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A kisipar 
fejlesztése. 

Szinte egyidőben a magyar mező-
gazdaságot érintő birtokpolitikái javas 
lattal, egy másik törvényjavaslat is 
készült, amely gazdasági életünk epy 
másik igen fontos ágazatának, az ipar 
rak, megpedic elsősorban a kisiparnak 
számos függő kérdését rendezi 
ennek az ériékes társadalmi rétegnek 
a helyzetét kétségtelenül megiavitj' 
AVik ismerik jelenlegi ipari jogunk 
nagvfoku elmaradottságát, avult rendel 
kezéseit, számos hézagait, azok bizo 
nyára nagy örömmel üdvözlik : 
törvényjavaslatot. Különösen emeli e 
javaslat jelentőségét az az általánosan 
ismert és igen sajnálatos körülmény 
hojy a magyar kisiparosság már 
hosszú esztendők óta igen sanyarú 
viszonyok között él. a megelhetés 
ezernyi gondjával küzködik s igy 
bizonyos, hogy a kormány egyik első 
reiidü kötelességét teljesiti akkor, 
amikor a kisipari termelöré egek segít 
ség're siet ipartörvényünk korszerű 
átdolgozásával, a mai szükségleteknek 
megfelelő reformjával. 

Évtizedekkel ezelőtt sokan azt 
hitték — elsősorban Marx Károly 
hatása alatt a szocialisták —, hogy a 
rohamosan terjeszkedő gépipar fel 
fogja falni, meg fogja semmisíteni, a 
maga felsőbbrendűségével el fogja 
nevelni a kézműves ipart s az önálló 
kisipirosoV elkerülhetetlen sorsa az 
elpro'etarizálódás, azaz a nagyipar 
bérmunkás tömegeibe való beolvadás 
lesz. A modern gazdasági élet fejlő 
dése azonban alaposan rácáfolt erre 
a légüres térben mozgó feltevésre 
aminthogy a szocialisták sok más 
jóslatát szintén rombadöntötte. Be-
bizonyosodott, hogy a gépipar hibe 
tetlen fejlődése ellenére a modern 
társadalomnak mégis szüksége van, 
mégpedig igen nagy szüksége van a 
kisiparosokra, & kézművesekre, akik 
cs k korlátolt mértékben veszik igénybe 
amoderntechnika vívmányait,a gépeket, 
de akiknek teljesítményében a pótolha 
tatlan és mellőzhetetlen egyéni munka, 
egyéni tehetség, egyéni gondosság 
érvényesül. Az emberi élet folytatásá-
hoz szükséges javak termelése és elő 
állítása terén ma is számos oly áru 
cikk van, amelyet a fogyasztóközönség 
szivesebben vásárol a kisiparostól, 
mint a tömegcikkeket gyártó nagy 
ipáitól. 

Magyar vonatkozásokban, magyar 
földön különös fontossága van a kis-
iparos problémának. Feltétlenül segit 
ségre és támogatásra tart igényt az 
állam és a magyar kormányzat részéről 
a magyar társadalomnak e kiválóan 
érté'.es rétege, amelyet nagymérvben 
sújtott a gazdasági válság, a fogyasztó-
közönség elszegényedése, vásárló 
képességének csökkenése, de talán 
elsősorban a magvar falvak népének 
anyagi leromlása. Hiszen kisiparosaink 
legnagyobb része vidéken él, a falvak 
ba n dolgozik s a mezőgazd isági 

népesség ipari szükségleteit elégi ! ki 
Ezzel szemben kétségtelen az is, hogy 
a magyar kisiparosság megbízhatósá-
gával, rátermettségével, ügyességével, 
képzetségével gazdasági életűnk egyik 
legértékesebb tényezője volt s mun 
kajával mindig jelentős n,értékben 
tárult hozzá nemzeti jövedelmünk 
Tyirapitásához. 

Az ipari novellának legfőbb célja 
az. ho^y ennek az ipáti rétegnek hely 
zetét rendezze és javítsa s többek 
<özött arról is gondoskodni kivan a 
törvényjavaslat, hogy a magyar kis 
iparosok között csak feltétlenül meg 
bizható és odavaló elemek dolgoz 
hassanak, módot és lehetőséget kiván 
nyuj ani at uj törvény arra, hogy 
mindazok, akik nem mutatkoznak 
méltónak az önálló kisipari üzem 
folytatására, ebből a jogból kizárhatók 
legyenek. 

Ünnepel a városi zenekar. 
Elműt számunkban megemlékez 

tünk a városi zenekar és Kováts Ferenc 
városi karnagy közelgő bensőséges 
ünnepéről. 40 éves, céltud itos mun 
iában eltöltött múltra tekinthet vissza 
városunknak ez kedvelt alakulata 

Egy egyesület életében a köze 
félszázados mull a tekintéllyel kijáró 
tiszteletet és elismerést kell, hogy 
jelentse, és ez a tény nég jogosultabb, 
ha tekintetbe vesszük, hogy 40 éves 
fennállása óta mennyi és még ezután 
is mennyi nemzedéknek nyújt lehelő 
séget az önművelésre, szellemi kész 
ségének továbbfejlesztésére. Az elmult 
évtizedek bizonyságai szerint városunk 
zeneéietének népies része nagy len 
diiletet kapott a városi zenekarban. 
Ennek bizonysága az a rengeteg fuvos 
zenész, kiket az elmult évtizedek alatt 
nevelt és képzett a zenekar. 

És most, mikor a megemlékezés 
és egyesületi ünnep — mely egyúttal 
a város közönségének ünnepe is — 
küszöbén vannak, a legnagyobb el 
ismerés illeti a zenekar karnagyát, 
aki a küzdelmes és erednényes mult 
legfelelősebb és továbbra is leghiva 
lottabb irányítója és vezetője. Kováts 
Ferenc karnagy megérdemelt ünnep-
lése képezi a jubileumi-ünnepség 
magvát. 

Az ünnepség id'»pontja augusztus 
30 a. Tervbe vet ék ez alkalombó1 

íz ünnepség keretében hangverseny 
rendezését. Azonkívül egy alkalmi 
jubileumi újságot is terveznek kiadni, 
melynek munkatársai Kőszeg zene 
életének vezetőegyéniségei. A lap 
szerkesztősége arra kéri a város kö 
zönségét, hogy czirányu munkájában 
ne találkozzon közönnyel, meit egv 
ilyencélu lap csak mégjobban emeli 
e napot ünneppé, eltekintve attól, hooy 
egyes szám ára is oly csekély, anr 
szintén eredményt biztosit. 

Mindenfé le szappanszükség 
letét legolcsóbban, cipőt legjobban, 
«z összes Shell gyártmányokat leg 
utányosabban a Freyberger Sándoi 

cég főtéri üzletében vásárolhat. 

Bachtold igazgatótanár az olimpiászon. 
B.'chtold Jikab reáliskolai igaz-

gatótanár, aki legutóbb az országos 
céllövővers°nyeken előkelő helyezést 
rt el, a legutolsó olimpiászon pedig 

szintén a helyezettek között végzett, 
rint az autó natapisztolylövő csapat 
•gyík tagja utazott ki a berlini olim-
piászra. Bechtold igazgató egyik 
reménysége volt a magyar csapatnak 
és mint az egyik legesélyesebb ver-
senyzőt emlegették. 

A verseny előtti napon Bechtold 
J ikab igazgató szemgyulladást kapott 
valamitől és fekete szemüveggel indult 
a versenyen, ami érthetően hátráltatta 
lövőképességének kifejtésében. Ennek 
dacára az első sorozata sikeres volt, 
amennyiben lövései közül hat volt a 
találat. Második sorozatának lelövé-
sénél egy lövést elhibázott és igy a 
további versenyzésbői kiesett. 

B íchtold J ikab alezredes igazgaló-
anár kiesese egyik láncszeme anaak 
\ balszerencsesorozatnik, amely a 
magyar olimpikonokat kiséri berlini 
szereplésükön, de nem tudta eddig 
letörni a magyar versenyzők győzni-
akarasát Van a magyar sportnak 
néhány reménysége Berlinben, akik 
nég eddig nem vették fel a küzdel mei 
s akiknek sorompóbaállása meghotza 
a folytatását annak a három olimpiai 
aranyéremnek, amelyet eddig sze-
reztünk. 

Milyen jogok és kedvezmények 
illetik msg az OTI tagjait, 
Miután igen gyakran előfordul, 

hogy az O.szágos Társadalombizto-
sító Intézet tagjai tájékozatlanságuk 
következtében nem veszik igénybe 
azon kedvezményeket, amelyeket nekik 
agságuk biztosit, vagy nem tud/a 
nihez van joguk, ebből kifolyólag 
esnek el valami anyagi segélytől, a 
Kőszeg és Vidéke szerkesztősége el 
határozta, hogy segítségére siet a kis 
embereknek és lapjában rovatot nyit, 
ímelyben leközll a törvényes rendele-
teket és intézkedéseket, amelyek a 
leggyakoribb eseteket és legszüksége-
sebb tudnivalókat tartalmazzák. Heten 
kinti folytatásokban közöljük ezen 
lasznos tudnivalókat. 

185 640—1932. számú belügy-
niniszteii rendelet szerint: Ha a se-
gélyezésben részesített, négy héten 
oelül ugyanabba a betegségbe vissza 
'Sík, igényjogosultságát nem kell újból 
gazolnia. 

Ha a vényben rendelt gyógyszerek 
*ra a 30 fillért nem haladja meg, csak 
\ gyógyszerek árát kell megfizetni. 

A feleséggel egyenlő mértékben 
és feltételekkel igényjogosult az a nő, 
iki feleség hiányában a biztosítottnak 
háztartását vezeti. 

A törvénynek az a rendelkezése, 
tmely szerint a biztosított családtag 
>ete ;ség esetére segélyezésre mint 
családtag nem igényjogosult, nen 
/átja ki a féltáppénzsegélyre vonatkozó 

igényjogosultság mega«erzését annál a 
hozzátartozónál, saját személyébea 
biztosításra . Jic.ezett ugyan, de a 
biztosítási kötelezettséget megalapozó 
foglalkozásból vagy forrásból ered® 
<eresete nincsen vagy az a saját el-
tartása szemp mtjaból nem számottevő. 

Nen zárja ki a keresőképes 
családtag betegségi segélyezése iránti 
igényjogosultságát az a körülmény, 
logy a családiak több olyan biztosí-
tott tagja van, aki az illető családtag 
eltartásahoz hozzájtrul. I yenkor az 
eset körülnényei szerint kell e'd inteni, 
hogy vala nely család biztosított tagjai 
<özül a családtag melyik biztosítottnak 
ulnyonó eltartásában él és ez alapon 
ÍZ igényjog melyik biztosított tag 
után áll fenn. 

A biztosított táppénzének felét 
igényelhetik a T. 47. § alapján a biz-
tosított igényjogosun csaiídtagjai a 
biztosított kó'hizi ápolásának tarta-
nára is. 

A betegségi táppénz időtartama 
legfeljebb egy év; a baleseti táppénz 
pedig a gyógykezelés tartamán beiül 
mindiddig jár, amig a biztosított 
i gyó^yeredmény veszélyeztetése nélkül 
<ereső foglalkozást nam folytathit — 
sőt ez az igény ugyanilyen feltételek 
nellett később is felújulhat 
^ A A A A A A A A ^ A A A A A A A ^ ^ W W M ^ ^ f 

Meg egyszer, de utoljára a strandról 
Nigyon sok szó esett máriapunk 

hasábjain a kőszegi strandfürdőről pro 
és kontra. Abban mindig egyeztek a 
hozzászólások, hogy meg kell csinálni 
a kőszegi strandfürdőt olyan helyeo 
és ugy, hogy az össz.es igényeket ki-
elégítse. Eddig sajnos minden kérelem, 
figyelmeztetés, sőt t á n i d t s is ered-
nénytelen maradt, állítólag, inert nincs 
pénz a kivitelezésre. Lehet, hogy igy 
is van. De be kell látni végre at 
illetékeseknek, hogy a mai meglevő 
strandfürdő nem alkalmas arra, hogy 
iz itt nyaralók igényeit kíHégitse, de 
nég arra sem, hogy mi kőszegiek 
megelégedjünk vele. Legutóbb perc-kig 
kellett rázni a kilincset, amig a strand-
pénztáros, vagy valamelyik törd iző 
meghallotta és beengedte az érkezőket, 
mert nen lehetett kinyitani a kapat. 
\zu'án leszerelték a lakatot és kilin-
cset. de akkor meg állandóan nyitva 
volt a strandfürdő kapuja és bámész 
gyerekek és felnőttek csoportosan 
tllotlak kivül és élvezték vásott gye-
rkeknek a fürdőzőkre vonatkoztatott 
neRÍegyzéseit. Talán még ma sincsen 
bilincs a strandfürdő kapuián a stran-
dolók bosszúságára. Ezen is változtatni 
kellene valahogyan. 

De mindez sem ni. Annyira még-
sem szabadott volna elmaradni a 
Kőszeg szab. kir. megfei város, nyaraló 
és üdülőhelynek, hogy még C*k község 
is leHzze, ahol szabályszerű cement-
medencét építettek az egyik réten 
trandfürdő céljaira és ahol az egyre 

Kulturálódó falusi asszonyok reggelen-
ként gyermekeiket mosdatják és fürde-
tik. Ez a medence egészen egyszerű, 
•gyre mélyülő f ü r d \ alkalmis arra, 
hogv a gyermekek fürödienek benne 

Egyes szam ara 12 fillér. 
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Kőszeg és Vidéke 1936. augusztus 9. 

és hogy a felnőttek ússzanak. F -
gerendából kivájt és földbtsullyeszteit 
csatornán keresztül táplálja a magasabt 
helyekről leztiduló viz es serrmi 
kívánnivalót nem hagy maga után 
legfeljebb annyit, hegy egyelőre még 
nincsenek vetkőzőkabinok, de neg 
vagyunk győződve arról, hogy J Ö V Ő M 

már ott lesznek a medence partjain 

Hát már Cák is túltesz rajiunk ?? 
Nem elég, hogy Bozsok, Velem lefő 
zött bennünket strandjával ? 

Ezek után már egy szavunk sem 
lesz a kőszegi strandfürdőről, most 
már teljesen rábízzuk a város böles 
idegenforgalmi hivataláraa továbbiakat. 
*hol tudvalevőleg mindenre megtalál 
haló a megfelelő orvosság. 

A kőszegi béiautófuvarozck és a nyaralók. 
A város vezetősége áldozatot nen 

kiméivé negépiiette, a most már 
látványcsságszamta menő, szerpentir 
u:at, azzal a célzattal, hogy a nyaralói 
és kényelmesebb kirándulók részén 
könnyelben hozzáféthetővé te gy t 
gyönyörű kirárdu'óhely einket. 

Szilítd Rezső váiosi rrérr.öi 
vetette tel elsőnek a szerpentin u 
gondolatát, elkészítette annak tervé 
es inségmur.ka keretén belül ajánlott; 
a kivitelezést. Terveit a gyakorlatbar 
is ugy oldoiia m»g, hogy nunkájáió 
országos tekintélyek is a legnagyot! 
eliínerés hangján emlékeztek neg. 

Az áldozaos munkának érteimé 
nytkeppen ma n ár a S'eyeiházaka 
és a Höimanr forrást is megközelít 
hetik aul ín vagy kocsin «zok, akik 
vagy nem birjak a gy; loglast, vagy 
nem szeretnek gyalogolni. Büszke is 
lehet a város vezelősege erre azered-
menyre, de vigyáznia kell irra is 
hogy egyesek el ne vegyek a kirán 
dulók kedvét attól, hogy kirándulási! 
kat megismételjek, vagy másoknak i i 

ajánlják az ilyen járm.ün tett kirándulást 
Leguióbb egy nyaralótársasáj. 

tette meg az utat a Steyerházakig 
autón, hogy ott elgyönyörködjék a 
kilátásban és elvezze a magaslati 
levegőt néhány órára. Ezért az utén 

az egyik kőszegi bérautófuvaro2Ó 10 
azaz tíz pengőt kert. Elismerjük, hogy 
a hegyi ulon a I ocsi jobban igénybe 
van véve, talán több üzemanyagot is 
fogyaszt mint a sik u'on, de nen 
tartjuk indokoltnak a 10 pengős 
viteldíjat, mert alkalmas arra, hogy 
ryaralóink kedvét a további kirándu 
lasokiól elvegye és hogy nagyon ked 
vezőtlen szinten tüntesse fel váiosunk 
iparosait vagy vállalkozóit, akik i 
nyaralókkal leginkább eiintkeznek 
Nem szabad a nyaralókat kihasználni 
es annyit kérni tőlük teljesített szol 
gálatainkért, amennyit belőlük „kíné 
zünk*. A halóságnak, amelyik nagy 
fáradtsággal es áldozattal teremtette 
meg az autók iiár, dúlások lehetőségét, 
volna a kötelessége az, hogy az ilyen 
túlkapásokat lenyirbálja és megakadá-
lyozza vendégeink túlzott kihasználásai. 
Talán meg lehetne állapítani mennyit 
kérhetnek a bérautófuvarozók egy 
utért a Steyerházakhoz, vagy a 
Hörmannforráshoz, de semmi esetre 
se nézze téllenül a hatóság azt, hogy 
a maguk kénye- kedve szerint állapítsák 
mtg a vi' el dijat, ugy hogy a kirándulni 
szándékozó attól koldul. 

Ajánljuk ezt a városi hatóságok 

szíves figyelmébe. 

fl legjobb magyar és osztrák teniszjátékosok 
mérkőznek szeptemberben Kőszegen. 

A Kfs.egi Sport Egylet egyik régi 
4s legtöbb eredmenyt felit utaiott szak-
osztálya: a tenniszszakosztály. Ennek 
a szép sportágnak kőszegi n üvelő 
a m.ultban nagy< n szép eredmenyekei 
értek el és sikert sikerre halmozlak 
Az utóbbi időben szélszóródott a KSE 
reves tenisz-gárdája, ugy hogy a 
csapat a bajnokságban sem veti részt 
Az idei szezon megindulásával Somit 
Bertalan szazados, a szakosztály tettre 
kesz és ügybuzgó elnöke újra meg 
szervezte a teniszszakosztályt, még 
pedig az idei évben jórészt fiatai 
erőkből, akiknek folylon javuló formája 
a legszebb reményekre jogosit. 

A KSE szereplese a bajnokságban 
már az első évben is sikert hozod. 
Az újonnan megalakított együttes 
nagynevű ellenfeleivel szemben is 
olyan jól szerepelt, hogy végered-
ményben harmadik helyezesi nyertek. 
Ez a helyezés annyit jeleni, hogy a 
KSE d bajnokság következő fordulóin 
u I. osztályban fog szerepelni. Hogy 
a kőszegi együttes tehetseges es tud 
eredmenyt felmutatni, azt mi sem bizo 
nyitja jobban, mint az a tény, hogy 
a bajnokcsapattal a Szombathely 
SE-vel döntetlenül játszott. A tavaszi 
szezon folyamán tehetségkutató ver 
senyt is rendeztek, amelynek ered 
ményeképpen két fiatal játékos részt 
veti a budapesti testnevelési főiskolán 
rendezett tenisztanfolyamon. A két 
játékos a héten érkezeit vissza Kő 
szegre. 

A szakosztály működéséi most 
is friss pezsgő élet jellemzi. Hat játé 
kossal részivesz a Győr—Pápa és 
Kőszeg városok közölt rendezendí 
serlegmérkőzésen, amely 6— ö- g zajlik 
le. 8 án szombaton Kőszeg—Győr 
váioiok közötti küzdelem keiül sotra. 

18 és 20-án a szombathelyi MAV 
által rendezett nagyszabású tenisz 
versenyen ir.dul a KSE teniszgáidaja. 

Szeptemberben rendezi meg a 
>zakosztaly legnagyobbszabásu verse-
nyét, amelyen Kőszeg és Vasmegye 
bajnoksága döl el. A versenyen indul 
nak a legjobb osztrák és magyai 
latekosok, ugyancsak résztvesznek a 
küzdelemben a kerület legjobb játékosai 
is. Az osztrákok közül az osztrák 
ranglista 1, 4 és 5-ig helyezettje, a 
magyarok közül Kehtl ingésa legjobb 
magyar játékosok indulnak a küzde 
lemben. 

A nagyarányú küzdelmek, amely-
hez foghatót Kőszegen még nem ren-
deztek, szeptember 18—20-án folynak 
le. — 

Mi újság volt 50 esztendővel ezelőtt 

Szemelvények a Kőszeg és V idéke 

1882 aug. 6 1 s z á m á b ó l . 

A vezércikk „Kellett ez nekünk 
cim alatt a legutóbbi városi közgyűlés 
eseményeiről számol be. .Nemrég ideje 
annak, hogy ugyancsak lapunk hasáb-
jain adtunk kifejezést a városatyáink 
között levő folytonos súrlódások sulyos 
következményei fölötti aggodalmunk-
nak; ráutaltunk, hogy nem a civakodó 
személyek, hanem a nagy közönség 
fogja e súrlódások keserű levét meg 
inni, mit jósoltunk, mitől a jobb 
erzelmüek rettegtek, az bekövetkezett. 

A folyó hó harmadiki városi köz 
gyűlés minden időre sötét folt leend 
varosunk közigazgatásának történeimé 
oen, meri ekkor esett az az erény, 

s személyi gyűlöletnek áldozatául 
ekkor mondta ki a váiosi képviselő 
testület egy bizonyos része, csak 
igénytelen ft rmaiságokra támaszkodva 
városunk páratlan buzgalmu, erélyes 
es tiszta jellemű polgármesterere 
„feszítsd meg* el s mélyen sérteti 
nemes önérzetétől kénytelenittetve 
akkor mondott le azon állásról, melyrt 
nálánál méltóbb férfi városunkban 
nincs, s melyen nálánál méltóbb alig 
volt; ezt legkonokabb ellenfele is b 
fogja ismerni s be kell ismernie, ha a 
lelkiismeretnek csak mákszemnyi tisz 
tasaga is van". 

Ezt követőleg hosszasan ad még 
felháborodásának kifejezést a cikkíró 
majd a következőket mordja : Fügh 
nem szorul dicséretünkre s igy nem is 
Ithet czélunk neki Hymnuszt zengeni 
dicséiik őt jellemes teltei s azon teny 
hogy városi közigazgatásunk rozzant 
szekerét nen csak a legvastagabb téve 
dések tömkelegéből vezette a rendes 
egyedül törvényes kerékvágásba, hanem 
azt olyan karba helyezte, hogy eshe 
tőleges utódjai, fejtörés nélkül alhat 
nak rajt' és ihatnak rajt'. Tehát nem 
csak az elhanyagolt külsejű városi 
üléstermet s ablakainak redőnyeit fes 
telte ki, hanem a város érdekebei 
annyit s olyat, mennyit s minőt egy 
utfdja sem fog tehetni s ennek fejében 
nem szavaznak neki ugyan bizalmat-
lanságot, hanem azt indítványozzák, 
hogy .nem szavazunk neki bizalmat"." 

Továbbra is hasonló tenorban 
folytatja a cikkíró a képviselőtestület 
tagjai elleni támadását majd cikké: 
eyry költői fordulattal következőképpen 
fejezi be: Szegény város, nem az 
ellenség, önfiad vágja sebed. 

Rossz időket élünk nehéz napok 

[ jainak 
Légy oltalma Isten Kőszeg vá 

[rosának". 
Hirek: Fügh Károly polgármesterünk 

nek a polgárság bizalmat és köszöneté 
óhajtja kifejezni s e czélból — mint 
halljuk — ma vasárnap délután három 
és fél órakor a Bálhaz nagytermében 
népgyűlést, és este kilenc órakor 
liszteletére fáklyás-zenét rendez. 
J j A vasulügyben e hó harmadikán 
í választmány gyűlést tartott, mely 
alkalommal Teuchtmann mérnök az 
összes mérnöki táblázatokat és költ 
ségvetést átadta. Az üzletek vezetésével 
Szajbély Gyula, Vidt Géza, Eckei 
Károly, Czeke József, Polzelberger 
Károly, Dr. Waisbecker Antal és Dr 
Stern Pál bízattak meg. A választmány 
a minisztériummal és a Deli Vasúttal 
alkudozásba lépett. Az építészeti mun 
kákra nézve az ajánlatok kihirdetése 
határoztatotl; ajánlatok legkésőbb f 
évi szeptember hó l-ig beterjesztendök 
miulán ezek ugyan e hó hatodikán 
végleg elintéztetni fognak. Elhatároz 
látott továbbá, hogy ezentúl minden 
hó első szerdáján az igazgatóság 
gyűlést tartani fog. 

Tánc, tánc, tánc... 
Az elmúlt évben ezzel a cimmel 

akciót indítottunk lapunk hasábjain, 
hogy kifejezést adjunk annak a köz 
óhajnak, amely Kőszeg nyaraló és 
üdülőváros részére szórakozási lehe-
tőségeket követelt. A kőszegi fiatalság 
néhány agilis tagja nehézségektől 
vissza nem riadva megszervezte a város 
közönsége és a nyaralók körében ezt 
a mozgalmai, amelynek eredménye 
képpen a kőszegi nyaralók az ifjúság 
rendezésében minden szombaton ke 
délyes táncestére gyűllek össze az 
Elité kávéházban, majd később a 
Strucc szállóban és ezek az összejö-
vetelek mindenkor a teljes siker jegyé 
ben, a legjobb hangulatban zajlottak 
le. Mindezek ellenére, a kávéház tulaj 
donosa kijelentve, hogy nem találja 

nemes jóindulat, megférhetetlenségnekl meg számításait, nem bocsátoita többe 

a fiatalság rendelkezésére helyiségét 
ugy hogy a fiatalság a Struccbas 
szórakozott tovább, változatlan jó-
kedvvel. 

Ugylátszik azonban, hogy a szá-
mításokba valami hiba csúszott az 
elmúlt évben, mert a kávéház tulaj-
donosa az iden olyan táncengedélyért 
folyamodott, amelynek éitelmeben 
hetenként kétszer tarthat táncot a 
kávéház helyiségeben. 

A belügyminiszter az engedélyt a 
kerület országgyűlési képviselőjenek 
közbejárására megadta és amint a 
korzón elhtlyezett hatalmas 1,'ibla hír-
deii, a kávéházban hetenként kétszer, 
szerdán és szombaton, tánclehetőseget 
talál a közönség. 

A számításokba azonban ismét 
egy hiba csúszott. A táncoló közönség 
megszeivezése, amit az elmúlt évben 
a fiatalság nehany tagja iá;ott el, 
ezúttal elmaradt — nem az ő hibá-
jukból — s igy a legutóbbi táncos 
szerdán a tánc iránti érdeklődés — 
enyhén szólva — lanyha volt. 

A számításoktól eltekintve, csak 
örömmel üdvözölhetjük a kávéház 
tulajdonosának életrevaló akcióját, aki 
nem kímélve költséget és fáradtságot, 
alkalmat kíván nyuj'ani a város közön-
ségének és a nyaralóknak aria, hogy 
családjukkal néhány kellemes órai 
töltsenek el. Állandóan kaptuk a 
panaszos leveleket, amelyeknek írói 
hangoztatták, hogy Kőszegen a nyara-
ószezonban semmiféle szórakozási 
lehetőség nincsen s most, amikor 
Kívánságuk teljesedett, a sulyos áldo-
zatokkal megszerzett táncleht tőség 
ugyanennek a közönségnek a reszvet-
ensége miatt kénytelen megszűnni. 

A város érdekeit szem eiőtt tartva, 
elkérjük a v^ros közönségét és nyara 
tóvendégeinket, ho^y karolják fel a 
kávéház tulajdonosának ezt, az ő 
érdekükben indított akcióját es láto-
gassák nagyobb számban a jövőben 

kávéház táncestéit s ne vonja ki 
magát ezen úgyszólván városa iránti 
Kötelesség alól az u.n. „felsőbb tíz-
ezer" sem, amely legutóbb is emeleti 
nelyiségeiben rendezett olcsó zártkörű 
táncestét. 

Reméljük, hogy a város érd kében 
lett ezen felhívásunkat a város közön-
sége megszívleli és a nyári szezon 
hátralevő reszeben újra olyan hangu-
<itosak lesznek a táncestek, mint 
amilyenek az elmúlt évben voltak és 
akkor nem fogunk olyan kijelenteseket 
lallani, mint amilyen egyik nyaraló 
lett hozzánk intézett levelében, amikor 
azt irta: „minek jöjjek Kőszegre nya-
ralni, hiszen este 9 órakor otthon is 
efekhetem". 

Farsang után böjt. 
Rendesen vezetett gazdaságokban 

vetésforgóban követik egymást a 
növények a szántóföldön, hacsak nem 
szabadgazdálkodást folytat a gazda, 
amikor a piaci helyzetnek megfelelő 
sorrendben termeszt növényeket. De 
még az ilyen szabadgazdálkodásnal 
sem következhetnek a növények akár-
milyen sorrendben, pld. őszi kalászos 
után őszi kalaszost ekkor sem szabad 
vetni; kapások, vagy takarmánynö-
vények itt is valtogalják egymást 
kalászosokkal. Erre azért van szükség, 
mert a külömböző talajmüveleteket 
csak akkor tudjuk idejében és meg-
elelően elvégezni, ha a növények 

egymásutánjában bizonyos változa-
osság van, de szükseges a vetésforgó 

azért is, hogy időt adjunk a talajnak 
a beéredésre. 

Fontos a vetésforgó a gyomirtás 
miatt is, mert kapások, vagy takar-
mánynövények beiktatasa teszi lehe-
ővé más növény alatt elszaporodott 

gyomok kiirtását. 

A legfontosabb azonban a külön-
böző növényeknek az a tulajdonsága, 
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hogy a talajt különbözőképen hasz 

náljak ki. Egyesek csak a talaj felszí 

iiti öl táplálkoznak, mások gyökérzete 

niéiyebbie hatol, a kalászosok főképen 

a talaj foszforsavát veszik igénybe, ? 

répa pld. a foszforsav mellett a káli 

iiant is támaszt különleges igényeket 

Egyben azonban megegyeznek a ka 

pások és takarmánynövények, hog\ 

a talajból igen sok növényi tápanyagot 

v o n n a k ki. Fokozottabb mértekben 

áll ez ebben az évben, amikor minden 

kapás, mordhalnánk az egész ország 

b a n rekord-urmést igér. Ezért még 

ha istállótrágyáztuk is a kapásokat, 

az utánuk kővetkező kalászosok alá 

ne mu la s szuk el a szuper foszfáttal 

v a ' ó müirágyázást, ha pedig a kapások 

csak légtbben kaplak istállótrágyát 

ugy a kalászosok műtrágyázásáról n ég 

fokozottabb mértékben kell gondos 

kodn i . 

V á r h a t ó i d ő j á r á s a k őve t ke z ő 

24 ó r á ra : Élénkebb északnyugati szél, 
több helyen eső, néhány helyen zivatar. 
A u.merséklet nyugaton kissé emelkedik 
Egyelőre xultukozó időjárás. 

Ezüs tmise . Dr. Várkonyi F'dé 

teo!o«.iai tanar, a budaptsti Pázmány 

Peur Tudom; ny Egyetem ielkeszt 

síb. folyó ho 13-án 9 órator tartja 

ezüsmosejét Kőszegen a Jézus- Szive 

templomban. 

A Kormányzó köszönete Takó 
Irénnek. Nemetnne Takó Irén lt gutóbb 

ej.) . magyar daln üvet ajánlotta fel a 

Kor nányzonak szü.etésnapja alkalmá-

val, aki most a főispán es a vátos 

poiK rmestere uijan köszönetét fejezte 

ki T.ikú Irtnnek figyelmééit. 

Személy i hir . P. Geretzky József 

S.V D az. launi I 5e Tarsasága osztrák 

es magyar lariomanyanak főnöke P 

Zimits Mihály S V.D eddigi bud itétényi 

I St álhelyMlC Kőszegre a Sztnt 

Imre Missziós Szemináriumba prokura 

toii és nepmisbzionáriusi minőségben. 

A budatetenyi Názáret Misszióshál 

tov.: bra is a rend birtokában marad 

és a rend céljait szolgaija. 

A Kőszegi Kat Kör közgyűlése. 
A Kösxcgi Kat. Kör folyó hó IV-éa, 

szerdán déluián 6 órakor rendes köz-

gyü.est tan sajat helységeiben, melyre 

a Kör tagjait ezennel meghívja az 

elnökség. A közgyűlés napirendje: 

elnöki jelentés, litkari jelentés, pénz 

tárosi |elentés, indítványok. 

A Kőszegi Szt. Erzsébet Kór 
ház és Szana tó r i um Egyesület 
(azelőtt Kőszegi Betegházegyesület) 
módosított alapszabályait a belügy-
min i s z te r láttamozta. 

Kőszeg város adománya a 
Mattyasovszky emlékműre. Az 
„Esztergom és Vidéke" közli az alábbi 

hirt : Kőszeg szab. kir. megyei város 

1W) Pengőt adományozott Maityascv-

s^ky emlékműre a következő indok-

lav-,1: a képviselőtestület tekintettel 
a bencésrenddel fennálló több évszá 

wd js kapcsolatra és azon körülmény 

re, hogy néhai Mattyasovszky Kasszián 

fiatal éveiben a helybeli gimnázium 

latira is volt, kedves kötelességének 

tartotta, hogy a nevezett emlékére 

'elállítandó emlékműhöz megfelelő 

hozzájárulást állapitson meg és utaljon 

— Mint értesültünk az emlékmű 

mór készen áll s rövidesen végleges 

döntés lesz elhelyezésének kérdésében 

Szi lvatermelók f igye lmébe ! 
S v á j c b ó l nagy érdeklődes mutatkozik 
a magyar magvaváló szilva iránt. Azok, 
akiknek nagyobb magvaváló szilvatet 
mésre van kilátásuk, jelentsék ezt be 
l e v e l e z ő l a p o n Baky András külkeres 
ktdelmi hivatali felügyelőnél, Kőszeg 
Ciiernel-u. 2. 

Halálozás. 
Súlyos gyász érte ifj. Seper Ferenc 

építési vállalkozót és hozzátartozóit. 

Mult csülöitőkön ülte meg esküvőjét 

s rákövetkező hétfőn édesapja, id 

Seper Ferenc kőműves pallér tragikus 

hirtelenseggel meghalt. A tO éves 

embert szívszélhűdés ö l t eneg . Teme-

tése szeidán volt a halottas háztól 

nagy részvét melleit, koporsóját barátai 

vitték vállukon a sírig. 

H a l á l o z á s . Kedden kisérték 

u 'o 'só útjára Szárnyas Józs« fnét, Szár-

nyas József villaryte'tpi gépész fele 

segét. Temetése i/ánt nagy részvét 

nyilvánult meg. 

Conco r d i a d a l á r d i s t á k . Kedden, 

e hó 11 en este a rendes idfben és 

helyen rrinderki jelenjen meg fontos 

rr egbeszélés végett! 

Nya r a l ó k f i g y e l m é b e ! A város 

idegenforgalmi hivatala f. hó 11-én, 

keddtn délután 6 órakor bemutatja Í 

város nyaralóinak p várcs történelmi 

nevezelessegeit és a muzeumot. Talál 

kozás az tmiitelt időben a Szent-

háromság szobornál. Ugyancsak a 

város idegenforgalmi hivatalának ve 

vetésében folyó hó 13-án, csütörtökőr 

reggel 7 órakor kirándulás lesz Írott 

kőre és Siájethazakhoz. Gyülekezés a 

Szentháromság szobornál. Akik a S'á 

jei házal nál ebé d m akarnak résztvtnr.i 

jelentkezzenek legkesőbb f. hó 12-ig 

a városháza 21. sz. szobajában. Egy 

teríték ára 150 P (leves, kirántot 

csirke körettel, kinyér és tészta). Ai 

idegenforgalmi hivatal kéri a szállás 

adókat, hogy mind a varosbemutatói 

mind a kiiandulást közöljek nyaralt 

vendegeikkel. 

Ke r ékp á r o sok f i gye lmébe . Fel 

hivjuk az érdekellek figyelmét, arra, 

hogy a Kőszegi Rendőrkapitányság t 

közlekedési kihágásokat a fennálló 

r< ndelkezesek érieimeben szigo:ubban 

kezeli s tiltott utakon ketékpározókió 

a kerékp irt elkobozza — tekiniei 

nélkül aira, hogy az ő tulajdonukat 

képezi-e — s a tárgyalas lefolytatá 

sáig őrizetben tartja. 

F i gye lmez te t és a s zü l őkhöz . 

Azismetelten elhangzó panaszok szerint 

a kőszegi tüzollósag locsolóautójái 

munka közben állandóan gyermekek 

követik, akik felkapaszkodnak rá, vitetik 

rt agukat, majd hirtelen leugrálnak. Már 

több izben előfordult, ho^jy ilyen 

hirtelen leugró gyereket majdnen 

elütött egy arra haladó rrotorkerékpát 

vagy autó és esik a vezető lélek 

jelenlétének volt köszönhető, hogy 

szerencsétlenség nem történt. Felhívjuk 

a szülők figyelmé', hogy saját érde 

kükben szigorúan tiltsák meg gyer-

mekeiknek a locsolóautóra való fel-

kapaszkodást. 

Mától kezdve minden va-

sár- és ünnepnapon t á n c 

az Andalgóban. 

A .Kőszegi Alt. Temetkezési 
Segé l y egye s ü l e t " 2 elhall tagja után 

a 175. és 176. sz. szelvényekre esedé 

kes segélydijak beszedésére aug 

hó 9-én d. u. % 2 órakor pénztári órát 

tart. — Uj tagok 7 j4 óra utáni időben 

felvétetnek. 

A t é r z enék kezdete ezentúl este 

pontosan órakor van. 

Anyakönyvi hírek az elmúlt 
hé t rő l . Születés e héten nem volt. — 

Házasság: Rosta László—Hauer Ka-

rolin, Lakihegyi Alfréd—Németh íren. 

— Halálozás: Tompeck Éva 5 hóna 

pos, bélhurut, Szárnyas Jánosné 40 

éves, vesegyulladás, Seper Ferenc 60 

éves, aortatágulás, Haramia László 

29 éves, agyhártyagyulladás. 

Az OTI tanonc kirándulása, 
mely ma, vasárnapra volt tervezve, 

elmarad es a jövő vasár- és ünnep 

napokon lesz megrendezve. 

A kőszeg i Evang . Nőegyesü-

let szokásos nyári keni mulatságát az 

elmúlt vasárnapon tartolta meg. Dacára 

a kellemetlen időjárásnak megállapít 

hatjuk, hogy a kerti mulatság erkölcsi 

és anyagi sikere túlhaladta az elmúlt 

évit. A Nőegyesület vezetősége ezúton 

mond hálás köszönetet mindazoknak, 

akik sütemény s egyebb ajándéktárgy 

adományozásával és felülfizetésekkel 

lehetővé tették azt a sikert s ezálta 

özvetve a szegényeket megsegítő 

ügyet támogatták. Nagyszerű hangú 

latot teremlett s a sikert nagy mérték 

ben emelte a kis Tolmácsy Laci 

művészi szereplése. 

E lu taz tak Kőszegrő l a győr i 

cserkészek. Az Andalgónál táborozott 

cserkészcsapatok mind befejezték tá-

borozásukat és hazautaztak. A győri 

vizi-cseikészcsapat, amely legutóljára 

érkezett Kőszegre, hétfőn fejezte be 

táboiozását s visszautazott Győrbe. 

F i l léres vona t Szegedre . A 

MÁV vezetősége a szegedi ünnepi 

játékok alkalmából aug. 15-én filléres 

gyorsvonatot indit Szegedre. Jelent 

kezeseket felvesz és jegyeket kiad a 
Kőszegi Takarékpénztár menetjegy-

i i o d á j a . 

Fi l léres vona tok a Ba l a t on ra 

A közeli varosokból gyakorik a filleres 

vonatok a Balatoni füide'kre, amelyek 

azonban a kőszegiek szén pontjából 

nem bírnak kellő jelentőséggel, mert 

visszafelé nincsen csatlakozásuk Kő 

szegre Ezt a sérelmes állapotot akarja 

megvaltoziatni a Kőszegi N E. veze 

tősége, amikor a MAV igazgatósághoz 

azzal a kérelemmel fordul, hogy 

visszafelé i r d l s ák korábban a fillére-

seket, hogy azok Szombathelyen el 

érjék a kőszegi vonatot. 

Dormérés. Kitűnő vörös 
hort n.er W e i g l J ó z se f Sz ige t utca 
30. sz. alatt. 

1 fillér 
üvegenkint a 

" P A R A D I C S O M B É L K U P A K " 

amely kötözés, ragasztás, nélkül rögtön 
oly légmentesen tapad, hogy nem kell 

D U N S Z T O L N I 

Kapható Kőszeg minden füszerüzletében. 

Gyártja : Kienast es Biiuerlein, Budapest 
Gyár: IX, Soroksári ut 108. 
Központi iroda: Szvetenay-utca 21 

Az ács- és k öm i ve s i p a r b an , a 
munkabérmegállapitó bizottság állal. 

Kőszeg város területére megállapított 

legkisebb munkabéreket — a felszó 

lalások figyelmen kivül hagyásával—, 

az Iparügyi miniszter jóváhagyta. — 

Az órabérek Kőszegen : 1. ács és kő-

műveseknek a felszabadulástól számi 

tott két éven belül 44 fillér, 2 

ugyanazoknak két éven tul 48 fillér 

8. férfinapszámosoknak 26 fillér, 

4. nőknek és 16 éven aluli fiatalko 

ruaknak 20 fillér. Ez a határozat hét-

főn, 10 én lép életbe. A rendelkezés 

nek megszegése kihágást képez. 

A jövőheti térzenék műsora: 
S z e r d a , augusztus 12-én : 1. Komzák : 

Albrecht főherceg induló. 2. Alraum: 

A királynő őrsége, nyitány. 3. Ziehrer: 

Mondák a Dunáról, keringő. 4. Kiiment: 

Mikiegér álma, jellemdarab. 5. Kováts 

F. air . : Irredenta dalok. 6. Buday : 

Egyv. a „Kék postakocsi" ból. 7 

Schneider: Hildegard induló. Pén tek , 

augusztus 14 é n : 1, Strizl I . : 4-es 

honvédok indulója. 2. Kéler B . : 

Katonaélet, jellemkép. 3. Schneider: 

A külváros gyermekei, keringő. 4 

Ziehrer: „Boshaft" polka. 5. Kováts 

F . : Verdi műveiből. 6. x x : Elmúlt 

idők emlékei. 7. Dostal : Vig zene 

szóval, induló. Térzenék kezdete esie 

8 30 órakor. Vezényel Kováts Ferenc 

városi karnagy. 

S z a n d á l o k és igen praktikus 

tartós nyári cipő kapható a Freyberger 

Sándor cégnél! 

N a g y s z a b á s ú tekeversenyt 

rendeznek a frontharcosok. Sok értékes 

versenydij lesz, többek között kerékpár 

is. Természetesen bárki, nem front-

harcosok is résztvehetnek. A vetseny 

aug. 14, péntek este 6 órától 23-ig 

este 8 óráig tart a Mayer vendéglőben. 

15 én pedig snapsili verseny lesz 

értékes dijakkal a Bálházban További 

részletektől a falragaszok adnak fel-

világosítást. 

Á r okba z u h a n t egy motorkerék-

pá ros Nagygencsen . Könnyen vég-

zetessé válható szerencsétlenség tör-

tént vasárnap este a nagygencsi 

vasútállomásnál. Faller János szom-

bathelyi kereskedő motorkerékpáron 

egy utasával Kőszegen járt. Este tértek 

vissza s amikor a nagygencsi vasúti 

átjáróhoz értek, egy személyautó előzte 

meg a motorkerékpárt és ettől nem 

vették észre, hogy ugyanakkor jön át 

a Szombathely felől jövő személyvonat. 

Fallernek már nem volt ideje arra, 

hogy a kerékpárt leállítsa, hanem 

ehelyett a kormányt foiditotta el és 

így történt, hogy a motorkerékpár 

utasával együtt az árokba fordult. A 

két utasnak nem történt komolyabb 

baja, mindössze kisebb sérüléseket 

szenvtdiek, de a motorkerékpár 

alaposan megrongálódott. A szeren-

esetlenséget az idézte elő, hogy a 

vasúti átjárónál nincsen sorompó, az 

állomás épületétől nem láthatták a 

Közeledő vonatot. Faliéra szerencsét-

lenség ügyében panaszt tett a MÁV-nál. 

Le zuhan t a fá ró l f aszedés 

k ö zben . Súlyos szerencsétlenség tör-

tént hétfőn délelőtt. Engelmayer Károly 

kőszegi lakós fát ment szedni az 

erdőbe. A fiatal gyerek az Andalgó 

körül felmászott az egyik fára, hogy 

száraz galyat törjön le. A körülbelül 

hat méter magas fán aztán elvesztette 

egyensúlyát s lezuhant. Olyan szeren-

csétlenül eseit, hogy összetörte magát. 

É'tesitettek a mentőket, akik beScálli-

'olták a kórházba, ahol Vukán Ferenc 

dr. főorvos kezelés alá vette. Meg-

állapította. hogy bal karját, bal lábát 

eltörte s ezenkívül súlyos agyrázkódást 

szenvedett. Állapota súlyos és élet-

veszélyes. 

É les l övésze t . 1936. évi augusztus 

hó 17, IS. 19, 2 , 27, 29, sztp ember 

hó 2, 3. és 4-én 6 órától 12 óráig 

Kőszegdoroszló észak, Cák község, 

Cáki erdő, Irányhegy (Zeigerberg), 

Pogányi borpincék, Gulner malomtól 

nyugatra lévő forrás közötti területen 

éleslövészet lesz. A Kőszeg—Kőszeg-

szerdahelyi ut is le lesz zárva. Az 

erdekeit lakosságot a kőszegi állomás-

parancsnokság ezúton is figyelmezteti, 

hogy a jelzett időben és veszélyeztetett 

területen a saját érdekében senki ne 

tartózkodjék és hogy a helyenként 

felállított biztonsági örök utasításainak 

mindenki vonakodás nélkül eleget 

legyen. 

F e l h í v j u k háziasszony olvasóink 

figyelmét lapunkban megjelent buda-

pesti Bélgyár szenzációs készítményére 

a Paradicsom Bélkupakra, amely kö-

tözés, ragasztás nélkül rögtön oly 

légmentesen zár, hogy nem kell dunsz-

tolni. Minden eddigi módszernél biz-

tosabb és olcsóbb. Kereskedőknek, kilc 

a terjesztéssel városunkban foglalkozni 

kívánnak, engedményt nyújt a gyártó 

cég. 

Zenésmulatság a kőszegi já-
r á s b a n . A kőszegi szolgabírói kiren-

deltségtől nyert értesülés szerint e 

héten a kőszegszetdahelyi leventék 

kértek engedélyt zenés mulatság tar-

tására. — 

Használt, de jókarban levő 

összecsukható vaságy 
megvételre kerestetik. C i n a kiadóban. 

HÍREK 
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4. Kőszee és Vidéke 1936. au,:us7tus g. 

A kaliforniai palzstetdnek 
ná lunk két nemzedéke jelentkezik 
Az első nemzedék tavasszal 
május végén junius elején látható 
második pedig augusztus második 
felében vagy szeptember elején. Tavaly 
ez a második nemzedék püdáu'szép 
tember 4—5-én rajzott tömegesen f 
fiatal rajzó paizstetvekel tömény nyers 
nikotinnal irthatjuk kiadósan, ha az1 

addig alkalmazzuk, mig azok mozog 
nak, vagy ha már meg is tel* p dtek 
de még paizsuk fehér szinü Ilyenkor 
mé% a gyengébb nikotin tartalmú p-.-r 
mellével való permetezéssel is elpusz 
tilhatók. Ha egy hektoliter vízben 
felo'dunk 1 kg káliszappant és ebbe 
JO» gim tömény nyersnikotint öntünk, 
akkor ez már elég erős lesz a fiatal 
palzstetvek irtására. A fő az, hogy '<• 
fertőzött hkat bőven permetezrük 
hogy a paizstetvek a permetlében 
Jól megázzanak . A fiatal újszülött 
paizstetvek citromsárgák,porszem nagy 
ságuik es vigan mászkálnak közvetlen 
az anyjuk körül. Messze nem távoz 
nak az anyától. Rövid ideig t.art a 
mászkáló állapot, azután letelepednek 
kis kerek pai' ot építenek testük fölé 
Az iiyen l«»t »l. v dett állat többet nem 
mozdul a h* Ivéből. A fehér pi iz ' 
eleinte taz-i szövésű, majd sürü szö 
vedeket al^o' Később a fehér paizs 
megszilrktil, majd megfeketedik, Ekkor 
már ttije-en ko npakt eg -szet k^pez 
melyen keresztül a nikotin nem fer a 
testéhe?, tehát az. ajánlott töménységű 
permetlével nem irtható jó eredménnyel 
igyekezzünk kiirt mi a fiatal kaliforniai 
paizstetvek t addig, mig piizsuk men-
nem feketediK. A fekete piizsu tetves 
irtását hal isszuk inkább kora tavaszra, 
mikor az átielelés alatt megtizedeli 
állatokat a rügyfakadás előtti perme 
tezessel iri harjuK és pedig vagy tét * 
higitásu mészkérlével, vagy erósebb 
hatású gyű nö'csf ikarboliniu n 10°/«- o^ 
hígításával bőven permetezve. — 

„Növényvédelem". 
A v dek.zOs természetesen csak akkor 
lesz eredményes, ha kivétel nélkü. 
mirdenki megteszi a kötelességét Ez 
a veszedelmes kártevő jelenléte most 
gyümölcséréskor az almakon messziről 
is látható piros foltokról, amelyek 
köz p.'n világossárga pontocska van, 
könnyen megállapítható. 

Betörés Csütörtökről péntekre 
virradó ej jel 12 es 2 óra között isme-
retlen tettes, vagy tePes-k betörtek 
az Elité kávéhazban alkalmazott kávé-
főzönő la<ásába és onnan ruhát, pénzt 
és ékszereket vitteV el. A rendőrség 
a nyomozást megindította és reméljük 
nagyobb sikerrel fogja befejezni, mim 
két évvel ezelőtt, amikor ugvanezen 
helyisegből a kávés 19 üveg tokaj 
borát es egy evvel ezelőtt, amikor az 
egyik pinc r ruháját, pénzét és takarék 
könyvét vittek el ismeretlen tettesek 
Eztn utóbbi két betörés te'teseit 
ugyanis nem sikerült a rendőrségnek 
kinyomoznia 

Laptársunk, a Sopronvármegye 
kiválóan vjkerülr auocar tár^asutazá 
íokat inditott el a Orossglocknerra. 
VeUncebe és a Dolomitokba. A 
„Sopronvármegye" utazásai nepszerü 
részvételi dijak mellett tehetők meg 
modern, kényelmes kocsin, elsőre^d i 
ellátással és szállással. Kérjen pros 
pektust az alant fMsorolt úszásokról : 

Dolomitok- Velence- Gardát6- Déltirol-

Salzburg Augusztus 14 25-IR. 12 nap. Rész-

vételi dij P 340 

Uta lás Dél-Dalmáciában. Ane. 2*»- szept 
8-lg 15 nap Készveteli dij P 3»>5--

Utazá i a Dolomitokban és Deltirolban 
AUR. 26—31-ig (1 nap. Részvételi dij P 168 

Utazás a Karintia-I tavak körül. Aug 
81- szept. 3-lg. 4 nap Részvételi dij P 

Utazás a Salzkammergutba S/eptember 
1 —S-ig. 5 nap. Részvételi dii P 98 -

- A részvételig dijak Soprontól Sop 

Sport. 
KSE Agvteritőgyár— Kapuvári 

SE 3 : 0 (1:0). A KSE Agyteritőgyá 
vasárnap a Kapuvári SE-t látta ver 
dégül. A mérkőzésből a kőszegi csa 
pai került ki győztesen. A mérkőzés 
i KSE fö'énye jellemezte, a győzte: 
gó'okat Keszei szerezte meg a hely 
csapatnak. A játék nagyon alacsony 
aivón mozgoit, mert a vendégcsapa 
fegyelmezetlen játékával megakadá 
yozta, hogy a kőszegi együttes iskola 
látékot produkáljon. Jellemző a játék 
képére, hogy Molnár biró, — aki a 
Küzdelmet közmegelégedésre vezette 
la — két játékost kiállított durvaságuk 
niatt. A gólarány nem fejni ki kellő 
nértékben a mu'atolt erőkülömbséget 

A Kőszegi Sport Egylet újra 
benevez a ba jnokságba . A kőszegi 
Sport Egylet vasárnap délelőtt saját 
<lubhDlyiségében játékosértekezletet 
'arto.t, amelyen a KSE játékosai teljes 
számban megjelentek. Kőhalmi Márton 
ilelnök felhivta a játékosokat: a baj 
noki küzdelmek során minden erejük-
kel arra igyekezzenek, hogy a város 
szineit sikerrel képviseljék Az értekezlet 
folyamán Kőhilmi M árion bejelentett" 
hogy a Football szakosztály vezete 
sé;e Razoni s Sándor tanítót kérik fel. 

Úszóverseny. Hosszú hallgatás 
után újból feléledt Kőszegen az uszó 
sport, amely olyan nagyszerű és szép 
^/delmeket hozott mindig. A KSE 
Úszószakosztálya, amely aránylag méi1 

i.atal gárda, nagyszerű uszó és vízi 
50IÓ formában van. A szakosztály 

vezetősége mindent elkövet, hogy a 
közönségnek szép és sportszerű játé 
ot mutasson. Most már csak arra keri 

í vezetőség a közönséget, hogy támo 
gassi ezt a fhta' gárdát. A versenyek 
belépődíjait olyan olcsóra szabta, — 
30. 20 és 10 fillér — , hogy ezt a 
csekély összegei mindenki megfizetheti. 
— M i, vasarnap délután '/j3 órai 
kezdeltel rendezi mew első bemutal 
leozását, amelyre meghívta a jóformá 
ban levő Szombathely Kisok válogatót' 
csapatát. Tudomásunk szerint a KSE 
Ki'ünő összeállításban veszi fel a 
szép sport küzdelmét. 

ronig értendők 
hivatalunkban. 

Érdeklődni lehet kiadó-

Nyomtatvanyait KOszegen rendslje meg 

Értesítés. 
Tudomásara hozem Kőszeg és vidéke 

nagyérdemű közönségének, hogy Kőszegen 

Király-ut 16. sz. alatti 

kőfaragó, szobrász 
es aranyozó-műhelyben 
elvállalok sírkövek, sirszegélvek készitését, 
márvány- es homokkövek átdolgozását és 
csiszolását,betűk vésését, aranyozást továbbá 
mindenféle kepkeretek, úgymint : Blondell, 
briiszeli és florentin uj és antik kivitelben 
való elkeszitesét gyári áron, aranyozott és 
szines facsillarok kcszitéset, valamint temp-
lommunkákat is. A o é. közönség szíves 
pártfogását kéri 

Drescher Ferenc 
kőfaragó, szobrász és aranyozó 

Hivatalos rovat, 
Közhiné teszem, hogy gyümö'cs 

éle külföldre postán is szállítható; 
a feladás ideje minden hét hétfő es 
csütörtöki nap d.e. 11 óra, amikor a 
m. kir. posta- és táviróhivatalban a 
növényvédelmi vizsgálat is megtörténik. 

Vásvármegye alispánjának 7810— 
1936 sz rendelkezése, valamint a 
gőzcséplőgépek használatbavétele és 
<ezelese erdekében 12 533-^2 sz alatt 
ilkotott szabályrendelet alapján felhi 
vom *z érdekelteket, hogy a gőzgépek 
üzembevétele előtt a szabályszerű 
aalósági bizonyítványt kellő időben 
negszerezni el ne mulasszák. Ü je l-
enek arra, hogy a gépek felszereléssel 
es kelezés melleit vétessenek haszná 
atba, minőt és milyen melleit való 
használatot a hivatkozott szabályrendt 
e t ! , 2, 5, b. 7. szakaszai előirnak. 

Felhivom a közönség figyelmét 
u 1936 évi Szent István heti ünnep 
segekre, amelyeknek részJetes prog 
rammja a polgármesteri hivatalban 
ncgleklMhetó. 

Közlöm az érdekeltekkel, hogy f 
Jőzsef főherceg fiuárvaházban a m 
<ir honvédség kötelékébe tartozott, 
vagy tartozó egyének árvái vagy fél 
árvái neveltetésére létesi'e't alapítvány 
helyek közül két alapítványi hely kerül 
u't"ltesre. A pályázati kérvények be 
dási halárideje augusztus hó 3" 

Bővebb felvilágosítást a Városház* 
6 sz szobájában (az iktató hiví talb in) 

leltet kapni. 

ÉrtesPem a város közönségét 
hogy 2 kőszegi m. kir. Hunyadi 
Vtátyás reálnevelő intézet szennyvíz 
isziitójának engedé yezesére vonalkozc 
1031-4 —193o sz. alatti vármegyei 
É'tesites" f. évi augusztus hó 5-tő 

20 ig a városi hirdetési táblán ki van 
függesztve. 

Felhívom mindazokat, akik több 
mint négy év óta Kőszegen tartózkodnak, 
tt a közterhekhez hozzájáiu nak és 
Kőszeg városában illetősegük mind 
ddig elismerést nem nyert, de itt 

illetőséget óhajtanak szerezrt, sajá< 
érdekükben mielő'b, d* legkésőbb 
ugusz'us hó 25 ig jelentkezzenek ; 

varosháza 21. sz. szobájában, ahol e 
érdesben bővebb felvilágosítás nyer-

hető. 

vitéz dr. Nagy Miklós 

polgármester 

Vzletmegnyltás. 
rtesítem a n igyérd ^ ű közönséget, 

hoNy K i r á l y - u t 78. szám alatt 

u r i f o d r á s z 

megnyi to t tam. 

Kérem a n.é. közönség szives pártfogását 

Lintner István 
borbély és fodrász. 

f délcsigát, lerg 
alább 30 mm 

nagassági atmeretben minden mennyi-
seget veszünk ki'ogrammonkint 10 
iiléres árban. Körzeti gyiij-
töt keresünk! A gyüjtesre 
vonatkozó reszletes tájékoztatás nálunk 
megtudható. 

Kőszegi Fenyömagpergetö, Kőszeg. 

Tennisz labdák 0<;szpsf3jrá: S a-
tenger, Dunlop, Continental, Trei.»rn, 
Pírelli és tenniszcip^k nesz rz si 
forrása a Freyberger Sándor cég F" rl 
üzlete. 

Tanoncot felvesz 
VÖlker József asztalosmester 

Kőszeg, Pámer-utca 11 

Köszönetnyi lvání tás . 

Azon számos és jóleső rész 
vét nyilvánításért, melyben felejt-

hetetlen ki-leánvun'< 

É v i k é 

elhunvta alkal nával részesítettek, 
mélységes fa jd i lnuikat a tem-i 
lésen való megjelenésükkel, ill, 
koszo'u'< és virágok küldésével 
enyhitettéV, ezu on mond hálás 
köszönetet 

Tompeck Ferenc 

és neje. 

Köszönetny i lván í tás . 

Mindizon számos és jóleső 
részvétnyilvánitásért, a nelyben 
szeretet t feleségem,ill. tdesanyánk, 
testvérünk, sógornőnk és rokon 

Szárnyas Jánosné 
szül . Ferst ler M á r i a 

elhunyla alkalmával részesítettek, 
különösképpen a villanytelepi 
mérnök írnak, valamint villany-
telep tiszti és személyzeti kará 
nak, továbbá koszorú < s virágok-
ért és mindazoknak, akik a vég-
tisztességén részt vettek, ezúton 
mond hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1936. au<. 6. 

A gyászo ló család. 

Máriacellbe 
Grázba 
Balatonra 
^agy bármely más ho^zu kwándu'ásra 

autóturát 
/állal garancia és o'csó Arak mellet' 

Plechl, Bálház. 

Kiadó lakás. 
2 szobás, konyhái lakás kert-

nasználattal novenber l re kiadó. 
Wúsbecker Jenő-ucr 35. 

lpianino és 1 rövid zongora 
jutányos áron e l a d ó . 

Pf lPP zongorahangoló. 

Árverések. 
\ug. 12-en 8 ó .ikor V isár ér 9 , bútor, 

w 12 én 9 órakor Sáncárok utca 6., 
nutor, gazdasági eszközök. 

• 
Köszönetny i lván í tás . 

Mindazoknak, kik szeretett 
jó férjem, ill. apa, após, testver 
és rokon 

Seper Ferenc 
elhunyta alkalmával jóleső rész-
vétüket nyilvánították, koporsóját 
koszorúkkal és virágokkal diszi 
tettek, a végtisztességen részt-
veitek, különösen a koporsóját 
vivő kollégáinak ezúton mond 
hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1936 aug. 7. 

A gyászo ló család. 

365-1S3*; Fk. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Csoknya? János pápai ÖRvréd >1? rl 

képviselt Bcreczky L A S Í I Ó , ifj Berecztry 
Gábor és Bereczky István lakos javtra 
végrehajtást szenvedő ellen lOOŰ P t <ke 
és több követelés és járu'ekai erejéé a 
pápai kir járásbíróság 193S évi 867. 
végzésével elrendelt kielégítési végrehijttó 
folytan vévrehajtást szenvedőtől evi 
julius hó 16-án lefoglalt 1903 P 50 f re 
becsült ingóságokra a kőszegi kir. JSrás-
biróság ?k . 110»-193fi sz. végzésével az 
árveres elrendeltetvén, továbbá a foglalási 
legyiökönyvb 1 ki nem tűnő más foglalt^i»)k 
javára is, az árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielégítési jo^uV 
ma is fennáll és ha ellenük halasttó hatály* 
igénykereset folyamatba ninc», — vejre-
hajtast szenvedő lakásan, üzletében N KK" 
csömöte malom-épület, leendő megtartására 
határidőül 

1936. év i augusz t us h ó 18. n a p j á n a k 

dé le lő t t 8 ó r á j a 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto-
rok, szekér, sertés és fejőstehenek s evjye» 
ingosánokat a legtöbbet Ígérőnek készpénz-
fizetés mellett el fogom adni. 

Kőszeg, 1936. au^us/tus 2. 

Z a r á n d y Nándor 
kir. b ir végrehajtó. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

- J 
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