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Kőszeg, ^ itóber hó 4-én 56. évfolyam. 40. szám. 

tési dijak: helyben negyedévre P 1-50 

P 2-20 * és Ausztriába postán . . 

Külföldre egy évre 4 dollár. Egyes szám 12 HU. 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

R Ó N A I F R I G Y E S 
Várkör 39. sz. Telefonszára 23. 

Hirdetések mlliméterso unkint 6 fillér. 
Szövegközötti reklárahit tora 20 fillér. 

Nyilttér •orm 40 fillér. 

Hirdetések dija előre fizetendő. 

Liberális, vagy szociális 
Magyarország. 
A Nemzeti Munkaközpont zászló 

bontó gyűlésen vitéz Marton Béla 
mint a Munkaközpont országos elnöke 
hatalmas sikerű beszéd kereteben meg 
jelölte az utat, amely uj korszakot 
nyit a magyar munkáskérdés törté-
netében. Ezeket a felelőségteljes 
keményerejü mondatokat rögzítjük 
most ide : 

A gyakorlatban csődöt rrondot 
maix'sta elvek követése belvett, ame 
lyek mindig az (g/es társadalmi osz 
tályok szembeállítására törekedtek, ; 
NeTizeti Munkaközpontha tömörült 
ipari rr unkásság uj szellemben lép az 
ország szine elé s az eddigi elszige 
teltfég feladásával, önként kapcsolódik 
az országépités rehéz munkájába. A 
magyar munkásság tudatában van 
ínnak, hogy a liberális Magyarország 
helyébe szociális Magyarországra van 
szükség, az ország dolgozó tarsadal 
mának boldogulasa érd-kében. Hogy 
ez elérhető legyen, a munkásságnak 
hatalmas nemzeti szervezetben ktl 
tömörülnie. A munkaadók érdekkép-
viseletei nagyrészt megvannak, szük 
séges, hogy a munkásságnak is meg-
legyen a komoly védelmet nyújtó 
érdekképviselete, amelyen keresztü 
elérheti azt, hogy a töke és a munka 
az uj és igazságos gazdasági rendber 
egyenrangú értéket jelentsen. 

A munkásság nem követi többé 
azokat a munkasvezéreket, akik év-
tizedeken keresztül marxista szellem 
ben, állam és vallás ellenes küzdel-

Keresztül-kasul 
Németországon . 

és Cseh-Szlovákián. 
Olimpiai és egyéb 

rendKivüli benyomások-
Irta : vitéz Szabadváry Ferenc. 

Drezdában sok az idegen Francia, 
angol, olasz, m?gyar. Harminc negy-
ven autóbusz jár egymás nyomában. 
Megbámultuk az olcsó drezdai és 
meisseni porcellánokat, fillérekbe kerül 
11% nálunk pengőkbe. Kirakatokat 
láttunk, ahol minden magyar diadal 
ismét szemünkbe öt lött , mert Német 
országban az ol impia befejezésével 
«z első öt győztes állam rekorderei-
nek méteres fényképeit és zászlóit 
teszik közszemlére. Magyarország győ 
zelmével meghódította Németorstágot. 
Itt láttuk az Arbeiter Front kaszárnyáit 
ahol kapával álltak őrt a tagok. Sok 
japán tünt fel itt s valamennyi rajzolt, 
jegyzett, fényképezett. 

Drezda a virágok városa, a német 
Florenz is, mert csodás műkincsei 
vannak. Az összehasonlítás akaratlanu 
Is adódik a Harmadik Birodalomban 
Drezda előre tört Lipcse hátrányára. 
Délután a sz^p környéket néztük meg 
Elhámultunk Pilnitz szépségein, meg 

mekbe hajszolták a munkásságot és 
zzel odaviilék az országot, ühovr. 
vost Spanyolország elerkezett. Ai uj 
Stellemü magyar munkásság neiti 
követheti többe azokat, a*ik az utcáir 
vitték ki a tömegeket és ezzel a mun-
kaskérdest ret d szeli kéidesse fokoztak 
le. U| alapon M l tehát szervezkedne 
a dolgozó társ- dalmnak, azon a ne n-
zeii és kíreszteny ahpon, amely 
aüandóan szem elölt tartja a nemzet 
egyetemes érdekeit, mert tudja, hcg> 

egyes foglalkozási ágakból terme 
szetszerüleg kifejlődött társadalmi 
osztályok csak a szerves nemzetles 
kereten belül találják meg bo do 
gulásukat. A nemzeti alapon álló 
munkásság nem lehet tőkeellenes, nem 
iehet államellenes és nem lehet Isten 
ellenes. Hisznos tagja, kell, ho^y 
legyen í.nnak a nemzeti társad dómnak, 
amely 'negérti és átérzi, hogy a mun 
kásnak munkája ellenében megélhetést 
és családja bo'dogulására lehetőségei 
kell biztosítani. A Nemzeti Munka 
központ proletárok helyett polgárokat 
akar nevelni az országnak. 

A munkásság a cél eléréséhez 
szükséges eszközöket azonban egyedül 
csak törvényes biztosítékokban talál 
hatja meg. A magyar munkásság anyagi, 
erkölcsi és szellemi javainak gyarapi 
tására és védelmére a termelés rend 
jének, a munkajognak és a munka 
szabadságának, a munka szociális 
védelmének, a munkásjóléti intézmé-
nyeknek és intézkedéseknek a meg 
engedett törvényes eszközökkel 
való rendezését és biztosítását akarja 
elérni, a liberális gazdasági rendszer 
kinövéseivel szemben. A munkásság 

eddigi egyetlen fegyvere a sztrájkban 
nyilvánul!, ez azonban nem hozo i 
jóietet, e lenben számtalan esetben 
felemésztette a munkásság vagyonát 
lyoiiorba vitte a család|át, valóságo 
nemzeti vagyonpazarlást idézett elő 
A n u t tanú sága arra tanit bennünke 
hogy osztályharc helyett törvényes 
u:akon rend-zhetjük csak a munka és 
a tőke kívánatos viszonyát. 

Törvényes eszközökkel ki ke 
küszöbölni tehát a munkásság és 
nunkaadó közötti osztályharcot és e 
kt l ! ismertetni a tőke és a munka 
^azdisigi egyenrangúságát. A munk 
minden á.lampolgár legelemibb jo^ 
és kötelessége kell, hogy legyen 
Sürgősen biztosítani kell ezért a munka 
zabadságát, a munkát teljes társadalm 

vedelemben kell részesíteni, szabá'yoíui 
<ell a mnnkásfelvételek és elbocsáj 
tások feltételeit, meg kell va'ósitan 
az ailamilag ellenőrzött, egységes 
munkaközvetítést, meg kell reformálni 
a munkásbiztositás és a segélyezés 
módszereit, rendezni kell a munkásság 
lakásviszonyait, meg kell valósitani a 
munkásság egészségügyi védelmét és 
az anyagi javakon tul biztosítani kell a 
munkásság részére a szellemi javaka 
is. Mindezek megvalósítása után érez 
heti magát azután a magyar munkás a 
nemzet teljesértékü és teljesjogu pol-
gárának. 

Kőszeg: nyár — d i á k o k . . . 
E három szó ragadott meg az ősz 

beköszöntésével. A néptelen kor-
zón szomorúan peregnek alá a nemrég 
még zöld gesztenyefák levelei . 

néztük a japán kastélyt, s végigmentünk 
a Wasser Hirsch gyógyhelyen. 

Este már Boroszlóban voltunk 
Itt hamar végeztünk. A 800.000 lakosú 
városnak csodás szépségű városháza 
van. Szép néhány utcája s a vára. 
Másnap reggel, mielőtt elértük volna 
a német határt átgondoltuk, mit láttunk 
és tapasztaltunk. Megállapítottuk, 
miközben a cseh hegyek felé irányuló 
nagy német tüzérségi hadgyakorlatot 
szemléltük, hogy a német nép boldog 
és hatalmas, amely most éli történei 
nének legszebb korszakát s ha igaz, 
eléri mindazt, amit egy fanatikus és 
hazaszerető nép egy emberként s egy 
ember mögött elérhet. Nyugodtan 
ál l i tom a magyar népnek nem kell 
élnie, mert a német magyar barátság 

nem frázis. Mindenben megnyilvánul 
s csak előnyös Magyarországra, mert 
elsősorban még a gyarmati kérdés 
Hőtt a cseh kérdést akarja megoldani 
Sok minden eszünkbe jutott búcsúzán 
közben. Németországban egy alkalom-
mal az Ehren Wache felváltását néztük 
olyan helyről, ahol állni tilos vo't. 
Nem ismerték fel, hogy idegenek 
vagyunk s kissé erélyesen szóltak 
ránk. De mikor megmondtuk, hogy 
magyarok vágyunk bocsánatot kértek 

helyünkön maradtunk. Postdamban 
eltűnt, milyen jó az a lóanyag, amli 

német hadsereg kötelékéből a motor 

ki nem szorított. Berlinben a számtalan 
autó között még nyolc konflis is 
exisztál. Berlinben 350.000 ember 
éjjeli szállásról gondoskodtak naponta 
s napi 4 mill ió utas fordult meg. 
Egész Németországban nagyszerű ug 
utak épülnek roham-tempóban. Bámu 
latosak voltak precizitásukkal az ol im-
piai jegyek, amelyeknek hátlapián 
tervrajz volt. Hamburg—brémai repü-
lőút 5 márka. Helgolandban óriási 
erődítmények épülnek. Még el lehet 
oda látogatni, de idő szűke miatt 
nem mentünk. B rémában oly nagy-
arányú ak az építkezések, hogy egész 
házsorokat cserélnek ki. A régi villa-
tulajdonosok lebontva régi házukat, 
ujakat építenek, hogy az adónentes-
séget megszerezzék. Az ol impiai ven-
dégek elszállásolásából még Q í r i n g 
és O^bbels is kivették a részüket. 

A gazdasági bajokon ugy igye-
keznek segíteni, hogy a pénz belső 
körforgását fellendítik. Egy délafrikai 
hölggyel is megismerkedtünk, aki 
egyetemet végzett s nem tudta, hogy 
Magyarorsiág a világon van. Függet-
lenségére jellemző, hogy a tó'<ioi 
o l inpiászra máf megváltotta jegyét. 
Jelenleg egyedül utazza körül a vi lágot. 

Megragadó a németek f a n a t i t m u n . 
A hároméves gvermek már ismeri a 
Führert. Németországi tapasztalataimat 
összeütve, mé»inkább megerősödött 

önkéntelenül frlvetődöttbennem : r ö v i d 
idővel e-előtt hangosaöb, nepesebb 
volt a varos. Nyaralóváros volt „ . . 
Most újra felvetie megszokott arcuatát. 
Diákok róják az u tcáka t . . . Iskolába 
sietnek reggelenként. Uj életet, u j 
szint kapott a kis város. Fejlődése, 
élniakarása uj rányba terelte életét. 
Évről-évre két tengely körül f o rog 
Kőszeg. E két irányban találta uj hiva-
asát, fejlődésének lehetőségét. 

Az elsővel tisztában van már 
nindenki. Hivatalos és nem hivatalos 
közegek beszélnek arról, hogy Kőszeg 
életében legfontosabb szerepet a nyár 
kapta. Ekkor élt kis városunk szebbik, 
tiszavirág életét. Fürdik a napsugárban, 
zöldéinek a fák, virágosak a t iegyek, 
zene szól a kávéház terraszán. a ki-
rándulóhelyek vendéglőiben. Lükteti , 
a nagy városok életére jellenzd kórzó 
élvezi a fúvós zenekar térzenéit, tán-
colnak a kávéházban. . . Egész más 
szint ölt a város, mint az év másik 
részében, amelyet az ősz, a tél és a 
tavasz — egyszóval az iskolai év — 
töltenek ki. 

Most m i r csak a mult h jmá lyában 
parázsló emlék a meleg, napsugaras 
nyár : a strandélet, a táncok, a tér-
zenék, k i r á n d u l á s o k . . . Elszo mor/ tó 
sötétséggel köszöntött be az ősz. Vele 
együtt azonban a magyar nép tavasza: 
a tanulóif júság. Bocskaisapkás, egyen-
ruhás fiuk, leányok adják meg a város 
jellegét. Megérkezésükkel együtt a 
város életének is „s ro l idabb" periódusa 
következett be. ó k uralják most a 
várost, népesitik a korzót, ameljr ré;,l 
diákszokás szerint a kora esti órákra 
tolódott előre. Ores, néptelen most 

bennem az az érzés, hogy Európa 
megmenekülése a bolsevumustól ki-
záróan Németország érdeme s ö*é 
esz a jövőben is. Minden józanul 

gondolkodó embernek látnia kell. hngy 
assan eltörpül minden mozgalom % 

két óriási front alakul ki Európában: 
bolsevizmus és a vele szövetkező 

vagy rokonszenvező szocialista államok 
Finnország, Svédország, Narvégia, 

Dinia, BelgiuTi, Franciaország, Spa-
nyolország) s a teljes ko imun i zmus 
elé haladó Csehország és az ellentétes 
ront középpontjában a két fasiszta 
állam Németország és Olaszország, a 
él fasiszta Lengyelország, Jugoailávia, 

ehhez a blokkhoz fog tartozni Migyar-
ország és Ausztria is. Ronánia teng, 
eng a világ Írben, Svájciad és Híllan-
iának talán sikerül ezúttal is semle-

gesnek maradnia, Anglia örül Európa 
gyengülésétiek, japán alaposan bele 
og szólni a világ-koncertbe. Igy n^t 
<i a béke gyönyörű Európája, ahol a 
béke bizony szomorú látszat, mert 
nég sohase ti volt igy kiélezve a 
helyzet. Egyébként meg vagyok győ-
ződve arról, hogy nem keli félnfltk 

német imperiaiizmustól, de különben 
sincs más választásunk mint vagy 
bolsevistákkal és szlávokkal, vajy 
lémetekkel és olaatokkal masirotai. 
Nem lehet nehéz a választás. Csak egv 
pillanatra kell ránézni a térképre s 

Egyes szam ára 12 fillér. 
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2 korzó, este nyolc óra után. Mintha 
a város egész lakossága a diákok 
legyeimi szabályai alá vetette volna 
magát. 

Igy is van. A szülők a napi mun 
kában elfáradva. Jemondanak* a: 
esti korzóról, szórakozásról. Számukra 
az iskolai év kezdete: lemondást jelent. 
Takarékoskodást a gyermekért, f 
diákért, a magyar jövőért . . . 

Megcsikordultak a nyáron át be 
rozsdásodott iskolakapuk, sark g tárul 
lak. Bt f< gadták azokat az ifjakat, 
leányokat, akik magukért, hazájukért, 
az egesz magyarságért dolgozni akar-
nak. A n unkának jegye az amit P 
diákok megérkezése a város életének 
homlokára sütött. Elmultak már a 
ryári emlékek, a jövőbe meredő tekin-
tet elé; munka, küzdelem vetfdik 
Küzdelem, amelyből kiveszi részét a 
fe nőtt és a diak egyarant. A felnőtt 
a megé hetesert küzd. A diák kemény 
munkát végez, hogy elérjen odáig, 
mikor trár a megelhetésért kell har 
colni?. Ezért folytat öldöklő harcol 
gyem ek, szülő . . . Ezért töltik ifjuságuk 
Itgszebt napjait az iskolák padja köze 
szoritva. Itt larulnak meg keményer 
akarni, kitartani ts küzdeni. 

Szebb, hozzáüldbb hivatást nen 
is kereshetett volra Kőszeg. Ez a 
haláltanyotroritoli, töi kresilány itob 

.kisváros. Maga is küzd a letért. Csak 
polgarainak teheil iioktpessége, ace'os 
akaiaieitje rántotta vissza a t ön 1 
széléi51, íhcva idók folyarrán jutott 
Tíiwnetéten véies tragédiákat is 
talá.unk, de talán egyik sem olyan 
toizalmasan sztp, mini az, melyet 
Kőszeg életében Trianon jelentett 
Halálos jelet ejtettek a régi. törté 
re n-i nu iu kisvaicscn. Az a sulyos 
betegség, anelyet a győztes államok 
ptav&ifteskeiúóje oltott beléje trár az 
ígcnizálasig rombolta le életerejét. A 
vtgleges halai azonban rem kfvtike 
teu es rem is köveikézhetik te. A 
váios, n iniha regeneráló ktpességt 
lenne, rem sorvad már. Sőt. Fejlődik 
Uj eltihivaiást k.polt. Nyáion ftl-
Irissni a munkában elerőilent dett 
elszüikült n.gyarokat, hoj.y aztái 
a nyaialcszezon btftjtzése utan isko 
Iáiban kemény, küzdelmes, magya: 
életre ntvelje az dóságot, a zsengt 
magyarpalantakat. (ba—) 

mindenki tisztaban lehet a jelenleg 
helyzetit). Ntmetcrszag ktieii rtsze 
miniegy nyelv nyu.ik keletié s alatta 
Csthoiszag ugyszohán Nen.tioiszav 
fc.yonii.ta liato , lehtitllen, hogy túije 
hegy itt a k tnnumznus lentgvai; 
épmjön ki itpuiebazisokkal, amii ké 

*6bb mar nem ludra tiltnsu yozni. A 
csalidért hihe'eitn sok mtzkedés 
i tntn ik Ntmtioiszaglan mirden terén 
Atúklan, lei dkivü i kedvezn tny tkbei 
fc mirdtn vonalcn ktd\ezn enyekt. 
kapnak a sokgyeinekes csalídapak 
Fe.daul n tg a \ora:on is a ntgyedik 
gy im t k n telje se n ingyen utazik s 
igy tovatb. Lepitn nyomon szociális 
leiorn wkat lát az en.ter, s ez igy is 
vaii iti.djen. 

S^í r.dtktsan tgy válási tol; uk ut 
iiíoytmkM, hogy a telvidtken végig 
LiniuDk. Megint leiktiüii mir.cKr 
je.vtr.y, Ai elst cseh ailcn as> Qdeibti^ 
ugyai.ugy réz ki nint a haboiu alai>, 

kitnien ödémás. A mmei liszta 
tej, u,Í ii a pisiok szinte faj az egéss 
\onaien. £i2tbeu kiöl jctb nem beszél 
ni. Mir dtt leié eiídi.n er.yek, de énhttf 
is a cseh itn ulti, n ert ez a \idet 
U l t r ö s en »xptralt Nerrettiszag ft é 
siks&gktíii mú l el. Az ellő felvidéki 
l.eiyen Csacan kei nagy gyai itljestr 
Itsztielve. Mtlitiiük ónasi fatelep. 
Cseh tulajdon. Feltűnt, hogy a neg 
szánt Felvidéken mennyiie pusztulnak 
az tidok es a laválialaiok mind csthek 
An i uj épület vagy erődiimeny, vagy 
kaszárnya, vagy lepűlóbázis. Ez a 

A kőszegi iskolák számokban. 
Az összlétszám 31-el csökkent a ta?alyihoz képest. 

Az első osztályokban azonban Javulás tapasztalható. 
Kőszeg létkérdésében fontos sze-

repet játszanak az iskolák. Most 
beszélő számokban akarjuk bemutatni: 
mennyi diákja van a váiosnak. Idén a 
közép, középfoku és elemi iskolákba 
összesen 2088 tanuló iratkozott be 
Tavaly 2119, tehát 31-el kevesebb 
Tavaly előtt 2144. Az ösízlétszán 
évről évre visszaesést mutat — igaz: 
csak lénytgtelen számmal — mégis 
hü tükre a mostoha viszonyoknak. 

Az idei statisztikában azonban 
egy helytn örverdetes javulást ve-
hetünk észre. Mégpedig: az első osz-

tagokba általaban több tanuló kérte 
felvételét, mint az előző években. Igy 
a tavalyinál több elsős növendéke van 
í bencés gimnáziumnak, a leányliceum-
nr.k (itt különösen feltűnő a eyarapo 
dás), a reáliskolának, a fiúpolgárinak 
a katolikus és evangélikus elemi isko-
lának. A tanítóképzőben, a tanítónő 
Képzőben, leánypolgáriban és leány 
elemiben pedig visszaesés mutatkozik 
az első osztályokban. 

Az iskolák tanulóinak szárnál 
egyébként a következő tablázat mu 
tatja: 

1 II lil. IV. V. VI. VII. VIII. összesen : 

Bencés gimnázium 50 39 3t» 43 39 34 20 24 294 
Leánylicium 30 19 29 24 15 12 18 6 153 
Reáliskola 28 278 
Tanítóképző 14 19 22 19 25 99 
Tanítónőképző 35 36 30 26 28 154 
Fiúpolgári 42 34 32 29 137 
Leány po'gáii 38 52 39 33 161 
R. k. buelemi 98 51 62 63 37 20 281 
R. k. leányelemi 6 ! 5S 52 53 L8 (V--VI) 282 
Ev. elemi 30 26 32 32 27 (V- VI) 147 
Zátdagyak. iskola 48 
Tanítóképző gyak. isk. ö4 
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összehasonlításképpen közöljük 
az iskolák tavalyi í dalait: A berces 
gimnázium első osztályába 46, össze 
sen 293, a leányliceumban elsőbe 17, 
összesen 126, a reáliskolában elsőbt 
27. Összesen 290, a tanítóképzőben 
tisfbe 19, összesen 123, a tanítónő 
ktpzőbtn elsőbe 41, összestn 162, a 
fiúpolgáriban elsöte 34, összestn 141 
a leánypolgáriban elsőbe 52, Összestr 
170, a katolikus fiuelen.ibtn elsőbe 
54, összesen 291, a katolikus leány 
elemiben elsőbe b2, összesen 266. ai 
t\argélikus elemben elsőbe 20, ösz 
szestn 134, a zétda gyakorlói: kol; ja 
t an 44. a tanítóképzőében összesen 
71 tanuló iratkozott be lavaly. 

A ketesktdfk tanonciskolájab: 
övsztstn fc tarulót vettek fel. Az elsí 
osztályba egy sem jelertkezett. Az 
iparos tanor ciskolaba elsőbe 19. ma 
M dikba 35, haimadikba 38, negyedikbe 

k«p kisért az egész felföldön, Zsolnán 
Titrc&énen ál Pozsonyig. Ha valaki 
magyarul kétdez, a valasz cseh csa.ho 
I; s Ntm veit különbség, akai vasutas, 
akar cserdór, rerdőr, stb. Zsolnán : 
vaiosba berrenlünk s ölömnél állapi 
lotiuk n tg, hogy mir denki tud magya-
iu , aki nem kózh vatalnok lit laiian 
tgy vasuii őrt tgyeniukaban, kutyáva> 
ts itgyverrel, a vallóra vigyözri Előzi 
n< p ket felvidéki n agyai főiskolássá, 
isnitrktdtúnk meg, akik cs>th egyeit 
nen unulrak. Kint voltak az ounpi 
aszón s n int tartalékos lisztek vor.ui 
nak be gyakorlatia a cseh hadseregit. 
Éidtkts dolgokat tudtam mtg Sztp 
.tn.btne várják a iepülőbáziiokia a« 
o/osz lisztekből es legenystgből al ó 
csapatitsttket. Az Crdt-ggel is szövtt 
ktznenek, ha ennek az aian a magya 
tokát ts a ncirelekei tlr.yon hatnak 
A Kiskolásck egyötöde tyilti n kom 
n unistH. Benrt vannak a szeivezeile 
Névszeiint sortltak fel főiskolai tar.á 
ickai, akik hirdetik, hogy kon.n ut istak. 
Az olin piára kikülűöti cseh alattvalókat 
n agyai ts nemtt származasuakat mtg 
fi^ydét aian tartják. Az olin pi. n 
haicmtzáz cseh spicli volt, akik itfo-
te graláitak, ha egy magyar vagy nénei 
jt vényt horcíoti. It imészeits, hogy 
azoknal, akik hazatérnek, rr ásna p haz' 
kutatást tartanak. 

Egy ftlvideki nngyárt mtgbtn 
tettek, mett a hiirnuszt tnekelle Buda 
ptsitn egyizben s a bizonyíték ellene, 
tgy fénykép, atrclyena lömtg a hiir-

5, összesen 97 tanonc iratkozott be 
A leánynövendékek száma összesen 19 

A katolikus tovdtbképzőiskolaba 
44, az evangélikusba 41 tanuló jár. 

A rövidülő őszi napok idején 
fokozott a jelentősége világításunk 
megfelelő rr.egválasztasának. N,g>on 
lényeges, hogy olyan Ián pákát vasá 
romunk, amelyeknek gazdaságos az 
aiatrfogyasztása és megbízható, tiszta 
s-zeiret-kimélő a fenye. Mivel áram-
kölisége a lámpa hasznáiata közben 
a iámpa aranak sokszorosát fizetjük, 
n..gy előnyt jelent szfin.unkra, ha olyat 
lan pávai rtndtlkezunk, amelynek nem-
csak kitűnő a lenye, de 2ü%-'g ter 
jedő árammegtukaritást is biz Obit 
Ilyen a Turgsram duplaspirállaiiipa. 

Bormérés. Kiiünő VÖIÖÍ 

ott mtr teker Karoly Hegyalja u 
sz. alatt. 

nuszi entkeíie s ó is rajta volt. Az' 
mar tudiak a főiskolai hallgaiok, hog> 
a Nemeioiszagtol küldött Idpjaik ea 
leveleik nem nyellek kézbesítést. A; 
a felvidéki vatos, ahol Iaknar, aho 
sok a n unkás és rrunkanélküii 35°/,-
ban koirunisia. Egesz hihetetlen mereii 
a kommunista piopagar.da, amelyei 
neztlük szerint, na akdná a koimány-
zat megakadaiyo/hatna, ők jelentettek, 
de eiedméryttienül. A magyar eziedek 
Pragában ts a néir.tt haiatszeler, a 
csehek a felvidéken állonásoznak, a 
nemeitk eiosziva. A tartalékos tisztek 
óx4 heti gyakoilaira vor.uinak be. Az 
iskolákban — az elemiben is — aho 
n agyar oklatas var, a cseh és tóti 
hin r.uszt éneklik a gyerekek magyai 
toi ditast an, an i igy fejezfdik be: 
Cse hoiszag a n.i s itp hazánk. Mirdei 
tankönyv taniija magyar fordiiasban 
is a feividtk felszabadulását az ezer 
eves magyai járom a;ol. Ezerkétszáz 
taiialtkos tisztjelöltből, akik közül 
hatszáz cseh, négyszázötven nemet 
százötven magyar, liszt előlépett öl 
szazkiltrcven cseh, száz nemet és 
harminc magyar. Az utóbbiak csak 
azeit, tTitit lengeteg a magyar legény 
seg, ameiy nem tud más nyelven. Az 
ellenpropaganda, amely az olinpia 
ellen irányult német es magyai nyelven 
is folyt a lapokban. 

Végül egy nagy kéiését tolmá 
csoltak a főiskolai hallgatók az összes 
in.gszalli ttrültii magyai főiskolások-
nak: Bái tudják, hogy ládiók piopa-

Apróságok kőszegiekről, 
ahogy egy idegen látja. 

Általában érdekelni szokta az 
embereket: hogy látja őket más. A 
kőszegieket is bizonyára érdekli: miként 
vélekedik egy idegen a városról, lakói-
ról, a kőszegi jó szokásokról. Meg-
valljuk, minket is érd-kelt. Igy hát 
nem mulasztottuk el az alkalmat, hogy 
B-irátunktól, ki annakelőtte az ország 
cok városát megjárta és most közel 
háromnegyedévi kőszegi tartózkodás 
után — búcsúzik, mt gkérdezzünk 
egyet-mást. 

Barátunknak meg van többek közt 
az az étdeme is, hogy n^m tartóz-
kodott egészen egy évig a kies hegyek 
aljában, es igy nem lehet megvádolni 
azzal: „günser" lett. Mert akkor bizony 
keveset érne vélemenye a kőszegi 
do'gokban: szánt szándékkal rossz-
májú lenne, mint jómagunk, a benn-
szülöttek. 

De adjuk át a szót Barátunknak. 
— Előre bocsátom — kezdi — 

holmi mély társadalmi problémákról, 
vagy .akár közéleti bajokról nem tudok 
értekezni. Ilyesmit, elfoglaltságom miatt, 
nem figyelhettem mtg. Mindössze 
néhány semmit monűó apróságot, 
amelyekbe u'on-utfélen belebotlik az 
ember, említhetek csak. 

— Példánakokáért az esti utca 
világítás olyan, mintha színpadi vilá-
gitómester tervezte volna. Nagyszerűen 
vf'g a patinás házakhoz. Sapad; fény, 
meiy árnyékok. Szinte ideális sétahely, 
romantikus szerelmesek számára. Mégis 
— ez nagyon meglepett — alig láttam 
a városban andalgó ifjú párokat. 

— Ebből kiindulva aztán idővel 
megfigyeltem azt is, hogy Kőszegen 
a fiatalemberek csoportokba verődve 
szivesen róják rői társaság nélkül a 

Vorzót". Igaz ugyan: összefogód/otí 
leányokat is láttam elég gyai ran sé'ál 
^ t n i . „fiu44 kiséret nélkül. Az okokat 
persze nem kutattam, de í l alánositani 
e akarom ezt, csak feltűnt. 

— A kereskedők nyugodtak. Nem 
„küzdentk" a vevőért. Reklám, portál, 
csalogató áruhalmaz csak ritkán es 
ujabban akad. 

— Sokkal harciasabbak a heti-
piacokon a vásárló hölgyek. Nagyon 

gandát nem végezhetnek, de mell a 
magyar rádió az egyetlen vigasztalójuk, 
kciik a magyar rádió vezetőseget, 
találjanak mód it nep-füiakoidi előadá-
sok címén, vagy más módon oyan 
clőad.isok lariasára, amelyek mellett 
ez a fiatal elhagyóit, csth főiskolakat 
hallgató, magyar intelligencia magyar 
kuliurában tovább ktpezhtsse masat. 
Megérkeztünk Pozsonyba. Átrohantunk 
a városon és kezűnkbe kerüli meg 
egy pár cseh zsoldban lévő német 
újság. A vezércikkek gyűlöletet liheg-
nek Mussolini es Hitler ellen és szolgai 
a'ázaüal hódolnak Oroszországnak. 
Az tgyik cikk arról számol be. hogy 
a kormányzó meglátogatta Hitleit. 
Rákövetkező oldalon, tgy uj közép-
iskolai lendtlet ismeitetése, amely a 
szabad Csehoiszágban uj jogokat 
biztosit a diakoknak. Ezentúl a közép-
iskolai tanulók minden külön engedély 
nélkül jáihatnak színházba, moziba es 
ifinchelyiségekbe. Méltó befejezése 
apasztalatainknak ezek a cikkek. 

Ligetfalunál még láttuk az uj 
hatarerCditmtnyekel, amelyekie egy 
beavatott hivta fel figyelmünket, kü-
lönben észie sem vettük volna. 0 
magyatázla el urdeltetesüket. 

A boldog felszabadultsag éizésével 
érkeztünk H< gyeshalom allomására, 
meit ha eddig nem leltünk volna 
meggyőzidve, most meggyőzödlünk 
óla, hogy ez a helyzet toká g nem 

allhat lenn. 

(Vége) 
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m e g b e c s ü l i k a filléreket. Persze az 
e l adok sem hagyják magukat, de ez 
£r thetfl _ szinién nők. Más városok-
ban is hasonló a hely zet, de Kőszegen 
— talán éppen határváros mivoltja 
pjjatl — különösen szembetűnő. 

— A férfiak nem ennyire „spóro-
lósak". Különösen, ha hegyievéről van 
szó. Megfigyeltem: ez nem olyan 
alkóholszerelem, inkább olyan szire/.et> 
van a dolognak, mintha a kőszegi 
férjek, a^gegények, aranyifjak egy 
nagy r é s z e borba temetné buját, baját 
a m b í c i ó i t . Lthet, hogy tévedek, dt 
nekem ez volt a benyomásom. 

— Talán ebből folyik az is, hogy 
bár mfjdnem állandóan az erdőket, 
hegyeket bújtam : kőszegiekkel eivétve, 
esetleg vasárnap akadtam össze. Ók 
inkább — mint kivételek — csak a 
szabályt erősítették: a gyönyörű ter 
mészeti szépségekkel megáldott varos 
lakói, nem a természet ölén kerestek 
pihenést, feledést. 

Mondott még egyebeket is Bará 
tunk. De nem tartjuk megfelelőnek 
mindazokat, amiket mesélt, ideiktatni. 
A bennszülött kőszegi meglehetősen 

„óvatos*. 
Végezetül feltettük Barátunknak a 

nagy kérdést: 

— Mindent leszámítva szerettél 
Kőszegen .élni" ? 

Csak egy pillanatig gondolkozik. 
— Igen Csendes, nyugodt hely 

Jót tesz az idegeknek. 
. . . Igy beszélt barátunk, aki sok 

helyen megfordult már életében. Ezzei 
szemben kénytelenek vagyunk leszö-
gezni: mind g csak a „szemszög" a 
fontos, ahonnan nézzük a dolgokat 

Mert: hazafelémentünkben meg 
állítottunk egy apró diákembert. Pufók 
arcú fiúcska. Mesziről meg latszik 
rajta, hogy mostanában jött be Kő 
szegre, a nemes tudományok elsajáti 
tásöra. Neki szegezzük a kérdést: 

— Szeretsz Kőszegen lenni, öcs 
kös? 

— Igen — vágja rá gyorsan 
— Aztán miért? 
Ez már nem megy olyan könnyen, 

de azért csak kisüti. 
— Nagy házak vannak. Az utcán 

sok ember, meg autó . . . 
(vas) 

Látogatás a csigafarmon. 
Uj iriirkalEhetcsEQ: napi 6 — 7 perget is megkereshet a csicagyújtö, 

Csigafarm? Kőszegen ? Ugy bizony. 
Van: még hozzá virág; ó üzletnek iger-
kezik. Úüchter Gyula fenyómagper 
get< gyáros fogott bele ebbe a teljesen 
amernai izü vállalkozásba. Egyik dél-
után ellátogattunk hozzá, ho^y meg 
győz< djüi.k : milyen is a csigafarm ? 

Éppen nunkaközben értük. Ké' 
errberevel szorgoskodott állatkái 
körül. 

— A szökevényeket fogdossuV 
össze — mondja nevetve — igy tso.* 
időben szeretnek kóborolni. 

Nézzük a farn ot. Fö dbe ásott 
hois.u :akalickák, Itcekktl lefedve 
la eltek, szapoiounak es legftkép 
híznak az éticsigák. 

Wáchter Gyula kéidtsünkre el 
mondja, he^y augusztusban jutói, 
aira a gondo lna : csigafarmct létei it 
Pióba^y iijtést íerdezett Kőszegen, 
amely nagyszerű eredménnyel járt. 
fcg)ik tn.lere alig félnap 4t> kg. eti 
csigát szedett össze. Ezzel ny ilott meg 
a lauu. Kc's.egen kivül Köin.udrói 
Szenti otthat dról és Za'ából hczai 
Olgákat, h^y kilóért 10—12 fillér 
tizei, hczzáeitő csigavídasz r.pcnkér> 
könnyen Össztgyujt 61 — 70 kilót . . . 
Ami — ezt mar mi tesszük hozza — 
meglehetőstn szép kereset igyísztájt 

Hamarosan megtudjuk még a kö-
vetkezőket : 

Mar kora tavasztól kezdve lehel 
élicsgat gyűjteni. Nyaion szapoiod 
nak Köite aiaku lyukat ásnak r 
lö.dte, ebbe rakjak a petét. Az uj 
szülőit — persze miniatűr alapon — 
teljesen hasonlít a „felnőttekhez" 
Ifjú koiukban ts esős időben szeret 
nek kobotoini. Táplálékuk : csalán éi 
kíposzialevel. A tök pedig már egye-
nesen csemegének számit. A kőszegi 
latinon ezt kapnak. Ilyenkor, mikor 

már jól meg hiziak, kis mészszerü 
fehér fallal elzárják házukat, "bekötik' 
magukat és teli álomba merülnek 
Október vége felé már legtöbbje „be 
köti* magát. Ekkor történik szállításuk 
Mégpedig nrgyon vigyázva. Mint 
tojásokat, szalma közé csomagolva 
Vdgonitozzák be a csemegéntk szám 
állatkákat. 

Szállítási lehetőségek felől éidek 
lődünk. 

— Innen Bécsbe szállítok — 
mondja Wachter Gyula — Oinar 
azonban tovább viszik Franciaorszagb; 
és Svájcba. A csigákból konzervei 
készítenek, különösen a csigapásieto 
tr.ot kedvelik. 

— Mt. nnyi a farm csiga ál'omárya? 
— Ezer kilégram. Egy kilóban 

körülbelül 2B—30 darab van. 
— Van M gyarországon mtg 

ehhez hasonló farm ? 
— Tudoir ásom szeiint csak 

Sopronban, Gyc'iöit és Bajén. 
— Mint tte1, milyen a csiga? 
— Eire rem tudok felelni — 

nevet a Limiulajdonos. — Jón agan 
sohasem ettem. De mar irtam az el-
készítési n ódért. Egyszer megpróbál-
kozom vele. 

Végeze'ül a csigák huncutságáról 
mesél meg WSchiei Gyula. Öszelejen, 
mikor még nem indul mtg a véglegei 
„bekötés", a rovatok eiien vékony, 
hártyaszerű védőfalat épit a csiga. 
Ugy tesz, mintha aludna. De csak 
addig, mig rreg ntm érzi a tök vagy 
a káposzta etv< gygerjesztő szagát 
Azonnal áttöri a laiat és enni kezd.. 

Bucsuzunk. Wáchter Gyula meg 
utánuk szól: 

— Viszontlátásra egy kis csiga 
paprikásia ! 

* * 

A vetőmagkukorica 
kiválasztása. 

A vetín.a^kukoncat legjobb az 
l*S2el a tő aiapjan kiválaszt* ni. A 
kjiajellegtl jól n.uialó, egézséges és 
jól beeitit azon töveket valasszuk ki, 
helyeken le^alabb (lófo^uak), dt 
inkubb 2 eseiltg több jól lejlett csé 

A kijelölt tövek csöveit előre 
•tlön lörjük. Csak azokat a csövekel 

k)juk magnak, amelyek a fajlajelle 
jCI n.utatjak, iajiuk idegen szemek 

f'en. loiduir.ak elő, lovaiba, amelyek 
t k k naj.y, hengeies csövűek, jól be 
r,(Uek, a soiok zanak s a magvak 

egézségesek és száraz tapintásúak. Az 
igy kiválasztott csöveket a legjobb — 
(különösen a későbben érő lófoguak 
nál) — még nagyobb uradalmakban 
is koszorúba fonni és szellős száraz 
helyen elraktáiozni. 

A koszotuba font kukorica min 
dig sokkal előbb kiszárad, mint akár 
a legszellősebb goréban tartott. A ko-
szoiuba Iont kukorica csövének mind 
egyike ugyanis külön-külön van, ij.y 
tnnel a szaiadás folyamán a kukorica 
csövet kcrűlvevő nedvesebb, párásabb 
levtgő ban aiább cserélődik a környezi 
szarazabb levegővel, an i további gyors 
száradásra serkenti a kukoricát. A 

•m •: ifi,1 
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gyors száradás ptdig nagyon fontos, 
mert ekkor a csira plazmája hamar 
inaktiv állapotba kerül s iizy az sok-
szor a legkárosabb külső hatásoknak, 
fagynak, stb. ellenáll. A téli erős fagyok, 
amelyek a kukorica csirázóképességéi 
o'ynagy mértékben szokták csökkenteni 
csaknem kizáróan a megfelelően ki 
nem száradt kukoricában okoznak 
kárt. 

Tavasszal a jó áttelelt és egészsé 
gesnek maradt csövtket tartjuk meg 
s a csövek elejéről és végéről az 
egyenetlen, többnyire kisebb, formátlan 
szemeket eltávo'iljuk s magnak csak 
a cső középső szemeit hagyjuk meg 
A netán nagyon sekély mapré^egü 
csöveket ekkor selejtezzük ki. E'vetés 
előtt mindig csiráztassuk. (Xn). 

H Í R E K 
Várható időjárás a következő 

24 ó r á ra : Élénk északi, északnyugati 
szél, egyes helyeken záporeső, éjjel sok 
helyen talaj menti fagy; nappali fel 
melegedés. 

Előfizetőink figyelmébe. J len 
számunkkal megkezdődik az év utolsó 
negyede. Kérjük előfizetőinket és hátra 
lekosainkat, hogy az előfizebs utár 
laió összegei pontosan küldjék be 
nehogy a lap küldésében fennakadás 
álljon elő. 

Megválasztották az uj perenyei 
tanítónőt. Köncól Antal esperes-plé-
bános elnöklésével a het közepén 
tartották meg Peienyeben a tanítónő 
választást A husz pályázóból kijelölt 
hsrom tanítónő közül nagy szótöbb 
séggel Steiner Apollónia, okleveles 
anitónőt választották meg. 

Névmagyarosítás Noszek Károly 
városi munkavezető belügyminiszteri 
engedéllyel Nádor-ra változtatta csa-
ladi nevet. 

Október 6 án mint nemzeti 
ünnepen a póstahivalal csak délelőtt 
11 óráig tart felvételi szolgálatot vagyis 
pénz- és csőm.'gKÜ'deményeket csak 
11 óráig lehet feladni. A többi szol 
gálát folyik mint rendesen. 

A dunántui i gyámintézet elnöki 
székébe kedden iktatták be Győrött 
Traeger Ernő dr. miniszterelnökségi 
miniszteri tanácsost, a gyorsirásügyek 
kormánybiztosát. A beiktatás előtt 
Weisz Vilmos a kőszegi evangelikus 
gyülekezet lelkésze mondott beszédet 

Stefánia hirdetmény A védő 
intézetben rendszeresített „Anyák isko 
lejá"-ban Kirchknopf Béla dr. főorvos 
f. hó 8 án d e. '/» 9 órakor tart elő-
adást „Ártalmas babonák az anya — 
es csecsemőgondozás terén" cimmel 
Intelligens némefajku 
l e á n y i napi délután ket oraia 12 
éves leányom mellé keresek. 

Cim a kiadóban. 

Október 6-át Kőszeg város tár-
sadalma a szokott keretek között üli 
mtg. Valamennyi vallásfelekezet temp-
lomában istentiszteletet tartanak, ame-
lyen a város vezetősége, a hivatalok, 
intézmények vtzetői is képviseltetik 
magukat. 

Nyolcszáz pengőt kapott a 
város Németh Imre országgyűlési 
képviselő közbenjárására, az Országos 
M; gyar Idegenforgalmi Hivataltól, az 
degenforgalmi prospektus költségei-
hez való hozzájárulásként. 

Amikor a ló vigyáz gazdá jára . 
Könnyen végzetessé válható vasúti 
szeiencsétlenséget akadályozott meg 
ecy „éber" ló Pénteken a tizóra tájban 
Kőszegiől induló vonat kalauza észre-
vette, hogy a rt pülőtéri megállóhely 
elútt, ahol a szekérút keresztezi a 
vas útpályát, közve'lenül a sinek mellett 
egy lovas szekér áll, amelynek a gaz-
dája aludf. Ha az okos ló nem áll 
mtg könnyen végzetes szerencsétlen-
i g történhetett volna. A kalauz iga-
zoltatta az álmos kocsist, 

Gyöngyösapáti-i gazdaifju kapta 
a szombathelyi téli gazdasági iskola 
tlső diját. A mult vasárnap tartott 
uanykalászos-gazd^-avató ünnepélyen 
a téli gazdas.gi iakola nyolcadik teljes 
két éves tanfolyamát végzett növendé-
kek á'tal elért eredmények felülvizs-
galatára kiküldött bírálóbizottság az 
első dijat Bodorkcs József gyöngyös-
apáti-i aranykalászos gazd tifjur.ak Ítélte 
oda. Rajta kivül még 27 vasmegyei 
^azdaifjut avattak aranykalászos gaz-
dává. 

Halálozás. Gynrmathy Mihály 
postaaltiszt mult vasárnap hosszas 
betegség után elhur.yt, 5."> éves korá-
ban. Kedden délután helyezték nagy 
részvét mellett örök nyugalomra. Teme-
tésén a póstahivatal tiszti- és altiszti-
kara teljes számban vett részt. 

A nyugdijterhek megoszlása 
Kőszegen. A Statisztikai Tudósító 
kimutatásából kitűnik, hogy Kőszeg 
Szombathellyel és Zalaegerszeggel 
egyetemben a megyei városok átlagá-
nál nagyobb nyugdij terhet visel. Kő-
szegen a személyi járandóságokra 
fjrditott összeg 169 985 Pengő, ebből 
a nyugdijleher 27 826 Pengő. Az összes 
szemelyi kiadásból egy lakósra 1991 
pengő, a nyugdijterhekből egy lakósra 
3 09 pengő esik. 

A katolikus legényegyesület 
szüreti mulatsága. A legényegyesület 
— mint jeleztük — ma tartja meg 
szüreti mulatságát. Délután 3 órakor 
bandéiiumos, zenés felvonulás lesz a 
városon keresztül: a vasúti hídtól a 
Balházig. A táncmulatság este 8 óra-
kor kezdődik szintén a Bálházban. 

A cukorrépa után fizetendő 
forgalmiadó alapjául szo'galó répa 
arát az 19J6 37 gazdasági évre a 
pénzügyminiszter métermázsánként 1 90 
pengőben állapította meg. 
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Kőszey és Vidéke 

Esetek és tanulságok 
Az elmúlt osztálysorsjátókon történt, 

hogv K ur kapott 1 , sorsjegyet egy főáru-
sitótól A húzás előtt atadott a felesegének 
6 pengőt a sorsjegy btfizetésere. ki azonban 
ehelyett egy kalapot vásárolt magának. A 
sorsjegyet kihúzták egy főnyereménnv el . . 
az esetnek VÁLÁS lett a vege. 

Egv részvénytársaság szegény tiszt-
viselője álmodott egy számot, megtudta a 
Pénzintézeti Központnál, melyik föarusitúnál 
vásárolható meg az a sorsjegyszám Erdek-
lödesere azt a felvilágosítást kapta, hogy a 
kivánt szám egy egész, sorsjeg) Erre össze-
állt az egész tisztviselőkar es 12-en meg-
vettek a sorsjegyet A főhuzíson 30 000 P l 
nyert es igv emh. rt, illetve családot 
segített meg "Fortuna istenasszony. 

Eny nyomdász nvert nemreg 60.' 00 
peng c t , de oly könnyelműen élt es gazdál-
kodott, hogy ma ismét szegény ember. 

Ezzel szemben egy takarítónő nyer; 
8<KX)0 P-t, gazdagsága revén boldoggá tette 
az e^esz ccaládját, rokonságát, sőt a faluját is 

S. ügyvéd nyert az 5-ik osztály 2 ik 
huzási napján 60 P-t, azonnal vett egy 
PÓTSORSJEGYET es a következő héten 
nyert 10.00U P-t. 

A tisztviselőnő évek hosszú sora óta 
szerelmes volt, de nem tudott f rihez menni 
Olvasta az osztalysorsjatek hirdetéséit, el 
hatarozta, hogy vesz egy sorsjegyet. A sze 
rencse stenas-zony meghallgatta imáját és 
nyert legutóbb 20.000 P-t Rövidesen meg-
történt az eskuvó es ma boldog asszony 

EGY KISGAZDA, szegény ember, de 
jó szónok, egy vasárnap anrnit beszelt a 
falubelieknek \l osztáiysorsjáték intézmé-
nyéről. hogy összeadtak '.'4 P-t es vettek 
egy sorsjegyet. Mi a véletlen, a sorsjegyen 
nyertek 15 000 P-t. Most az egész környékén 
alig van ember, kinek ne volna sorsjegye 

Egy nyugdíjas nyert 40.000 R-t. kifi-
zette adósságait, segelyezte összes rokonait, 
barátait. Pénzét jól kamatoztatja. Okosan, 
jól de takarékosan él. Keres most egy vidéki 
kis birtokot. 

Egy külföldi nyert 20 0«0 P-t Buda-
pestre jött, egy hónapin itt jól élt, elvásá-
rolta az egesz összeget. 

Egy szegény a«szony, kit már gyerme-
kével a lakásból ki akartak tenni, egy nyol-
cad sorsjeggyel nyert 10.000 pengőt és igy 
megszabadult a további nelkiilözösektöl. 

Egy fodrász nyert 20.000 P-t, adóssá-
gait kifizette, üzletet megnagyobbította és 
fényesen berendezte. 

Járási lóverseny 

Nagygencsen. 
A nagygencsi körjegyzőség vasár 

nzp nagyszabasu lövészünnepséget 
rendezett, amelynek során átadták 
Karády Ferenc járási testnevelési veze-
tőnek a nagygencsi körjegyzőség 
védnöki oklevelét. 

A versenyt délelőtt az egyesület 
vándordijáért folyó küzdelem vezettt 
be. A versenyben 10, az egyesület 
kebeléből alakult csapat vett részt. 
Az első helyet Pekovits Mihály nagy 
gencsi molnármester által családtag 
jaiból alakított csapat nyerte el. 

Délután a kőszegi járás lövész-
csapatai versenyeztek. A küzdelembői 
a nagygencsi csapat került ki győz 
tesen. 1230 ponttal ismét megnyert* 
a vándordijat (most másodízben) 
anelyet már a korábban megnyert di 
helyébe ez az egyesület alapított. A 
kőszegszerdahtlyi körjegyzőség a má-
sodik, a nemescsói csapat pedig b 
hermadik lett ebben a versenyben. 

Az egyéni versenyszámokat mind 
nagygencsi lövészek nyerték, akiké 
ezüst és bronzérmekkel jutalmaztak. 

A bajnoki lőverseny során Perlaki 
József lett első s igy ő nyerte el » 
nagygencsi körjegyzőségi lövészegye-
sület bajnoki címét E versenyágbar 
helyezést nyert 15 versenyzőt értékei 
tiszteletdíj ikkal tüntettek ki. 

A versenyt ünnepélyes kerete 
között fejezték be, majd Karády Ferenc 
35 lövészmesternek ezüst, 29 főlövész 
nek bronz, 48 lövésznek pedig lövész 
jelvényt nyújtott át. 

A verseny lezajlása után Szeidt 
helyi Elek dr. egyesületi elnök nag. 
hatású ünn-pl beszéd kisereieu.n 
nyujiotta át Karády Ferencnek 
nagygencsi körj* gyzőségpolbári lövész 
egyesület védnöki ok'evelet 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Mindazoknak, kik szeretett 

jó férjem, ill. apa és rokon 

Gyarmathy József 

elhunyta alkalmával jóleső rész-
vétüket nyilvánították, koporsóját 
koszorúkkal és virágokkal diszi 
tették, a végtisztességen részt-
vettek, különösen kollégáinak 
ezúton mond hálás köszönetet. 

Kőszeg. 1936. szept. 30. 

özv. Gya rma thy Józsefné 

Menetrend. 
Érvényes 1936. október 4-tól 

193T. m á j é k ? l - l * . 

Kő s zeg r ő l i n d u l : 6 10 6.50 9 52 
15.00 19.14 

Szombathelyre érk.: 5.38 7 25 10.28 
16 36 19.42 

S z o m b a t h e l y r ő l I n d u l : 5.57 7.5^ 
13 38 18 28 19 öO 

Kőszegre érkez ik : 6 40 H3S 11.16 

19 03 20 33 
Kőszegről indul Sopron fe lé : 

3 28 9.23 
Sopronba érkezik : 6 11, 12 14, 
Sopronból indnl : 10-12, 16 30, 
Sopronból érkezik Kőszegre : 

12 40 18. .3 
SzombathelyrSI indul Budapest felé: 

7 35, 10 43 13.30, 16 50. 

•Iáhuzoft jyar»vonat jelzés. 

Frontharcosok ! Szetdin, oki. 
• 7-én este 7 ,9 órakor a ,,BálházM kis-

termében bajtársi értekezlet lesz, melyen 
• az összes bajtársak megjelenését kéri 

az Elnökség. 

! Megjelent a K ' szeg és Vidéke 
té l i kis menetrendje. Könnyen és 
gyorsan kezelhető. Kapható Ki ^ ' ' hi-
vatalunkban és minden trafikban. Ára 

[ :sak 10 fillér. 
Féláron lehet Budapestre utazni 

<edd éjféltől kezdódőleg a Mag/a: 
Nép Hete kiállításra. Az erre jogosító 
igazolványokat a menetjegyirodában 
í községekben pedig az elöljárósr'g') 
;on lehet váltani. S *jtójelen»ések s^e 
int eddig több mint háro nszázezer 

kedvezményes j tgy valtására jogosító 
igazolványt igényeltek vidékről. 

A lehetőségek s z á zadában 
é l ü n k . . . A sors körülöttünk forgo 
ódik, minden leh^iseges, a ^ i e d J i j 
lem s i ke rü l t . . . Miért ne nyerhetnék 
*n is egy nagy összeget, ho^y élvez 
lessem az e le te t? . . Sokari gordol -
<odmk így és vesznek egy sorsjegyet 
a uj előnyösen megjav'tott sorsjátékra 
melyen több mini 9 és 1 , millió pengő 
sorsolnak ki A l i v a n ma már etnber 
Európában, akinek ne vo'na a pénz 
tárcaj tban legalább egy sorsjegy, mert 
nincs jobb érzés mint a Reményseg 
és Lehetőség. A húzások október 17-en i 
tezdőnek. j 

Nem indul Mórba Kőszegről 
i filléres-vonat. M i reggel k e l l e t i 

/olna a vonatnak a program szerim 
ndulnia, azonban es ik 14 utas jelent 
<ezett és igy a vonatot nem lehetet: 
' l inditani. A gyér érdeklődés bizonyára 
i hűvös időjarásn-k tulajdonitható. 

Megszűnt az autóbusz-járat. « 
\ MAVAUT autóbuszvállalat — mini 
avaly is — okióber elsejével elvitte 
(utóbuszát. Az autóbusz forgalom, a 
/árossal kötött megegyezés értelmében, 
avasszal indul meg újra. ( 

Anyakönyvi hírek az elmúlt 
hétről. Születesek : Schatzl János es e 

Kisabát Vilma házasságából Mária rk„ 
Dörö tö r Gyu'a és Wagner Paula 
házasságából Gyula, Károly, Tivadu 
rk., Kollmann Ferenc és Griszler Anna < 
házasságából Ferenc rk., Kovácsics 
József és Horváth Mária házasságából 
József rk., Kővári Károly és Janoscb 
Róza házasságából Margit rk. Házasság: ' 
Klein Gyötgy Krancz Terézzel, Bara 
nyai József Arthoffer Stefániával lépett * 
házasságra. Halálozások: Gyarmathi 
József 55 éves rk , Kovácsics József 
1 napos rk., Bauer Alajos 73 éves rk. 

Végzett közép isko lások—Ne 
mezgyár 2 : 0 ( 1 : 0 ) . Mult vasárnap 
a tTeglehelősen hideg időjárás ellenére 
szépszámú közönség volt kíváncsi a 
Végzett Középiskolások alkalmi együt v 

esének és a Nemezgyár csapatának 
összecsapásara. A mérkőzést meglepe { 

ésszerűen — de megérdemelten a 
,Végzettek" gárdája nyerte két góllal. , 
Igaz: a mérkőzés befejezését megaka 
dályozta a hirtelen lezuhanó eső é1-
i^y az eredményt nem lehet igazi erő 
r érőnek elfogadni. A Végzett Közép- : 

skolások góljait Molnár és Horgony ' 
szerezték. 

Köte lezővé lett a kutyáknak 
veszettség elleni beo'tása, mely rendelet 
>zerint minden 3 hónaposnál idősebb 
<u'yát október 3(> áig okve len b» 
<ell oltatni veszettség ellen. FelhivjuV 
iz ebtulajdonosok figyelmét az errt 
vonatkozó falragaszokra. 

Szerkesztői üzenetek. 
Köl tő 17. Verset, h i jó és rövid 

esetenként közlünk. Novellát e^észtt : 

ivételesen és csak akkor, ha kőszegi k 

átgyu. — Cikkíró . C'kkeit, ha aktu 
lisak és a varos közönségének szem 

pontjából érd kes^V, minden esetben • 
rhozzjk. — Érdek lődő . Levélben 
viaszolunk kérdéseire. 

A híres f i lmcs i l lagok a nagy 
színésznők, a világ legszebb asszo 
lya i a Lux Toilet Soap enyhe habjára 

i oizzik felive őrzött k incsük: vonzó 
sima bőrük ápolásán. Szépsége meg | 

rzéséhez válassza, ö i is m i n d r n n í p v 
hűséges segítőtársul az il latos Lux 
szappant. Arcbőrét és kezeit ápolja 
fürdőjét üdi i i . A Lux Toi let Soap 
Hol lywood szépségszappana. Kapható 
mindenütt. A r a 4J fillér. ! 

Ipartestületi közlemények. 
ÉTesitjük testülelünknek összesl 

tagjait, hogy a Kereskedelmi- é* Ipar-1 
Kainan Kerelmünk folytán az uj ip'ir I 
törvény novella és egyéb időszerűi 
ipari kérdések ismertetésére Horvát i I 
István kamarai alelnök és dr. S imoni 
László kamarai fogalmazó ujakat ki I 
küldötte. — Az ismertető előad is az 
ipartestület közgyűlési termében f. évi 
okióber 18 án déielfltt 10 órakor f o J 
megtartatni, n.iért is a mindenkit ér-
deklő előadás meghallgatására összes 
tagjainkat meghívjuk s felkérjük, hogy 
azon teljes számban jelenjenek meg 
Az előadások befejezése után, egyéb 
kérdesekről is m ó d i k b a n lesz al1 

tagoknak kérdéseket intézni és meg 
beszéléseket folytatni. 

M ind izon tagdíjhátralékos tagjain-
kat, akik a hátralékok megfizetésem. 
Írásbeli felhívást kapuk , figyelmeztetjük ; 

s ezúton is felhívjuk, hogy a hátra 
ékaikat október 20-áig rendezzek 
n t r l különben ellenük szigorú végre I, 
najiást kell foganatosíttatnunk, azon- , 
<ivul a nem fizetők neveit a közle I 
nenyeinkben is közzététetjük. 

Ipartestület i e lnökség . , 

Hivatalos rovat, i 
Felhívom az érdekeltek f igyelmén! 

ura, hogy a szüret megkezdését elő 
reláthatólag csak f. hó 15 én fogoT,! ' 
engedélyezni, miért is ezen időpont i 
előtt a szüretelés szigorúan t i l os ; a ' 
(oránérő fajták szüretelése is csak a 
hegybíró írásbeli engedélyével lesz I 
megengedve és az ezen rendelkezések 
ellen vétők ellen a kihágási eljárás I 
esz megindítva. [ 

Felhívom az érdekeltek figyelnél ; 
hogy a szarvasmarhák, lovak, juhok 
es bárányoknak tüzes vasbélyegzővelL 
való megjelölése feltétlenül kerülendő! 
mert ez veszélyezteti a bőr értékesítés' 
ehetőségét. 

Közhírré teszem, hogy Szombat 
helyen a lovassági laktanyában f. évi 
november hó 1 én egy hat hónapos! 
önkéntes polgári patkolókovácsképzől 
tanfolyam kezdődik; oktatás minden! 
vasar és ünnepnapon 7 órától 13 óráig; 
i tanfolyam díjmentes, a vidékről be 
utazók azonban vasúti költségeiket 
maguk tartoznak fedezni; jelentkezés 
a polgármesteri hivatalban október 
hó 10 éig. 

A 90 800/1936 sz. F. M. rendelet 
alapján elrendelem Kőszeg m. városi 
területén minden 3 hónapnál idősebb 
bnek veszettség elleni beoltását I 

Bővebb felvilágosítást a napokbanl 
megjelenő falragaszok nyújtanak. j 

Felhívom az érdekeltek figyelmét 
a m. kir. honvédcsapatok 1936/37 évi * 
fuvarozási szükségletének biziositásaL 
tárgyában kiadott ajánlati felhívásra,I 
tmely a polgármesteri hivatalban meg-js 
tekinthető ; határidő október 17. 

H 
Felhívom az érdekeltek figyeiméi 

a m. kir honvédcsapatok 1936/37 éviih 

Kenyérsütési szükségletének biziositásaL 
árgyában kiadott ajánlati felhívásra, U 
tmely a polgármesteri hivatalban meg U 
tekinthető ; haláridő október 17. L 

vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármester I 

Porhanyó kifl ik. Hozzávalók: 
25 dkg. Ihzt, ' / , csomag Dr Oe!ker-
fele süt<rpor, 10 dkg. cukor, 1 csotta^ 
Oetker fele vani l l incukor, 2 kanal r tn, 
2 — 3 kanál tej \ 2 d-cg. v i j A behin 
éshez őrölt tr.ogyoró vagy kristaly-
•uVor. Elkészítésé: A hozzávalói t 

l ló l eldolgozzuk, kis kifl iket formálunk, 
[tojással bekenjük, mogyoróval , vigy 
Kr istá lycukorral be-zór|uk, közepes 
tűznél kb. iJ5 — 3 0 percig sütjük Ne 
nagyon barnára süssük. 

Az á l l ami gépjármüvezetőkepzó 
(soffV) tanfolyam a m. kir. Techno-
lógiai es Anypgvizsgáló Intézetben 
(Budapest, V I I I , József-körűt tí.) okt. 
5-én este V,7 órakor nyilik meg. A 

I beírás és a felvételhez szükséges űrlapok 
kiadása naponta d. e. 10—12 óra 
között az igazgatósági irodában. 

i öngy i l kosságo t követett el 
Balogh József 38 éves pösei fö'dmives. 
A rrult vasárnap eltűnt hazulról. 
Hozzátartozói keresésére indultak A 
padláson akadtak rá: a gerendára 

felakasztotta magát. Már nem volt elet 
[benne. Búcsúlevelében azt irta, hogy 
l-myagi gondjai miatt vált meg az 

I életétől. 
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