsztár első főszereplésével. Mulat 
ságos helyzetkomikumok, nagyszeiü 
sij.ienetek Kitzbühelből, szerelmi félre 
értesek és végül a legteljesebb meg 
elegedés az egész vonalon. 

Kőszeget érintő i l letőségi Ugy 
ben hozott íteletet a közigazgatás 
biróság. Kőszeg vátos évekkel ezelőt 
Kitiltotta a város területéről G. M 
itteni lakóst, inert nem volt allando 
foglalkozasa Fellebbezés útján a bel-
ügyminiszterhez került az ügy, aki a 
város hatarozatát megváltoztatva, ki 
nondotta, hogy miután a nevezett ha 
évig lakott Kőszegen s ezen idő alat 
a városnak 8 aranyfi'lérnyi adót is 
fizetett, a városi illetőségtől megfősz 
tani nem lehet. Kőszeg város tovább 
vitte az ügyeta közigazgatási birósáe 
hoz, amely most döntésében a bel 
ügyminiszterl határozatot jogerőn 
emelte. 

Mhrlacellbe személy-autó 
indul mérsékelt dij mellett. Jelentke-
zéseket elfogad Karner bérautós 
Kossuth Lajos utca 6. vagy a Strucc 
szállóban. 

OTI hátra lékok 50°/o ának tör 
lését kérhetik azok a cégek és válla-
latok, melyek exisztenciáját a díjhát-
ralékok fizetése veszélyezteti. Iiásbelt 
Kérelmeket legkésőbb ez év október 
1 ig lehet benyújtani. — FAKSz köl 
csön tulajdonosoknak, ki< a gazdasági 
viszonyok miatt nem tudnak fizetni 
elengedik a tőke törlesztést s csupán 
a 4%-os kamatot és a tüzbiztositási 
dijat kell fizetnlök. 

Éjféli csata a Gyöngyös utcában 
Valóságos ciatái rendezett 

Gyöngyös u'cában pénteken éjjel 
Tompeck Antal lakatosstgéd, akt a 
Gyöngyös utca 20 számú hazban lakik. 
A csata a rendőri beavatkozás miatt 
elég enyhén végződött. 

Az események, amelyekre az egés? 
Gyöngyös utca „felfigyelt", a követ-
kezőképen játszódtak le, az egyik 
szemtanú elbeszélése alapján: 
Tompeck Antal, aki előzőleg megle 
helőst-n sütün koccingatott, éjféltájbar 
kirohant lakásából és az udvaron kissé 
hangos monológba kezdett. A háziak 
közül két férfi megsokallta az éjjeli 
jelenetet és csendre akarta inteni 
Tompeckot, aki azonban nem volt 
hajlandó ebbe belegyezni. Hatrarohant 

kertbe. Azok ketten utána. Rövid 
kézitusa után sikerült is megfékezniök 

hevesen védekező Tompeckot 
Visszakísérték lakására. 

Az éjjeli nyugalom azonban csak 
öt percig tartott. Tompeck újból elő 
rohant és most már erélyesebb tárna 
dasba kezdett. Fejszét ragadott és 
avval támadt lakótársaira Ugy hogy 
azok a veszedelmesen villogó fejsze 
elől az utcára szorultak. 

Hamarosan rendőrök kerültek elő, 
akik aztán együttes erővel benyomul 
tak az udvarra és újra a kertbe szo-
ruló Tompeckot megkötözték és 
beszállították a rendőrségre. 

A harminc bécsi gyermek, akik 
mint jelentettük Pataky Aladár magyar 
származású gazdag bécsi vendéglős 
ikciója folytán kei ültek Kőszegre 
nyaralni, szerdán délelőtt érkeztek meg 
Kőszegre. Hatalmas autóbuszuk a 
varosháza előtt állott meg, ahol vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester és 
Gyöngyös Endre dr. városi aljegyző, 
az idegenforgalr, i iroda vezetője fo-
gadták a bécsi gyermekeket. Utána az 
egész csopoitot lefényképezték, majd 
t vendéggyermekeket átkísérték a 
katolikus elemi iskolába ahol elszállá-
solták őket. A gyermekek husz napig 
maradnak Kőszegen. Felügyeletüke 
<gy velük érkezett nevelőnő látja el 
Segítségére vannak a kőszegi idegen 
forgalmi hivatal által felkért hölgyek, 
elükön Bőszné Szabó Irma tanárnővel. 
A gyermekek ellátására a polgármes-
ter akciót indított, amelybe a város 
közönsége peidas jószívűséggel kap-
csolódott bele. Felsoroljuk azok neveit 
akik az akcióban résztvettek. Takó 
Ernőné, Szt. Domonkos zárda, Fetg 
Lajos, Róth Ödön, Enyedi József 
Eitner Gusztáv, ifj. Róth Jenő, Brader 
Samu, Vörös Lajos 1 1 gyermeknek, 
dr. Dreiszker Ferenc 2 gyermeknek 
d naponkint ebedet és vacsorát, < 

Betegház Egyesület n'-ponkint 2 gyer 
meknek, Schlapfer Károly pedig I 
gyermeknek ad naponkint ebedet 
Ezenkívül Arató István 2, Arbócz lm 
te 2, dr. Beyer János 3, dr. Freyberger 
Jenő 3, Dorner Ferenc 10, Gálhidi 
G>u'a 3, Czeke Ousztáv lu, dr. Gyön 
gyös Endre 3, Kalcher György 1 
Kirchknopf Ernő 2, Kirchknopf Jenő 2 
Kirchknopf Mihály 2, Kőhalmi Márton 
3, Kőszegi József 3 dr. Manninger 
Sándor 2, Marasztó Ferenc 3, Müller 
Ferenc 3, vitéz dr. Nagy Miklós 6 
Nahrer Mátyás 3, Németh Mihály 2 
Pavetitz Ede 2, dr. Pákh Aibert 2 
Ponesz Lajos 2, id. Róth Jenő 3, ifj 
Rólh Sándor 3, Solymoss Otmár 3 
dr. Stur Lalos 3, Szelinger Dezső 2 
Szmolyán László 3, Szuklicz Géza 2 
Scháffer Gusztáv 2, Tóth Zoltán 3, dr 
Vastagh Zollán 3. Wáchter Gyula 2 
Wiedemann Béla 10, Bozecsky Anna 
ö. Plechi István 10, Mayer János 10 
Je'sztl Antal 12, Gotthárd Dezső 4 
L itner Nándor 5, Jámbrits Lajos 3 
Tiszti üdülő 4, Bencés Székház 4 
Fcarkas Pál 1. Lendvay Lajos 2 és 
Marton Géza I ebédet ajánlott te! az 
ikelónak, melyért a polgármester ez 
uion mond hálás köszönetet. De külön 
negköszöni a helybeli mészárosok 

pékek és cukrászok jószivüsépét i*. 
akik tizórai és ozsonna nyújtásával 
igyekeznek felejthetetlenné tenni i 
gyengén táplált kis bécsi gyermekek 
n-. k itteni nyara'ását.. Aki szives ado 
mányával hozzá akar járulni az akció 
«ikeréhez, azt arra kéri a polgármester, 
hogy még a hét folyamán a városhá 
zán a21.sz. szobában jelentkezzék. 

• Dr. Oet ker féle befőzőport 
ujabb időben a legjobb ered nénnye! 
használják, mert ez a készítmény nem 
csak előnyösen befolyásolja a gyü 
nölcsök izét, hanem hosszu ideig 
rissen tartja. — Használa'a egyszerű, 
iszta, az ára olcsó. Egy csomag Dr. 
Oelker-féle befőzőpor eleg 5 kg. gyü-
mölcsre, vagy ízre, hogy azt a penész 
tői mecóvja. A háziasszony, aki ezt a 
készítményt megismerte, az állandóan 
ogja a befőzendő gyümölcsökhöz es 
zekhez használni es nem lesz oka 
öbbé a penész befőtt miatt boszan 
kodni. 

Meg akarta gyilkolni férjét. 
Kálmán Istvánné gyöngyösfalusi asz 
szony alvó férjét btltával akarta meg 
ölni, de férje felébredt és nem tudóit 
végeíni vele. Férje meggyilkolása után 
öngyilkosságot akart elkövetni. Az 
asszonyt beszá'litották a szombathelyi 
ügyészség fogházába. 

^ r i í e l e m m m 

A lánc és az autó 

•örténetét szeretnénk hűen elmesélni, 
mégpedig ugy, ahogy kis városunkban 
lepergett. Igaz a történetünk nincs 
egészen befejezve. Mentségünkre csak 
azt tudjuk felhozni, ha egészen be 
lenne fejezve — nem lenne— humoros. 
De hadd következzék most a történet: 

Az esti órakban Szombathely felöl 
budapesti rendszámú autó robogott 
Kőszeg felé. A vezető előzőleg — mint 
később kiderült — kissé mélyen nézett 
,a pohár fenekére, igy aztán nem volt 
csoda, hogy kocsiját, közvetlenül Kő-
szeg előtt, az Eitner-malom körül — 
belevezette az áiokba. 

Nem törtínt különösebb baj. A 
vezető és utasa kiszálltak a kocsiból 
és segítség után láttak. Idővel az is 
akadt. Egy szombathelyi bérautós 
vállalkozott, hogy kivontatja az árokból 
a pestiek gépét, csak láncot kerítsenek. 
A közelben lakó Horváth Mátyás az 
első kérésre rendelkezésükre bocsátott 
vagy 3 méter hosszu vontatóláncot. 
Igy azután könnyűszerrel kivontatták 
a gépkocsit az árokból. 

Csakhogy: időközben rendőr került 
elő, aki — értesülvén az eseményről 
— ugy találta, hogy a pesti soffőrnek, 
aki Varga Kálmán néven igazolta magát 
tekintettel az elfogyasztott bormennyi-
ségre, nem tanácsos autót vezetni. 
Ezenkívül megkérte, hogy kocsijával 
lépesben kövesse a rendőrsegre. A 
menet hamarosan el is indult. Elől 
egy kőszegi fiatalember kerékpáron, 
középen a pesti gépkocsi, hátul szintén 
kerékpáron a rendőr. 

Ez a szép harmónia azonban csak 
addig tartott, ameddig a szombathelyi 
országút. Mert: amikor az előlhaladó 
kerékpáros rátért a Király-utra, a lé-
pesben kocogó g.pkocsi vezetője gázt 
adott és vad iramban eldübörgött 
Hotvátzsidany irányában. 

A rendőr azonban nem hagyta 
nagat. Vissza jósz ;e mégl — gondolta 
s várt. Netn hiába. Félóra sem tellett 

bele, mar is robogott visszafelé nagy 
eflektorfény közepette a pesti gép. A 

rendőr eleje allt. Föltartott keze ke-
mény parancs : állj! A gépkocsis azon-
ban nem respektálta a rendőrt, aki a 
rohanó autó elől éppen hogy félre 
udott ugrani . . . Ezzel vége is van a 

történetnek. 

Csak Horváth Mátyás nem tudja 
megérteni, hogy jóságát rrilyen furcsa 
nódon viszonoztak. Ugyanis az előbb 
ifelejtettük mondani — a vontató 
inc is a kocsin maradi és a kocsi 

is, meg a lánc is — egyenlőre szőrén-
szálán eltűntek . . . 

PlaHÁ egy drb. kétszárnyas-
DldUU ajtó tokkal. -

Megtekinthető az Óvodában. 
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Ünnepi hetek Veszprémben. 
;<z ország egyik legérdekesebb 

fekvésű varosában. 

Augusztus 11-tM 18-ig, 
augusztus 30-tól szept. 3-ig. 
Kiál l í tások a város es környék érde-

kessegeiból, hangversenyek, népies 

bemutatók, irodalmi est, előadások, 

kongresszusok, talalkozók 

K i rándu lások : a Bakonyba és a Bala-

tonra 50" o vasúti kedvezmény,filléres 

és kulturvonatok. 

Részletes műsort ad : minden menet-

jegyiroda és a rendezőség, 

Veszprém városháza. 

Jó ls ikerü l t k i r ándu lás t rendezett 
műit vasárnap a Czekegyár munkás 
sága az Irottkőre, melyen a gyár 120 
munkása vett részt. Hazajövet a Sta 
jerhazaknál tréfás tombolával fűsze-
rezték a nap sikerét. 

Magy ar művészet . A Majovszky 
Pal dr. es Oltványi Artinger Imre dr. 
szerkesztésében megjelenő műveszeti 
folyóirat julius-augusztusi kettős szá 
manak változatos tartalmából nagy 
érdeklődésre tarthat számot Nagy 
Sandornak Székely Bertá in centen-
náriumára irott cikke, melyet a mester 
nek eddig ismeretlen 12 ifjúkori váz 
lata illusztrál. E művészeti folyóiraiban 
sok neves iró ir tanulékony cikket 
egyes templomok falfestményeiről és 
szobrairól. Mindenegyes tanulmányi 
bőséges képanyag. A legelső külföldi 
művészeti orgánumokká! egyszinten 
álló, népszerű és külföldön is igen 
elterjedt magyar folyóirat előfizetési 
ára negyedevre 7 pengő 50 fillér. — 
Illusztrált tájékoztatót szívesen küld a 
kiadóhivatal: Bpest, Erzsébet körút 7. 

E fogták az anda lgó ! f ü rdőzök 
to lva já t . A rendőrséghez már rególa 
érkeztek feljelentések, hogy tolvajok 
garázdálkodnak a kőszegi fürdőhelye 
ken A detekiivcsoportnak erelyes 
nyomozás után sikerült előállítania 
Horváth István 22 éves asztalossegédet, 
aki beismerte, hogy Bősze Lajos 
kéményseprösegéd és Mandl Lajos 
gyárimunkás ruhájából kivette pénz-
tárcájukat, mikor azok fürödtek. Bősze-
pénztárcájában 8 ptngő, Mandl-éban 
1 pengő kilencven fillér és egy kék 
köves ezüst gyürü volt. Horváth már 
nem tudta előadni az ellopott pénzt, 
mert időközben elköltötte. Igy csak 
Bősze Lajos üres pénztárcája és Mandl 
ezüstgyürüje került meg. Horváth 
István ellen megindult az tljárás. 

É les lövészet . A kőszegi ál'omás-
parancsnokság közli, hogy augusztus 
hó 16 an és 17-én naponta 6 órától 
19 óráig Kőszegdoroszló észak. Cák 
község, Cáki erdő, Irányhegy (Zeiger 
berg), Pogányi bcrpincék közti te-
rületen éleslövészet lesz. Az érdekeli 
lakosságot a kőszegi állomásparancs-
nokság ezúton is figyelmezteti, hogy 
a jelzett időben és veszélyeztetett te-
rületen a saját étdekében senki ne 
tartózkodjék és hogy a helyenként 
felállított biztonsági őrök utasításainak 
mindrnki vonakodás nélkül eleget 
tegyen. 

x ^ j ^ 3 szobás villa 
H l d U U fürdőszobával és 

kerttel október vagy novemberre 

Ugyanott rád ió e l a d ó . 

Egy páncélos kereszthuros 

fekete és egy rövid zongora 

jutányos áron p|qŐŐ. 
Pf lPP zongorahangoló Barakk. 

Grace Moore a világhírű film 
sztár Budapestre jön. Incze Sándor 
a Színházi Élet főszerkesztője St. 
Woritzban érdekes beszélgetést foly 
látott Grace Moore-al a híres holly 
woodi filmsztárral. Grace Moore az 
intervju során megesküdött, hogy 
rmint teheti, Budapestre jön. A szegedi 
szabadtéri előadásról pompásan illusz 
trált kis szabadtéri újságot hoz a 
Színházi Élet. Pompás egyfelvoná 
sosok, — szenzációs kottasláger. — 
Sok érdekes cikken és novellán és gyö 
nyörű képeken kivül 64 oldalas Ridió-
világhiradó, kézimunkamelléklet és 32 ol 
dalas gyermekújság van még a Színházi 
Élet uj számában, amelynek ára 60 fill. 
Előfizetési dij '/«évre 6 50 pengő. Kap 
ható Róth Jenő könyvkereskedésőben 

S P O R T 
KSE—SzSE 2 : 2 ( 2 : 2 ) A KSE 

kombinált csapata mult vasárnap 
Siombathely legerősebb futballegyüt 
lesét az SzSE-et látta vendégül. A 
mérkőzésre, amely meglehetősen ko 
molynak ígérkezett, feltűnően gyér 
számú közönség gyülekezett össze. 
A mérkőzés folyása nem is hozott 
komoly futballt, ami — mint a KSE 
vezetősége megállapította — a birói 
vezetésnek tulajdonitható. A mérkőzés 

elején erősen támadott a 
KSE legénysége. Ez sikerre is veze-
tett. Molnár megszerezte az első gólt. 
Lévay dr. biró kiengedte kezéből a 
mérkőzést, ami erősen lecsökkentette 
a küzdelem nívóját. A szombathelyiek 
hamarosan egyenlítettek, sőt 2 : 1 re 
állították az eredményt, de a lelkesen 
játszó kőszegi csapat támadásait újra 
siker koronázta, Molnár ujabb gólt 
ért el és ezzel még az első félidőben 
beállította a végeredményt. A máso 
dik félidőben Valent dr. vette át a 
bíráskodást, de a játék durvaságát 
már ő sem igen tudta megakadályozni. 
Kappel kőszegi játékosnak kiütötték 
két fogát, Kántort pedig ugy orrba 
vágták, hogy még másnap is vérzett 
az orra. A közönség elégedetlenül 
távozott a pályáról, mert a KSE— 
SzSE találkozásától, még ha csak 
tréningmérkőzés is volt, komoly fut-
ballt várt és — durva játékot kapott. 

A KSE kombinált ma autóbuszon 
Grácba utazott, ahol a gráci Südbahn-
nal méri Össze erejét. A Südbahn 
Grác második legjobb csapata, a 
mult szezonban is felülmulta a GAK-
ot, amely pedig a Hungáriától csak 
5 :4 arányban kapott ki. 

Mai futballprogram: A KSE 
Agyteritőgyár játékosaiból Összeállított 
csapat katonajátekosokkal megerősítve 
az elszakitoti nyugatvideki Deutsch-
kreutz Rapid futbaligárdájával veszi 
fel a küzdelmet. A burgenlandi csapat 
már évek óta bajnoka kerületének. 

Ingyenes uszótanfolyamot tart 
a Magyar Uszó Szövetség megbizásá 
ból Bólya Zoltán joghallgató a MUSz 
amatőrtrénere. A tanfolyamon úszni 
nem tudó kizarólag 13-15 éves fiuk 
és leányok vehetnek részt. 

Két kőszegi uszó is résztvett 
a mult vasárnap tartott szombathelyi 
városközi úszóversenyen, melyet Zala 
egerszeg és Szombathely uszógárdája 
vivott meg egymással. Mindkét kőszegi 
uszó szép eredményt ért el. Nemes a 
100 méteres gyors úszásban második 
lett 1 p 14 7 mp es idővel. Koltay 
pedig 1 p 38 mp es idővel első helyen 
vegzett a 100 méteres ifjúsági mell 
úszásban 

Hivatalos roval. 
Felhivom a fuvarozókat, hogy a 

Vöröskereszt ónáz gerinc között levő 
fát nem az uj műúton, hanem a Talái 
felé tartoznak Itfuvarozni. 

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

Hivatkozással a 84100—1928 F 
M. IV. B. számú rendelet 1 § ára, fel-
hivom a város közönségét, hogy aki 
nek birtokában köztenyesz ésre szánt 
nénló van és ezt az 1935—36 tenyész-
tési idényre igazolvánnyal ellátni 
óhaja, a vizsgálat megejtése végett r 
Varosháza I. em. iktatójában, 26 sz 
alatt f. hó 20 ig jelentse be. A beje 
lentésnek tartalmaznia kell: 1. a tulaj 
donos nevét és lakóhelyét. 2. a men 
fajtáját és nevét. 3. a mén korál. 4. 
a mén jegyeit és bélyegeit. 5. és 
végül, hogy a ménre állíttatott-e már 
ki tenyésztésre jogosító igazolvány és 
ha igen, mióta szolgál köztenyési-.esre. 

Közlöm az érdekeltekkel, hogy 
Csepregen az eb és macskazárlat 
további intézkedésig meghosszabbit 
tátott.— 

dr. vitéz Nagy Miklós 
polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Az OTI hátralékok rendezés, tör-

ése stb. tárgyában kormányrendelet 
jelent meg.— A rendelet értelmében, 
az 1935. junius 3J. napján fennálló 
tartozások késedelmi pótlékain.-'' a 
tőketartozás egy része — bizonyos 
esetekben, — elengedésének van he-
lye. — A fenti rendeletre felhívjuk 
erdekeit tagjainknak figyelmét azzal, 
hogy a kamatok elengedése, a tőke 
egy részének törlése és a fennmaradó 
tőkének három evi részletfizetési ked 
vezmény engedélyezése iránti '-érvé-
nyeket f é. október 31 ik« előtt az OTI 
szombathelyi kerületi pénztaránál ad 
ják be; amennyiben a végrp'~:tási 
eljárás megindittatott, kérelmezzék 
egyben a végrehajtási eljárás felfüg 
vesztését is. — A kormányrendelet az 
ipartestületben, az érdeklődő tagoknak 
rendelkezésükre áll. 

Az ipartörvény 56. § a érteiméber 
tz iparos üzlethelyisége külső részéi 
cégtáblával köteles megjelölni. — A 
.Kőszeg és Vidéke" jú'ius 14 en, 21. 
számai Hivatalos rovatában a Polgár-
mesteri hivatal erre vonatkozó felhivasl 
is közzététetett. — Tapasztaltuk, hogy 
egyes tagjainknak cégtáblái a törvéry 
rendelkezéseinek nem felelnek meg, 
több testületi tagnak pedig egyáltalán 
nincs is, ezért felhívjuk tagjainkat, hogy 
a hiányokat saját érdekükben a hiva-
talos ellenőrzés előtt pótolják, külön-
ben pénzbirságnak teszik ki magukat 
— Bővebb felvilágosítást és magyará 
zatot az ipartestület ad. 

Ipartestületi elnökség. 

A n. é. közönség szives fi-
gyelmébe ajánlom Kőszegen, 
Várkör 35. sz. házban levő 

(Vasudvar) 

! 

{ 
üveg- és porcellán- | 

kereskedésemet j 
hol mindennemű háztartási és l 
dísztárgyak a legolcsóbban be-
szerezhetők Elvállalok minden-
nemű üvegezést, képkerelezést 
és egyéb javítási munkákat. Pon 
tos és gyors kiszolgálás olcsó 
árak mellett. 

Kratochwill Károly 
üveg és porcellánkeresked J . 

A kőszegi kir járásbíróság mint telekkönyv' 

hat >ság. 1634—1935. tk. 

Árverési hirdetmeny-kivonat. 
Kercselics Ernőné Bilics Margit végre-

hajtatónak Banga Istvanné sz. Fenk Erzsébet 
vegrehajtast szenvedő ellen indított végre-
hajtási ügyeben a telekkönyvi hatósag a 
végrehajtási árverést 765 P tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett, a kőszegi kir. 
járásbíróság területén levő, Perenye k ö z s ^ -
ben fekvó, s a 53. számú telekkönyvi be-
tétben A — 1 sor. és 1411 hrsz^ alatt le-
vett úrbéri birtokból Banga Istvánné sz. 
Fenk Erzsébet nevén álló 6/15-öd jutalékba 
187 P -42 f.p a perenyei 55. sz. telekkönyvi 
betétben A I. 1 - 3 sor és 10.11. 337 hrsz 
alatt felvatt úrbéri birtokból ugyan annak 
nevén álló részre 500 P, és a perenyei 
ö7 sz. telekkönyvi betétben A I. 1—9 sor és 
IÍ51—654, 1886, 1887., 3055, 3056., 3057. 
hrsz alatt felvett úrbéri birtokból ugy.-'n 
annak nevén álló 3'4 részére 1686 P kikiál-
tási árban elrendelte 

Az árverést 1935. évi augusztus hó 30. 
napján d. e. 9 órakor a Perenye község-
hazánál fogják megtartani. 

Az árverés alá eső ingatlanokat a ki-
kiáltási ár ketharmadanál alacsonyabb árban 
eladni nem lehet; ha azonban az árvercs 
megtartását Dr. Stur Lajos csatlakozott vég-
rehajtató keri, akkor a legkisebb árverési 
vétel ár 2410 P. (5610/131 M. E. rend. 21 §-a) 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10' 0-át kész-
pénzben, vagy az 188i : LX t-c. 42. §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óvadék-
képes ertékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele-
ket aláirni. (IH8I : LX t-c 147, 150, 170. 
§ § ; 190* : LX. t-c. 21. §.| 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet igérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bá-
natpénzt az általa igért ár ugyanannyi szá-
zalékáig kiegészíteni (1908: XLI 25. § ) 

Kőszeg, 1935. április 25. 

Dr. RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül: 

BENCZE JÓZSEF sk. tkvvezető 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik szeretett 

férjem, illetve apánk, testvér és 
rokon 

Krailler István 
szabómes te r 

elhunyta alkalmából részvétükkel, 

koszorú és virágadományokkal 

fájdalmunkat enyhítették, különö-

sen a helybeli szabószakosztály 

nak a koszoruküldésért. valamint 

a helybeli frontharcos főcsoport-

nak a koszorúért és kopotsó-

vivésért és mindazoknak, akik 

örök nyugvó helyére kisérték, 

ezúton mondunk hálás köszönetet 

a gyászoló család. 

Í E L E K T J B O 
• B I O S K O P H ; N O O SJ 

O Z I 

Nyomaiott Rónay Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen ~ 

Vasárnap augusztus ll-én: 
J^yaron it délután 8 és cst« 9 órakor, d.n. 

6-kor csak rossz idő estién van tldadás t 

A SZIGET 
(A becsölet vértanuja) 
Dráma 10 felvonásban. 

Főszerepben: Brigitte Helm, 
Willy Fritsch. Heinz v. Cleve. 

És a kisérőműsor. 
Csütörtök ( ünnep ) , aug. 15-én : 

Cigányvér 
Zenés, énekes vígjáték. 

Simó Margit az uj magyar 

filmsztár első filmje. 

Pompás sijelenetek Kilzbühelben. 

És a kisérőműsor. 
^AAAAAAAAAAA^^ ^ ^ ^ ^VWWWWW 
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