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JVCájus SO-i kőszegi OCath. Jíap. 
A kommunizmus bukása után a csonka 

Magyarországon az első katholikus nap Kőszegen 
volt 1921. december havában. Azóta mindsürübben 
rendeztek katholikus napokat a vidéki városokban.' 
Célja ezen vidéki kath. napoknak, hogy a budapesti 
katholikus gyűlésre felmenni nem tudó vidékieket 
is belevonják az általános katholikus mozgal-1 

makba. Ezen mozgalmaknak pedig a célja a 
katholikus öntudat ébrentartása, a katholikusok 
csoportosítása, szervezkedése, hogy valláserkölcsi, 
kulturális, szociális, politikai érdekeiket, jogaikat 
megismerjék és érvényesítsék. A csonka Magyar-
ország lakosságának kétharmada katholikus. A 
katholicizmus a régi nagy Magyarország történe-
tének hatalmas tényezője volt. A katholicizmus 
tette civilizálttá, olvasztotta bele a nyugati kultur-
államokba. A katholicizmus tanította tudományra, 
iparra, kereskedelemre, föidmivelésre a magyart, 
a katholicizmus fejlesztette a művészetet, külö-
nösen az építkezés terén, tanúi ennek a kultur-
hatásnak a kolostorokban készült kódexek, a 
fenséges régi templomok. A 16. század óta bár 
már nem egyedül, de a másvallásokkal versenyt 
fejleszti a kulturát. 

Első egyetemünk a nagy Pázmány Péter 
bíboros prímás alkotása. Az ország tele volt a 
szerzetesek virágzó középiskoláival, a püspökségek 
akadémiáival és szemináriumaival. Az ország fej-
lődését irányító nagy férfiakat állított a magyar 
állam életébe. Zrínyi Miklós tollal, karddal irá-
nyítja nemzetét. Rákóczi Ferenc, a kongreganista 
ifjúból a szabadság hőse lett Széchenyi István, 
a legnagyobb magyar gazdasági irodalmával, nagy 
alkotásaival: vaskapu, lánchíd, gőzhajó, lóver-
senyek, ugy irányította a magyart, hogy kezdtünk 
versenyképesek lenni nyugattal. Deák Ferenc, a 
haza bölcse alkotmányunkat ugy fejlesztette, hogy 
a magyar nemzet a mult század második felében 
a nyugati modern államok nívójára emelkedett. 
Gróf Apponyi Albert az ő nagy tudásával, har-
monikus jellemével, mélységes gyakorlati katho- | 
likus életével dicsőséget, tiszteletet szerez a magyar 
névnek az egesz világ előtt Ha történelem folya-
mán visszatekintünk, azt látjuk, hogy államalkotó, 
nemzet fejlesztő, nemzet fenntartó elem a katho-

likusság e hazában. A kath. nap egyik hivatása 
ezt öntudatossá tenni, hogy önérzetesekké legyünk. 

A modor társadalmi tudományok közül a 
szociáldemokrácia, a kommunizmus hirdeti, hogy 
a vallás magánügy. Nagy tévedés, a történelem 
mást mutat. Azt világítja meg a történelem, hogy 
a vallás a legnagyobb kulturtényező az emberiség 
történetében. Mást mutat az emberi természet is: 
az ember társas lény élete minden vonatkozásá-
ban, nemcsak gazdasági, politikai, társadalmi 
kulturális éleiében, hanem vallási életében is. Az 
emberiség igénye a nyilvános, a közös istentisz-
telet. A kath. nap ezen ténynek is igazolása, 
hirdetése és megvalósítása. A vallás nem magán-
ügy, a vallás közügy. A vallási életnek nem el-
rejtőznie kell, hanem inkább át kell hatni a gaz-
dasági életet, a kulturális életet, a szociális életet, 
a politikai életei, hogy azokat megnemesitse. 
Ezért öleli föl a kath. nap mindezt a kérdést, 
nemcsak a vallási kérdést. 

A katholikus napot szentséges körmenet zárja 
be. Ez nagyon stílszerű. Az egyház életének lük-
tető szive a szentségi Jézus, ki itt van közöttünk 
valóságban az Oltári Szentségben Veletek ma-
radok minden nap a világ végéig, mondta az Ur. 
Az egyház életének erőforrása volt az Oltári 
szentség az öskereszténységben, a katakombákban, 
a vértanuk Krisztus testéből meritettek bátorságot 
életük föláldozására. Az irgalmas szeretet, a föl-
áldozó szeretet ma is Krisztus testéből ment erőt. 
A huszadik század a szentségi Jézus százada. A 
gyakori áldozás, a nagy eucharisztikus kongresz-
szusok is ezt igazolják. A katholikus nap befe-
jezésén a szentségi Jézusnak rendezünk diadal-
menetet, hirdetjük, hogy Krisztus győz, Krisztus 
él, Krisztus uralkodik a mi szivünkben 

Szép napja, emlékezetes napja Kőszeg éle-
tének a kath. nap. Eljöttek közénk a magyar kath. 
világi vezető férfiai. Eljött a 80 éves gróf Apponyi 
Albert, kire minden magyar nagy tisztelettel tekint 
föl. Ezek a nagy férfiak tanítanak, buzdítanak, 
bátorítanak, lelkesítenek bennünket nemcsak szép 
szavakkal, beszédeikkel, hanem áldozatos életük-
kel. Eljött közénk püspök atyánk, hogy mélyítse 
hitünk, növelje örömünk. Nagy, mélységes hálával 
köszönjük áldozatukat, szeretetüket —N. 

H I 3 D E T M É N Y E K . 
5114—11)20. Közhírré teszem, hogy a m. 

kir. kereskedelemügyi miniszter 62 500—1926. 
számú rendeletével a vegyeskereskedőket és 
szatócsokat az iparszerüen űzött kenyérsütés-
től eltiltotta. 

5301—1926. A városi erdőgazdaság veze-
tösége részéről ismételten tapasztaltatott, az er-
dők szélein — főleg a rőti völgy és Kálvária, 
köztemető mellett fekvő erdőrészekben kecskék 
legelésznek és az ott létező fi ital fák ói ülte-
tett csemeték csúcshajtásait leváqják. Felhívom 
a kecsketulajdonosok figyelmét, hogy az erdő 
belsejében és annak külső szélein való keoake-
legeltetés erd«i kihágást képez és az erdítör-
vény megfelelő § ai sz«rint büntettetik. 

5302—1926. Felhívom mindazon fuvarosok 
figyelmét, akik a városi falsőerdőből fát fuva-
roznak, hogy szekereik kerekét lánccal bekötni 
szigoru*n Ulos. A kötőlánc az ut testét erősen 
megrongálván, zápor esetén vismosásnak nyit 
utat. Fékezésre csakis csúsztató vagy dörzsfék 
alkalmazható. Mindezeu fuvarosok elian, akik 
ezen rendelkezésemnek a jövőben eleget nem 
tenuének, az erdőőrök följelentése alapján erdei 
kihágási eljárást indítok. 

5351—1926. Közhírré teszem, hogy mind-
IMZOU szálas erdőkben, ahol makkal, csemetével 
; alátelepitéaek történtek, tilos a gombaszedés 
még akkor is, ha a gombázó égvén engedéllyel 
bir. Ilyen erdőrószletek: Talár, Stájerházi 1925. 

.évi vágás; Alsóerdei 1925 évi vágás a 9-es 
tagban. Mindazok, akik a tilalom ellenére az 

'erdőhivatal által az erdőőröknek kiadott ren-
delkezést megszegi, erdei kihágást követ el ós 
az erdőtörvény magfelelő § ai szerint büntettetik. 

5442—926. sz. Közhírré teszem, hogy a 
város tulajdonát képező és saját kezelésében 
levő rétek fükaszálása f. évi junius hó 6-án( 

vasárnap délelőtt 10 órakor a*Városház tanács-
termében tartandó nyilvános árverésen fog a 
szokásos módon kiadatni. Bővebb felvilágosítás 
ii városgazdánál nyerhető. 

1926. junius 6. 

E dátum bizonyára emlókezítes marad 
Kőszeg város zeneéletében és hangverseny terén, 
mert e nap oly ritka és különös m>»ga.«nivóju 
zeneólményt jelez a kőszegi zeneértőknek és 
zenekedvelőknek, ami páratlanul áil a m«ga 
nemében. 

£ napon szólal meg Kőszeg törlénelnii 
falai között a főgimnázium dísztermében az ern 
beriség legrégibb, legszebb ós legnehezebb han<? 
szere — a h á r f a — melynek bűbájos hangj i 
és különös lélekemelő zenéje a legmélyebb ha-
tást képes a haligatóra gyakorolni. I j a z mű-
vészi hárfazene andalító akkordjainak s/.ugesz 
tiv hatása annyira elbűvöli a hallgatót, hogy 
földöntúli érzelmekben kép;;s ringatni és extá-
zisba bozni. 

Payr Róbert, kinek művészetében egész 
művelt nyugat, sőt A nerika és Oroszország 
gyönyörködött, kit ugy Bayreuthban mint a 
többi nagy világvárosok operáiban ős hang 
versenv dobogóin tombolva ünnepeltek, kinek 
neve fixálómmá lett, ki mesteri tudásaval és 
burfajáU»kávdi annyi sok b ibért és külföldi el-
ismerest szerz et, junius 6-án ij in városunkba, 
hoí?y abból a r.'ndkivül s?*p zenéből ueküuk 

kőszegieknek is juttasson és minket ritka gyö-
nyörködtetésbe és élvezetbe részesítsen. 

Ebből az alkalomból időszerűnek találjuk, 
ha a hárfa zenetörténeti múltját az alábbiakban 
röviden összegezve olvasóinkkal m^gUinTtetjük. 

A hárfa a legnagyobb hangszer az ujjal 
pongelett huos hangszerek között és nélkülöz 
üt'.etlen alkotórésze a módom ujgy zenekar-
nak. A művészi hárfa játék elsajátítása több év 
tiz^dí's gyakorlatot feltéhez és iunen van az, 
ho^y akik szóló-h.rfa.nűfészekként lépnok a 
közönség elé, — rendszerint érett életkorban 
vannak. 

A hárfa töríéoete a bibliai időkkel kezdő 
dik. Ó egvptooii sirok domborművein ép oly 
gyakori a 'hárfás alakj.i, mint Tóéba romjainak 
és a Néró korabeli Roma Kalakombáiuak relif 
jeiu. A középkorban a hárfának s/.á nos válfaja 
ismeretes: a „gaei" és a „cimbriai-harfa* az 
angol bárdok kedvelt hangszere; a heeyesszög 
b.in végződő „Spitzlnrfe", valamint az izlandi 
hárfa és a kettős hárfa a londoni es berlini 
hai gszorgyüjteményekbö! isméi t fejlettebb alak-
jai az ókor primitívebb s*erk z^tü hárfájának. 

Alta'ában « kö/épkeri hárfa mai zenekari 
hárfáínktó! abban különbözik, hogy kisobb alakja 
következtében húrjainak száuia is kevesebb, de 

kecses, tompaháromszlgü alakja, gazdagon ara-
ti)ozolt díszes faragású nyaka kedvelt témája 
volt a festőknek : Jordaens, RaflM és Rubens 
képein és pedig nemcsak a világi, han«m a val-
lásos tárgyakon is, a hárfs a portaliv és a fuvó-
hangs/.erek együttesében is megjelenik, bár tud-
juk, hogy a középkorban a hárfát az egyház 
.buja, a lelket és testei elpuhitó hangja miatt" 
ugy időre száműzte a templomi együttesből. 

A kromatikus hárfa Pfanger találmánya; 
azonban nehézkés kezelése miatt ép ugy nem 
vált be, mint Light - lanthirfá- ja, mely a lan-
tot a hárfával kombinálja. 

A hárfa történetében jelentős évszám 1720 
amikor Hochbrucker feltalaiji a pedálhárfát, 
mely két pedál igazgatásával és a hangszer 
húrjainak így eszközölt megrövidítésével egászi-
totte ki a kromatiku3an az addig diatonikus 
hárfát. Végül Erard zseniális két rovátkás pe-
dálhirfája bonyolultabb modulációkra is alkal-
massá tetie a hangszert, ugy hogy a mai hót-
pedálos hárfa véglegfison polgárjogot nyert a 
szimfonikus ós drámai zenekarokban. 

A hangszer ortográfiája sok tudást ós ta-
pasztalatot követel; nagyon kevés zeneköltőnk 
van, aki kifogástalan hárfaszólamot tud írni, 
ujabban a franciák irnak legszebben hárfára; 
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1594—1926 sí. Közhírré teszem, hogy f. 
hó 30 áii, vasárnap délután 4 órukor a város-
major ttisoltó-őrhely Uéííében himlő elleni oltá-
sok ettkttölteineh. Felhívom ^végből az érdu-
keltekot, hogy az oltárnál jelenjenek raoa, annál 
ib inkább, MERT több oltás HE évben már nem lesz. 

4804-926. sz. A me lyebb idSzakra való 
tekintettel a járdák naponkintí belocsolását el-
rendelem Felhívom evéybóia háztulajdonosokat, 
hogy ezen rendeletemet pmtos in végrehajtsák. 

5502—1926. A városi tűzoltók, erdőőrök, 
hivatalszouíAk és kocsisok 1920. évi ruházatá-
nak tjlkéfzitésér* HZ»-nnrl pályazatot hirdetek : 
ajánlatok a aiokásoa m t don k ü l ö n a z elkészi 
téere es bozzövt'óra együtt és kulöu a munka-
díjra egytdül f. évi junius hó 3 ig adandók be. 
Felvilágosítás H gazda»nfci Unacanokcál Dverh tő, 

ad. 5201 — 1920. Felhívom azon kősz&gi h 
kosokat, kiknek a nyári hónapokra feindó szo-
bájuk van, ezen körülményt a Városházi 10. 
azámu szobájában jelentsék be. Mivel hil-.wágoin 
a szobádat, la>iá*okut dij'alanui közvetíti, min 
den lakás kiadónak erd^keb n áli, hogy HZ üres 
lakájt mielőbb bejelentse. Különösen folkórtm 
a szép lakással reudelkazőket, hogy szobijukat 
ad j ák ki a n y a n időszakra, hogy ezzel is huz-

tájáru'jar.ak a városnak nyarHlóvároaSá való 
fejleazteaéhez. ^ ^ ^ 

Levente hirek. 
14—1926. Érteaitem a leveuléket, hogy va-

sárnap, f. hó 30 án nem lesz leventeokulás a 
sporttelepen, hanem Némoth János színművész 
tart humoros előadást az alkohol káros hatásá-
ról. Az előadás a Városhaza udvarán leaz d. u. 
1 órakor. Junius hó 3 án, Űrnapján d. u. 2 óra-
kor rendes leventeok tatás lesz a sporttelepen, 
amelyen a levelitek megjelenése büntetés terhe 
mellett kötelező. Ugyancsak ezen a napon ala-
kul meg Kőszegtalvan a levenleegylet. Junius 
hó 6 án vasárnap részt vesz a levenleegyesület 
az ellenforradalom emiékünnepén, mely délelőtt 
leaz a Varocháza előtt. üyüleKezés a városrau 
jorban délelőtt 11 órakor. Ezen a napon dólu 
tán a leventeoktatáa elmarad. 

J a m b r i * * La j o s poi^árn.*íJ» r 

Hárfahangverseny Kőszegen. 
Junius 6-an vasárnap este Vi9 órakor pá-

ratlan, különös, es nagyszabású zenei esemény-
ben és élvezetben lesz része Kőszeg zeneértő 
ée zenekedvelő közönségének a főgimnázium 
dísztermiben. Ugyanis e napon tartja a nem 
rég Amerikából visszatért és ünnepeit világhírű 
hárfaművéaz 

Payp Róbert 
akadémiai tanár, zeneszerző, a becsi állami nagy Opera-
ház tagja, a bayreuthi nagy Opera és a bécsi filharmo-

nikus zenekar hárfaszólistája 

egyetlen hangversenyét, amelyen még közre-
működnek : 

Hellentegruber Lujza 
koloratur op«raén«kesnő, a bécsi állami Operaház tagja, 

a bécsiek egyik legkedveltebb, tüneményes hangú 

énekművesznöje, 

köcüluk főleg Prumier, Paris—Alvars, Duboia, 
D'Judy, Pierné, es Debussy nevei említendők, 
míg a régebbi mesterek közül Bach, Grunod, 
Ganne és Schumann alkottak t nemben is ma-
radandót. 

A hárfa zenekari hanghatásai közülagl is 
aandó, az üveghangok és a bisbiglundc a leg-
ismertebb. Az elsőnél a pedálok kellő beállítása 
után ujjunkat végighuzzuk a húrokon; az üveg 
hangok képzésénél a kézfej husoi részével érint-
jük fcözépen a hurt, így annak nyoloada szólal 
meg ; végül a bisbigliando olyan halk tremoló 
féle, melyeta hárfás két kézzel egyszerre játszik. 

A harfa a legdrágább hangszer a világon 
— jelenleg egy uj angol hárfa 380—550 millió 
koronaba kerül. 

Harfamüvész nagyon kevés van a világon 
azért is oly ritkán áll módunkban őket hallani, 
de hisszük, hogy Payr Róbert ki kétségtelenül 
a jelenkor egyik legkiválóbb hárfaművésze, aki 
kőszegi szereplése alkalmával bizonyára sok 
ujabb hívőt és tisztelőt fog szerezni a legneme 
sebb hangszernek és a mesteri hárfajátéknak. 

Jegyek Hóth Jenőnél válthatók. 

Bárdos Alice 
hegedű művésznő, 

Stiglitz Ottó 
Kordénk* művész 

tanár, a bécsi állami Operahaz tagj i. 
A hungversunv mat-as rtűvésr.i nívóját a 

műsor értékes számai biztosítják. Előadásra ke-
r ü l n e k : Bach—Gounod, »raN-H. Canne, Corne-
lius, Führich, Grieg, Pueciui, Oberthur, Saint-
Saéns, Schubert, Schumann, Strauss, \ leurtemps 
és Wniogarter legértékesebb é* legszebb szeiez-
ményei. A hangverseny magas erkölcsi sikeré 
röl á műsoron szereplő Kurópeszerte ismprt és 
a legjobb művószi hírnévnek örvendő mű/észek 
nevei tanúskodnak. 

E nagyszabású és rendkívüli hárfahang 
versenv bizonyára szenzációt jelent Kőszeg város 
zen^élatáben, mert városunk közönségének még 
uem igen volt alkalma az emberiség legregibb, 
ieyszebb és legnehezebb hangszerének, a hárfa 
bűbájos szóló és kisérő zenéjében, m ir világ -
hirü * hárfaművéaz m°steri játéka közepett, oly 
mértékben gyönyörködni és élvezni, mint ah >gy 
az est trű«»orii azt kilátásba helyezi. 

Megjegyezni óhajtjuk, hogy Payr Róbert 
mesteri játékáról a jelen s;tj'ói a legnagyobb 
ós legelőnyösebb elismeréssel nyilatkoznak, ki 
művészetével extázisba hozza h illijató közönségét. 

A rendezőség tisztelettel kéri Kőszeg n. é. 
közönségét. ho«y a jegyeket lehetőleg junius 
4 ig elővételben biztosítani szíveskedjen, mert 
e nagyszabású hangverseny megtartása horri-
bilis költségekkel jár és csakis abban az eset 
ben valósitható meg, ha az elővétel által a ki-
adások részben biztosítva látszanak. 

Jegyek mérsékelt arban Rótb Jenő papir 
k.írnekpdésébfí -á^ha'ók 

_ 

Heti széljegyzetek. 
Mit nem szabad és mit szabad Kőszegen ? 

Nem szabad turistaskodni, a Raxot és a 
Wechselt csak a borsmonostori domb innenső 
oldaláról szabad nézni, de odautazni nem ; még 
a határt sem szabad átlépni, mert azt is — mér-
legre teszik. 

Nem szabad házat epiteni, sem venni, de 
telket vagy kertet szabad. 

Nem szabad senkinek vasárnap sürgős dol-
gait otthon elvégezni, de szabad sétálni. 

Nem szabad a piacon csirkét, vagy a mé-
szárosnál sok hust venni, de szabad a gyereke-
ket a cukrászdába vezetni. 

Nem szabad harisnyát viselni, de szabad 
mezitláb járni. 

Nem szabad nászútra Velencébe utazni, de 
szabad gyalog Lukácsházára menni. 

Nem szabad hizott sertéseket napiáron el-
adni, de szabad azokat féláron egyeseknek meg-
venni. 

Nem szabad rádiót tartani, de szabad egy 
rokkant verklijét hallgatni. 

Nem szabad mindig igazat mondani, de.sza-
bad mások bosszantására valótlanságot állítani. 

Nem szabad más városban a saját házban 
megszállani, mert különben az igy megtakarított 
szállodapénzt itthon kell leadni. 

Nem szabad a papáknak leányaiknak ho-
zományt adni, de szabad a hozomány felét a 
végrehajtónak adni. 

Nem szabad a fiukat egyetemre járatni, de 
szabad a tandíjon a Róthnál üzleti könyveket 
vásárolni. 

Nem szabad ünnepnapon az üzletet nyitva 
tartani, dacára hogy a törvény ezt megengedi, 
tehát nem szabad ezt a törvényt betartani. 

Nem szabad különféle cédulákat megfeleb-
bezni, de szabad a rendörségnél ezért megjelenni. 

Nem szabad két cselédet tartani, de szabad 
értük betegsegélyzőt fizetni. 

Nem szabad egy előkelő idegent a városból 
kimarni, tessék türelmesen bevárni, mig eltörik 
a bicskája. 

Nem szabad sokat fecsegni, mert szabad 
érte esetleg fizetni! — 

(Bővebbet a szerkesztőség.) 

H I R E K . 
A legnagyobb Magyarhoz! 

Apponyi Alberthez 
Elküldöm lelkemet 
Hódolni előtted 
ü h legnagyobb Magyar. 
Meghajtom a szivem 
Felemelem leikem 
$s ajkain dic»crni 

szólani akar. 

De nvmáva leszek. 
Hogy h<« Kead néze*:, 
Olyan csodálatos 
A fok amelyen állsz, 
E< a s/ ivnek, esznek 
Minden fegyverevei 
E szent, ciráda Honért 
A harcba, vészbe szálisz. 

Szeretlek sz ivemből , 
Eszményképem lettél ; 
Bár az életemben 
Csak ketszer lattalak ; 
De ez ép elég volt, 
Arihoz, hogy mm elek 
Hőn szeresselek. 
S szivemből altijaink. — 

Eg\*zer tisztelegve 
Sastollas csapattal 
Vonultam Előtted 
Mély tisztelettel fel, 
S akkor olybá tűntél 
Mint egy öa fenyőfő, 
Vagy egy nagyhatalmú 

Másszor ott láttalak 
Mélyen meghajolva : 
Virágos oltárnál, 
ö s í ze te f t kezekkel, 
És láttam mily nagy vagy 
Az igaz keresztény 
S iaiádwoztani Erted 
Könnyező szemekkel. 

Imádkoztam Erted 
Hogy meg nagyon soká 
Marádjá i közöt tünk 
Védő Őrangya lunk; — 
Imádkoztak Érted 
Nagyon, nagyon sokan 
És Jézus szent Szive 
Meghallgatja szavunk. 

Aztán pedig mélyen 
Gondolkozn i kezdtem 
Mikor voltál nagyobb 
Először vagy masszőr ? 
És az edes Jézus 
O d a súgta halkan 
Másodszor szebo vol tá ' 
S z á z s zo r ! s zázszor ! 

Én meg nagyon halkan 
Visszasagtam Néki 
Mester, Tőled én ma 
Csak az egyet kérem, 
Hogy Apponyi Albert, 
A legnagyobb Magyar 
Még sok hosszú evig 

i Éljen ! Éljen ! Éljen ! 

Az Andrássy uti Színház vendégjátéka nem 
e hó 31 én, hanem közbejött akadályok miatt 
junius hó egyik napján leaz megtartvu. A t. 
közönséget, mely eddig feltűnően nagy érdek 
lődést tanúsított ezen estély iránt, kellő időben 
értesíteni fogjuk. Előjegyezni lehet Róth Jenőnél. 

Szép ősz királyi cser 

Szive gyern-eki hódolatával irta legalázatosabb hive : 

Szauer Hedvig 

a hőgyészi polg. leányisk III o. tanulója. 

A mai Kath. Nap p r o g r a m m j a : 1 Reg-
gel 6 órakor zenés ébresztő. 2. Délelőtt 9 órakor 
a Jézus Szíve templomban ünnepélyes szentmise 
és prédikáció, mondja P Badalik Bertolan Domon-
kosrendi áldozópap. 3. D. e. 11 órakor nagygyű-
lés a reálgimnázium dísztermében amagyarok szá-
mára. Szónokok: Apponyi Albert gróf, Huszár 
Károly, Haller István és Bernolák Nándor. A tor-
nateremben a németnyelvüek nagygyűlése szintén 
II-kor. Szónokok: Huszár Károly, Krump József 
dr. és Fitz Artúr dr. 4 Délután Vj3-kor terzene 
a főtéren, 3 órakor virágkorzó zenével, indulás 
a városmajorból. Útirány: Kossuth Lajos-, Deák 
Ferenc-utca, Rezső-tér, Király-út, Belváros, Leány-
gimnázium, Zárda, Főtéren vissza a városmajorba. 
Rendezik Grémen Ilona és Bertalan Erzsébet 
tanárnők. 5. Délután órakor Nőgyülés a zár-
da dísztermében, kapcsolatban a Kath. Jótékony 
Nőegylet 60 éves jubileumával. Megnyitja gróf 
Mikes János megyéspüspök úr. Szónokok: Frey-
berger Jenő dr., Balázs Benedikta, Lingauer Er-
zsébet, Frühwirth Mátyás nemzetgyűlési képviselő. 
6. D. u. Vjíj-kor a reálgimnázium dísztermében 
az iparosok, gazdák és munkások nagygyűlése. 
Szónokok: Czettler Jenő dr. egyetemi tanár, dr. 
Miklós Ferenc, Műller Antal, Haller József és Szé-
kely János 7. V,7-kor májusi ájtatosság után 
Szentséges körmenet,melyet í^róf Mikes János 
szombathelyi megyéspüspök úr tart. A körmenet 
útja a szokott. Csoportosulás: 1. elemi fiúis-
kola, 2. polgári fiúiskola, 3. reálgimnázium, 4. 
elemi leányiskola, 5. polgári leányiskola, 6. taní-
tónőképző és leánygimnázium (2-szer négyes so-
rokban), 7. Oblátusok, 8. Bencés Diákszövet-
ség, 9. Póstások és vasutasok, 10. kőszegi és 
kőszegfalvi Kath. Legényegyesületek, 11. Magyar 
férfiak, 1 —11-ig magyarul énekelnek. 12. Zene-
kar, 13. Dohnát-zászló német férfiakkal, 14. 
Szentség, mellette díszrendőrség és cserkészek, 
15. Kegyúraság, katonaság, rendőrség és a kath. 
autonómia vezetősége, 16. Jótékony Nőegye-
sület és Oltáregyesület, Obláták, 17. A többi 
nők is kétoszlopban. — A vendégek ünnepélyes 
fogadása elmarad, mert éjjel jönnek. 

Grúf Apponyi Albertet, ki résztveaz a mai 
kuth . ünnepségén, Kőszey szab. kir. város tanácsa 
ünnepélyesen fosadja a város bejáratánál. 

Kinevezés. Gróf Mikes János szombathelyi 
megyéspüspök Kopcsándi Sándor nagygencai 
esperest kanonokká nevezte ki, mely alkalom-
mal a kinevezett minden oldnlról meleg ünnep-
lésben részesült. 

A kőszegi vámhivatal vezetője Stach Ferenc 
főtiszt lett, ki már át is vette a hivatal vezetését. 
Elődjét, Szentiványit Tarnécára helyezték át. 

Eljegyzés. Táncsics György fűszer ós cse-
megekereskedő eljegyezte Gieler Micikét. (Min-
den külön értesítés helyett.) 

2. 
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A hdsök emlékünnepe van ma, melyet a j 
város társadalma méltó keretek közMt ünnepel 
meg. D. e. 8 órakor szentmise lesz a Jézus Szive 
templomban, utána fél (J órakor ünnepély a teme-
tőben. Kedvezőtlen idő eswtén uz ünnepély a 
városházán lesz megtartva. 

Eljegyzés. Freyler Ede mészáros és hentes 
mester eljegyezte Kéry Lujzát Loesmándon. 
(Minden külön értesítés helyeit.) 

Városi közgyűlés. Kőszeg város képviselő-
testülete junius hó 10 én délután 3 órakor ren-
des közgyűlést tart, melynek legfontosabb tárgya 
az idti költségvetés lesz. A költségvetésen most 
történnek az utolsó simítások és e héten teljesen 
elkészül. A költségvetést a polgármesteri jelen-
téssel és tanácsi javaslattal egyetemben kinyo 
matja a varos és így a képviselőtestületi Ugok 
azt idejében kézhezKi'.pván, betekintést nyernek 
a városi gazdálkodás menetébe. A költségvetés-
ről magáról, legközelebbi számunkban fogunk 
írni. — 

Felmondja a varos a villamos szerződést. 

A városi villaiuostelep húszéves szerződése a 
jövő év juliusában lejár. A szerződés értelmében 
a város, a lejárali idő előtt egy évvel mondhatja 
tel a bérletet. A felmondást a város f. évi junius 
hó 10 en tartandó közgyűlésen mondja fel, mikor 
egyben utasítási nyer a tanács arra, hogy villa 
mostelep mikénti kezelese tárgyában meg ez óv 
végdig terjessze elő javaslatát. 

Az utcai szerenád, melyet a Concurdia a 
tegnapi napra hirdetett, a mai Kath. napra és 
a H&sok napjára való tekintettel ezalkalommal 
elmaradt. 

Versenytárgyalást birdet a varos a villamos 
telep klbővitesére. Kőszeg város tanácsa csütör-
tökön tartott ülésében foglalkozott a városi 
villamostelep bővítésének kérdésével. A telep 
bővítési munkálatai közel 400 millió koronába 
kerülnek. Ugyancsak versenytárgyalás utján kér 
ajanlatot a tanács az Eitner malom vieierejének 
villamos berendezésére is, ami közel 200 milliós 
beruházást jelent. A Czeke féle malom viziere 
jéo'jk bekapcsolása is tárgyalás alatt áll. Az 
ajánlatok beérkezte után a villamos bizottság, 
illetve a közgyűlés dönt az ajánlatok felett. 

A nagy múveszhangverseny az árvízkárosul-
tak javara junius 5 érői bizonytalan időre el 
lett halasztva 

Pusztítsuk a vsrtetüt 1 Ijesztően szaporodik. 

Megnyílt a Jurisits-szallo. Pünkösdhétfőn 
nyitotta meg Erhardt .József vendéglős és szálloda 
tulajdonos teljesen átalakított és a legnagyobb 
kényelemmel berendezett szállodáját a Király-
uton. Az emeleten 9 müvészieson kifestett és 
kényelmesen berendezett idegenszoba van egy 
közös nagy előszobával, lent csinos étterem és 
egy elég tágas es tiszta kerthelyiség; itt folyt 
le az ünnepeiyes megnyitás szépszámú vendég-
sereg jelenléteben, mely alkalommal a szombat-
helyi MAV Haladás dalárda Jarisch karnagy 
vezetése mellett gyönyörű dalokkal szórakoztatta 
a jelenlevő veudegeket, mígnem elérkezett az 
idő a hazautazáshoz. 

Az országos Magyar Turieta Egyesület el-
határozta, hogy ezévi vándorgyűlését Kőszegen 
fogja megtartani, mely szeptember első hetében 
várható. Ezalkalommal nagyszámú idegen turis-
ta fogja megtekinteni városunkat és ennek kies 
vidékét. 

Operamüvészek ifjúsági előadása F. hó 31 én, 
hétfőn délután 4 órakor a bencésreálgimnázium 
dísztermében operaáriákból előadást tartanak 
Kőrmendy Árpád, a m. kir. Operaház kiváló 
bassistája és neje K. Paál Stefiko dalénekesnő. 
Az ifjúságon kívül a rendezőség szívesen látja 
hozzátartozóikat, valamint általában a dalkedvelő 
közönséget. Belépődíj 10.000 korona. Műsor 
Rónai F. kirakatában. Hasonló műsorral énekel 
a művészpár ugyanaznap este 6 órakor a leány-
gimnáziumban. 

A junius 6-iki ellenforradalmi ünnepely a 
belvárosban tartaudó urnapi körmenet után, dél-
előtt 11 orakor lesz a városháza előtt. Az ünnep-
ségen résztvesznek az iskolák, katonaság, egye 
sületek, sőt a környékbeli leventeegyesületek is 
felvonulnak. A hétéves ellenforradalmi ünnepség 
programmja a következő: Hiszekegy, énekli 9 
Kőszegi Dalárda; alkalmi vers, szavalja Morvay 
főhadnagy; ünnepi beszéd, mondja Jambrits 
Lajos polgármester; Himnusz, énekli a Dalárda. 

Buffei a Hétforrásnál! 
Jó idő esetén 

minden vasár- és ünnepnap 

(nagyobb táisaság előzetes 
bejelentésénél hétköznap is) 

frissen csapolt sör, balatonmel 

léki borok alkoholmentes italok 

és hideg ételek szolid árak mellett. 

A n. é. közönség pártfogását kéri 

BRADER JÁNOS 
vendéglős 

Hősek emlektabláia. Nagy ünntpre készül 
az evang. gyülekezet. A hfsök emléktábláját 
akarja a templom falába illesztet,i. Utry volt 
tervezve, hogy ezt az ünnepet ma, a hősök hí 
vatalos ünnepén tartják meg, de mivel K«pi 
BéU püspök, aki megígérte közreműködését e 
nupon nem jöhet el, jmoius hó 13 ári lesz meg-
tartva. Az eszmét a Nőegylet pendítette és meg 
is valósította. Fáradhatatlan buzgalommal agitált 
és gyűjtött ennek érdekében és nmit a lelkes 
asszonyok hazafias felbuzdulásukban egyszer 
elhiiároznafc, azt meg is tudják valósítani. Jó 
is, hogy el lett halasztva az ünnep, legalább 
akkor osztatlanul tud az egész város ezen részt 
venni s leróni háláját azok iránt, kik életüket 
feláldozták hazájukért. 

Majális. Az evang. Nőegylet junius 2 án, 
szerdán délután a népiskolai gyermekek részér ? 
majálist rendez, a Szabóhegyen, amelyre a ezü 
löket és gyermekek barátait ezúton is meghívja. 

Tűzoltó juniális lesz junius 13 án délután 
az olmódi erdőben, melyre ezúttal is tisztelettel 
meghívja a közönséget a rendezőség. BolépCdij 
10,000 korona. A tánchoz a zenét a városi zene 
kar szolgáltatja. 

Húszezer korona egy sorsjegy az Állam-
sorsjáték junius 10 iki húzására. Kapható min-
den bank és torsjátéküzletben, postahivatalok 
nál, dohánytőzsdében. Főnyeremény 200 millió, 
jutalom 300 millió, azután 50 millió. 20 millió, 
10 millió, 5 millió stb. stb., melyeket készpénz 
ben fizetnek ki. Mindenki vegyen e közkedvelt 
közismert állami sorsjegyből, mert ezáltal nem 
csak saját szerencséjének esélyeit szolgálja, ha 
nem számos közhasznú ós jótékeny intézmény 
támogatását mozdítja elő. Az államsorsjátékot 
a budapesti székesfővárosi m. kir. pénzügyigaz 
gatóság lottóosztálya rendezi. 

Soproni vörös bor literje 10.000 korona 
Lágler Pál vendéglőjében, a Király-uton. 

Bencss cserkészek Pannonhalmán. Május hó 
24—27-ig a bencés gimnáziumok cserkészei 
Pannonhalmán táboroztak. Hat gimnázium, Győr, 
Pápa, Kőszeg, Sopron, Esztergom és Budapest 
oserkészei vettek részt a bencés Jambooren, hat 
gimnázium cserkészei mérték össze nemes küz-
delemben erejüket. Az idő nem kedvezett, mégis 
derekasan állta helyét az annyi fáradsággal fel-
épített sátortábor. Pünkösdvasárnap az ünnepi 
szentmisén a főapát ur felszentelte Pápa ós Győr 
gyönyörű zászlóját, utána a koronát hozó Asztrik 
szobra alatt az újoncok fdgadalmat tettek a fő 
cserkész, Khutn-Hédtrváry Károly gróf kezébe. 
A fogadalomtétel után megtekintették a kolostort, 
az ősi templomot, a katholicizmus ősi forrását, 
a gyönyörű könyvtárat. Hétfőn játszódtak le a 
versenyek, melyek bizony próbára tették a cser-
készügyességet. A cserkészváros életét Győr és 
Esztergom fuvószenekara, különösen pedig n 
kőszegi cigányzenekar tették vidámabbá és ked 
vesebbé este pedig a lobogó tábortűznél képze 
letben visszaszállottunk az elszakított részekre, 
Krasznahorka büszke várához, a gyimesi hava-
sok aljára. Nehéz szívvel vettünk bucsut az ősi 
monostortól, melyhez most már annyi szóp óra 
emléke fűz bennünket. 

A szociáldemokrata part megalakulása Kő 
szegen tovább kisért. A rendőrhatóság az első 
kérvényüket kénytelen volt elutasítani, mert a 
kérvényt aláírók 'büntetett előéletűek voltak. Az 
ujabb kérvényt Schtnall Béla, Schlögl Antal, 
Hochecker Károly kőművesek és Szabó József 
ács, továbbá Kaltenecker Ferenc gyárimunkás 
irták alá, de ez utóbbi máris visszavonta alá-
írását. A párt a Lágler féle vendéglőben akarja 
felütni tanyáját, mert a régi Schreiner féle ven 
déglő, hol azelőtt tanácskoztak és szervezkedtek, 
elvesztvén italmérési jogát — Bezárt. 

Az evangélikus templom ki leH tatarozva é* 
azóta azt a benyomást taszi a szemlélőre, mintha 
egészen uj volna. Schreiner János építész sok 
gonddal és jó izléssol végezte el a munkát ée 
Karner festő ügyesen oldotti meg a reá bízott 
feladatot. A Nőegylet tagjai fáradozásainak kö-
szönhető, hogv a templom megszépült és ezzel 
a gyülekezetnek régi óhaja valóra vált. Mint 
halljuk a Nőegylet tagj.ii most azon fáradoznak, 
hogy az orgona javítását is lehetővé tegyék. 

A nyaralasi mozgalom ügye Ussan halad 
előre. Mai számunkban olvasható a polgármester 
felhívása a szép lakásoknak kiadására. Bizonv 
elsősorban arra ven szükség, hogy .x nyaralónak 
egészséges, kényelmes lakás álljon rendelkezé-
sére. A menüárak megállapítás* a vendéglősök-
nek eJégRé el nem Ítélhető magatartása miatt 
késik. Pedig a nyaralási akcióból kinek volna 
haszna, ha nem a vendéglősnek ? 

A „Pántlika" kőszegi bemutatója junius 11., 
12. ós 13 án lesz a Mulató nagytermében. A 
Belvárosi Szinház e repertoire darabját a magyar 
drámát folyton figyelő irodalom barátoknak nem 
kell bemutatni. A naturalizmus és a romanti-
cizmus naí?y, egymásközti harcának a képvise-
lője Földes e pompás vígjátéka. A háború a 
nagy összeomlás idejéban — mondja — az em-
berek elv.-eztették a szivüket. Darabokra törött 
a megkínzott, agyongyötört szív, jégpáncél vette 
körül. Az emberek az idoaiizmus tiszta kónió^ét 
levetették s az önzés, a pénz után való mohó 
vágy fekete leplét öltötték magukra. Nem mint 
teátvér, mint Isten egy teremtménye fognak 
egymással kezet, hanem a gyűlölet démonától 
•jlvakitva, megvadult fenevadként várnak arra 
a pillanatra, hogy sóvárgó kezük az ördögi 
Mamont megragadhassa. Az iró átérzi, meylátja 
az emberiség e nagy katasztrófáját a » rohanó 
ár elé veti magát: álljatok meg szegény meg-
kínzott emberek, vegyétek kezetekbe a már alig-
pihegő sziveteket, melengessétek leheletetekkel 
és ujjongjatok : Föltámadunk, föltámadunk. A 
dsrab az evangelikus ifjúság gárdája áital ke-
rül színre. 

A kőszegi ált. temetkezesi segelyegyesület-
nek két tagja elhalt. A 36. ós 37. sz szolvényre 
a segélydijak junius 3 án (Űrnapja) délután 2 
órakor befizetendők az ipartestületben Uj tagok 
3 óra után jelentkezhetnek. 

Bútorozott szoba konyhahasználattal vagy 
anélkül a város közepén kiadó. Cím a kiadó-
hivatalban. 

Soproni vörös bor literje 10.000 korona 
Lágler Pál vendéglőjében, a Király-uton. 

Uj korcsma KAszegfalván. Tang! Ferenc 
kőszegfalvi lakos egy ott nyitandó korcsma 
engedélyezéséért fo'yamodott. 

Biztosítási csalásért feljelentették a szom-
bathelyi kir. ügyészségen Iker József perenyei 
lakost, mert pajtáját, mely már nagyon roesa 
állapotban volt és tulajdonképeni értékének négy-
szeresére volt biztosítva, felgyújtotta azért, hogy 
a 23 milliónyi biztosítási összeget felvehesse. A 
pajtában egy régi járgányos cséplőgép és egy 
szintén öreg szecskavágógép a tüz által erősen 
megrongálódott. Esek értéke összesen 6 millió 
korona volt. 

Talált tárgyak : egy pár keztyu és egy sap-
ka. A jogos tulajdonos átveheti a rendőrségen. 

A Kálvária villanyviláfitási költségeinek fede-
zésére Maitz Lipótnál a következők adakoitak : 
Hrtwrlant Károly 150.000, Nagy Adorján, Nagy 
-János. Domonkos nővérek, Noszek Teréz, N. N. 
100.000, dr. Lauringerné, Maitz M&adolnn, Bauer 
Antalné. Wngenhofer Antal, Deckelman József, 
Pallér Fáni 50.000, Kuntner József, Halper test-
vérek 40.000. Fekete Ferenc, Schwarz Mártonné 
35 000, Schreiner J. , Kelemen Györgyné, Kasper 
József, Kijáfc Antal, Maitz Antal, Lang József, 
özv. Lampné, Kuntner Fereno 30.000, Halasy 
Ferenc, H írváth Mthály, Fekete Károly, Stahl 
János, Müller József, N. N., Maitz József, özv. 
Schedl Jánosné, Horváth Sándor, Pontyos Gju la , 
Biegner Antal, Oswald Károlyné, WeigI Mátyás, 
Justsáknó, Maitz Károly, N. N., A. K., Kuntner 
G., Kuntner F. 25.000, Balogh Gyuls, Klein A., 
Özv. Halperné, Schormann N., Scheck Alajos, 
özv. Preisz Ferencné, M. J. , Szagmeister Károly, 
Ecker Gyulánó, Vermes Györgyné, Luxné, öxr. 
Prosquillné, Schmall Józsefné, Maitz J., Felber 
Antal, Bauer Antal, Maitz Lajos 20.000, N. N. 
16.000, Maitz Ferenc, Henner János, B!ei»r N., 



Hcheck Ignác. Trepler A., orv. Babosné, dr. 
Mannioger, Wokurka J. , Szagm»iíler J . 15.000, 
Scbmall Anna 11 000. Kuglies M., Schlapfer M., 
Kohl A., Weitz A., Tompeck T , Torapeck A., 
N. N., B51 ássy G., özv. Postingornó, Sehlögl 
Sándorné, Schlapfer testvérek, Nóvák Rezsőné, 
Ratz János, Pimper József, Kuntnar József, Wurst 
Mátyás. Martini .János, Ileisz József, Schmall 
Béla, Schreiner Ede, Tkaletz István, Petsák J. , 
Scheck Gyula, Schlapfer Ferenc, Scheck F., 
Prenner i l . , Szupp«r, Schw irz G , Ruiszné, 
Ederits Lajosné, Biegner J. , Glatz F. né 10.000, 
Johanszky Mihályné, Djekcr Vilmos, N. N., 
Renner Jáuosné, Holpert János, Takó József, 
Preisz J 5000, M. J . 50.000 K. — Dóra Lajos 
gyüjtöivén a kővetkezők adakoztak: özv Fuchs 
Jánosné, Gratzi Gyula. Rozonits Sándor. Horvá»h 
Sándor 50.000, Baldauf Károly, őzv. Rieelerné 
30.000, Szetnics István, Randwcg Jánosné, Göbel 
József 25 000 K. Chmód községből adakoztak: 
Mersich Jáoos, Slávik Istvánné, Mersich Pál 
50.000, Fehér Alajos 25.000. Kolarits Károly, 
Mersic'a János, Ilorvá'.h F. né, Mersich Antalné 
20.000, Karlovits János, Gaál Jó?sef, Mersieh 
Pálné, Lakatár Jánosné 10 000, Kolarits K. né 
(KXX), Grósner János, Gergit Vince 5000 K-t. 

Menetrendvá l tozás . A kőszeg—szombat-
helyi h. é. vasúton május hó 15-én az alábbi 
menetrend lépett életbe: 

Kőszegről Szombathelyre indul 
reggel 6 30, d. e. 1120, d. u. 15-10, este 20 25 és 22 4">-kor 

Szombathelyről Kőszegre indul 
reggel 5 40, d. e. 7 40, d. u. 13 30. este 18 30 és 21 :>5-kor 

Ezenkívül a szombathelyi kirándulók részére va-
sárnap és ünnepnap Kőszegre reggel 7 10-kor 
érkező és a Kőszegről 22 45-kor induló vonattal, 
50° 0-os kedvezmény engedélyeztetett, amely azon-
ban csak Szombathelyről Kőszegre érvényes és 
csakis menettérti jegyek használatához van kötve. 
Kőszeg Sárvár : oda 15 óra 05, vissza 9 óra 2S-kor. 

Kőszeg-Lutzmannsburg : oda 11 óra és 20óra45-kor 
vissza 5 óra 25 es 14 óra 55-kor. 

Kőszeg W i e n közvetlen vonat Burgenlandon át 

oda 4 45 és 13 40-kor, vissza 1215 es 22 órakor 

Kőszeg Sop ron (közvetlen vonat Burgenlandon á t ) : 

oda indul 16 órakor, vissza 9 óra 45 perckor 

A Qózgepkezeió* ss ka?anfútók lngközjlebbi 

képesítő vizsgái f. »wi junius hó 4 én fognak 

megtartatni. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetral. S z ü -
l e t é s e k : Nőszek Károly—Halpar Mária : Anna 
r. k., Díjcsics István—Róka Anna : Erzsébet r.k. 
H á z a s s á g : Kuntner János—Németh Anna, 
Nyilicska Pál—Vigh Anna, Maté Lász ló-Nagy 
Irma, Kappel János—Rusznyák Mária, Pertorini 
Rezső—Pavetits Anna, Witzmann Autal -Reiter-
bauer Gizella. — H a l á l o z á s o k : Grastyán 
Imra 31 éves, tüdővész, özv. Gálfy Dazsőnó 78 
éves, tüdőgyulladás, Szaufnau*r Margit 18 éves, 
tüdőgyulladás, özv. Schreiner Györgyné 81 éves, 
aggkori gyengeség. 

S P O R T 
Kőszegi S E - Szombathe ly i Törekvés 5:1 . 

Igen szomorú tapasztalatokra telt szert a KSE 
11. o. csapatoknak barátságos mérkőzésekre való 
lekötése alkalmából. A pünkösdi ünnepekre a 
KSE-nek több 1. osztályú csapat felajánlkozott, 
de a KSE inkább a Magyaróvári TE ajánlatát 
fogadta el, már azért is, hogy közönségünknek 
alkalma nyiljon összehasonlítani a szombathelyi, 
győri vagy veszprémi alosztály vezető csapatai-
nak erőviszonyait. A mérkőzés szabályszerűen le 
lett kötve, plakatirozva, ellátás, szállás biztosítva, 
amikor közvetlen az ünnepek előtt, szerintünk 
teljesen jogtalan indokkal, lemondották a mérkő-
zést. Az indokolás ugyanis az volt, hogy 4—5 
játékosuk akadályozva volna a jövetelben és nem 
akarnak tartalékos gárdával djönni. De megle-
pődtünk. mikor sportlapokoan olvastuk, hogy az 
MTE pünkösdvasárnap otthonában teljes gárdá-
jával a DAC kombinált ellen ki tudott állni — 
Szerencsére sikerült az utolsó órákban reváns-
mérkőzesre a szombathelyi Törekvés 1. csapatát 
lekötni. Itt viszont azután meg az a meglepetés 
érte a KSE-t, hogy a Törekvés saját bemondása 
szerint ti tartalékkal állott fel, ami mégis csák 
sok egy kicsit a tartalékokból és egy ennyire 
tartalékolt csapat sehogysem mondható komplett 
első csapatnak, amit különben igazolt a Törekvés 
játéka és katasztrófális veresége, amit a KSE 
csapata megerőltetés nélkül mért rájuk. A gólokat 
Nóvák 4 és Márkus lőtték. A mezőnyben pedig 
kimagaslott Riegler I centerhalf játéka. Czeczely 
jól biráskodott. 

Emlékérmet kap a KSE első csapata. 
A legutóbbi intézőbizottsági ülésen Freyberger 
Ferenc ügyvezető elnök a legnagyobb szeretettel 
emlékezett meg a játékosokról abból az alkalom-
ból, hogy a bajnoki szezon befejeződött. A játé-
kosok igazi lelkesedéssel és önzetlenül, majd 
minden egyes bajnoki mérkőzésen teljes számban 
vettek részt és oly sportfegyelmet és szeretetet 
tanúsítottak, hogy nem lehet eléggé dicsérni őket. 
Indítványára az intézőbizottság egyhangúlag ki-
mondotta, hogy mindezt jegyzőkönyvbe foglalja, 
a játékosokat emlékéremmel fogja ellátni és a 
bajnoki szezon befejezte alkalmából junius hó 
folyamán egy ünnepélyes klubvacsorát rendez. 

A KSE in tézőb i zo t t sága junius hó 2-án, 
szerdán este tartja legközelebbi ülését klubhelyi-
ségében. Mivel több fontos ügy kerül tárgyalásra, 
felkéretnek ugy az intéző-, mint fegyelmi bizott-
ság tagjai az ülésen teljes létszámban való meg-
jelenésre. 

75.000 K príma szeges sandái 36 40 sz. 

feherr-atrke no; Tásacncipő K 145.000 
Gyermek fehér vaszon-
eipök, luxus- ós böreipök 

nagy választékban 
ífried cipő-áruházaban 

Kőszegen 
Főtér 17. sadm (Nussbaum féle hdu i. 

Ma és mindennap díjtalan 

rádió-hangverseny 
a „Korona"-kávéházban. 

A tél legnagyobb gond janak 

elejet vesszük, ha idejében 

gondoskodunk 

tüzelőfa 
szükség letünkrő l , m í g a ked-

vező idő járás és a j ó utak 

a fuvarozást lehetővé teszik. 

Bármely menny i ségű I-a 

b ü k k f a h a s á b r a 

közvet lenül az erdőből szal-

litva előjegyzéseket elfogad 

Adler, Sziget-n. 

táncmulatsággal és dijtekeversennyel egykekötött kertmegynyitás! 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget hogy kedvező időját ás esetén a Király-

y uton levő, modern tekepályával felszerelt 

1 vendéglőm kerthelyiségét junius 6-án megnyitom. 
• A kertmegnyi tón a szombathely i Ö s s z m u n k á s Dalarda és a Máv . zenekar is kö z reműd i k . — 

Kertmegnyi tas kezdete d. u. 3 órakor . T án cmu l a t s á g kezdete este 8 órakor . 

A tánchoz a zenét szombathely i c igányzenekar szolgáltat ja . 

A dijtekeverseny kezdete junius 3-án. (ünnep) vége 6-án, vasárnap este 11 órakor. 

1. dij egy uj Opel-kerékpár, II 2 drb. falikép, 111. egy pár cipő mérték szerint, IV. '/» öl kemény bükkfa, 
V. 5 üveg Tokai bor és egy nagy uzsonna, VI. egy hordó sör. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a szombathe ly i Ö s s z m u n k á s Da lá rda és 

Soproni vörösbor literje 10 000 K • x — r i j t i j ' «» 

Badacsonyi lolyóbor . 15 000 K L á « l e r P á l > vendeglos. 

M ű - j é g 
minden mennyi*é«b »n (akár fél 

tömb isi kapható a 

kőszegi jéggyárban. 
Megrendelhető: 

a gyárban, Mayer János ven-

déglősnél és e lap kiadóhi-

vatalában is. 

Egy udvari szoba 
konyhával magányos nőnek kiadó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

E l e k t r o - B i o s k o p 
a Mulató nagytermében 

Műsor: Vasárnap,, május 30 án : 

A Katholikus Nap miatt csak egy 

előadás este 9 órakor 

A sátán éjszakája 
Egy titokzatos gyilkosság törtenete 

2 részben 12 felvonásban. Jules Bary 

„Roger la Honte* cimii regénye nyo-

mán filmre irta és rendezte 

J. De Baroncelli. 
I. rész. 

A gyilkos árnyék. 
II. rész : 

SAki meghalt, hogy 
újra éljen. 

• Mindkét rész egy előadásban 

A Dorner Ferenc tulajdonát képező 

Wiiibackir-felt 

k ö h á n j á l i a n 
minden mennyiségben kapható 

építkezési és útburkolatra 
alkalmas kö. — Előjegyezni lehet 

Dorner Ferenc vendéglösnel 
Kőszeg, Király-ut. 

Egy teljes 

41ámpásos rádiókészülék 
néhány bútordarab 

és különféle 

képek, dísztárgyak 
stb. f. hó 30 án d. u. 3 órakor a 
a posztógyárban Nehammer igazgató 
lakásan önk. árverésen eladatnak. 

Junius 6-án végeladás. 

Egy plüssel bevont uj rézrudas 

diván és egy fotel 
(ággyá átalakí tható Schöberl) 

egy uj fehér gyermekágy 
vasból, rézdlsszel 

és több ablakra faredőny 

beszerzési áron alul eladó 

Pollák Miksa 
kárpitosmesternél, Széchenyi-utca 3. 

Ugyanott mindennemű kárpitos-
munkák a házon kivül és vidéken 
is elfogadtatnak a legolcsóbban. 

Boroshordó 
400-500 liter űrtartalommal eladó 

Tüskevár-utca 12 sz. 

Prima széna 
eladó a Sörgyárban 

Nvnmav KOM i Kr t/?*H k f t n v v n v o m d K S •<>,• 
• « w • ** * 

4 Kfazefr és Vidéke. 1926. május 30. 
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