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í s z á l l í t v a 1-40 P e n g ő 

i n |-80 P e n g ő 

,y évre 5 d o l l á r 

Megjelenik minden vasárnap reggel . 

Felelős szerkesztő és k iadótula jdonos: 

R Ó N A I FR10YES 
V á r k ö r 39. sz . Te l e f o n s z ám 23. 

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

Hirdetések dija előre fizetendő, 
Nyl l t t é r s o r a 40 f i l l é r . 

S z ö v e g k ő z ö t t ! r e k l á n h l r t o r a 20 f i l l é r . 

táblás füzet lekszik e l ő t t ünk : 

Kőszeg város költségvetési elő-

irányzata az 1936 évre. Vékony 

füzet. Mindössze 24 oldal Mégis : 

a géppel irt monda tok és szamok 

serege között ott k ígyóz ik Kőszeg 

jövőjének b i z t o s ahpu s ínpár ja . A 

számok ! Nem is o lyan regen még 

ugy látszott, h ogy a kegyetlen 

számok legyűrik Jur is ich városát: 

Kőszeg az eladósodott vá ros ! 

De megfordult a helyzet. Csak a 

kék táblás füzetet kell átlapoz-

nunk és már is keresztül ragyog 

a pessz imizmus ködén a j ö v ő 

reménysége. M e r t : Kőszeg többé 

nem „eladósodott vá ros " . Csak : 

adóssagait törlesztő varos. Veze-

tősége meg tett m indent , amit 

emberileg meg lehet tenni. U j 

útra lendítette a k á l yuba ju tot t 

penzügyi-szekeret. Megmentet te a 

reményt. Az „u js t i l us" kemény 

célkitűzései ott v i l l ódznak a kék 

füzet szamoszlopai közö t t : nincs 

ott felesleges be ruházás avagy 

„rendkívül i" k iadás, c sak : köte-

lességteljesítés. Kőszegnek élnie 

kell ! Az ut nehéz a célig. De 

nyílegyenes, A kék füzet komor 

számkatonái , m in t egő fák lyafény , 

világítanak előre . . . De mi lesz 

addig? M i g a k eménykezű elet 

feldübörgeti a várost a célig. Mi 

lesz ? Megtesszük kötelességünket. 

Lehul lanak az adósságbi l incsek. 

De a s z ű k m a r k ú s á g addigra meg-

fojtja Kőszeg jövő jé t . A „nya 

raló és ü d ü l ő v á r o s " h iu abrand 

lesz. A fakiri kötelességteljesítés 

kemény akarásában k i r úg j uk ma-

gunk alól egyetlen életlehetősé-

günket. Kőszeg felett mar kon-

gatják a vészharangot . . Vihart 

jeleznek az u j pesszimisták, 

pedig csak bá rány fe lhők úsznak 

az égen. Szá l l nak a szavak. Mar 

dossák a reményt . De ne i n ! Nem 

és n e m ! Kőszegnek élnie kel l ! A 

kek füzet s z ámka toná i mindenre 

készen sorakoztak fel. A munka-

program kettős — mondot ta és 

szamsereggégyurta a polgármester. 

Az egyik : a kötelességteljesites. A 

másik: a városfejlesztéssel kapcso-

latos nyara l óügy . Nehéz program 

Szinte fráz isnak tetszik, ha a kék 

füzet nem t anúskodna a komo ly 

akarásról. Lehet: su lyos sz ik lák zu-

lu inak a j ö v ő nyí legyenes ú t jába . 

De már készen a l lnak a céltudatos 

akarás acelcsákányai . Mer t : Kő-

szegnek élnie ke l l ! 

Ufra 75 százalékos lesz 
sl pótadó. 

n képviselőtestület ülése. 
A városi képviselőtestület csiitör 

lökön délután 3 órakor rendes ülést 
tartott. V i t é z N a g y M i k l ó s dr. 
polgármester megnyitó beszédeben 
hangsúlyozta az ü'es fontosságát es 
rátért a város 19,>6. evi költségvetési 
előirányzatának általános ismertetésére. 
Kifejtette, hogy a város vezetősége a 
iái sulyos viszonyok közölt nem 

tudott évekre vagy évtizedekre elő-
irányzott munkaprogramot adni. Az 
1936 évi költségvetésbe két fontos 
programpontot vett be: az adósságok 
töilesztését és a város továbbfejlesz-
•ését városiasodás és nyaralóhellyé 
való fejlesztes tekintetében. Bejelen-
t.tte, hogy a város idegenforgalma az 
•dei évben jelentekenyen emelkedett 
Idegenforgalom fejlesztésének érdeké 
ben továbbra is minden lehetőt meg-
les*, d? kér'e ehh^z a képviselőiem 
tület és a város polgárságának segít-
séget. 

Bejelentette továbbá, hoi;y a Máv 
i Stájerházaknál egy 100 ágyas üdül* 
létesítését ve'te tervbe, a honvédhk 
tanya p^dig megfelelő átalakítás után 
a'ószinüleg uj csapatiestet kap. 

K ő s z e g i J ó z s e f nyugalma 
^ott rendőrkapitány horzászólasában 
<érte a polgármestert, igyekezzek 
^agántJicét szetezni, hogy a város a 
övidlejáratu bankkö'csönök nyomása 

alól szabaduljon és ezáltal a pótad >i 
le lehessen szállítani. Kérte, hogy a 
város ta'áljon módot az idegenforga-
om emelésének érdekében egy u 
nagyszabású strandfürdő létesítésire. 
Figyelmébe ajánlotta a polgármester 
nek a Flórián-tér es a Sziget u'cai 
szegényház előtti térnek parkírozását 

S u l y o k F e r e n c ellenezte a 
strandfürdő létesítésének tervét é^ 
hangsúlyozta, hogy a városnak először 
az adósságoktól kell megszabadulni. 
P r i s z n y á k J ó z s e f kérte a pol-
gármestert, hogy javítsák meg Csé-
csenyi István kovács udvaránát haladó 
Kanálist 

N é m e t h I m r e pápai kamarás 
felszólalásában kérte a polgármestert, 
hogy a kultu'kindások keretében gon 
doskodjék valami módon a barakki 
regényekről és létesítsen napközi 
otthont a barakki gyermekek számára. 
A város idegenforgalmának érdekében 
szükségesnek tartja a strandfürdő le 
tesitését. Kérte, hogy a város építsen 
diákszállót, hogy ott a kiránduló diákok 
negszállhassanak. hditványozta, hogy 
a város a hegyikultura fejlesztésének 
érdekében épitsen a közeli htlyeken 
weekendházszerü villákat, amelyeknek 
cpitési költségét a nyaralók által fize-
tett bér amortizálná. Kérte a zárda 
előtti ternek a rendezését is. 

S u l y o k F e r e n c a Waisbecker 
Jenö utca aszfaltozasát, S z o v j á k 
Bela több padnak elhelyezését kérte 

különösen a Király uton és a Király-
völgyben. 

Vitéz Nagy Miklós polgármester 
váiaszaban kifejtette, hogy az adóssá 
gok konvertálását az állam révén 
akarja elerni. Elismerte a strandfürdő 
szükségességet. Megígérte a Flórián 
tér rendbehozatalai. Módját ejti, hogy 
megcsinálják a kanálist, az utcákat a 
gaztól megtisztítsák, diákszállót léte 
sifsenek. Tervbe veszi a nap'<özi ott 
hont is. 

Ezu:án a közgyűlés áttért a költ 
ségveiés részletes tárgyalására. Vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester fel 
olvasta a költségvetési tervezetet. A 
442-902 pen^ő fedezet összegével 
•s/.emb.-n 532 752 pengő a szükséglet. 
Igy az idén is 75°/o-os pótadóra van 
szükség, hogy a 89 850 p*ngő hiány 
•fedezetet találjon. 

Kőszegi József kérte, hogy 
Király uton nkják fel a kanálisokra 
a büzelzarót. Indítványozta, hogy 
város kérje a rendőrségi hozzájárulás 
eszállitásat. 

S c h w a h o f e r L a j o s kérel 
nére a polgármester kijelentette, hogy 
a város u*y akarja megoldani az olcsó 
pausale-villanyáramot, hogy ingyen 
^ocsátji az órákat a villanyfogyasztók 
rendelkezésére, mindössze 40 fillér 
használati dijat kell hívónként fizetni. 

A közgyűlés a hozzászólások után 
gyhangulag elfogadta az 1916. évi 

költségvetést. 

Az iparostanonciskola köllségve-
•ésében ugy határozott, hogy a hi-
tnvzó összeget az államtól kéri, az 
előző évekhez hasonlóan. 

Tudomásul vette a közgyűlés, 
hogy a polgármester a VI. fizetési 
osztály harmadik fokozatába lépett. 

özv. Kéry Józsefné nyugdíjigé-
nyének megállapítása ügyében a kép-
viselőtestület ugy határozott, hogy 
panasszal fordul a közigazgatási bíró 
sághoz, a kisgyűlés határozatának 
megsemmisítése érdekében. A polgár-
mester véleménye szerint a város 
akkori vezetősége a zavaros állapotok 
ban elmulasztotta a fegyelmi eljárás 
lefolytatását, de ezt az eljárást még 
most is le lehet folytatni, mert a tanuk 
még életben vannak. A fegyelmi el-
járás megállapítaná, hogy Kéry a 
gyilkossággal olyan bűnt követett el, 
amely miatt el kellett volna bocsátani 
állásából, ha nem lesz öngyilkos. 
Ebből következik, hogy családja is 
elveszti nyugdíjigényét. 

A Gyöngyös balpartivadásztársa-
ságnak azt a kérelmét, hogy a város 
engedje el a hátralékos bérösszeget, a 
képviselőtestület elutasította. 

A Qruber-féle ház megvételének 
ajánlatát a közgyűlés szintén elutasí-
totta. 

Ezután hat il'etőségi ügyben hozott 
határozatot a közgyűlés. Török Bélát 
120, özv. Schu z Sziegfriednét pedif 
60 pengő ellenében felvette a vároa 
<ötelékebe Sturmthal Karolin részére 
a varos kötelékébe való felvételt ki-
látásba helyezte. Engelhardt Berta, 
Zemanek József, Klerr.entis Ferencné 
és kk. Wapp.-l Anna illetőségének 
kérelmét pedig elutasitotta í köz-
gyűlés. 

A város költségvetése. 
Kőszeg 1936. évi költségvetését a 

képviselőtestület elfogadta. Érd.*kes 
végiglapo zni a 24 oldalas füzetet, a nely 
kötelező minta értelmében a v\ro» 
költségvetését három egymástól külön-
álló, de egymással összefüggő részben 
tárgyalja. Az első részben a szoros 
értelemben vett háztartás, a második 
részben az önálló vagyonkezeléssel és 
igazgatással biró üzemek, a harmidik 
részben az önálló alapok sorakoznak. 

A költségvetési előirányzat érde-
kesebb tételei a következők: 

Tisztviselőinek a város 82 176 
pengőt fizet ki. (A inult évben 81.173 
pengőt) Közoktatásügyre 11.963 pengőt 
közművelődésre pedig 7534, vallás-
ügyre pedig 11.,56 pengőt áldoz a 
város. A közművelődés keretében a 
városi zenekar 1263, a muzeum 1040, 
a szinhlz 226 a sportegyesület 520 
pengőt kapnak. A szegényügyre 5580 
pengőt fordítanak, az anya ét esecse-
rtővedelemre pedig 7"í0 pengőt. Vá-
rosépítés és szabályozásba mindössze 
200 pengő, az utc*k tisztítására 8)30. 
a közvilágításra 23 495 (tavaly 21.895) 
pengő van beállítva. A nyaralási ügy 
propogálását 2200 penjö szolgálja. 
Mint uj tetelek szerepelitek a költség-
vetésben a törzsgyümölcsösre 2400, a 
kertészetre 12Í0 (terek, utcá'< pirki-
rozásai, a kőszegftlvi megállóin 240 
pengő. 

A kiadási tételek között a legjelen-
tékenyebb és legsúlyosabb az amor-
tizációs kölcsönök annuitására, vala-
nint a függő kölcsöiöic részleges 
töke és teljes kamat törlesztésére fel-
vett összeg. Mégpedig: 111.078 peng5 
(tavaly 119781 pengő). 

A villanytelep iegjobb üzlet a 
város számára. A 106.453 pengő szük-
séglettel szemben 178.959 pengő a 
fedezet. Tehát 72.506 pengő a tiszta-
nyereség. Ezt az összeget a város nem 
használja mind fel, hanen évente 
villamos újítási alap ci nen 4.000 
pengőt tesz felre. 

Férfi és női bőrkabátok P35 tői, 
kitűnő szabású uri öltönyök P 20-től 
állandóan nagv választékban kaphatók 
Z e r t h o f e r R e z s ő 
ruhaáruházában. Iskolaruhák, tyroli 
nadrígok, jankhk. hubertus- boy- és 
»u nmiköppenyek nagy raktára. — 
Gallertisztilás, vegytisztítás, kelmefestés 
a legszebb kivi elöen. 

8 fi l lér nem nagy pénz, de már 
ennyiért is kap egy csomag . V i l l á m " 
tisMitó szapp inport. Elismert minőség. 
I la idekker gyártmányi 

Egyes szám ára lü fillér. 



Kőszeg es Videke 1Ö35 szeptember 8. 

E z e r n y a r a l ó v e n d é g e 
v o l t i d é n a v á r o s n a k . 

a nyaralók csoportj it. A kirándulások 
sikereire l» gjobban jellemző az, hoi;\ 
íz első kinndu ás lezajlása u án u a 
i;uk a nyaralók kértek, hogv uj ibb és 
ujabb láisas gyalogkirándulásokut ren 
dezzenek. 

Néhány autóbuszkirándulást i 
indítottak a ny ír fo yaman Kőszegről 
amelyek közönsége szinten a nyaralók 

seraiból veibuválódott . Különösen 

nógy sikerrel zaj.ott le a többnapo 
saizt urci au'óbusz !u a, amelyet Kő 
halmi Marton szervezett meg. 

Az idén uj lépes is történt a 
nyaralók szórakoztatasa érdekében. A 
v.ros ifjúsága az id.yenlorp.Tlmi iro-
dától támogatva meghonosította 
szombati „ismerkedési esteket." Az 
ujitas hatalmas nepsztrüsegre emel-
kedett: minden .ismerkedési eslu-en 
kitűnő hangulatban szórakozott a nya 
ta!ó és a kőszegi fiatalság. Eredmény 
az .ismerkedési est"- nek állandósulnia 
kellett Kőszegen 

Utoljára emiitjük a nyaraló-térzenét, 
bár népszerűségét tekintve ÓZ első 
helyén kellett volna. Az idén a heten 
kint kétszeri esti terzene is szinte 
kevésnek bizonyult. Julius és augusz 
tus hónapokban olyan hatalmas tö 
meget mozgattak meg a derék városi 
zenészek, hogy a pesti Dunakorzó 
jutott az ember eszebe. Ez a hatalmas 
erdeklfdes azonban nem számitott 
meglepetésnek. A fiatalokból alló 
fúvószenekar Kováts Ferenc városi 
karnagy hozzáértő keze alatt annyira 
fejlődött, hogy szereplése minden 
rlkalommal élvezetet szerzett a setaló 
közönségnek. 

Az elmúlt nyaraiisi szezon vég-
eredménye : a komoly idegenforgalm 
propaganda ebben az évben is néhány 
allomással közelebb lenditette Kósze 
get a végállomás fele: Kőszeg nyaraló 
és üdülőváros l Idegenforgalmi hely / 

Vigyázat! 
Kőszegen is felütötte fejet az 

Eszmei Jóléti Szövetseg! 
fcdd'g azt hittük, hogy kies váro-

sunk kusík az Eszmei Jóléti Szövetség 
boldogító zónájától. Sajnos tévedtünk 
Kőszegen ma egyenesen dühöng a 
pénzszerzés .eszmei" módja. 

Hogy mi is az az Eszmei Jóléti 
Szövetség? Ugyan kerem, hát ki ne 
ismerné. Kap az ember egy listát 
Rajta zengzetes igértthalmaz: húzza 
ki a revsottól az első nevet, kü'djön 
neki egy pengőt írja be utoljára a 
saját nevét, sokszoritsa a .Szövetség" 
levelét, kü dje el ismeréseinek, te^ye 
ölbe a kezét és — néhány hét alatt 
15.625 pengő boldog tulajdonosává 
avanzsai. 

Aztán a másik : az Eszmei Jóléti 
Club. Csak annyiban különbözik a 
„Szövetségtől", hogy nem egy, hanem 
két pengő küidözgetesére biztatja iei 
a hiszékeny lelkeket. 

Akadnak elegen: boldog boldog 
talan rohan a postára, hogy egy avagy 
két pengőt utalványozzon Bedől) 
Jánosnak, Cucurka Jolánnak . . . 

Na es ! Kinek n i köze hozzá I Ki 
tilthatja me^ nekem, hogy pengőket 
küldhessek bármelyik ismerősömnek! — 
háborodik fel a Jólét Szövetségének 
eszmei la^ ja. Jó jo kerem nem is otí 
van a hangsúly, hogy ki tilthatja meg 
és ki nem — mtrt sajnos a rendőrség 
es az ügjeszseg, atnig fair ül megy a 
dolog egyelőre még nem avatkozik 
bele — hanem. hoKy ez az eszmei 
„Jólét* közönseges humbug! 

Meit: On megindítja öt levéllel a 
sort. Ket fordulóval odébb márl25-en 

Vége a nyárnak Kőszeg, a nya-
ralóvá! os történetében egy ujanl 
nyaralóev pergttt le. Érdemes vissza-
pillantást veim: mil)en volt az elmuti 
nyaralási szezon ? 

Először is: az idegenforgalmi 
propaganda nagyszerűen do'gozott 
Nagyszámú nyaralóvtrdeg fordult mej. 
a váresban. SzamuK felnivataK s becs-
lés szerint ezerre tehető A nyaralási 
propaganda, amelyet a Jurisich-évben 
JendiLttek utjara, keményen halad ki 
tűzött célja felé. 

A nyaraló* között nagyon sokan vol-
tak oljanok, akik már nem tudnak el 
szakadni Kőszegtől, öt— tií éve ál 
landóan Keszeget valasztjak nyaraló 
helyül. A \isszaierő nyaralók szeniorja 
Molnár Imre zeneművészeti főiskolai 
tarár és felesége Hír Sári a neves 
zongorán üvésznő, akik már több mint 
tiz eve Kőszegen töltik el nyári sza 
badsagukat. A Kőszeg-imádok köze 
sorolhatjuk a szegedi kolonia tagjait 
is, akik annyira megszerettek a várost 
hogy üdülőházat akarnak építeni az 
Andalgóban. 

A város igyekezetet, hogy anya 
ralóvendegek jól érezzék magukat, az 
időjárás sem zavarta meg Fürdés 
szempontjából az idei nyarat igazan 
nem lehtt »gyászos" jelzővel illetni 
Úgyszintén : a kirándulási terveket 
sem kontrázta felül az időjárás. 

Emlitésremeltó tény, hogy az idén 
feltűnő sok nyaraló látogatta az ide 
genforgalmi iroda városbemutató sétáit 
Az ilyen sétákon más éveken legfel-
jebb ha húszan harmircan akadtak, 
az idtn megesett, hogy kétszáz nya 
raló hallgatta végig Gyöngyös Endre 
dr. varosbemuiató magyarázatait. 

Szintén nagy népszerűségre tettek 
szert az idegenforgalmi iroda kirán-
dulásai is. Lekara, Irottkőre es Stájer-
házakra vezettek el több alkalommal 

vannak. A harmadikban 626 e.~>, a 
a negyedikben 3125-en, az ötödikben 
pedig ]5.6i:6-en. Na mármost: az első 
feladó első helyezettje kap 5 pengőt, 
a második 25-öt, a harmadik 125 Öt, 
a negyedik 626-öt, az ötödik 3125-öt 
a hatodik 16.625 öt. Igen am, de ez 
a 15 625 szintén bennmarad a körfor 
gásban és ez már 78.125 ilyen kör-
levelet küld szét. A következő foiduló 
resztvevőinek száma 390.625. A sor 
egyre törtet fölfelé. A resztvevők szama 
1 853.125, 9,266.625, 46,328.125 lesz. 
Hat ez megcsak hagyjan. Ennyi pénz 
még csak van körforgalomban a Csonka 
országban, mert hogy a bankjeg) 
forgalom 300 millió pengő körül jár. 
De az en bérből már csak ugy futja, 
na beleertve a Csonkaország minden 
csecsszopóját is mindenki legalabb 5 
pengővel beszáll a boltba. 

Mert ugyebár: a 15.125 pengő is 
az egy pengős befizetésekből tevődik 
össze. Egy pengőből kell összegyüj 
teni a 46.828 125 pengőt is, amit egy. 
egy tizenegyedik tag kap a szövetseg 
világraszóló találmányából. így aztán 
kiderül, hogy a 300 milliós bankjegy 
forgalom mégsem elég a tizenegyedik 
menetoen. Hat még mennyire nem elég 
a tizenhatodikban, ahol már a becsű-
letesen betartott feltételek mellett 
144 775,890 625 körlevélnek és ugyan-
ennyi pengőnek kellene köröznie a; 
országban. 

Valahogy igy. Persze nem szá 
mi'juk bele azt, hogy a szövetség 
eszmei tagjai hányan es hányszoi 
unják meg a játékot. Tehát az egész 
p< rufengassal legfeljebb a posta jár 
jól és nehany „kezdő" eszmei tag. 

• 

Az .Eszmei Jóléti Szövetség" dol-

gában hirtelen kedvező változás állo! 
be. Lapzártakor kapiuk a rendőrség 
tol a következőket, amelyek szerin 
végleg befellegzett az eszmei pénz 
szerzésnek. Tehát: 

Az „Eszmei Jóléti Szövetség 
vagy „Jólét Klubja" bari való reszve 
t* büntetendő. „Eszmei Jóléti Szö 
ve:ség" és „lólei K'ufoja" s hasonló 
elnevezésű körlevelltl most már Kőszeg 
lakosságát is elarasztják. 

A rendőrseg figyelmezted ezúton 
i« a közönséget, hogy a körlevelekben 
mgjelölt eljárások csak a kezdemé 
n\ezők jogtalan anyagi haszonszerze 
séiek céljait szolgaija. A m. kir 
belügyminiszter 180 923—935. B. M 
si. rendeletével intezkedett, hogy a 
hangzatos Ígéreteken alapuló s ennek 
M vetkeztében a közönség megtévesz 
tésére és kizsákmányolasara alkalmas 
ezen tevékenység további gyakorlását 
minden rendelkezésre alló törvényes 
eszközzel meg kell akadályozni, anná 
in cább. mert a pénzszerzésnek ez a 
módja sokszor a csalás vetségének 
va;y engedélynélküli gyűjtés kihagá 
sanaic megállapítására alkalmas s igy 
büntetendő az abban való reszvéteíi 
tevékenység. 

Az esőt ki kell használni! 
Több hetes szárazság után végre 

az ország legnagyobb részén is vol 
annyi eső, hogy a növényzet folytat 
hatta fejlődesét. Feltűnő volt azonban 
az a javulás, amit irűtrágyázott növé 
nytk mutattak. Az eső után, mintha 
húzták volna a földből a növényeket, 
o y gyorsan igyekeztek pótolni azt, 
amit a szárazság alatt elmulasztottak. 
Enn^rk magyarázata: 

1.) a szuperfoszfáttil rr űtrágyázotl 
növények gyorsabban fejlődnek, ezért 
ubban ki tudták használni a májusi 

csapadékot, s megerősödve, erős, 
ejlelt gyökérzeltel rendelkeztek már, 

amikor az eső kimaradt. Fejlett gyö 
erzet a talaj gyér nedvességtartalmát 

is könnyebben használja ki, s ujabt 
estre gyors fejlődésnek indul a növén>; 

2.) a mfitrágyázoti növények 
evéizete, sása is gyorsabban fejlődik, 
lőbb árnyékolja be a talajt, megova 

azt a kiszáradástól; a később jelent 
t.ező csapadék az ilyen talajról nem 
olyik el, a szél nem fújja ki, a nap 

nem szivja ki, a levélzet megvedi; 

3.) a növényzet fejlődése mindig 
a legkedvezőtlenebb termelési tenyező 
után igazodik. Kétsegteler, hogy ez 
nálunk a csapadék. Masodsorbar. 
azonban a talaj foszforsavhianya. Ha 
most hirtelen megjő a várva várt eső, 
csak azok a növények tudják azt 
nellőkep kihasználni, amelyek felve 
lett növényi táplálóanyagokban ne* 
szűkölködnek. A műtrágyázott növe 
nyek ezért esőre feltűnően javulnak. 

A műtrágyázás a szárazság egyik 
egfontosabb ellenszere. Kellően mü-
rágyázva a nüvenyek a ritka csapadék 
egutolsó csépjét is fel tudják használni. 

Értesítem 
a m. t. rendelőimet, 

hogy a 

cipesziparosok elarusitóhelyeböl 

etKossuthL.-u.3, és műhe lyem 

Sziklai-ház) alá H e l y e z t e m 
vissza — Kérem nagyérdemű rendelőim 
o?ábbi szives támogatását és bizaimát 

Tisztelettel 

Odonits István 
cipészmester. 

Cákon és Perenyén rendeznek 
ma zenésmulatsagot. 

H Í R E K 
Vége a vakációnak . . . Egy hét 

alatt alaposan megváltozott a város 
arca Barnító napsugár, vidám nyaralók, 
strand, romantikus térzenék eltűntek. 
Az időjárás is komoly ábrázatot öltett: 
szeptember van. Nyikorogva tárulnak 
az iskolakapuk. Kezdődik a fiatalság 
munkája Bocskai sapkás fiuk, matróz-
bluzos leányok szaladgálnak üzletről• 
üzletre. Fogy a sok, plajbász, toll, tinta, 
füzet, körző, könyvek. Ünneplő ruhás 

srácokat" vezet kézen a papa vagy a 
mama. Kezdődik a munka. Egy héti 
és Kőszeg a nyaralóváros átvedlett — 
iskolavárossá.. . 

Vi téz Seho l z B é l a 
a kőszegi frontharcosok diszelnöke 

A kőszegi frontharcos főcsoport 
szeidán értekezletet tartott. Az értekez-
leten a megjelentek vitéz crehovcsei 
Scholz Béla nyugalmazott tábornokot 
egyhangú lelkcsedessel a kőszegi front-
haicos főcsoport diszelnökévé válasz-
tották. A sziptember hó 22-én 
tartandó zászlószentelési ünnepellye! 
kapcsolatban elhatározták, hogy a 
zászlóanyai tisztségre Scholz tábornok 
feleségét kérik fel. Ugyancsak elhatá-
rozta az éi tekezlet a vidéki frontharcos 
szervezest Wáchter Gyula elnök veze-
tésével már most vasárnap megkezdik 
a közeli falvakban. Ezzel az a célúk, 
hogy minden Kőszeg környéki faluból 
legalabb egy volt frontharcos szakasz 
vonuljon fel a kőszegi frontharcos 
napra. Utána Laschober Ödön pol-
gáriskolai tanár érdekes előadást 
tartott : .Hogyan lőtték a németek 
Párist 128 km. távolságból" cimen. 

Névváltoztatások. Dravarits Ferenc 
gyarimunkás Dévényi re, Qrosslicht 
Lajos asztalosseged óváti ra, Mayer 
Miklós városi villanyszerelő Mogyorós-
ra, Hoschek István oladi Máv munkás 
Halmosi ra változtatta családi nevét 
oelügyminiszteri engedéllyel. 

Segédjegyzöt választottak 
hétfőn Nemesetón Szüts István dr. 
arasi főszolgabíró elnöklesevei meg-

tartott gyűlésén az egyetlen pályázót, 
Szabó Ferenc eddigi helyettes segéd-
egyzőt választottak meg. 

Még valami a családiház 
építéséről. 

A mult heti számban közöltük 
Seper Ferenc ep. vállalkozó „Építsünk 
csaladi házat munkaalkalmatteremtünk* 
cimu cikkét. Ezzel kapcsolatban ér-
dekesnek tartjuk az alábbiakat közölni. 

LÁB kölcsönhöz az utóbbi időben 
nem igen lehetett jutni, illetve csak 
nagyon nehezen azért, mert a kölcsön 
nagyon korlátolt keretbe volt szabva. 

Eziranyban a vidéki ipartestületek 
sorozatos gyűléseket tartottak, mely-
ben a LÁB kölcsönök további tízmillió 
tengővel való felemelését kérték. 

A legfőbb iparoskivánság az, hogy 
egye lehetővé a kormány uj épitő-
munkaalkalmak megteremtesét. 

A nagyobb vidéki ipartestületek 
ehát felkérték az Ipartestületek Orszá-
;os Szövetsegét, valamint a nagyobb 

érdekképviseleteket, csatlakozzanak 
mozgalmukhoz. 

Az iparosok kivánják a LÁB 
Kölcsönakciónak további tízmilliós 
jengős kerettel való kibővítését, ami-
hez az OTI és a MABI hajlandók a 
szükséges tökéket ujabb kötvények 
átvétele utján az Országos Lakásépítő 
Hitelszövetkezetből átveendő ujabb 
kötvények ellenében rendelkezésére 
bocsátani. 

A kölcsön tehát 907,-ékra biztos, 
ami az egész országban még kb. 
500—2000 családi lakóház felepitését 
eszi lehetővé 

Tehát itt az alkalom, hogy a 
saját ház"-ról álmodozók megvaló-

sítsák álmukat. 
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Az egész ország 
felfigyel 

a „turista napok"-ra. 
Mémeth Imre képviselő beszámolója. 

Antal István dr. képviseli a kormányt az 
ünnepségeken és a beszámolón. 
Megnyitják a szabóhegyi műutat. 

Már jeleztük, hogy a jövő vasár 
nap nagy napja lesz Kőszegnek. A 
turista napokat rendezik meg. Az 
ünnepségek fővárosi propagálását 
Németh Irrie országgyűlési ktpviself 
vállalta. A tuiista napoknak már edd.g 
is hatalmas visszhangja támadt a 
fővárosi sajtóban. A szombati és ? 
mai lapok tele vannak a kőszegi 
ünntpsegekről szóló hir?.dásokkal. 

Az ünnepségek budapesti előké-
szítésében vnez Szabíidvary Fererc is 
resztvett, Németh Imre társaságában 
megjelent Imrédy Béla N t F elnöknél, 
Bornemissza Géza iparügyi miniszter 
nél, Weisz István OT1 elnöknél és 
Marton Bela NEP főtitkárnál, akikké 
tárgyalásokat folytattak a kőszegi 
turista napok programjának kialakulása 
érdekében. 

A turista n?pok részletes prog 
ramja a következő: 

A turisták filléres gyorsa szombaton 
ltíh 40 ptrckor robog be a kőszegi 
állomásra. Ezzel a vonattal érkezik 
Nemeth Imre országgyűlési képviselő is. 
A vendegeket ünnepélyesen fogadják 
Este társas vacsora lesz a Balhá? 
nagytermében. 

Antal István dr. igazságügyi állam-
titkár vasárnap reggel fél he-t órakor 
érkezik meg felesége társaságában 
Ezzel a vonattal érkeznek Kőszegre a 
fiatal NEP képviselők is. Ünnepélyes 
fogadtatás után zenével kisérik a 
vendegeket a városba. 

Delelőtt 7,11 órakor a városháza 
előtt Antal István dr. a Vezér és a 
Nep. K é p v i s e l e t é b e n fogadja az ifjúsági 
szervezeteket. 

11 órakor kezdődik meg a vár-
megyei NEP gyűlés, amelyen részt, 
vesznek a kormányzat képviseleteben 
Antal István dr. államtitkár és vitéz 
Marton Béla a NEP főtitkára. Azon-
KÍVÜÍ 15 fiatal NEP képviselő, akik 
már kezdettől fogva a reformpolitika 
hirdetői voltak. 

A nagygyűlésen mond ja el 
Németh Imre beszámolóiát . A be 
számolón megjelennek a fővárosi lapok 
képviselői is. 

A nagygyűlés után térzene lesz. 
1 órakor pedig a Stiucc-szállóban 
társas ebédet rendeznek a vendegek 
tiszteietére, amelyen a kőszegi hiva-
talok vezetői és a kőszegi NEP ke 
rület választmánya vesz reszt. 

Délután 2 órakor kezdődik i 
szabóhegyi utmegnyitási ünnepély, a 
melyen a Kormányzót Antal István dr 
államtitkár képviseli Fél négy órakor 
kezdődik a hermannforrási bokréta 
ünnepség, öt órakor pedig az óházi 
alapkőktételi ünnepség. 

A filléres gyors vasárnap este 
19 óra 30 perckor indul vissza Buda 
pestre. — 

Itt említjük meg, hogy Gömbös 
Gyula miniszterelnök tegnap délelőtt 
több mint háromnegyed órás kihallga 
táson fogadta Németh Imrét a kőszeg 
kerület országgyűlési képviselőjét, ak 
a kerület helyzetét és kivánságait is 
inertette a miniszterelnök előtt. 

Ugyancsak az elmúlt heten Kozma 
Miklós belügyminiszter is kihallgatáson 
fogadta Németh Imrét, akivel a kő 
szegi kerület legégetőbb es legaktuá 
lisabb problémáit tárgyalta meg. 

A siutak legnagyobb részén 
már elvégezték a jelzést. Megirtuk 
hogy vitéz Nagy Miklós dr. polgár 
mester siut jelzőket készíttetett, ame 
lyeket már most elhelyeztek a hegyek 
ben. A jelzési munkálatokat ifj. Pallay 
József gimnáziumi tanuló és táisai 
végezték el. Megjelölték eddig a 
Kőszeg— Óház — Steyerházak — Hör 
tnanrforrás— Irottkőig terjedő siutat. 
Ugwncsak megjelölték azt a siutat is, 
•mely Kőszegről kiindulva a Szabó 
hegy mögött vonul és a müutba tor 
kolük. Ezenkívül a Hörmannforráshoz 
vezető siutat is jelzőkkel láttak el, 
amely az Árpad és Sáros-forrásokat 
érinti. Még az ősz folyamán megjelölik 
a Ktndiken áthaladó és a Kincshegyi 
pihenőn az Óházhoz futó siutat is. 

A kőszegi frontharcos főcsoport 
elnöksége felkéri azokat a hölgyeket, 
*kik hajlandók a zászlószcntelési ün 
?epélyen magyarruhában megjelenni, 
jelentkezzenek Szederkenyi Annánál. 

Versenytárgyalási hirdetményi 
m- kir. „Hunyadi Mátyás' reál-

iskolai nevelőintézet gazdasági hiva 
ta|a a tüzifaszükségletének fedezésére 
nyilvános versenytárgyalást hirdet. 
Szükséglet kb. 250 köbméter tölgy, 
bükk vagy gyertyánfa, vagy ezeknek 
Jevereke. Ajánlatok benyújtásának 
határideje folyó évi szeptember hó 
W-ig Bővebb felvilágosítással az inti-
I e t gazdasági hivatala szolgál. 

A Vasúti és Hajózási Club 
kirándulói Kőszegen. A Vasúti es 
Hajózási Club tagjai közül egy 7b 
főnyi kiránduló társaság szombathelyi 
kirándulásává! kapcsolatban Kőszegre 
is ellátogatott. Az autóbuszon érkezet 
vendégek megtekintették a város neve 
zetességeit, majd visszamentek Szom-
bathelyre, ahonnan délután 5 órakoi 
utazlak vissza Budapestre. 

A városi zenekar nyári mun 
kája — számokban. A fúvószenekar 
az elmúlt nyaralási szezonban ly 
nyaralótérzenet adott, 152 zenedarab 
bal. A Tiszti Üdülőben 5 esetben 
szerepelt a zenekar 45 zenedarabbal. 
A zenekar taglétszáma jelenleg 29 
zenész és 8 zenetanuló. 

Beiratás a kereskedő tanonc-
iskolában. A helybeli kereskedő-
tanonciskolában a beiratások szept. 
hó 9 én d. u. 5 órakor a polgári 
fiúiskola épületében folynak. 

Igazgatóság. 

Kőszegről vittek virágot 
Schuschniggné sirjára a bécsi gyer-
mekek, akik 20 napig élvezték a város 
vendégszeretetet. Kőszegi nyaralásukat 
Schuschnigg kancellár megboldogult 
felesége tette még annak idején lehe 
tővé és igy a hazatért 30 bécsi gyer 
mek első utja a hietzingi temetőbe 
vezetett, ahol a Kőszegről magukkal 
hozott virágokat elhelyezték az elhunyt 
kancellárné sirján 

Te csak pipálj 

becsületes kalkuláló. 
A „Vállalkozás, epitkezés" cimü 

szaklap legutóbbi száma közli a kö 
vetkező kőszegi vonatkozású esetet: 

Egy vidéki városban tataiozási 
munkára az illeték es Igazgatóság há 
rom építőmestert kért fel ajánlat teleire. 
Kevés vakolat javítással csak színezni 
kellett az egy emelet magas epületet. 
A megadott kiírási szövegezésre az 
ajánlati egységárak: 44—56 és 80 
fillér m- kent. Á munka kiadását fel-
sőbb hatóság intézte. El is jutottak 
oda az f jánlatok, ahonnan a döntési 
válasz az volt, hogy: „a legkedvezőbb 
ajánlattevővel vegeztessék el a munkát" 

Szabad ezen csodálkozni, hogy a 
legdrágább ajánlat tevő kapott meg 
bizást a munka elvégzésére? 

Én ebben nem iátok csodát, de 
ajánlom minden kartársnak és magam 
is igyekezni fogok egy jó ismerőst 
szerezni, aki ily dolgokat javamra 
kedvezően elintéz. Ebből láthatjuk, 
hogy „kedvező ajánlatot", tekintet 
nélkül az árra csak mások segitsé 
gével tehetünk. 

Te és én szegény adófizető kar 
társ, csak kalkuláljunk becsületcsen 
az ajánlatokra ragasszuk a magas 
illetéket és várjuk az ily „komoly 
döntésű munkák kiadását. 

Addig is! 

Fizessük a ránk kirótt adót és . . 
pipáljunk. 

Súlyos baleset történt Hafenscher 
István fuvarozási vállalkozóval. Kedden 
reggel a Gyöngyös-utca 22. számú 
házban munka közben megcsúszott és 
oly szerencsétlenül esett, hogy a jobb 
térdkalácsát eltörte. Beszállították ; 
kőszegi kórházba, ahol azonnal ápolá: 
alá vették. Állapota súlyos. 

Majdnem a Gyöngyösbe zuhan 
egy teherautó. Kedden délután 
Hammer Richárd bécsi teherautófu 
varozó teherautójával lefelé haladt < 
Király-uten. Mikor a hidhoz ért ki akar 
kerülni egy kocsit, de közben az autó 
megcsúszott és neki rohant a kid 
végében felállított oszlopnak, melybe 
Fügh Károly polgármester emléké 
őrző márványtáblája volt beépítve. Az 
oszlopot a nehéz gép a Gyöngyösbe 
taszította. A teherautóban ülőknek 
cemmi bajuk sem történt. A rendőrséf 
megindította a vizsgálatot, hogy 
karambolért kit terhel a felelősség. 

Égó autó a szombathelyi 
országúton. Kedden este fél 9 órakor 
nagy szirénázás közepette vonult ki a 
tűzoltóság. A tűzoltóautó útját 
Gulner-malom felé vette, ahol a nyílt 
országúton kigyulladt a kőszegi reál 
iskola autója. A langokban álló autót 

tűzoltók gyors beavatkozása meg 
mentette a teljes pusztulástól, úgyhogy 
az autónak csak a karzsszériája égett 
el. A kocsiban egyedül Haffner Ferenc 

reáliskola soffőrje ült, aki Szombat 
helyről jött Kőszeg felé. Lukácsháza 
és a Gulner-malom között figyelmez 
tette egy szembejövő autós, hogy 
gépkocsijának motorházában tűz van. 
Erre Haffner gyorsan leállott, de már 
akkor lángok csaptak elő a motor 
házból. Értesítette a tűzoltókat, akik 
eredményesen végezték el munkájukat. 

Megsebesítette a szalmahordó 
lánca. Baumgartner Kálmán 25 éves 
nemescsói aratómunkás cséplés köz 
jen a szalmahordó mellett dolgozott. 
Munkaközben a szalmahordó szeges 
ánca a bal halántékán megsebesítette 

Súlyos de nem életveszélyes állapot 
ban a szombathelyi vármegyei köz 
kórházba szállították. 

K i a d ó a város középpontjá 
ban fekvő h á r o m s z o b á s 
e m e l e t i l a k á s , csendes fek 
véssél mely november 1 én elfoglal 
ható. Felvilágosítást nyújt ADLER 
SIMON Várkör. 

A „Kőszegi ált. Temetkezési Se-
gélyegyestilet" ma délután 2 órára 
hívta egybe évi közgyűlését, melyet 
előreláthatólag megtartani nem lehet, 
mert a határozatképes számhoz szük-
séges legalább 267 tag nem fog meg-
jelenni, igy a közgyűlés szeptember 
15-én lesz minden bizonnyal megtart-
va, melyre a tagok már most meg-
hívatnak. — Ezt az egymást eltemettető, 
haszon nélkül működő egyesületet a 
felebaráti szeretet hozta össze, ennek 
szellemében dolgozik a tagok érdeké-
ben, ez a biztos tökéje az egyesület-
nek. — Mivel tőkét nem gyűjt, az 
egyesület vagyona az elértéktelenedés 
veszélyének nincs kitéve. — A segély-
dijak csak egy egy tag elhalálozása 
alkalmával fizetendők, ezidő szerint 30 
fillér, évi díjra, az adminiatrátiós költ-
ségek fedezésére 10 fillér, a 80u tagot 
számláló egyesületnek évi átlcgos halá-
lozási száma 14-15 re tehető, igy a 
tag évi 4 30— 4 60 pengőt, 20 év alatt 
86'—92* pengőt fizet be. — Ennek 
ellenébem egy-egy elhalt tag hátra-
maradottjainak, a mindenkori fizető 
taglétszám után fizet az egyesület 
segélydijat azonnal, melyből csak az 
slapszabályszerü 10°/o kerül levonásba. 
— Bizonyos esetekben külön segélyt 
is folyósítanak. — Az egyesületntk 
13 50 éves korig bezárólag tagja lehet 
mindenki. — Bővebb felvilágosítással 
szívesen szolgál az egyesület elnöksége. 

Leszállítják az OTI munkaadói 
igazolványok árát. A hivatalos lap 
szeptember 7-iki száma közli a bel-
ügyminiszter rendeletét, melyben a 
miniszter az OTI részéről nyújtott 
betegség biztosítási segély igénylésekor 
kötelező munkaadói igazolvány árát, 
melyet a fennálló rendelkezés értelmé-
ben a munkavállaló köteles viselni, az 
eddigi 20 filléről, 10 fillérre szállította le. 

Az ausztriai buza export lebo-
nyolításában a kőszegi Mandl Jónás 
és Fia gabonakereskedő cég is helyet 
kapott. 

Vidéki frontharcosok 1 A kő-
szegi frontharcos főcsoport zászló-
szentelési ünnepélyére a vidéki front-
harcos alakulatokat is fel akarja 
vonultatni. A kőszegi frontharcos 
főcsoport vezetősége felkéri a vidéki 
bajtársakat, hogy az egyes falvakban 
tartandó toborzó ülésen minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek. 

Játék a schillinggel. Érdekes 
játékot folytatnak a schillinggel Kő-
szegen, ami egyre divatosabbá válik. 
Az elszakított nyugatvidékiek itt egy 
pengő vásárlóértéket akarnak a schil-
lingnek biztosítani. Egyes helyeken 
kénytelenek is a schillinget a pengővel 
egyenértékűnek elfogadni. Ezzel szem-
ben az elszakított nyugatvidéken a 
schillinget nem fogadják el egy pengő 
értékben. Erről egy kőszegi amatőr 
tőzsdés" személyesen is meggyőző-

dött. A megszállt Nyug3tvidéken nagy-
'látran egy pengőt követelt egy schil-
lingért. Megnyugtatták, hogy a schil-
ling csak 80 fillért ér. 

A hétfői országosvasár közepes 
forgalommal zajlott le. A vásár legfőbb 
érdekessége az volt, hogy nem esett 
az eső. Nyugodtan sátorozhattak az 
árusok. Legfeljebb csak az rontotta 
meg számukra a szép napsütéses időt, 
hogy a vevők meglehetősen gyéren 
elentkeztek. Csupán délután mutat-
kozott holmi nagyobb vásárlási kedv. 
\ legjobb vásárt minden esetre a 
harisnyastoppoló" és „nótafütyülő" 

csináltak. Nem panaszkodhattak az 
tdényesekés a fehérneműarusok sem. 
De a ruhás s cipőssátrakat sem kerülték 
el egészena falusiak. A cukorkaárusokat 
meg a gyermekek boldogították. 

Német és francia ó ráka t 
jutányosán adok. — Cim a kiadóban 
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Megjárta a verekedést egy 
ondódi legény. Több társavai be 
állított Katona János 24 éves ondód 
kőműves az egyik szombathelyi ven 
déglőbe. A társaság alaposan be vol 
már szeszelve és iey a pincérek nem 
akartak bort adni nekik. Katona János 
a pincérekre rontott, akik az ott tar-
tózkodó soffórök és vasutasok segit 
segével alaposan ellátták a verekedő 
ondódi legény baját, akit rendőri 
kísérettel szállították a vármegyei 
kórházba. 

Anyakönyv i hirek. Születések : 
Horváth József—Hauer Ilona : fiu r.k.. 
Holdrai János—Németh Teréz : fiu r.k , 
Outtmann Ágoston—Szilágyi Teréz: 
fiu r k. Bruckner Antal —Kiss Róza : 
fiu r.k. Házasság : Scheck József Nika 
Margittal kötött házasságot. Halálozá-
sok : Czuppi Anna 84 éves r.k., özv. 
Koós Ferencné 78 éves r.k. és özv. 
Seper Jánosné 64 éves rk . 

Az állatvásár mersékelt érdek 
lődés mellett zajlott le. Felhajtottak 
összesen 510 darab állatot: 186 dirab 
szarvasmarhát, 134 lovat és 190 sertést 
A felhajtott állatok közül gazdái cserélt 
128 darab: 49 szarvasmarha. 25 ló és 
54 sertés. A mészárosok és kereske 
dők nem igen vásároltak. -A vágóálla-
toknál igy nem történt árkialakulás, 
csak a settésvásár körül mutatkozott 
némi élénkség. Az egyes állatne neknél 
az eladási árak darabonként a követ 
kezőképen alakultak ki: tinó 75 —135, 
tehén I. 135-15 J, tehén 11. 86-113 
üsző 75 — 130, borjú 28—35, sertés I 
éves 38-50, sertés féléves 20—28, 
malac 6 - 8 hetes 3 50—4 50, igásló 
4 éven alul 250—400, igásló 4 éven 
felül 180—230, csikó 5—8 hónapom 
90—145 pengőbe került. 

A vásár egyszál tolvajának 
„munkáját" sem kisérte szerencse. 
A hétfői vásár közbiztonsági szem-
pontból rendben zajlott le, mert a 
rendőrség a gyanúba jöhető „vándo 
rokat" be sem engedte a vásárra 
Az egyetlen „eseményt" egy elszakított 
nyugatvidéki asszony akarta lepergetni. 
Ugyanis: cipót akart lopni Pónya 
István szombathelyi cipész sátrából. 
Már magához is vette a kiszemelt 
lábfedőt, mikor a gazda arra nézett 
és észre vette a merényletet. Rakia-
balt a tolvaj asszonyra, aki azonban 
gyorsan fvltalálta magát. Az elemelt 
cipőt hirtelen egy ott ácsorgó 10 éves 
langentali gyermek kezébe nyomta és 
belevegyült a tömegbe. A cipő meg-
került Az asszonyt azonban mép 
keresi a rendőrség. 

Könyvismertetés . A PALLADIS 
u j d on s aga i : Zane Grey: Ragyogó 
csillagok. M.ideline, a ga/di&és ünn • 
pelt r.twyoiki szépség, megun va 
társasága lehaságait, elmegy bátyjahoz, 
aki fatmer Mexikó határán. A szabad 
elet tlragadó szépségé rabul ejti b 
leányt, aki meghívja magához fazt ? 
társasagot, amelytől megszökött. Ez a 
léha társaság izgalmas kalandokra 
vágyik s ezek helyett végzetes vesze-
delmekbe sodródik. Zane Grey mesteri 
tolla és gazdag fantáziája, mint mindig: 
most is lebilincseli az olvasót. — 
Dávid Durham ; .4 megvádolt asszony. 
Lélekbe markoló, kétségbeesett ver 
gődése a hűséges feleségnek, aki 
magára vállalja a gyilkosságot, mellyel 
iérjet vádolják, noha tudja, hogy nem 
az követte el. Ördögi ravaszsággal 
kitervelt cselszövények sodorják veg 
veszedelem felé a szerelmes asszonyt, 
akinek az élete csak hajszálon függ 
és szivdobogva aggódunk minden 
izgalmas fordulatnál, hogy kitart-e ez 
a hajszál vagy végleg e lszakad? . . 
— W. Mac. Leód Raine: A Sheriff 
fia. Gyilkos embervadászat és mély 
szakadék két család közt, melyeket a 
vérbosszú gyűlölete és a megtorlás 
rettegése tesz halálos ellenfelekké. 
Szilaj szenvedélyek robbannak ki az 

egymást kergető kalandokban s az 
izgalmas epizódokat át meg átszövi a 
legtisztább szerele.n romantikája 
Palladis könyvei kaphatók Róth Jenő 
könyvkereskedésében 

A Középiskolát Végzettek Egy 
éves Kereskedelmi Szaktanfolya-
mán, (Budapest, VIII. Vas utca 9-11 
sz alatt.) amelyet Budapest Székesfő 
város Közönsége tart fenn, az 1935 36 
iskolaévre szóló beiratásokat naponkén 
d. e. 9-2 óráig tartják. A beiratáshoz 
születési anyakönyvi kivonat és érett 
égi bizonyítvány szükséges. Beiratasi 

dij: 25 P Tandíj az egész iskolai évre 
a tanulók előmenetele és vagyoni vi 
szonyai szerint o2, 124, 186 vagy 218 
pengő. 

A szombati hetipiacon nem 
sok újdonság volt az árak tekintetében 
Legfeljebb egy-két cikknél akadt vál 
tozás. A tejpiacon a tej literjét 12—16, 

túrót 4 0 — Ú O , a tejfett 80—100, 
vajat 220—260, a tojás dtrabját 6—7 
fillérért adták. A zöldségpiacon a sár 
^arépa csomója 4—5 a petrezselyem 
4 - 5 , a kalarábé 7—10, uborka salá 
tának 6—10. uborka ecetbe 17—22, 
vöröshtgyma 20-25, kelkáposzta 12 — 
16, fejessaláta 7 - 8 , nak 50-52 
óurgonya 8—15, paradicsom 10—15, 
bab 18—24. zöldbab 3 0 - 4 J , zöld-
paprika 1—2 fillérbe került. A gyű 
nölcspiacon az alma kilóját 10—2i , 
törtét 15-25, szilvát 12-15, őszi-
barackot 20—45, görögdinnyét 10—12, 
sárgadinnyét 20—25 fillérért árulták. A 
naromfipÍ3con a csirke párját 120 -
300, a kacsa párját 200—250, sovány 
iba darabját 200—280, tyúk darabját 
130—160, a malacot 250-400 fillérért 
ninálták. 

Hatvani Lili mozilevele a Szin-
tázi Életben. A meginduló uj szezon 
első mozikritikáját írja a Szinházi É'et 
uj számában Hitvani Lili. Érdekes 
képekben elevenedik meg a Szinházi 
i'etben a Nemzeti Színháznak az a 
ársulati ülése, amelyen Németh Antal 

dr. igazgató felolvasta érdekes be-
számoló programját és ahol először 
találkoztak a Nemzeti Színház uj és 
régi tagjai. Képes riport számol be 
arról, hogyan indult el Delamerika 
elé Gtá l Júlia, az utolsó Miss Magyar 

ország, akinek a tengeren lesz az es-
küvője. Guthy Böske párizsi divat-
tudósítást közöl. Hogy nyaral Bajor 
Gizi. Kóbor Tamás színdarabja. Sport 
Sok érdekes cikken és novellán és gyö 
nyörű képeken kivül 64 oldalas Rádió-
világhiradó, kézimunkamelléklet és 32 ol 
d tlas gyermekújság van még a S£ inhu i 
É e» uj szimá'ian, a nelynek ára 6') fill. 
Előfizetési dij '/4évre 0 50 pengő. K'.p 
i ' t ó R ó t h j e i 5 kö iyv<ereskedesében 

szegi játékost Molnár biró kiállítón 
Bruckner 11 es lövése beállította 
végeredményt. A mérkőzést Molná 
biro közmegelégedésre vezette le. 

Szépen sikerült az úszónap 
A KSE úszószakosztálya a mult va 
sárnap rendezte meg az országo? 
uszóhét keretében a kőszegi uszó 
napot. Az elnöki tisztséget vitéz Nag;r 
Miklós dr. polgármester vallalta e 
A délutáni versenyen személyesen is 
megjelent az uszodában. Az uszóna 
pon 200 uszó vett részt. Délelőtt 
leányok délután pedig a fiuk úszták 
le az előirt 50 méteres távot. Befeje 
zésül a KSE úszószakosztályának ké 
csapata bemutató vizipólómérkőzést 
tartott. A sikeres úszónap rendezésé 
nek érdeme Bolya Zoltán joghallgatói 
illeti, aki egyébként többheti ingyenes 
uszótanfo'yamot is tartott Kőszegen 
mint a MUSz „mennyiségi" bizottsá-
gának amatőr trénere. Az úszónap 
-ninden resztvevője megkapta a MUS? 
ízléses bronzérmét. 

S P O R T 
Ma vasá rnap a KSE Agyteritőgyái 

csapata, a Körmendi TK jó képességű 
csapatát latja vendegül. Izgalmas es 
szép küzdelmet várunk a ket csapat 
találkozásától, miután a helyi együttes 
megerősített összeállításban veszi fel 

küzd lmet. A merkőzésd.u 4 órakor 
K e z d ő d i * . 

Agyteritőgyár—Repülőtéri csend-
őrök 4:1 (1:0). Vasárnap a KSE 
Agyteritőgyár a Repülőtéri Csendőrök 
csapatát látta vendégül. A mérkőzés 
elejen a csendőrök voltak fölényben, 
de az Agyteritőgyár legénysége hatal 
nas igyekvéssel legyűrte őket. Kántor 
li-est rug a csendőrök kapuja ellen, 
de a lövés kapufának megy. Utána 
Maitz I. kerü! jó helyzetbe és lövése 
a hálóba jut. A második félidőben a 
csendőrök szépen gördülő támadását 
eredmény kisérte. Egyenlítet-
tek. Kezdés után megint a kőszegi 
csapat támad és rövidesen Kántor, 
ma|d Maitz I. révén ujabb gólt el. 
Közben két szombathelyi és egy kö 

Hivatalos roval, 
Városunk idegenforgalmának eme-

ése érdekében szeptember hó 14-től 
22-ig rendezendő turista napokra igen 
sok idegen érkezik városunkba. Kü-
önösen szeptember 14 én, szombaton 
este vár a rendezőség nagyobb számú 
vendégsereget, mert e napon két napos 
illeres vonat érkezik Kőszegre. Ven-

dégeink elszállásolási kérdésének meg-
oldása csak ugy lehetséges, ha a 
ia»yközönség is felajánl szeptember 
4 re éjjeli szállást. A rendezőség 

ezért az elszállásolt személyek után 
—2 P-t fizet. Kérem a közönséget, 

hogy kiadandó szobájukat szivesked-
ék folyó hó 9. és 10-én a hivatalos 
órák alatt a városháza 21. számú 
szobájában bejelenteni. 

Felhivom mindazon bortermelőket, 
akik borméréssel nem foglalkoznak 
es ennek következtében kedvezményes 
boritaladó fizetésére igényt tartanak, 
iogy eziránti igényüket f. évi szép 
ember hó 1-től 15-ig a városi fo-

gyasztási adóhivatalnál jelentsék be; 
későbbi bejelentések tekintetbe nem 
vétetnek. 

Közhirré teszem, hogy a magy 
kir. honvédcsapatok f. évi szeptember 
hó 3-tól 20 áig naponta 7 órától I I 
óráig Kőszegdoroszló, Cák község. 
Ciki erdő, Irányhegy (Z i ^ernyeres) 
Pogányi borpincék, Gulner maion 
iltal határolt területen éleslövészete' 
artanak. Felhivom a közönséget, ho^y 

a jelzett időben és veszélyeztetett t* 
rűle'en a saját érdekében senki ne 
tartózkodjék és ho^y a helyenként 

felállított biztonsági őrök utasításainak 
nindtnki vonakodás nélkül elegei 
tegyen. 

Közhirré teszem, hogy mult hó 27 én 
ste fel 8 óra tájban, a Betegház-utcá 

ban egy fekete, rövidszőrü, kb. 30—40 
cm. magas veszettségre gyanús eb 
kóborolt, s eközben megmarta Söms' 
Antal pécsi lakóst. A 100.000—1932 
F. M. R. 321. § a alapján Kőszeg 
megyei város területére 1935. évi 
november 27-ig ebzárlatot rendelek 
el és a kőszegi m. kir. rendőrkapi 
tanyságot az ebzárlat berartásának 
ellenőriztetése, a kőszegi m.kir. rendőr-
kapitányságot és a szombathely—kő 
szeg—felsőőri járás kőszegi szolga 
birói kirendeltségét pedig a fentirt eb 
utáni nyomoztatás végett megkeresen. 
Felhivom azokat, akik az eb szárma-
zásáról vagy jelenlegi tartózkodási 
helyéről továbbá a harapás körűimé 
nyeiről valamit tudnak, hogy hivata 
lomnál azt sürgősen jelentsék be. 

Felhivom a közönség ügyeimét 
arra, hogy egyes takarmánynemüek 

fuvarkedvezmény >en részesének, a mely 

kedvezményekre vonatkozó -özclebbi 
-Ttesites 3 polgármesteri hivatalban 
nyerhető. 

Felhivom a ga/daközönség figyel-
met a szombatsrlyi m. kir. téli gazda 
sági iskola tanfolyamaira, amJyekre 
vonatkozó ismertetés a polgármesteri 
hivatalban tekinthető meg 

dr. vitéz Nagy Miklós 
polgármester 

1 piaoioó és
r6

e
vfd zongora 

J u t á n y o s Á r o n e l a d ó 

1 V I I I A/Vl t i s z t í t ó ) 
l v 1 L L A I U SZAPPANP0B • 

| 8 , 2 2 és " * 4 4 filléres 

csomagolasban mindenütt kapható ! 

Ezzel tisztit mindenki I 

Vadrózsabogyó 
kimagozott és mosott csipkerózsabogyó 
l e k v á r l ő z é s r e |k a p h a t o 

kilogrammonként 2 5 illeres árban 

Kőszegi Fenyűmagpsrgeto. 

Zongorát 
bérbe veszek. 

Árverési hirdetmény. 
A n6h. Cseri József kőszegi volt 

akós hagyatéki tönegébe tartozó 
Kőszeg város halárában lév^ kettő 
drb. kb. 143) n. öl illetve 525 n. öl 
kiterjedésű Kisf\ldi d i l ő b m fe'<vő rét 
•s «<?y drb. 737 n. öl kiterjedésű 
Abrahtm di lp i gyümölcsös és rét, a 
kőszegi kir. közjegy-ó közbenjöttével 
»m"k Kőszegen lévő hiv. helyiségében 
1935. évi szeptember hó 22 napján 
(vasárnap) d. e. 9 órakor megtartandó 
Önkéntes árverésen a legtöbbet Ígérő-
nek eladatni fog. Az eladás feltételei 
a közjecyzöi írod iban megtudhatók. 

Birói árverésen r f ' ó - k i ? 
Rohonc / i u 3. alatt b ú t o r o k 
és e s z k ö ' ő k e l a d a t n a k 

15-én, vasárnap 

GráCba autóutra 

társakat:,; 
Jelentkezni a H a n g y á b a n lehel. 

egy 4 éves szamár 
szerszámmal és kocsival 

a Hangyában. 

Porszivógép 
bármikor kikölcsönözhető 

Rónai könyvnyomdájából 

— Nyomatott Róaai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen -
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