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Kereskedelmi politikánk 
és a gazdasági válság. 

Irta: dr. Fabinyi Tihamér 
m. kir. p é n z ü g y m i n i s z t e r . 

Külkereskedelmi politikánkról 

mult evi költségvetési beszédem 

ben azt mondottam, hogy igyek-

szik a viszonyokhoz, a kénysze-

rűségekhez alkalmazkodva ezek-

ből az adottságokból, az orszag-

nak helyesen felfogott érdekei 

szempontjából elérhető legjobb 

eredményeket kikovácsolni. 

Ma se mondhatok mást. A 

kérdés súlypontja ma is azon van, 

hogy a kényszerűségeket és adott-

ságokat felismerjük, hogy erőnkel 

ne pazaroljuk délibábok kerge-

tésére, hogy alkalmazkodásunk 

csak odáig menjen, amin tul az 

áldozatok és eredmények értéke-

lése ne történjék egyes termelési 

agak, hivatások, vagy társadalmi 

rétegek egyoldalú mértékével, 

hanem a kiegyenlitós mérővessző-

jével. amelyet a szembenálló 

érdekek összeütközéséből a fele 
lősseget viselőknek kell kialakita-

niok. lelkiismeretük, tudásuk és 

intuíciójuk mélységéből. 

Azt is csupán ismételhetem, 

amiben epígrammatikusan foglal 

tani össze a jó magyar külkeres 

kedelmi politika kritériumait. Ezek: 

rugalmasság az eszközökben és 
stabilitás a helyesen megválasz-
tott célokban. 

Hogyan alkalmaztuk ezeket az 

elveket? Ugy, hogy tevékenysé-

günk egyik legfőbb pillére valto 

zathnul a római paktum volt és 

a részletekben azt megvalósító 

egyezések Olaszországgal és 

Ausztriával. Egyben azonban 

nagy gonddal folytatluk azoknak 

a gazdasági kapcsolatoknak ki-

kiep( ését, amelyek már az előző 

évben a német biiodalommal való 

árucserénknek akkora fellendülést 

biztosítottak. E munkánk ered-

ménye mutatkozik abban, hogy 

Németország első helyre került 

a külkereskedelmünkben részes 

államok soraban. 

Ha megint epigrammatÍKUsan 

akarom az eredményeket össze-

foglalni, akkor azt mondhatom, 

hogy míg a gabonaértékesítés 

kérdését — minden ellenkező 

i t i k a ellenére — lényegileg a 

római paktum oldotta meg, addig 

a mezőgazdasági termelés és 

értékesítés másik naey tényezőjé-

nek, állattenyésztésünknek hely-

zetét, főleg a német megállapo-

dások segítségével szilárdítottuk 

meg. Jellemző, hogy összes 

exportunkból 56%, összes impor-

tunkból pedig 50°/o esik ezzel a 

három országgal kapcsolatos for-

galmunkra, amelyek mellett azon-

ban nem feledkeztünk meg a 

többi szomszédos, illetve deviza-

szerző, távolabbi piacunkról sem. 

A külkereskedelem statisztikai 

adatait, amelyek rendkívül érde-

kesek. mellőzöm itt és csak egy 

adatot emelek ki, amelyet egy 

szemrehányással szemben kell 

aláhúznom. Azt mondják tudniillik, 

hogy nagyon szép sikereket érünk 

el, de annak árnyoldala, hogy 

látcsöveket, tényképezőgépeket és 

mindenféle készárukat kell vásá-

rolnunk. A józan számadatok 

világánál a dolog a következő-

képpen alakul: ha 1932-vel hason-

lítom össze, akkor összes ipari 

behozatalunk nyersanyagresze 

287.-ról 34%-ra emelkedik — ami 

rendkívül örvendetes — és kész-

áruimportunk 1932-vel szemben 

35*/«-ról 31%-ra csökkent. 

Kereskedel'.mpolitikai téren a 

helyzet, sajnos, a lefolyt evben 

és jelenleg is, a rendkívüli viszo-

nyok jellegét viseli magán. Sajnos, 

még nem következett be a ható-

sági beavatkozások lebontásának 

ideje, és így az elrendezésnek, 

kontingensfelosztásoknak, szindi-

kalizálásoknak senkit ki nem 

elégítő feladatat, kénytelenségből, 
tovább kell vállalnunk. De azzal 

a nyugodt tudattal tekinthetünk 

vissza a megtett útra, hogy nem-

csak elgondolásunk volt helyes, 

nemcsak szándékunk volt jó, 

hanem a teljesítmény is derekas, 

amit az a tény önmagában is 

döntően bizonyít, hogy a tavalyi 

nagyon rossz takarmány-termes 

folytán, részben külföldről beho 

zandó nagy mennyiségű kukorica 

megszerzésének rendkívül sulyos 

gondjai ellenére, nyersanyagella 

tásunkkat kielégítőbben sikerült 

biztositanunk, mint az előző év-

ben. Ezért bátran mondhatom, 

hogy a gazdasági válság enyhü-

lésében igen nagy része van a mi 

kereskedelmi politikánk eredmé-
nyességének. Ezentúl is nem 

szenzációs fordulatokat jelentő 

fiz önkéntes tűzoltók fogadalomtétele. 
C s á n i t s Károly t b . a l p a r a n c s n o k ű n n a p l a s e . 

A Kőszegi önkéntes Tűzoltó 
Egyesület vasárnap délelőtt ünnepélyes 
keretek között tartotta meg fogadalom-
teteli ünnepségét, amelynek keretében 
gyúltál C>aniis K uoly tb. alparancs 

noknak több min: 50 éves szolgálati 
jubileumát is megülték abból az alka-
lomhói, hogy vi'éz leveldi Kozma 
M klós belügyminiszter dicsérő elis 
merésben reszesi'ette. A rossz id^ 
azonban nem kedvezeit az eredeti 
ttrvn.k. amely szerint a tűzoltók a 
városi zenekar élén vonultak volna 
lel a vátosháza elé, hogy ott a város 
t.inden polgárának jelenlétében tegye 
nek hitet Szent Flórián zászlaja mell -tt. 

A szemerkélő eső miatt az ünnep-
séget a városháza közgyűlési termében 
tartották meg, ahová Kirchknopf Jenő 
városi tüzoitóparancsnok, tüzrendé 
szeli lelügyelő vezetése alatt vonuitak 
fel korszerű egyenruhájukban az újra 
negszervezett egyesület tagjai. 

A közgyűlési tetembe ezalati 
negérkeztek Kiss Emil dr. a Vasme-
gyei Tűzoltószövetség ügyvezető el-
nöke, Horváth Miklós Vasvármegye 
tiizrtndészeti felügyelője, Bendefy 
László a Vasmegyei Tűzoltószövetség 
a'elnöke, Hunyadi Nándor a szom 
bathelyi önkéntes tűzoltóság parancs-
noka, Szerdahelyi E'ek dr. a nagy-
gencsi tüzoltóegyesület elnöke és 
számosan a környékbeli tüzolióegye 
sületek tisztjei közül. 

A Hiszekegy eléneHése ulán Kiss 
Emil dr. a Vasmegyei Tüzoltószövet 
ség ügyvezető elnöke emelkedett szó 
lásra és lendületes szavak kiséretéber 
nyújtotta át Csánits Károly tb. al 
parancsnoknak a belügyminiszter elis 
•n<résél, több mint 50 éves szolgálali 
lubileuma alkalmából. Gyöngyös Endrt 
dr. főjegyző-polgármesterh. lyettes kö 
szöntörte ezután a népszerű, öre^ 
dparancsnokot, majd hunyadi Nándot 
a szombathelyi testvéregyesület üdvöz 
letét és jókiv natait tolmácsolta az 

Roda Jenő segédtiszt mondott 
,'zután magasröptű, nagy hatást ki-
váltott ünnepi neszédet, amelyben a 
tűzoltóság intézményének nemes és 
áldozatos céljait fejtegette. Kitért 
azokra a gáncsokra is, amelyeknek 
Szent Flórián katonái ki vannak téve. 
Ezekkel a rosszindula u garasoskodá-
sokkal szemben Csánits Károly tb. 
a'pirancsnok ősz alakjai állította pél-
daképül az újonnan felvett tűzoltók 
elé. 

Wöchter Walter a fogadalmit tett 
tűzoltók nevében válaszolt az e lőt te 
elhangzott beszédekre s társai nevében 
negfogadta: mindig a felebaráti sze-
ntet parancsa fogja áthatni őket 
kötelességük teljesítése közben. 

A lélekemelő ünnepség lezajlása 
után az előkelőségek levonultak a 
városháza elé, ahol a tűzoltók nagy 
fegyelmezettségről és keménységről 
anuskodó diszmenetben vonultak el 

előttük s az egybegyűlt közönség előtt 
Ez alkalommal mutatkozott be az 
egyesület először korszerű ruhájában, 
amely már a gázvédelem céljait szol-
gálja. Az egyenruha egybeszabott 
szürke munkaruhából, a ruha anya-
gából készült övből és acélsisakból áll. 

Az ünnepséget délben Csánils 
<ároly Ib. alparancsnok liszteletére 
rendezett közebéd követte a Mayer-
féle vendéglőben. A banketten — 
tmelyen megjelent vitéz Nagy Miklós 
dr. polgármester is — a tüzoltóegye-
sület részéről sokan vettek részt 

A Polgári Kör 

közgyűlése. 
Örökös d iszelnökök vá lasztasa . 

Városunk egyik legrégibb és leg-
tekintélyesebb egyesülele a Polgári 
Kör vasárnap tartotia közgyűlését 
Halik Miksa dr. kir. közjegyző elnök-
lete alatt. A közgyűlésen a tagok nagy 

ünnepeltnek. Csánits Károly keresetlen számban vettek részt. 
szavakban mor.dott köszönetét azért 
\ meleg ünneplésért, amelyben ói 
üzoltótársai részesítették. 

Az ünnepség másik része: az 
újonnan felvett tűzoltók fogadalom 
tétele következett ezután. Kirchknopf 
Jenő parancsnok olvasta fel a foga-
dalom szövegéi, amelyre 22 kemény, 
férfi hang hangzott fel. Szabó István 
Farkas Pál, Nagy Ferenc, Kajpet 
János, Hochecker Károly, Wimmer 
lózsef, Müller Antal, Sághegyi József 
Kálmán József, Kasper János, Kövesd 
Gusztáv, Stolzenberg János, Heili« 
József, Milos |ózsef. Wüchter Walter 
Horváth Isiván es Dévényi Jenő tették 
le a fogadalmat. 

Az ilnök nyitotta meg az ölési, 
itajd előterjesztette az elmu't évuvé-
nenységéről szóló beszámolót, amelyet 
a közgyűlés egyhangúlag tudomásul 
vett, szintúgy az alapszabályoknak 
kormányhatósági jóváhagyását. 

Most következeti a közgyűlés 
ünnepélyes része. Elnök előterjesztette 
a választmánynak azon indítványát, 
hogy U aldmayer Károly és szentgyörgyi 
Czeke Gusztáv érdemeik elismere-seül 
i kör örökös diszelnökeivé válasz-
tassanak. 

Kőszegi József nyugalmazott rendőr-
kapitány, mint a kör legidősebb lagja 
és nevezetteknek kortársa, emelkedett 
szólásra és hosszabb beszédben mel-

akcióktól kell várnunk a további 

haladást és megerősödést, hanem 

a csendes, türelmes és óvatos, 

részletmunkától, amelyet felelős-

ségérzés, hozzáértés, körültekintés 

és az a mélységes meggyőződés 

vezet, hogy az ország boldogulá-

sának ma ez az utja. 

Egyes szám ara 12 f i l lér . 
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tatta Wrildmayer Káro'y és szentgyOrcyi 
Czeke Gusztáv erdemeit. Waldmayer 
Károlyról kiemelte, hogy mint a Kő-
szegi Altalános Takarékpénztár tiszt, 
viselője felkeltette az itt gyakran meg-
forduló Pranger, az Osztrák- Magyar 
Bank vezertitkárának figyelmét, ak> 
meghívta rrunkaiáis. u és a szereny 
ifjú rövid idő alatt fokról fokra a 
nagyhatalmú vezér n ellé kelült helyet 
tesül és szolgálata alatt ismételten 
legmagasabb helyről lényes elismerés 
ben i észt sült. Szolgálati idejének 
lejárta után ntm a már megszokof 
fővárosban maradt. Visszatért szülő-
városába a 200 éve itt létező tekinté-
lyee patrícius család ősi tuscu'umáb; 
es szerény * issjavonultsánban éli. 
Kedvelt gyümölcsösével foglalkozott 
de emellett a jótékonyság és a köz 
jóléli intézmények tamogatása körű 
annyi jócselekedet dicseri fenkölt 
nemes gondolkodását, hogy valóbar 
po gartcrsai osztatlan szeretetében és 
ní gyrabtcsülesében áll. Nála a balkéz 
valóban nsm tudja, mit tesz a jobb. 
Nem is tudjuk mennyi irgalmas 
jócselekedet fűződik nevehez, mert t 
nevlelerseg homályába burkolja nagát. 

Czeke Gusztáv kcimáry főtaná-
csosról, a Kőszén Takarékpénztár és 
a Kőszeg—Szombathelyi Vasút elnö 
kéről ptdig — figyelemmel személyes 
jeJenletere, ismerve szeienysegét — 
nem mondhatja el azt, amit emléke 
zete szerint szivesen elmondana. Dt 
nem tudja elhallgatni az egész város 
erdeket szolgáló közgazdasági teve-
ker.ységét, amellyel 410 éve itt nagy 
ipart űző csaladjának tradicióihoi 
tnéilón olyan nagyfokú gyáripart terem-
tett, amely százaknak nyújt biztos 
rregélfietést és jótékonyan hat a város 
gazdasági forgalmara olyan időben 
midőn a munkanélküliség ragy gondot 
okozott városunknak. De fel kel 
cm literi még azt is, hogy enrek í> 
Körnek a gazdasági válság okoztí 
nehez ftnntaitasat mindig készséges 
jóindulattal támogatta és a közjóié-
ko. yság teren is mindig az elsők 
soraban van. Mindkét kiváló pclgáta 
a varosnak kitrdemelie azt, hogy 
polgartaisaik teszéiől is elismeiésben 
részesüljenek, amtly indítványnak el-
fogadasa a Polgaii Kötnek jelent diszt 
es megtisztelieiest. Indítványozta: 
dis/elnökt rregvalasztasukat díszes 
ot-manyba foglaltak es azt küldöttség 
(az elnökségtn kivül vitéz Nagy Miklós 
dr. polgármtsitr és Ricdl Zoltán dr 
járásbíróság! elnök) adják at nekik. 

A közgyűlés tgyh^ngu lelkesedés-
íel fogadta el az indítványt, amely 
után Czeke Gusztáv diszelnök mély 
meghatoitsaggal mondott köszönetet 
a varatlan nagy megtiszteltetésért 
amelyről előzetes tudomása nem volt 
Biztosította a kör tagjait, hogy ezután 
is, mig ereje tngtdi, mind a város, 
mird ptdig a kör erdekeben abban 
a szellemben dolgozik, mint eddig s 
amit mindenkor csak kötelességnek 
tekintett. 

A közgyűlés berekesztése után a 
tagok egyenként üdvözölték Czeke 
Gusztáv kormanyfCtanacsost és jó-
kívánságaikkal halmozták el. 

Máriacellbe 
Grázba 
Balatonra 
vagy bármely más hosszú kirándulásra 

autóiurát 
vállal garancia es olcsó arak mellett 

Plech!, Bálház. 

Kiigazították az országos dalosverseny helyezéseit, 
fl C o n c o r d i a k i l épe t t a b a l o s s z ö v e t s é g b ő l . 

S z a n d á l o k es igen praktikus 
tartós nyári cipő kapható a Freyberget 
Sándor cégnél! 

A junius végén Szombathelyer 
rendezett országos dalosversenyen 
mint ismeretes a kőszegi Concordi? 
férfidalegyesülét is indult a kultusz 
miniszteri csoportban. A dalosverseny-
ről akkor nem számoltunk be. A 
Concordia a bírálóbizottság döntést 
szerint csoportjában negyedik helye 
zést ert el. D.- nemcsak a Concordia 
val, hanem más — a legjobban sze 
repelt — daláidákkal is megesett, hogy 
még csak helyezéshez sem juottak 
A lígkü önbözöképpen magyarazták í 
zsűri döntését. Mindeneseire sokfélt 
találgatásra adott okol Boldis Jenő dr. 
a Dalosszövetség igazgaiojanak és 
országos karnagyának azon nyilaiko 
zata, amel yei a verseny ulán a köz-
gyűlést megnyitotta: Nem a dalárdák 
íudása számítolt, hanem a szerencse. 
Azt is megemlítenék, hogy egy dalátda, 
amely nagyon gyengén szertpelt 
ragyogó, díszes, magyaros viseleteve. 
nyerte meg a zsűri tetszését s így 
jutott helyezéshez. 

Értheiő tehát a dalátdák jogos 
felháborodása, amely mar a verseny 
napjan is tüntetésekben nyilvánult 
meg. Sőt a Liszt hangveiseny lezaj 
lása után tumultuózus jelenetek is 
játszódtak le Szombathely utcáin. A 
dalosok nagyrésze kóiusban abcugolt* 
a Dalosszövetséget. 

Az Országos Dalosszövetség 
vezetősége látva a vele szemben meg-
nyilvánult bizalmatlanságot, igyekezett 
jóvátenni súlyos tévedéseit. Julius 7 
en az elnökség és a biiálóbizottsáj. 

együttes ülésre ült össze. Felülvizs 
^alták a zsűri döntését és uj helyezési 
sorrendet állapítottak meg az egyes 
versen) csoportokban. 

Az elnökség és a bírálóbizottság 
uj döntése i.érri elégtételt szolgálta 
tott a Concordia dalegyesületne* is 

Az uj döntés értelmében cso-
port jában, a kultuszminiszteri 
csoportban, első helyezést 

ért el. 

A bírálóbizottság kritikája jellemzi 
a f e n t e b b tregemliteUekre. Szószerint 
<özöljük : .túlzottan finomkodó és 
ezáltal monoton". Nem kell külön 
magyarázatot fűzni az „éidekes" birá 
lathoz. Még a laikusok is észreveszil 
a bírálat ellentn ordasát. Ha egy zene-
mű előadását finomság jellemzi, ér 
venyte jut túlzottan a dinamika és 
igy már nem lehet monoton. Minden 
esetre egyet leszögezünk. A Concoidia 
büszke lehet erre a „kritikára*. Meri 
ha a zenemüveknek túlságosan finom 
kidolgozasa a dalátda legnagyobb 
„hibaja-, őszintén gratulálhatunk neki 

Ezek után érthető, hogy a Con 
cordia és karnagya, Budaker Gusztáv, 

nem fogadták el az uj helye-
zési sorrendet. 

Együttes elhatározassal — levonva a 
szombathelyi dalosverseny konzek-
venciáit — bejelentettea dalosszövet-
ség vezetőségenek, hogy 

az Országos Dalosszövetség 
tagjai sorából kilép. 

Megindult a nyaralóélet 
Kőszeg városának, amely a Iria 

nőni téke suj'ó kezet minden mayyai 
váiosníl jobban megérezte, fejiídese 
éidekeben uj életlehetőségek, uj vaios 
fejlesztő célok, Irányok utan kelleti 
nezr.ie. Az uiobbi időben egyie inkább 
életszükségleteve magasodott a nyaraló-
várossá való fejlődes. Az 19^2. evben 
megrendezett jubileumi ünnepségek 
óta minden évben fokozottabb ambí-
cióval igyekezett azon, hogy nyaraló 
táborát megnövelje. Ezt a törekvést 
majd minden evben siker keronazta 
Mat az idei ev olyan eredmenyekke 
kecsegtette a varos vezetőseget, amely 
minden eddigi forgalmat felülmúlt 
volna. Annál megdöbbentőbben hatott 
az a körülmeny, hogy julius elejéig 
alig egy-ket nyaraló bukkant fel a 
városban. A szorongást azonban ha-
marosan megkönnyebbülés váltotta 
tel, mert julius elejevei a nyaralók 
igen nagy szambán lepték el es nepe. 
snettek be Kőszeg varosát. 

A nyaraló-elet késői megindulá 
sával kapcsolatban kérdést intéztünk 
Gyöngyös Endre dr. városi főjegyző-
polgarmesterhelyetteshez, a váiosi 
idegenforgalmi hivatal vezetőjéhez, aki 
a következőket mondotta ; 

— Az a nagyfokú érdeklődes, 
amely az idei nyaraló-évet megelőzte 
arra engedett következtetni, hogy jóval 
felülmúlja az előző évek idegenforgal-
mat. Hogy a nyaraló élet nehezen 
indult meg ezek ellenére, annak oka 
egyrészt a rossz időjárás, másrészt 
pedig a világgá kürtölt szombathelyi 
gyermekparalizis, amelyről alaptalanul 
temhireket terjesztettek. Ennek követ-
keztében sokan lemondták kőszegi 
nyaralásukat. Pedig Kőszegen gyermek-
paralizis nincsen es a hatóság minden 
preventív intézkedést megtett a betegség 
behurcolásával szemben. 

— Hogy Kőszeget mégis benépe-
sítették a nyaralók azt először a ka 
lolikus egyházi énekkar hangversenyen 
lehetett tapasztalni, ahol mint egy 250 
idegen nyaralót számoltak össze. A 

keddtn tartott váiosbemutaió sétán is 
több mint 100 nyaraló vett reszt az 
esős idő ellenere. A vaiosban nyaralók 
száma körülbelül o—e.00 ra tehető, 
de ebbe nincsenek felvéve az Andal 
gónál táborozó cserkeszek, ahol 
jelenleg három csapat tartózkodik. 

Az idegenforgalom fejlesztésé 
éidekében legújabban is pro.«pekiuso 
kat bocsátottunk ki, amelyekkel el 
arasztjuk az összes idegenforgalmi 
hivatalokat. A nyatdiok szOrakoztatá 
sára a tavalyi évek mintájára varos 
Demutatókat tartunk, kirandulasokai 
szervezünk, hetenkent kétszer nyaraló 
térzenéket es szombatonkeni tánc 
cstélyeket rendezünk. 

Gyöngyös Endre dr. szavait azzal 
fejezte be, hogy reméli: az idei év 
forgalma bár az elet nehezen indult 
meg, mégis eleri, sőt felülmúlja a 
tavalyit. 

Az egyházi énekkar 

Liszt-hangversenye. 
A kőszegi római katolikus egyházi 

énekkar nagyszabású Liszt-hangversenyt 
undezett a Jézus Szive templomban, 
amelyen a varosban tartózkodó Deák 
Bárdos György zeneművészeti főiskolai 
tanár, orgonaművész is fellépett. A 
templomban szépszámú közönség él-
vez»e végig a hangversenyt. 

Ízléssel és ponddal, jól összeállított 
műsor jellemezte az egyházi énekkar 
hangvetsenyet. Olyan Liszt—művek 
szerepeltek műsoron, amelyek a zenei 
világirodalom legkimagaslóbb alkotásai 
közé tartoznak. A hangverseny 1'/,-órás 
tartama alatt az egyházi énekkar érzé-
keltette Liszt géniuszának kevésbbé 
ismert vonását: a vallásosságot. Az 
enekkar kiváló interpretálásában gyö-
nyörűen hangzott az Ave Maria. A 
magyar mester művészetének sugár 
zását mutatta valamennyi előadásra 
került Liszt-kórus az egyházi énekkar 
hatalmas zengésében. De mulatta a 
kibontakozás es továbbfejlődés biztos 
es nagy horizontú uiját, amelyet Szabó 
János karnagy az énekkar részére 

megjelölt. Szabó János kiemelkedő 
egyéniség a kórusvezetésben, amiről 
tanúbizonyságot tettek a részletfinum-
ságok tökeletes, alapos es lelkiimeietes 
kidolgozása, a magasabb stílusegység. 

Az egyházi hangverseny fényét 
emelte Deák Bárdos György, a kiváló 
magyar orgonaművész közreműködése. 
Csodálatosan mélypoézisüorgonajatcka 
felejthetetlen benyomásokat hagyott a 
\ megjelentekben. Nagyszerű tolmá-
csolásban hallottuk és angyalian derűs 
színekben pompázott Liszt Preludima 
és Fugája Bach felett és Aicadelt Ave 
Mariája Liszt átiratban. Az előbbi 
Deák Báidos fölényesen biztos tech-
nikai felkészültségét, az utóbbi komoly 
muzikalitását és a csak művészi idea-

lókra tekintő művész-egyeniséget tárta 
elénk. Igazi művészete megfogta a 
titokzatos erejével a nagytömegeket 
ts, amely ha nem is tudatosan, de 
érzelmi életével felfogja és megsejti a 
felsőbbrendű világok üzenetét. 

Hasábokat lehetne írni a pompás 
hangversenyről. Egy azonban kétség-
télén. Az egyházi énekkar fontos 
kul urmissziót töltött be: közelebb 
hozia a nagy közösséghez Liszt 
Ferencet. 

A hangversenyt végighallgattak a 
kántor-tanfolyam előadói es resztvevői 
is. Werner Alajos dr. es Harmath 
Ariur a legnagyobb elismerés hangján 
emlékeztek meg a kőszegi egyházi 
énekkar művészi teljesitmenyéről. 

Nem szavaztak 

a kőszegi iparosok 

a kamarai választásokon. 
A kereskedelmi és iparkamarai 

választások vasarnap folytak le Kő-
szegen. A választáson a hivatalos 
lista győzött. A kereskt-dc k csoport-
jában elég lanyha vo't az erdeklödcS 
a választás iránt. 83 szavazasru jogo-
sult közül mindössze 31-en adták le 
szavazatukat. 

Az iparostársadalom meg teljesen 
visszavonult a választástól. Meg mult 
penteken ertekezletet tartottak, amelyen 
elhatározták, hogy a választáson tar-
tózkodnak a szavazástól, mert a 
választás eiedményét befolyásolni 
úgysem tudják. 

A vasarnapi választáson be is 
tartották ezt a határozatot, mtrt 310 
szavazasra jogosult iparos közül csak 
2, két gyáros szavazott. A kisiparosok 
közül t^hát senki sem elt szavazati 
jogaval. 

A kőszegi iparostársadalomban 
ugyanis nagy elkeseredést váltott ki 
az a körülmeny, hogy az öt kúriából 
Szombathelynek 3, Celldömölknek 1, 
Sárvárnak is 1 mandátum jutott, mig 
Kőszeg csak egy póttagságot kapott. 
A régen élénk iparral és kereskede-
lemmel biró városnak mindig vo l t 

mandatuma az iparkamarában. Most 
csak póttagságot kapott. Ezt tartotta 
sérelmesnek a kőszegi iparostársada-
lom s mivel a választás eredményet 
megváltoztatni úgysem tudták voln i, 
hataroztak amellett, hogy tünt«tóleg 
tartózkodnak a szavazástól. 

Egres-iz: 5 kg. nagyon érett 
egrest száraitól és virágjától megtisz-
títunk és üstben folytonos kavaras 
mellett addig főzzük, mig 2/3 részére 
befőtt. Ekkor két és fél kg. cukrot 
keverünk bele és folytonos kavaras 
mellett egyszer-kétszer felfőzzük. Ezután 
a tűzről levéve, egy csomag Dr. 
Oetker-féle befőzöport keverür.k 
bele, üvegekbe töltjük. Másnap tiszta 
szeszbe, vagy rumba áztatott papír-
lapot fektetünk a tetejére, melyre keves 
befőiőport hintünk és végül pergament 
prpirral légmentesen lekötjük. 

Bormérés. Kitűnő vörös 
és fehér bort mér hétfőtől kezdvu 
Brader Samu pékmester, Kossuth 
L-utca 7 sz. alatt. 
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1QÍW julius 19. Kőszeg és Vidéke 8. 

HÍREK 
Várha tó i d ő j á r á s a kővetkező 

24 órára : Száraz idő, a hőmérséklet 
fokozódása, mérsékelt déli, délnyugati 
légáramlás. 

Grősz püspök 25 éves papi 
jubi leuma, Grősz Józstf püspök,apos 
toii adn inisztrator mariacelli vissza 
vor.ultságában julius 14 tn cstrdbtr. 
üi mpelte mtg 25 éves p^pi jubilcumái. 
Cstrdts sztntniisét mulatott Le a 
mánacelli ktgyoliárnál, amelyen i 
Mi.iií ttllbtn iHilózkodó nagyarok 
veiuk icbit Mikts Jaros prí f p inpöl 
rreítfehangu táviratban üdvözölte az 
egyhazir.tgye ezüstmises főpásztorát 

Kinevezések. A vallás és köz 
oktatasu^yi miniszter Földes Ernő ts 
Czitaki Jozstf áll. tanitóképifi-intézeti 
tan 'okat rtndes tanárokká nevezte ki 
— Bignar Gyula és Dila Dénes tana-
rokat all. tanítóképzf-intéztti helyettei-
tanáruknak alkalmazta. 

Kinevezés, A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter dr. Petióczy 
Wetniiz Istvánt a pécsi áliami gró 
Széchényi István gyakorló gimnazum-
hoz rendes tanána kinevezte. 

Áthelyezés a kőszegi f ővám 
hi\ atá lnál . A pénzügyminiszter Szaytt 
Aitiéd van.szaki felügyelőt, a kőszeg 
fCvan hivatal vezetőjét Budapestit 
hei'ezteát. Helyett Szomtaihelyrő 
Keszegre helyezte Barna Pál vámszak 
felügyelőt. A főván.hivatal uj főnöke 
20'25-tke kötül veszi át a hivata 
vezetését. 

Névmagyaros í tás . Lillik György 

és Tuéz ia a belügyminiszter engede 

lyevei Laszai ra változtatta csaladi 

nevét. 

Az Orsz, Magy . Löv. Szövet 

ség i t ^y iupos válogató versei.yt 
ai pj.n Bechiold Jakab alezredebt ki 
kü.dt Bet inbe, a hatalakos olimpia 
isn>. p.aiiuiyszaniban. L vusenyszam 
ban oiszagonktnt 3 versenyző indulhat 
Eddig kb. (J0 lövészt neveztek be errt 
a szarnia a világ minden tájáról. 

A kőszegi Ev. Nöegyesület , 
mint n ár a mult számunkban jeleztük, 
augusztus hó 2-án (vasárnap) tartj 
szokásos nyári kei ti mulatságat 
Bamöz ktrihelyiségében, rossz idő 
estter a Balhaz termeiben. A halász-
sátor szamára tárgyakat az Ev Le 
any.gyesület tagjai fognak a közel 
jövőben gyűjteni; tekintettel a nemes 
célra s bizva a múltban tapasztal; 
áldozatkészségben, ezúton is keri a 
közönség szives támogatását a Nő 
egy*.sülét vezetősége. A kerti mulatság 
részletes programját jövő számunkban 
hozzuk. 

A szegedi nya r a l ó ko l ón i a újra 

Kőszegen nyara l . Karácsonyi Guidó 
plébános vezetesevela szegedi nyaraló 
kolóna, amely már több év óta vissza 
•ér Kőszegre nyaralni, sőt azzal a 
tervvel is foglalkozik, hogy az Andal 
gót., üdülőtelepet épil, az idei nyarai 
ujts Kőszegen lölti. Regi szállásukon 
a katolikus elemi iskolában kaptak 
elhelyezési. Előreláthatólag még két 
hétig maradnak Kőszegen. A nyaraló 
csoportban 62 gyermek és felnőtt üdül 
Kőszegen. 

A gyümö lcs te rme lők értekez 
•ete. A kőszegi gyümölcstermelők 
m a delelőtt 11 órakor a városháza 
^ g y ű l é s i termében ériekezletet tarta 
nak, amelyen Baky András a külkeres 
kedelmi hivatal felügyelője tájékoz 
t a l ja a termelőket az Ausztriába irá 
nyúló gyümölcskivitel iranyairól. Itt 
enlit jük meg, hogy Baky András 
hetenként hétfőn és csütörtökön d.u 

ig a Horváth-féle vendéglőben a 
gyümölcstermelőknek készséggel ren-
delkezésére áll. Sürgős esetben laká-
é n (Arkauer-ház) is felkereshetik. 

Befejeződött 

a kántorkurzus. 
A Kőszegi n megtartott kántor-

kurzus, amely kit hétig tartott, szer-
dán fejeződött be ünnepélyes keretek 
közölt A tanfolyam résztvevői a Szent 
lmte missizós szerrináriumban laktak 
es biztosítva volt a szigorú fegyelem, 
amit a studium erős programm ja meg-
követelt. 

A két hét alatt naponta rtggel 
7 órak or kezdődött a munka : liturgiái 
előadás szentnisevel, amelyen mindig 
pt.xisban is előadták a tanultakat, 
8—1 ótáig Gie^criár-ének, összhang 
zattan (2 Ora) magyar egyházi népének 
és karének. Az orgonaórákat és gya 
korlásokat délután 2—8 ig tartották 
meg. Szudán reggel Te Dtum vezette 
be a 1 uizus ünntpélyts befejezését. A 
Te Deun ot Nemeth Imre zárdai^az-
gató tartotta a Sztnt Domonkos-rerdi 
tenplomban. Képviseltette n agát a 
város vezetősége is Gyöngyös Endrt 
dr. főjegyző-polgármtsterheiyettes szt-
mélyében. 

A Te Dtum után ugyancsak t 
zárda na^yteméten történt a kurzus 
ünnepélyes bezárása. A tanfolyan 
résztvevőinek énekszáma után Néme h 
Imre pápai kamarás Grősz Józst 
püspök megbízásától meleg szívvel 
közvetlen hangú, tartalmas beszédben 
rrutatott rá a Musica Sacra és a hit-
élet szoros kapcsolatára. Majd ennek 
az egyházmegyei kántorkurzusnak je-
lentőségét fejtegette, amelyet a többi 
nek is követnie kell. Megköszönte az 
előadók szakszerű és áldozatos mun 
kaját s a hallgatók kitartó szorgalmát 

A hallgatók nevében Kozák Ferenc 
sárváii igazgató-tariió, magass^arnya 
lásu btszédbtn, frappáns eln elctte 

és a bucsu hí.nguiataval tolmácsolt: 
a tanfolyam nálájat es köszönete 
Grősz József püspök, apostoli admi-
nisztrátornak, Palkó János dr. egy 
hazmigyti főtanfelügyelőnek és az 
előadó tanároknak: Hannath Arthur, 
Deák B ^os György és dr. Weiner 
Alajosnak. 

A latogatási bizonyítvány kiosz 
tásával és a Himnusz enekevel fejező 
dölt be a kurzus, ameiyen 32 kantor 
vett részt. 

B u d a v á r a e m l e k b e l y e g 
f o r g a l o m b a b o o s á t a s a . 

Budavárának a töröktől történi 
visszafoglalásának 25t -ik évfordulója 
alkalmával rendezendő ünnepségekkei 
kapcsolatban a magyar posta f. évi 
szt-ptember hó 2-an lü, 16, 20. 32 és 
40 filléres értekekből álló emlékbélyeg-
sorozatot bocsát forgalomba. 

A postahivatalok egy-egy vásár-
lónak legfeljebb két sorozatot szol-
gáltatha'nak majd ki. A 10 és 20 
filléres belyegek arusitása a készlet 
kifogytáig korlátlan mennyiségben 
történhetik. 

A korlátozott számon felül azonban 
teljes lebélyegezctlen sorozatokra, vala 
mint ezeken kivül 10 es 20 filléres 
bélyegekre a postahivatalok július hó 
25-éig megrendeléseket vesznek fel. 

Az emlekbélyegek kibocsátásával 
kapcsolatban a budapesti 1., 2., 4., 
62., 72. és 114. számú postahivatalok 
alkalmi bélyegzőket fognak használni 
A budapesti 1. számú postahivatal 
alkalmi bélyegzője rajzban a többi 
hivatalétól eltérő lesz. 

Az emlékbélyegek a m. kir. posta 
bélyegértékesitő irodájánál ugyancsak 
ulius 25-éig a felsorolt postahivatalok 

alkalmi bélyegzőinek lenyomatával is 
megrendelhetők. Az iroda e bélyegeket 
(ülön e célra készült papírlapra ra 
gasztva bélyegezteti le és küldi el a 
megrendelők költségén a megrendelés 
alkalmával adott címekre. A bélyegek 
vételárát, valamint a postaköltséget a 

megrendeléssel egyidejűleg postautal 
ványon kelt a bélyegértékesitő iroda 
cimére (Budapest 114) beküldeni. 
Kívánatra az iroda az összeg dijmen 
tesbeküldéséhez bélyegrendelési posta-
utalványt küld. 

Ma tartják a KSE tomboláját 

s a főtéri táncmulatságot. 
A Kőszegi Spoit Egylet vasárnap 

tartotta volna mtg nagyszabású nép 
tomboláját, amelyet este a Főtérer 
nepmulatság kövelett volna. Mar a 
délelőtti órákban nagyarányú érdek 
lédes mutatkozott, amely még foko 
zódott a délutáni órákban. A szakadó 
eső ellenere csapatostól jötiek a kör 
nyező falvakból a tombolára és a 
nepmulatságra De nen csak a közeli 
falvak érdeklődését keltette fel a KSE 
két attrakciója, hanem meg a távolabb^ 
vdekekről is érkeztek autókon: t 
megszállt nyu^airragyarországi köz 
sigekől, sőt Bécsből is. 

A táncmulatság s előtte a tombola, 
amely ma délután 4 órakor kezdődik 
meg, nemcsak Kősztg városának 
hanem a volt kőszegi járásnak s a 
mtgszálit nyugatmagyarországi köz 
segtknek hatalmas találkozása lesz. 

A tombolára jegytket még min-
dig Ithet vásárolni, de ajánlatos méj. 
a déielőtt folyamán beszeiezni, asport 
pályán már valószínűleg csak keves 
jegyet tudnak a közönség rendelke-
zesére bocsátani Egy jegy ára 50 
fillér. 

Az esti táncmulatság fél 9 órakot 
veszi kezdetét a Főteitn, A zenét a 
városi fúvószenekar es az Elité kávé 
ház cigánya szolgáltatja Belépődíj: 50 

fillér. 
A KSE vezetősége felkéri a város 

-rsadalmái, hogy a mulatságon miné 
nagyobb szamban je'en|ék meg, hogy 
az idei nep ' u atság sikerén felbucdulv; 
i varos lakosságanak ezt az ünntp 
ségét ezentúl minden év'ien megren 

d ihotta. 

Lukácshá / a és Kiscsömöte 
gyöngy ösmenti községek végleges nevét 
a bt lúgyminiszter „Lukácsháza" név 
Den aliapitotta meg, egyben elrendelte 
Kiscsmöte lakolt község nevének or 
szágos nyilvántartását. 

Kisebb nagyobb h iányok a pe 
r i fér ian. melyeken gyorsan és köny 
nyen lehel segileni: A Sziget-utca és 
Erdő-utca sarkán levő Adler-házról 
hiányzik egy utjelzőtábla ; miért vették 
le és mierl nem pótolják? — A Netler 
kert mögötti Ertler haz előtt all egy 
villanypózna, mely nemcsak egy hiza-
térő pi'yókas, hanem meg egy jozar. 
embernek, vagy egy arra kanyarodó 
járműnek is veszélyt jelent a sötetben. 
T. i. nincsen rajla villanylámpa 
sem. Nem lehet ezt a póznát e^y fel-
nap alatt az Ertler-ház sarkára helyezni? 
— Panaszok vannak a Szabóhegy 
felé vezető gyalogúira, mert a bozótok 
kinövései már járhatatlanná teszik az 
amúgy is egyenetlen és rendetlen, 
keskeny gyalogutat. — Ugyancsak 
járhatatlan az Andalgó felé vezető 
kocsiút is ugy a gyalogosok, mint a 
jármüvek részére . . . — Jövő héten foly-
taljuk. 

n a d é l e l ő t t fé l 11 ó r á t ó l a Q s e p r e g i 
h i r e s S á r k ö z y I s t v á n és c i g á n y z e n e -
k a r a j á t s z i k a J U R I S I C M v e n d é g l ő b e n . 

A szerdai térzene m ű s o r a : 1. 

Kováts F.: Kirchknopf induló, 2. Kéler 
B : Katonaélet, nyitány, 3. Lehár F.: 
Hercegleány, keringő, 4. Parlow: 
Pöröly tipegő, jellemdarab, 5. Stolz 
E . : Verdiana, operaegyveleg, 6. Pécsi 
J . : Magyar dalok, egyveleg. 7. Burel-
Blumevitz: Vadász induló. Térzent 
kezdete: Este 9 45 órakor. Vezényel: 
Kováts Ferenc városi karnagy. 

A háziasszony 
büszkeségei 

a tfirk/m ragyogó befóttestlvognk. 

A befőzésnél a kövotkciö rizabá-
lyokra koll ügyelni: 

1. Fi.ltm^ntos 6a tisztára mosott | 
gyümölcs, 

2. Kikttlte cukor, a legjobb | 
a daríiscukor, 

8. Dr. Oetker-fél« 
befózöpor hasznalata! 

A befőzőport főzni sohasem I 
szabad, hanem feloldva a forrói 
masszába koll belekeverni. 5 kg.| 
készítményhez 1 csomag Dr. 
Oetker-féle befózöport ezúmttank. I 

Lljra üzembehelyez ik a gyii-
mölcsaszalót . Sokan eml.keznek még 
arra, hugy az ujoran létesített Cheinel-
park helyén valamikor gyümölcs iszaló 
állott. A park létesítésekor az aszalót 
lebontottak. Azóta több ízben hang-
zottak el panaszok a gyümölcsaszaló 
hiánya miatt. A panaszok a kőszegi. 
NEP-hez is eljutottak. A NEP szer-
vezetének elnöksége méltányolva a 
panaszokat, előterjesztést tett a pol-
gármesternek gyümölcsaszaló felállítá-
sára, Vitéz Nagy Miklós dr. polgár-
mester az előterjesztésre adott vála-
szában bejelentette, hogy az aszaló 
jzemhehelyezésére utasitast adott. 

A bécsi Újpest Austria kupa-
mérkőzésre autóbusz indul Kőszegről 
lövő vasárnap, iulius 2ó án. Vit?ldi): 
7 30 Pengő. Jelen keini leh t Se énvi 
Yt haly pósia'isztviselőnél. Indulás 
éggel 5 órakor. 

Régi borravaló-rendszer mel-
lett foglal tak ál lást a kőszegi ven 
déglősök A kőszegi vendegiősök 
<Öreben már hosszú idő ó:a dult a 
vita: a szazalek.»s vagy a ré^i borra-
való-rendszer melleit döntsenek-e. A 
héten aztán megnyilvánu t a vendég-
lősök túlnyomó többségének óhaja 
abban, hogy maradjon mtg a régi 
loiravaló rendszer. A százalékos rend-
szert egyedül Jesztl Antal, a Strucc 
szálló bérlője vezette be. A kőszegi 
vendéglősök azért n-m fogadták el a 
százalékos rendszert, mert legtöbb 
helyen maga a tulajdonos a fizető s 
különben is indokolatlannak tartják a 
százalékos rendszer bevezetését, amely 
sem a vendéglősre nézve nem előnyös, 
sem pedig a közönségre. 

A 353 sz. Chernel István cser-
készcsapat f. hó 26-án, vasárnap 
délután 6 órakor tartja ünnepelyes 
avatását a r.k. elemi iskola udvarán. 
Este V*9 órakor pedig tábortüzet 
rendez az Andalgói tánctéren, melyekre 
a n é. közönségei ezúton is szeretettel 
neghivja a Parancsnokság. 

Szabpdon g a r á z d á l k odnak a 
kerékpárosok az Anda l gón Bár a 

rendőrség szigorú intézktdéseket foga-
natosított, hogy a tiltott helyeken való 
kerékpározást beszüntesse, az utóbbi 
döben újra elszaporodtak az ilyen 
kerékpáros „közellenségek". Különö-
sen az Andalgót kedvelik nagy elő-
szeretettel a kerékpárosok, ahol pedig 
köztudomás szerint nincs megengedve 

kerékpározás, amely veszélyezteti a 
nyaraló- évad tartama alatt népes sétány 
járókelőinek testi épségét. Bár—min t 
fentebb emiitettük — szigorú intéz-
kedésekkel rendszabályozzák az ilyen 
szabálytalanul kerékpározókat, mégis 
ismételten felhívjuk erre az illetékesek 
figyelmét. 

Balatonra, Bécsbe, Máriacellbe, Tarcsára és bárhová való autóutazásra j e l e n t k e z z e k a HANGYABAN. 
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Kőszeg és Vidéke 19M jul u • n . 

Nem szabad többé szün dösl Három cserkészcsapat t ábo 
dolgozatokat adni a d iakoknak, rozik az Anda lgóná l . A Rit i völgy 
Rendkívül éidekes körre-ndelétől kül Iben az Andalgó melle't valóságos 
dött szet Hómann Balint d'. vallás- cserkész-sátorváros épült fel az utóbb 
és közokiatasügyi mir iszter az orsz e petekben. Megemlékeztünk mar 
valamennyi tankerületi f igazgatójához nagykátai 906 sz. Hunyadi László 
A rendeletben aztirjaa ku uszminiszter [cserkészcsapat táborozásáról. A nagy 
hogy több oldalról ertesü t arrói: a kátai csapaton k vül a szentgotthátc 
középfokú isk'lá.ban egyes tanárok 459 sz. Vajda Ödön cserkészcsapa 
a tanév befejezésé előtt a tanulókat és egy győri vizicserkészcsapat — 
szünidei házifelad itok, Írásbeli dolgo amely a héten érkezett Kőszegre — 
zato< és olvasmányról való beszámolók ü ölte fel tanyáját az Andalgónál 
készítésére köteleztek. A miniszt r i cserkészek vidám hangulatban töltik 
maga részéről a leghatározoilabbar el idejüket. Kirándulnak a hegyekbe 
helyteleníti az ilyen — mint mondja It mulmányi kirándulásokat tesznek a 
— íulzott pedagógiai b uzgalo nbó gyarakba, megtekintik a város 
sz.ármizó e'jirast és hangsúlyozza,Itörténelmi nevezetességeit. 15 én 
hogy a szorgalmi időn belül elég sserd in a nagykátai és a Szentgotthárd 
időnek kell jutnia arra, hogy az ifjusáJcsapat együttes ünnepség keretében 
a megszabott t imtasi anyagot es negkoszoiuzta a Hősök emlékművet 
ismereteket elsajátíthassa. Felhívja a U nagykátaiak nevében Furjákovits 
miniszter a főigazgatókat, hogy minder Miklós, a szentgotlhárdi csapat nevé 
rend Jkezesre álió eszközzel akadalyoz hen pedig Vegh József táborparancs-
zák meg a h .sonló eseteket s ameny hok tette le az emlékműre a megem 
nyiben figyelmeztetésük nem jánicI ékezés kegyeletes koszorúját. A hét 
eredmennyel, a legszigorúbb intézkedj L/égén a győri vizicserkészek is koszo 
seket helyezi kilátásba. rut helyeztek el a v i lágháború hősi 

Záróra után 30 percig szabad halottainak emléktábláján, 
dolgozni a borbélyüzletben. A Mélyfúrást eszközö lnek _ 
borbélyok est draszok záróraját meg- v e l e m i melegforrásná l . Velemben 
állapító rendelet előírta, hogy az üz mozgalom indult hogy a melegforrást, 
letekben a n unkát záróra utan tiz ahol eddig is már több beteg gyógyu-
perccel be ke!, f jezni. Ezt a rendel á s , l a , á l t > f u r á s s a | feliárják és teljesen 
kezest az iparügyi m.niszter megval Kifejlesztve átadhassák rendeltetésének, 
toztatia. amennyiben a u.p.rces türelmi A velemieknek sikerült vállalkozót 
időt harminc percre emelte, meri fc la|álni, aki. ha szükséges, .néz 100 
tiz perc a gyakorlatban rövidnek méter mélységig is még julius hóban 
bizonyu l. A záróra elerkezésekor az mélyfúrást eszközöl, bár a vállalkozó 
üzletet be kel! csukni. A később érkező r e m é l j h o g y m á r 2 0 m é t e r | t f u r á s a 

vendegeket meg akkor sem szabad u l á n j s C C Í 5 0 f o k o s me legviz tör elő 
kiszolgálni ha a munka a 30 percnyik f ű r r á s b ó l . A p a z d i k fs megértést 
türelmi id^n belül befejeződne tanúsítván, négyszögölenként 5 , filléres 

A Concordia da lárda legköze irban felajánlották a fürdő és szana 
lebbi énekpróbáj i augusztus hó 4 én tórium létesítéséhez szükséges területei, 
lesz megtartva. Megkezdték a horvá tzs idány i 

A H Megju ta lmazzák a bátor vad ut javi tasát . Több izben foglalkoztunk 
őröket A Huberius Magyar Vadászat U á r a kőszeg-sopronlövői ut javitásá 
Védegylet az ide. közgyűlésén elh .tá L a k ü g y é v e , A a k l t ^ r i n d u l t 

rosta. hogy szo gá atukat híven te je n , g t rö teljesen mikor sikerölt kivinni 
sitő es s zo l g á l a t közben vadorsóktó h o ^ y a MAVAUT autóbuszjáratot 
megörült, vagy szolgálatuk kft/ben , é , „ , l s e n Kőszeg és Sopronlövő kö 
vadorzók golyójától meghalt vadőrök ^ . , A t e r v e t J ^ n b a n az ut r ü S S í 

csaladjait jutalomban, illetve segelyben á l | a l a felborította A MAVAUT nerr 
részesíti A szolgálatát hűen teljesítő | v o j t hajlandó o l y a n u t o n a u t ó b u s z 

vad r aki ku.önösen a vadorzókkal j á r a t o t 'fenntartani, ame|yen a közle 
szemben tanúsított bátor és erélyes k , d é s S l i n t e a lehetetlenséggel határos, 
fellépése következtében elismerés* U v u o s vezetösege és a Nemzet. 
méltó. Hubertus ermet kaphat. A Huber-
tus OVWV a f évben 5 drb. érmet és 
500 pengő segelyt kíván kiosztani. 
Pályázatok az .Opengf.se^élyreazonnal 
benyújtandók, ha az eset bármikoi 
törten', az érem pályásatok a mult év 
folyamán telj-si et' szolgálatért, legké 
sőbb 1(.*36 szt pt.l-iga Hubertus OVWV 
pánztari hivata aha Bpest VIII József 
kőrút 6vH I lu) küldendő be. A pályá 
zathoz mellékelni ke l a főszolgabírói 
hivatal, vagy a cs ndörség igazolását 
és az esemény rövid leírását 

Autóbuszkirándulas. Szombaton 
folyó hó 25 en Bécsbe i idu ó autóbusz 
utazásta jelentkezni lehet a Hangyaban. 

Anyakönyvi hirek az elmult 
két hétről Születések: B uckner 
Lipót és Rosenberg Gizella; Gizella 
rk, Nemeth J inos -s Rtndweg Róza: 
Ella rk, Lőt incz József es Milos Mar-
git : József rk, Freyberger Flórián és 
Wurst Anna: Mária rk. Házasság: 
Németh Imre Zsoldos Mariával, Mar 
kovits Ferenc Kolr.hofer Annával, 
Pödör János Dan Máriával kötött 
házasságot. H ilálozas: Torpeck Káról) 
rk, Dómján Jánosné rk 

Szabó próbatükör e l ^ d ó . 
Bővebbet Striderné Jurisich ter 3. I e 

Tenn isz labdák ö>szesfajtái, Sla 
zenger, Dunlop. Continental, Tretorn 
Pirelli és tenniszcip.^k beszerzési 
forrása a Freyberger Sindor cég Főtéri 
üzlete. 

Bejárónőt felveszünk. 
Cim a kiadohivat ilban. 

vezetőség* 
Egység minden befolyásukkal azor 
voltak, hogy az utat karbahelyezzék 
Az útjavítás ügye a vármegye kis 
gyűlése előtt is szerepelt, megjárta a 
minisztériumot is. Már a tavasszal 
olyan stádiu nban volt az ügy, hogy 
megkezdik a javítást, s mire az au ó 
buszjárat megindul, a javítások már 
f>e is fejeződnek. A közbejött akad \lyok 
niatt azonban a javítást csak a mult 
héten kezdhették. A zsidanyi uta? 
lezárták. A javítások tartama alatt a 
forgalom O'.mód felé bonyolódik le. 

Laptársunk , a Sopronvármegye 
kiválóan sikerült autocar társasutazá 
sokat indított el a Grossglocknerra, 
Velencébe és a Dolomitokba. A 
„Sopronvármegye" utazásai népszerű 
részvételi dijak mellett tehetők meu 
modern, kényelmes kocsin, elsőrendű 
ellátással és szállással. Kérjen pros-
pektust az alant felsorolt utazásokról : 

Utazás a Karintia-i tavak körül. Julius 
27 30-ig. 4 nap Részvételi dij P 88 — 

Utazás a Salzkammergut-ban Augusztus 
3—7-ig. 6 nap. Részvételi dij P 98 -

Az osztrák Alpokon át. Augusztus 
6—12-ig. 8 nap Részvételi dij P 185 -

Dolomitok- Velence- Gardató- Déltirol-
Salzburg Augusztus 14 25-ig. 12 nap. Rész-
vételi dij P 340 — 

Utazás Dél-Dalmáciában. Aug. 25- szept. 
8-ig 15 nap Részveteti dij P 3H5 — 

Utazás a Dolomitokban és Déltirolban. 
Aug. 26 —31-ig 6 nap. Részvételi dij P 168 -

Utazás a Karintia-i tavak körül. Aug. 
31- szept. 3-ig. 4 nap Részvételi dij P 88 -

Utazás a Salzk.tmmergulba Szeptember 
1—5-ig. 5 nap. Részvételi dij P 98 '-

— A részvételi dijak Soprontól Sop-
ronig értendők — Érdeklődni lehet kiadó-
hivatalunkban. 

Meghívó 

a kőszeg-szombathelyi helyiérdekű vasút r.t.-nek 
1936. évi julius hó 30. napján délután 3 órakor 

a Kőszegi Takarékpénztár tanácstermében tartandó 

54. rendes évi közgyűlésére. 
Napirend: 

1. Az igazgatóság jelentése az 1985. üzletévről. 

2. Az 1935. évi zárszámadások s mérleg előterjesztése, megvizs-

gálása és megállapitása. 

3. A felügyelőbizottság jelentése. 

4. Határozat a tiszta nyereség felosztásáról s a felmentvény meg-

adás felett. 

5. Az igazgatóság, felügyelőbizottság, végrehajtó bizottság és 

ügyvitel tiszteletdijának megállapítása 

6. 12 igazgatósági tagnak — és pedig 9-nek a részvényesek közül 

és 3-nak Kőszeg szab. kir. város kijelölése alapján 6 évi — és 4 felügyelő-

bizottsági tagnak, — és pedig 3 tagnak a részvényesek közül és 1 tagnak 

Kőszeg, szab. kir. város közgyűlésének kijelölése alapján 3 évi működési 

időre való választása. 

Mérleg 1935. december 31-én: V a g y o n : Vasútépítés és fel-

szerelés P 508.640 —» Pénztár számla P 762*18, M. kir. Postatakarékpénztár 

P 22'19, Folyószámla adósok P 58.729'—, Igazgatósági tagok óvadéka 

14 400 —. Összesen: P 582.553 37. — T e h e r : Részvénytőke P 508 640 -, 

Óvadékok P 14.400 — , Fel nem vett osztalékok P 13.06S*80, Jelenléti jegyek 

számla P 3510'—, Törlesztési számla P 6.720*30, Törzsrészvény osztalék 

számla P 4.130 — , 1934. évi felülosztalék P 3.179 —, Kifizetetlen adó átmeneti 

számlán P 4 13315, Hitelezők P 6.551 32, Tiszta nyereség P 18.220*80. 

összesen: P 582.55337. 

Eredményszámla 1935. december 31-én: T a r t o z i k : Igazga-

tósági és irodai kiadások P 76*11, A d ó k és nvugtailletékek P 11.572 51, 

Vegyes kiadások P 267 98, Jelenléti jegyek P 1.755*—, Ügyviteli költségek 

P 1.210*81, Kisorsolt elsőbbségi részvények törlesztési összege P 5 . 6 0 0 — , 

Tiszta nyereség 18.220 80. összesen : 38.703*21. — K ö v e t e l : Üzleti 

jövedelem P 38.028*—, Felépítmény megerősítési alap P 502*94, Kamatok 

P 172*27. Összesen: 38.703*21. 

Megvizsgálta és rendben találta a fel i igyelőbizottság. 

A zárszámadás és mérleg, ugy az ieazgatófág és felüetelöbizottság jelentése a 
közgyűlést megelőzőleg 5 nappal a társaság pénztáránál a hivatalos r>rák alatt meg-
telrinthetók. A közgyűlésen az a részvényes bir szavazati joggal, aki részvényét vagy 
részvényéről szóló betétjegyet (20, 2*. §§ ) 3 nappal a közgvülés előtt a társasaságnat 
letette Egv részvénves saját letett részvényei után 2<>-nál több szavazattal nem birhat. 
egynél több meghatalmazást nem vállalhat s a meghatalmazást megille'tő szavazatokkal 
sem bírhat 40-nél több szavazattal. 

Hivatalos rovat. 
Felhivom a mezőgazdasági gép-

ulajdonosokat, hogy bárminő gépe 
mellé alkalmazott gépmunkásainak 
kötelező b deset el'eni biztosítása iránt 
azonnal intézkcdienek még a gép 
izembehelyezése előtt, anyagi felelős 
ség terhe mellett. Bővebb felvilágosítás 
és a szükséges nyomtatványok az 
idóügyosztálynál szerezhetők be. 

Közhirré teszem, hogy a kivitelre 
kerülő sárgabarack és őszibarack mi 
n*»ségének ellenőrzése és tanúsítás?-
szabályozást nyert, amely szab^yokfc 
polgármesteri hivatalban megtekint 
hetök. 

A város g izd iközönsé^ének ; 
hatóságom utján előterjesztett kérel 
mére Vaswármeg>e A'ispinya f. évi 
julius hó 19 én vasárnapon az aratási 
munkálatok végzéséhez a vasárnipi 
munkaszünetei felfüggesztette. E napon 
tehát, u^y mint más hétköznapokon 
kizárólag az aratási munkálatok foly 
tathatók. 

Közhirré teszem, hogy Kőszegen 
sertésorbánclépett fel. A legszigorúbban 
elrendelem, hogy mindenki tartozik 
sertéseinek megbetegedéseit hatósá 
gomnál azzonnal bejelenteni, illetőleg 
kényszerölésre a városi állatorvos en-
gedélyét kikérni. Akinek udvarában a 
sertésorbánc megállapítást nyert, tar-
tozik a szakközegem által adott zárlati 
es fertőtlenítő utisitásokat a törvényes 
következmények terhe mellett a leg 
pontosabban betartani. Elrendelem 
egyúttal, hogy sertéskereskedőknek. 
miskárolóknak és mészárosoknak ser-
'é^orbánc miatt lezárt udvarokba 
belépni szigorúan tilos. 

vitéz dr. Nagy Mik lós 
polgármester. 

B é r c s é p l ő 
telepemet, mely Rohoncz i ut 
mellett a Lupi dü l öben fekszik, a 
n é. gazdaközönség figyelmébe aján-
lom. Bárki odahordhatja gabonáját 
kicséplésre. A szalma egy évig a hely-
színen mar?dhat. Tisztelettel 

Mersich Pál olmódi bércséplő. 
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A kőszegi kir járásbíróság, mini telekkönyvi 
hatósag 1244 IH36. tk. szám 

Árveres i h i r d e t m é n y - k v o n a t . 
Dr. Stúr Lajos vegrehajtatónak Babek 

Antónia végrehajtást szenvedő ellen indított 
veurehajtási ügyében a telekkönyvi natótáe 
a végrehajtási arverestó7 P 50 f. tőkeköve-
telés es járuleka behajtása végett a kőszegi 
kir járásbíróság területén levő, Kőszeg 
városban fekvő, s a kőszegi 1032. sz. tk. 
betétben A I . 1-2 sor és <í3l9 és 29C9 
hrsz. alatt felvett ingatlanokból a végrehaj-
tást szenvedő nevén álió '/» rész jutalékára. 
Hergovics János kertesz, kőszegi lakos 
javára feljegyzett elővételi jog fenntartásával 
1520 P vételárban elrendelte. 

Az árverest 19<rt. évi augusztus hó 
4 (negyedik) napján d. e. 9 órakor a te-
It'kke.nyvi hatóság hivatalos helyiségében 
Chernel-utca 12. sz I. em. 3 ajió, fogják 
megtartani. 

Az árverés alá kerülő ingatlan jutalék 
a kikiáltási ár félénél alacsonyabb áron nem 
adható el 

Az árverelni szándékozók kötelese-
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az Is81 LX. t. c 42 §-
ában meghatározott árfolyammal számítolt 
óvadekkepes értékpapirosban a kiküldőt' 
nél letenni, vagy a banatpenznek előleges 
birói letétbe helyezéséről kiállított leteti el-
ismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár 
veresi feltételeket aláírni (1881. LX. t C. 
147 , 150., *.70 § § ; 1908: LX. t c. 21. A 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár-
nál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikia -
tasi ár százaléka szerint megállapított bánat-
pénzt az általa igért ár ugyanannyi száza-
lékáig kiegészíteni. 1908. XLl. t. c. 25. § ) 

Kőszeg, 19'6 április 8. 

Dr RIEDL ZOLTÁN sk kir jb. elnök 

A kiadmány hiteléül : 
BENCZE JÓZSEF sk. tkwezető. 

— Nvomatq't Rónai Frigves könyvnyomdájában Kőszegen. -
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