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Felelős szerkesztő : 

vitéz Szabadváry Ferenc 

Vdsdrtér 13. Telefontzdm H 

A miniszterelnök érdekes kijelentesel. 
A legérdekesebbek közül néhányat 
alábbiakban mi is lehozunk. Legtöbb 
kijelentése egyhangú helyesléssel ta 
lálkozott. Csak a király kérdésben 
tett nyilatkozatai nem találkoztak min 
den oldalról helyesléssel. 

„E nehéz helyzetben fontosnak 
tartom a nemzeii egységet, amely nem 
pártpolitikai gondolat, hanem nagy 
nemzeti elgondolás" 

„Apparátusunk Csonkamagyaror 
száií "testéhez képest tulmérettzett. Az 
1933-34 évi költségvetésben hozzá 
nyulunk a racionalizáláshoz és a gyö 
keres átszervezéshez" 

.Nem mindegy hogy kinek a kezén 
van a magyar fü ld* 

„A kapitalizmus nem lehet öncél 
nem lehet paratits, nem lehet munkás 
kizsaroló" 

„Hitler a horog keresztre, Dol fus 
a keresztre hivatkozik. Nekünk a ket 
tós kereszt adatott olyan magyar és 
történelmi szimbólumként, amelyei 
mindenkinek követni kell" 

„Magyarországon ehezó embernek 
nem szabad lenni. De ne legyen olyan 
politikus se. aki a nyomorúságon ke 
resztül akarja polit ikai céljait t ló rn i " . 

.Nekünk népies politikára van 
síükségünk, amely azonban félulrö( 
irányított és együtt érez a néppel." 

„Hitvallást teszek az ellen fórra 
dtlmi elvek melle.t. Most az előkészítés 
stádiumában vagyunk, amit reform-
korszak követ". 

„U j embertípusra van szükség 
Nem azért voltunk ell-nforadalmárok, 
bogy visszahozzuk a kiváltságos Ma 
gyarországát." 

„Az uj Magyarország a munkát 
magas erkölcsi piedeSztára emeli, az 
uj Magyarországon nincsenek lenézel 
tek és előkelők, abban csak az Igazi 
értékek arisztokráciája vezet és előké-
szül a nemzetet a második életre." 

„Jaj annak a minisz'erelnöknek, 
aki reformokat mer csinálni. Aki hozzá 
mer nyúlni valakinek az unokaöccsé-
hez, aki egyik vagy másik városban 
érinteni meri az egyetemeket, aki a 
közigazgatás reformját akarja meg-
csinálni, aki a bürokráciát akarja meg 
szüntetni £n mindezekhez mégis 
hozzányúlok". 

Helyes és helytálló, becsületes 
szókimondásssl megmutatott termé-
szetrajza mind ez az országban kiala 
kult tenyleges állapotoknak Nyúljon, 
is beléje a hangyabolyba erélyes 
kézzel, amit az egész ország közvé 
leménye helyesel. 

Dr. Walter szeminárium 
legolcsóbban és biztos sikerrel készit elő 
középiskolai összevont m a g á n -

v i z s g á k r a é s é r e l l s é -

Ö l r e . Vidékieknek levelező oktatás. 
Kimerítő prospektus (Válaszbélyeg). 
Budapest.József-krt 2. (Rikóczi utsrk.) 

Megyegyülés. 
A törvényhatósági bizottság 

állást foglalt a kőszegi 
menetrend megjavítása 

érdekében. 

A hétfői megyegyűlési szombaton 
még egy kisgyűlés elózte meg, amely-
nek egy kőszegi vonatkozású tárgya 
volt. Az iskolánkivüli népművelési 
bizottságnak ujabb kőszegi előadó 
tanfolyam megszervezésére a kisgyűlés 
ötszáz pengőt szavazott meg a vár 
megyei kulturalap terhére. A mult esz 
tendei előadó képző tanfolyam ugyanis 
minden tekintetben nagyszerű ered 
ményeket hozo't, s ezért a kőszegen 
tanfolyam megismétlést elhatározták. 

A megyegyűlésen nemsokan jelen 
tek meg. Ostffy Lajos főispán elpa 
rentálta a közben elhalt megyebizo t 
sági tagokat, köszöntötte az ezen mi-
nőségeikben elöször megjelent dr 
Tarányi Ferenc nyug. főispánt és Pisz 
fer Imre dr. örökös tagokat. Bejelen 
tett", hogy Suhay Imre altábornagyot 
i törvényhatóság nevében üdvözölte, 
beszámolt més néhány személyi kér-
désről, a téli inségmozgalomról és a 
jégkár sújtotta gazdák megsegítéséről, 
v i lamint a törvényhatósági bizottsági 
tagok sorában bekövetkezett változá 
sokról, amelyek között kőszegi vonat 
kozásá nem volt. Az alispáni jelentés 
híz Mándy Sándor szólalt hozzá, aki 
a cigánykérdést iette szóvá, Nóvák 
Béla dr. a vasváriak panaszait, Lődör 
iparos panaszokat. Polgár József va 
dászpanaszokat tett szóvá, Kaus Gyula 
dr. pedig bejelentette a nemzeti szo-
cialista munkáspárt megalakulását 
Ugyanő indítványt terjesztett be, amely 
a horvátok letelepedésének megünnep-
lésére vonatkozik. 

Az egyetlen kőszegi vonatkozású, 
tárgyat, vitéz Szabadváry Ferenc indít 
ványát egyhangúan fogadia el a tör 
vényhatóság a megyegyülés ezen ál 
láspontja alapján remilhető, hogy 
őszre a rövidebb menetidőt is meg 
kapjuk a Kőszeg szombathelyi vonalon. 

Az alispáni jelentés egyébként 
még mindig nem tud sok örvendetes 
i 'ologról beszámolni. Megemlíti a vas-
megyei állatlétszámnak mult évvel 
szembeni nagy visszaesését, a csök 
kenés a szarvasmarhánál 15*02, a ló 
nál 4.95, a sertésnél 3060, a junál 
15.3670-ot tesz ki. Kifogásolja az 
alispáni jelentés a magas régi vásári 
helypénzeket és Illetékeket, reámutat 
hogy eladó birtok van bőven a me 
gyében, de vevő az alacsony árak 
mellett is igen ritka, a hitelviszonyok 
nég továbbra is rendkivül súlyosak 
\ gazda közönség a kamatokat se 
tudja előteremteni, uj hitel nincs. Az 
adózás terén annyiban lát nén i eny 
hiilést az alispáni jelentést, hogy a 
pénzügyi hatóságok részéről nem ta 
pasztaiható annyira a mult évben lá 
tott forsirozott adóbehajtás, de mivel 
most a gazdaközönség helyzete a 
legnehezebb, kívánatos is a legnagyobb 
kiméletesség, mivel minden tartalék ki-

Kiadótulajdonos: 
Rónai Frigyes 

Várkör 39. u. Telefontam 23. 

fogyott. Felléptek a megyében egér 
károk, elég nagy a cserebogár vesze-
delem, rohamosan terjed a kalifornia 
paizs tetü. Ajánlja az alispáni jelentés 
a változott gazdasági viszonyok foly-
tán különösen a nyugati részeken 
térjenek át minél inkább a gyümölcs-
termelésre. Mezőgazdasági munkások 
ból 3145 férfi és 1450 női munkás 
van ezidő szerint elhelyezkedés nélkül 
\ kereskedelem és ipar helyzete vál-
tozatlanul súlyos. Legfeljebb azt lehe 
megállapítani, hogy az ország rend-
kivül súlyos és 0válságos gazdasági 
helyzete a legutóbbi hónapokban még 
további romlást már nem mutat. Va-
súti és póstai forgalom tovább csök 
ken, a hitelélet továbbra is megvan 
dermedve es igy az ipar és kereske 
delem helyzete még mindig elég re 
ménytelen, bár enyhülésre való tüne 
lek már itt ott mutatkoznak. Kivi lel a 
•szigorúan kötött devizaforgalom eny-
hítése nélkül nehezen képzelhető el 
A közterhek súlyának enyhítése, a 
vasúti és póstai és a távbeszélő tari 
fatételek további mérséklésére szükség 
van. Az országvs kirakodó vásárok 
fokozatos teljes megszüntetése és a 
házaló kereskedésnek a legszűkebb 
korlátok közé való szorítása ugyancsak 
kívánatos. Az épitő ipar Vasmegyében 
ezévoen teljes pangást mutat. Közbiz 
tonsági, . közegésiségi állapotok nem 
mutatnak lényegesebb változást. A 
vasmegyei utak állapota kielégitö 
Ezeket mondja nagyjában az alispáni 
lelentés, amelyet a megyegyülés tu 
domásul vett. Szóvá tették a megye 
gyűlésen az útszéli fák gyakori meg 
ongálasát. Az alispén kijelentette, 

hogy azokkal a bestiális egyénekkel 
szemben, akiket rajtakapnak ilyen 
csonkításokon, a törvény legteljesebb 
szigoiával járnak el. Javulás ezen a 
éren csak akkor várható, ha gyerme 
Kek a4 iskolában és a felnőttek az 
iskolán kívüli népmüvelés során meg 
tanulják a fák szeretetét és mindenki 
eber szemmel figyel a facsonkitókra. 
A megyegyütés egyébként az összes 
avaslatokat és indítványokat a kis 
gyűlés illetve az előadók alapján ma 
;áévá tette és igy a tavaszi megye 
gyűlés feltűnően csendben és simán 
"olyt le. 
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Városunk az 
idegenforgalmi versenyen. 

Jelentsük be azonnal 

kiadó lakásainkat . 

Néhány jelenséget figyelembe véve 
meg kell állapítanunk, hogy akarva 
nem akarva városunk belesodródott 
i városok idegenforgalmi versenyébe. 

A határok lezárása kényszeiiti a 
nyaraló közönséget, hogy itthon men. 
ének a nyáron néhány heti üdülésre 

A wekendezés, a nyaralás általában 
véve divatos lelt az utolsó évtizedben. 
A modern ember, ha még oly szerény 
Kere tek közt él is, idegeit néhány 
hétre pihentetni akarja az egész évi 
nagy küzdelem után, melyet az élettel 

Hirdetések millraétmoronkint 6 fillér. 
Hirdetések dija előre fizetendő 

n̂-Utér aora to Hllár 
SzAvegkfizStti rafcldmhlr aora 20 nílér. 

a létért való küzdelemben viv, a 
gyermekeknek levegőváltozásra vas 
szükségük. Annak ellenért, hogy • 
megélhetési lehetőség ma sokkal na-
gyobb probléma, mint valamikor, 
nemcsak nálunk Magyarországon, 
hanem mindenfelé a kulturállamokban 
divatba jött a nyaralás. 

A magyar városok kapva-kaptak 
ezen az alkalmon és siettek magukból 
nyaraló várost csinálni. Alig van ma 
magyar város, mely nem nevezte volna 
ki magát nyaralóvárosnak. Szinte e l -
mosolyog az olvasó azon a naivsá-
gon, amely egyes városokat a nya-
raló propagandában vezeti. 

A nemzetközi vásár külön pavi l -
lonja mutatta be a városokat. Az 
egyes városok kiállítása, valószínűleg 
a siker is — jóval a kőszegi mögött 
marad. Az ország minden városából 
hozzátok érkező ismertetések, kalauzok 
mind csak erősítik bennünk a meg-
győződést, hogy Kőszeg valóban pre-
desztinálva van arra, hogy nyaraló-
várossá fejlődjék. 

Uj megélhetést biztosító lehetőség 
nyilt meg a város lakossága számára.-
A tavalyi nagy propaganda, városunk 
lakosságának összefogása garantálja, 
hogy az eddig gyerekcipőben járd 
akció minden különösebb eszköz 
nélkül csakhamar olyan fejlődést biz-
tosit a városnak, amit az méltán meg 
is érdemel. 

Nem kell megijjedni a folytoo 
hangoztatott és belátható időn belül 
nem pótolható hiányoktól. Nincs víz-
vezetékünk — mondják maguk a kő -
szegiek — igy nem goodolhatunk 
arra, hogy számottevő nyaralóvárossá 
leszünk. 

Városunknak az Istenadta ado-
mányai, a természet felséges meg-
nyilatkozásai, a nyári kiima adják meg 
a jogcímet arra, hogy vezessen. 

Ha a szomszéd községekben 40 
család nyaral, ahol se vasút, se v i l -
lany, se orvos, se patika és a sok 
negatívum után mint pozitívum első-
helyen á l l : a kitűnő szalmazsákos ágy, 
gerendás alacsony, kis ablakos szoba, 
mely azonnal tele lesz léggel, mert 
10 lépésnyire innen fejik a Riskát, — 
es csak azért megy a fővárosi kény?* 
igényű ezen községekbe nyaralni, 
mert â  közeli kegyek, erdők kárpótol-
nak mindent, mert azok csendje és 
evegője nyugodal nat, enyhet ád a 
neggvötört idegeknek, (mert vízveze-
téke Pesten úgyis van 11 hónapig) — 
akkor mi is, fel a fejjel, dolgozzunk 
saját érdekűnkben. 

Ne engedjük városunkban sehol 
elülkerekedni hagyni azt a nézetet, 

hogy nem vagyunk alkalmasak és be-
rendezettek arra, hogy mint nyaraló 
város fejlődjünk. Ne legyünk élet-
(éptelenek, Önmagunk ellenségei. Ne 
hallja az ember uton ulfélen, hogy -a 
nyaralás csak a vtndéglősnek, kávés-
nak, cukrásznak és hentesnek hoz 
vdamit, a többinek semmit. A ven-
déglős, kávés, cukrász, pék, stb. pe-
dig ne mosolyogjon és akarjon min-
den évben két házat venni. Néhány 
héttel ezelőtt egy vidéki földbir tokos 

Egyes szám ára 16 fillér. 
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Egy egészen új szappan, 
már az illata is tanújele jóságának! 

A z A B C szappannal végzett első mosás után 
minden háziasszony meggyőződése soha többe 

nagymosás Hutter A B C szappan nélkül! Ez az új 
szappan kíméli a fehérneműt, szavatoltan tiszta 
és olcsóbbá teszi a nagymosást, mert nagyon 
kiadós-és ami talán a legfontosabb: dús habzók i-
pessége megkönnyíti a mosást és felesleg.3sse feszi 
az ártalmas, fáradságos rumplizást. A feher-
nemű egy kettőre hófehér leszéssokáig ú| marad 

Az ABC mosás i e l j á r á s : á z t a t á s A s s z o n y -

d i c s é r e t m o s ó p o r r a l 

mosá s A B C s z a p p a n n a l 

kifőzés ABC s7o:ipanr 

HUTTER SZA PPAN 
családjával 2 hómpra Kőszegre akar1 

jönni nyaralni. Mar fel is vette a la-
kást — ?n ikor kijelentette, hogy in 
Icábt) másfele neg) , mert itt egyik 
kőszegi b:ns7ülö t allitása szeiint, 
mindig esik. — Ez a földbirtokos 
azt?n viszi a jó hiiür.ket es hiába 
minden propaganda. 

A ptopagt rdát megkezdte a ju 
bileumt év helyts irányban folytatta 
a nemzttközi va>ar kiallilása és foly-
tatjuk tovább rendülellenül a varos 
lakosságnak jól t» .fogott érdekeben. 

Mi csak azt kérjük, hogy a la 
kossag legytn n egeitessel ezen törek 
vesünkben. A vindéglősök síb es 
egy*.b iparosaink, mint eddig most is 
árban számoljának, — de a legelső 
feltétel, hogy lakasokat kapjon az 
idegenforgalmi iroda. Nagy az érdek 
lődes es kell a lakas. 

Kérve-kérjük tehát az erdekelte 
ket, jtlemsek be a kiadó szobájukat 
mielőbb a városhazán, nehogy az ide 
jövő idegen lakas hianyában legyen 
kénytelen tovabbállni 

A bencesQimnázium jubileuma. 
Eztn evben ünnepeli a helybeli 

Feiet c József bencésgimnázium uj 
epüle:e fennállásának 25 éves jubi-
leumát. T ö b b n.int 250 éven keresz-
tül d Be.varobbon a benccs szekha/ 
melleit ai o't a híres kőszegi a'gim 
názium, n.ilyben először a jc7buiták 
későtb a piaristák es végül a bencés 
atya*. tanitot'ak ket és fel szazadon 
keresztül 26 evvel ezelőtt Keszeg 
varosa nagy anyagi aldozatta!, hosszú 
előkészítő munka uian (pitette fel a 
hegyik aljaban alló hatalmas Ferenc 
Józsit katolikus főgimnázium cimet 
viselt epülitet. Mazy Engtlberi rem 
régen i.halt tihanyi apat igazgatói 
í r ük í d i t e alait irdult meg az épilés 
esziMje, es dr. Báidos Rémig ugyan-
csuk n ar i lb t főapát akkori bencés 
igazgató vÜKOdesenek idejére esik a; 
epül t ). ese A város annak ide 
jen .»utMv,u János poigáimesteisége 

alatt 4t0 ezer atany forinttal áldozott 
ezen intézetnek tetó alá hozatalaban 

Kováts Arisztid bencés igazgpto 
kezdemtnyezesére az idei evben cstn 
des, de bensőséges keretben óhajtja 
a bencés-rend és vele együtt a gim-
náziumnak sok száz növtndéke meg 
ünnepelni az első negyedszazad jubi-
Uumat. Az igazgató meghivta ezen 
ünnepélyre Kelemen Krizosztom pan 
nonhalmi főapátot is, aki ezen méltó-
magában elsőizben jön városunkba. 

A programm szerint az ünne 
pély jur.ius ll-er. lesz, a szentmiset 
maga a főapát fogja pontifikálni. 

Ugyanezen napra hivják a 10 es 
20 eves érettsegi találkozó megren-
dezöi volt osztálytársaikat is talal 
kozóra, úgyhogy ezen ünnep a mos 
tani es> az öreg bencés diakokoknak 
Kedves taialkozó|a lesz. 

Hangverseny. 
Nagy jótékonycélu hangverseny 

-.olt mult szomba'.on az ev. leány-
.iceum disztermeben, melyen a város 
elől elősége reszt vett. Lelke es rr.oz 
gatója az egésznek Vágó Sándorné 
muraszombati Koczor Mária volt. A 
hangversenyen rajta kivjl megjelen 
tek a város illusztris zenészei közül 
Reményi Ferenc, Schönbauer Frigyes, 
Kovais Rtzső es az ev ifjúsági egylet 
zenekara. A zongorakiséretet Budaker 
Gusztáv látta el. Vagó Sándorné száma 
kétségtelenül az est fénypontját ke 
pezte. Ezt teijes tárgyilagossággal meg 
lehet ailtpitani. Gyönyörű szopr. r 
hangja mindenkit elbájolt. Éntke n , 
a vidéki n üveszet fölé » me.kedik a i i 
megldiszou a legnehezebb Veid: Átia 
Koloraiuraiban es Beethoven drama' 
tenejeöen. Rengeteg tapsot kapót' 
Ren enyi F>tenc ezred;s Beethovei 
^fcyik legértékesebb szonátáját adu 
elo müvrszi előadásban. Fellepte n » 
annyival inkább öiült a közö.iMg, 
meii mar tegóia ne i ve t *"-{rtlii. 
nivaió inkrpietátor zeiivljeoen gyö 
nyörködni bchüubauer Fngyes O^min 

nagy áriáját, Schubert Doppelgánger 
jét és Ctamer egy bailadajat énekelte 
el nagy hatással. Hatalmas basszus? 
mindenkit elragadott. Szépen sikerül 
ifj. Kováts Rezső fuvolaszólója ts az 
ev. iijusági egylet zenekari együttese. 
Budaker u^y is, mint karnagy ugy is 
mint kiséiő preciz munkai végzett. 
Ezt különben rátermettsége eleve ga 
rantálja. 

Vagó Sándorné ezúton is köszö 
netet mond mindazoknak, akik lehe 
lóvé tették a hangverseny megtartását, 
igy elsősorban az illusztiis szereplők-
nek, a leányliceum igazgatósagának, 
végül a hálás es lelkes közönségnek 

Még néhány ellenérv. 
Ismételten foglalkoztunk a kőszeg-

szombathelyi vonat menetrendjével és 
idejével. Remélhttőleg ez ügy a tör-
vényhatóság állásfoglalása révén most 
már megfelelő elintezest nyer. Addig 
is a vasutntk egyik legutóbbi szá 
munkban közölt álláspontjával szem-
ben felsorolunk még néhány ellen 
érvet. 

Egyes vonatoknál, igy a Szom 
bathelyről 7 40 és 18 41-kor induló 
voatoknál a menetidő 47 perc, ez 
23 km. óránkénti átlagsebességnek 
felel meg. A 13.30-kor induló 37 perc 
menetidővel közlekedik. 21 sorozatú 
motorpótló mozdonyok már eddig is 
jártak ezen a vonalon. A Máv-nak ez 
az erve tehát nem helytálló. Az vi-
szont nem lehet vitás, hogy a 23—29 
k^>. átlagsebességgel haladó ^vonat 
ma már nem elégítheti ki az igenye 
et. Hisz ily menetsebességü vona-
okat meg a biciklisták is elhagynak 

Szumbathelyiől Kőszegre négy rzre-
lekes emelk«dés a legnagyobb. Ily 
vonalakon ptdig a miniszténu < 55 
km es sihesseget engedélyez. A vo 
nalon ep azok 3 vonatok járnak leg 
lassabban, amelyek az éhes munká 
sokat, diákokat és tisztviselőket hoz 
zák haza. Az id génfogalom érdtkt 
és igy az általános vasúti politika is 
azt kivárja, hogy rövid legyen a me-

netidő és ne riasszuk el az utasokat 
23 km-es rekordsebességgel döcögő 
vonatokkal. A MÁV ujabban annyi 
,óindulatu megértést tanúsított a vá-
rossal szemben, amely fejlődni akar, 
hogy hisszük, hogy ezen jogos kéré-
sünknek, amelynek sem technikai, sem 
gazdasági komoly elháríthatatlan aka-
dályai nincsenek, szintén eleget fog 
íenni, mert nem lehet vitás, hogy 
minden utas szivesebben ül fel a leg-
alább 40 — 50 km. átlagsebességgel 
közlekedő vonatokra, mint a mosta-
niakra. 

Ttíindenféie rovat 
A tavasz örömeivel kijön az ut-

cara az élet nyomorúsága is. Apró 
ványadt iskolásgyermekek, sőt még 
fiatalabbak is, lányok és fiuk virágot 
áiusitanak. Lépten nyomon lábatlan-
kodnak. De nemcsak virágot kínálnak, 
hanem erőszakosan koldulnak. Háztól 
hazra járnak. Pedig jó lesz megjegyez-
nünk a jószivüek fillérjei csak légiit-
kábban jutnak ily esetekben a szük-
ség enyhítésére. Rendszeresen cukorra, 
nyalánkságra fogy el az aprópénz. 
Alig várják az alázatos kis nebulóit, 
hogy az adakozó elforduljon, máris 
vidáman, pajkosan szaladnak a cu-
korkakereskedésbe. Ezért kolduló 
gyermekeknek pénzt sohase adjunk 
Ha lerí arcukról a nyomorúság, adjunk 
nekik jószivvel tejet, vagy egyéb elei-
met, de pénzt soha. 

* 

Nem valami jó emlékeink vannak 
Bleyer Jakabról, a volt kisebbségi mi-
niszterről. Kőszegi szereplésére nett 
szeretünk visszagondolni. Most megint 
kitett magáért. Parlamenti beszédjei-
t en elnyomatástól beszél, követelőd-
zik, vádol es ferdit, mint mindig. Mi 
sem jellemzőbb, hogy két németajkJ 
képviselő beszédje alatt kivonult 
teremből, igy adva méltó kifejezést 
annak, hogy Bleyer szereplésével senki* 
sem azonosítja magát. A mi v i dekün 
kön pláne nem. 

, . . 
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Í pünkösdkor az elszakított szomszédos 
Röttalván tűzoltó ünnepséget rendez 
rek és felavatják uj motoros fecskén 
dójüket. Feltűnt, hogy a mai nyo-
masztó viszonyok között a legszegé 
nyebh nyugalmagyarországi községek 
is beszerzik egymásután a draga 
tűzoltó autókat. Megtudtam, hogy 
meg a világtól eldugott SzénégetöneK 
jS motoros f«cskendője van. Egy kis 
utánjárással azután érdekes dolgokat 
hallottam. Ausztriában a biztosító tár-
saságoknak di jaikból 1 0 % o t le kell 
adni az államnak s ezen összegeket 
juttatják azután az egyes községek 
tüzoitó felszerelésének beszerzési se 
gélytire. Milyen egyszerű és termé-
szetes. mindenki jól jár. A biztosító 
is Ezt a rendszert nálunk is meg 
kellene valósítani. Azonnal. 

Esküvő. Pekovits Sándor kultur-
fgyeííült-ti titkár es Hanel Klári e hó 
24 en délután fél 6 órakoi tartják es-
küvőjüket a helybeli Jézus Szive ten p 
lomban — (Minden külön értesite.-
helyett.) 

Névmagyarosí tás . Greifenstein 
Zoltán evang. s. lelkész nevét belügy 
miniszteri tngtdelyel Garam névre 
változtatta. 

Református istentisztelet Itsz 
ma, vasárnap delelőtt 11 órakor ai 
ipartestület dísztermében. 

A helybeli ker. munkásegye 
sülét jövö vasárnap, f. hó 28 án dél-
után 5 órakor a bencés főgimnázium-
ban tartja meg díszközgyűlését. 

A tűzoltók szin ie löadása szom-
baton es ma vasárnap kerül a nagy 
nyilvánosság ele. Derék tűzoltóink 
megérdemlik a nagyközönség érdek 
lődeset a kitűnő hazafias színmű még 
kitűnőbb előadásával kapcsolatban. 

Műsoros est a leanyliceumban 
A helybeli ev. Nőegylet május hó 27 
és 28 án este 8 órai kezdettel az ev. 
leinyl ictum dísztermében jótékony 
cé'.u n.üsoros estélyt rendez. A tiszta 
jövtdeiem szabad hozzájaiulásból áll 
és a Magyar Keresztyén Leányegye 
sületek Nemzeti Szövetségenek köz 
ponti haza épiikezési alapja javára 
tesz fordítva. A szombat esti előadásra 
azonban érvenyestk a már eladott 
sorsjegyek is. 

A megyéspüspök szintén alkalmaz 
kodik a mai súlyos viszonyokhoz és 
a takarékosságban is példát mutatva 
udvanartasát erősen leépítve bezárja 
a 10U szobás püspöki rezidensiat es 
egyik üres kanonoki házba vonul le 
csökkentett udvaitanasával együti 
július közepén. Hir s w i n t nerr.csak 
a rezidentidt latja szüxsegcsnek leépí-
teni, hanem bértnadja nyári tartóz 
kodasi helyét a repces/entgyörgyi 
kastélyt is. 

Az Evang. I f j . Egyesület juniu* 
«lsö napjaiban kézimunka kiállítási 
rendez, sajat helyisegében. 

A Jurisich cserkészek szomba-
ton es vasárnap d. u. 5 kor a gim 
názium disztermeben Jamboree-előa 
dast rendeznek, melynek műsora i 
következő: 1 Magyar diákinduló 
negeni Gleim Hugótól, 2. Prológus 
Kitdl László, 3. Cserkészek a mese 
erdőn. Színdarab. Irta : Kosztersitz 
J<Ustf Az énekbetétek szerzője Németh 
Bernát bencés tanar. 4. Szemelvényei 
Kacsóh Pongrác János vitéz* eből 
ö- Jurisich cserkészinduló Szövegi 
j u r b t l y Vincétől, dallama Nemeth 
Bernáttól. Hangszerelte Kováts Ferenc 
karnagy. 

Tenniszlabdákat garantált idei 
'oltesü Dunlop versenylabda tu 
Ca t i f tt sportolók kedvezményes 
*rban 26 pengőért szerezhetik b 
• *-ütér 10 számú üzletben. 

Az Országos Frontharcos Szö 
etség helybeli főcsoportja ezúton 

mond köszönetei mindazoknak, akik 
munkanelkül lévő frontharcosok 

inségakciója javára május 7-én ren 
dezett balett előadás sikerének és 
fényének emelésehez szives adomá 

yaikkal és közreműködésükkel hozzá 
járultak, elsősorban a szombathelyi 
főcsoport lelkes és kedves balett gár 
dájának, élükön a fáradhatatlan Alexy 
Bé'a p. ü. tanácsos urnák, a szt. Do 
monkos rendi zárda főnökségének és 
igazgatójának a termek átengedéséért 
es hozzájárulásáért, továbbá mind 
azoknak, akik ezen akciót bármilyen 
módon támogatták. 

F r o n t h a r c o s o k i lövő csütör 
tökön (ünnepnap) minden bajtárs ki 
vétel nélkül jelenjék mtg a sporttele-
pen délelőtt fel 11 órakor. Csapat 
beosztás iesz. Elnökség. 

A helybeli pékmesterek, tekin 
tettel a súlyos gazdasági viszonyokra, 
elhatározlak, hogy olcsó és Ízletes 
kenyeret hoznak forgalomba kilón 
kint 26 filleres arban. Ezzel akarnak 
hozzájárulni a helyzet könyitéséhez 
Mivel kizárólag csak jóminősépü és 
árpaliszttől mentes kenyeret árusita 
nak, kérik a fogyasztó közönséget, 
hogy ténykedésüket azzal honorálják 
hogy csak helybeli adófizető sütő 
iparosok által előállított kenyerei vá 
saroljanak. 

* Csepregl Sárközi 
P i s l a zenekara hangversenyez 
ma vasárnap az Andalgónál. 

Az simult vasárnapi térzenén 
meg akarták kezdtni a bejelenteti 
gyűjtést a zeneszek javára Nem l ehe-
tett. Egyenlőre hatósági akadályai 
voltak. 

A Concordia Tömördön. A tö 
rnördi ifjúsági dalárda május 21-én 
vasárnap d. u. 3órakor a Ragasits 
fele vendéglőben, a kőszegi Concordia 
(Jalosegyesület köztemüködesével szi 
nielőadást es dalosünnepelyt rendez 
Színre kerül: ANoszly- f iu esete Tóth 
Márival c. négyfelvonásos vígjáték 
Felvorásközben és az tleadás végén 
énekszámokat adnak elő a dalárdák 
E őadas u ántáncrr ulatság lesz. 

Préselt szinszappan kg ja 84. 
90, hulladék mosó szappan 70 es 7b 
Kézmosó hulladék 90 Legolcsóbban 
a termelőnél szerezheti be bármilyer 
szappan szükségletet FőteV 10 alatt 

Emlék avatás. A volt cs. és kir. 
I I tábori vadász zaszlóalj megmarad 
katonái zászlóaljuk dicsőségére és a 
vilagháborubí n elesett bajtársaik em-
lékere Győrö't f I illi'.oit e m l é k m ű v e t 
bensöse^es ünnepség kereti i köz1 

pünkösdhe'fojen : junius 5 én leple 
zik le. Az avató beszédet József kir 
letceg őfensége mondja. Erre a/ 
ünnepségre bajtársi szeretettei hívjak 
meg minden bajtársukat családjukka 
együtt, s a hősi halált halt bajtársa^ 
hozzátartozóit. Akik az ünnepségen 
reszt akarnak venni, közöljek ezen 
szándékukét minél előbb ( c i n : 11-e^ 
vadászok emlékmű-bizottsága, Győr) 
s a bizottság a MÁV összts vonalait. 
33% os kedvezményre jogosító Ua 
zolvanyt küld. A Sopron felöl érke 
zőknek fii eres vonatjuk lesz 

Sisza száiloda 
B U D A P E S T 

VII., Baross-iér 49. 

a Keleti pályaudvarnál 
Modern, kényelmes 

elsőrangú kiszolgálás. 

tgyagyas szoba reggeiivelP 3 2 0 
W a g y a s szoba reggelivel P 5 ' 80 

A szabadtéri opera előadás 
Tervben elsők voltunk, de a valóság 
ban .nár megelőznek. Az opera lemegy 
Tatára és a grófi parkban filléresekkel 
egybekötve megvalósítja az első opera 
előadást már junius hóban. 

Pécs nagyban készfii ünnepi 
játékaira Bekapcsolódott az egész 
város. Nagy propagandát fejtenek ki 
Az ünnepsegek junius 3-11 tartanak, 
amely idő alatt 33% kedvezménnyel 
lehet Pécsre utazni. 

Az első horogkeresztes plaká 
tok megjelentek városunkban is, nagy 
feltűnést keltettek. 

Soproniak kirándulása Kőszegre 
E hó 25-én rendezik a soproniak má 
sodik kirándulásukat autobuszon Kő 
szegre Remélhetőleg nem oly benyo 
másokkal távoznak, mint amilyenekről 
egyik lapjuk legutóbb beszámolt. 

Gyorsíró verseny volt ismét 
Szombathelyen, amelynek kőszegi 
résztvevői is voltak. Nevezetesen a 
helybeli bences gimnázium növen 
dt kei, akik helyüket szépen meg is 
állták. 

• Nem lehet elég nyomatékosan 
utalni arra, hogy a valódi Aspitin 
Tabletiak helyett ne fogadjunk el pót 
szereket vagy más egyebét. A hami 
sitott tabletták rendszerint minden 
egészségügyi ellenőrzés nélkül készül 
nek. Ezeknél igen gyakran káros utó 
hatások is észlelhetők, például a szivre 
•nig az eredeti tabletták ártalmatlanok 
Ügyeljen tehát a vásárlásnál az ere 
deli „Bayer" csomaglásra a zöld 
szalaggal. 

Találtatott a kőszeg rőti ország 
uion a magyar határői bódé közelében 
egy „Doxa" zsebóra lánccal együtt A 
jogos tulajdonos átveheti a rőti oszt 
rák cs»-rdőrőrsön. 

Az uj menetrendben, melyei 
lapunk hasábjain már néhányszor le-
közöltünk, több helyen hibás időpon 
tok vannak feltüntetve, melyeket a 
szintén hibásan nyomtatot! .Vasvár 
megye" menetrendből vettünk át Ezek 
a hibák most már ki vannak javítva 
és az ezentúl megjelenő menetrendek 
a mérvadók. 

* Aki postán kapott Jótékony 
célú Allamsorsjegyet az annak dij^t 
haladéktalanul utalja at. nehogy i 
kési delem miatt tlve.szilse jogát t 
nyeiemenyre. 

Levente színielőadás Tömör-
dön. A tömöidi levente egyesük 
nagysikerű szinielőadast rendezett a 
Kolarits féle vendefclőben özv. Vértes 
Ernőne községi í rn i tónő betani'ásáva 
«zinrekeiüt : 1 „Csordaeresztés után* 
vigjáték 1 felvonásban. 2. .A gyimes 
vndvirág", népszínmű 3 felvonasban 
Az előadást hat magyarruhás pái 
nagysikerű magyar körtánca — melyei 
Vertes Erzsébet, oki. taniiónő tanítót 
be — zárta be. 

Az egyesületek TESz tagsága 
Az elmúlt "héten kezdődött meg az 
ujjászeivezett TESz ben az egyesületek 
jelentkezése. A módosított alapszabá 
iyok szerint társadalmi egyesület TESz 
tagságot a következőképen nyerhet: 
minden nemzeti irányú egyesület, mely 
a TESz- ben a magyarság cselekvő 
egysegét erősíteni kívánja, levélben 
vagy elnökségi tagjainak személyes 
bejelentése által a TESz igazgatósá 
gának bejelenti köztemü^d^sét . A 
bejelentés után az igazgat< sag a 
prugatóság a egyesület ' a TES/ 

tagjai köze meghívja. 
A helybeli Nemezgyár 18 szép 

sports pkát adományozott a Kőszeg' 
Sport Egyletnek. \ i egyesület ezúton 
fejezi ki hálás köszönetet. 

Folyik a cipő kiárusítás ön 
költsegi arakon Főtér 10 alatt Ne 
legyen sajat zsebének ellensége 
es gyÖ2Üdjbr meg saját érdeké 
ben az árakról . 

60 . J ó l é k o n y c é l u 
m . k i r . á l l a m i 

s o r s j á t é k 
Főnyeremény 

40.000 
aranypengő 

Azonkívül 

20.000 Aranypengö 
1 0 . 0 0 0 Aranypengö 
5.000 Aranypengő 

összesen 17.(XX) különböző 
nyeremény. 

Egesz sorsjegy ára 3 aranyp. 
Fél sorsjegy ára 1'30 aranyp. 

Húzás 1933. fun. 8. 
délután 3 órakor. 
Mozihirek. Ma a színielőadások 

fotytán nincsenek mozielőadások. — 
Csütörtökön az ünnepen, néma fi lm 
aiegy. Addig, amig a hangos leadót 
teljest n rendbe nem hozzák (előre-
láthatólag a pünkösdi ünnepekre) 
néna filmekét játszik a mozi. Kezdi 
az ünnepen egy hatalmas 18 felvo-
násos. ízig-vérig kalandor f i lmmel, 
amilyeneknek mindig nagy a közön-
sége. Cime a darabnak : „A pokol fiaw 

Az egyes részek fejezetei; a talált 
gyermek, az elátkozott kasiély, a ti-
tokzatos búvárhajó. Rendezője Spen-
cer Benneth Főszereplői: Alenne Ray 
és Walter Miller. 

A benyújtott egyesületi ada-
tok pótlását kéri a Központi Sta-
tisztikai Hivatal. A társadalmi egye-
sületektől kért egyesületi adatok a 
közigazgatási hatóságok utján már 
több hónappal ezelőtt befutottak a 
Központi Statisztikai Hivatalhoz. A 
TESz sajtóirodájának értesülése sze-
r nt az összegyűjtött adatok revíziója 
során pótlások váltak szükségessé. 
Ezért a Központi Statisztikai Hivaial 
most újból kérdőiveket bocsát ki, 
amelyeken a hiányos adatok pótlását 
kéri. A pótlások gyűjtése folyamatban 
v-<n és a revízió szempontjából kivá-
rt oos, hogy az egyesületek mielőbb 
lenyújtsak a ki töl lön kérdőiveket. A 

Központi Statisztikai Hiva»al az egye-
sületi reviz o eredményeit még az 
ősszel közzé fogja knn i . 

A közforgalmat jelentő Dr. 
W dter szemináriuma hívjuk fel olva-
sóink f igytlmét. Ez az intézet egymen 
kénti levelező oktaiással, egteljest bb 
ertdménnyel vizsgáztatja vidéki r ö 

endékeit 
A KSE úszószakosztá lya a na-

gyon hideg idő folytán egyelőre meg-
csak elméletben készül lelkesen az 
idei szezonra. A treningeket ezidén 
még a tavalyinál is komolyabban 
akarják venni és a számos versenyt n, 
amelyet az idén megrendeznek, be-
bizonyítani, hogy az úszósport is 
igen nagy fejlődésben van városunk-
ban. Ezidén hozzáértő tréner, első-
osztályu játékos veszi kezébe a fiukat. 
Mindazok, akik kedvet e rezn ikeszép 
sport elsajátításához, jelentkezzenek 
azonnal. A tagoktól természetesen 
nem kívánja a szakosztály, hogy mind-
járt az elején versenyuszók legyenek, 
-őt gondoskodás történik, hogy 
uyenlö erők szembeállításával és cél-

tudatos oktatással folyjanak a gya-
Koriatok, amelyek azonnal megkez-
dődnek mihelyt az időjárá0 tz t csak 
e,y ki«sé is k l e t ő v c teszi 

Az 1. osztály ba jnokcsapatá t 
a jeknlegi listavezető MÁV-ot látja 
• endégül a KSE f. hó 25 <n icsiitOr-
ökön) városunkban. A rendkívül er-

dekes mérkőzési rer des lulyárak 
mellett rendezik meg. 

HÍREK 
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S F O B T 
Ma van az egerszegi döntő 

mérkőzés a Z S E - K S E között . Más 
mérkőzés az alosztályban ma nincs i« 
Ha a ZSE győz, akkor már nem igen 
lehet elvitatni tőle az elsőséget. Ha a 
KSE győz a sárvári vereség dacára 
még a KSE is lehet bajnok szeren 
esés körülmények között. Mégpedig 
ugy, hogyha utolsó mérkőzésén az 
SzSE t is legyőzné és az SzSE még 
hátralevő nehéz mérkőzésén a TIAC 
ellen Tapolcán, a ZSE pedig Pápán 
a Peiutz ellen lead egy egy pontot 
A mai döntő jelentősegü mérkőzésén 
ha az esélyeket nézzük, akkor a ZSE 
nek az otthoni pálya révén minden 
esetre nagy előnye van. óriási telje 
sitmény volna a listavezetőt otthoná 
ban legyőzni vagy egy pontot elhozn 
s ha ez nem is valószínű, de a KSE 
mostani kitűnő formáját tekintve nem 
lehetetlen. A mérkőzés V,5 órakor 
kezdődik. Birója Kiss Szombathelyről 

A mai egerszegi útra autó 
buszon utazik a csapat. Kisérők je 
leníkezzenek délelőtt lOÓ'áig a klub 
helyisegben. A jelentkezők száma sze 
rint esetleg beállítanak ujabb járató 
kat is. Részvételi dij 3 50 P. Indulás 
fél 1 kor a klubhelyiség elől 

A helybeli leventa válogatott 
futballcsapat ma Bükön játszik. 

Mai futbal lprogram. A polgári 
iskola váloga ott futballcsapata látszik 
ma délután 3 órai kezdettel a II. sz 
levente válogatottal. Sőt lehetséges, 
hogy a KSE ifik is bemutatkoznak. 
Az I. b a pilótákat akarta vendegü 
látni, de az utolsó órákban akadatyai 
tá^iadt*k a mérkőzésnek. 

Hatalmas iramú mérkőzésen 3 0-ra 
győzte ie a K S E a tapolcaiakat . Igazi, 
vérbeli, kitunó sportot hozó bajnoki mérkő-
zés volt, amelyen a KSE nagyszerű formát 
mutatott. A szimpatikus, kemenvkötésü ta 
potcaiak. akik egy héttel ezelőtt a lista-
vezető ZSE-től döntetlent csikartak ki, az 
els\ félidőben szivusan cs keményen véde-
keztek A KSE szrp támadásai ellen es a 
KSE kapuja előtt is teremtettek néhánv 
veszélye* helyzetet. Az első gólt a 15. 
percben Schródl beadásából Molnár rui:ta 
A második felidó Óriási irammal indul és a 
temp-'t a KSE nemcsak birja, hanem folyton 
fokozza. Szedúletesen erős a mérkőzés. A 
KSE oly szepen játszik, lelkesedéssel, tu-
dással, hogy az egesz nez táborra is át 
ragad a lelkesedés. A tapolcaiak nagyon 
védekeznek, de közben igen beszorulnak A 
18. percben Markovics szép kornerét Molnár 
bevágja. A rO. percben pedig Markovics 
allitja be a végeredményt Ha tapolcaiaknak 
nincs oly szenzációsan védő kapusuk, akkor 
katasztrofalis vereséggel kellett volna váro-
sunkból eltávozniok A mérkőzés bírója 
Horváth Celldömölk volt, aki nagyon gyen 
gén biráskodott s a közönség e/ért állan-
dóan tüntetett is ellene A mérkőzésén a 
KSE minden egyes tagja felülmulta önmagát 
Ilyen teljesilmennyel bármilyen elsőosztátyu 
csapattal szemben eredmennyel szerepel-
nének. A mérkőzés egyuttal ismét megmu-
tatta s sárvári vereség irreális voltát, mert 
a tapolcalkat feltétlenül többre tartjuk és 
becsüljük a mutatott játék után, mint a sár-
váriakat. A mérkőzés mindvégig a legszebb, 
a legizgalmasabb, elsőosztályu nivón mozg" 
sportot hozta. 

KSE If j .—Nagycsömőte 3 : 0 Meg 
alakult a KSE ifjúsági csapata. Van bennük 
három csapatra való lelkesedes. Elmúlt va-
sárnap voltak első világraszóló meccsükön 
Nagycsömöten Ott csaptak össze a nagy-
csömőtei futballistákkal, akiket szörnyű harc 
után 3:0-ra legyőztek 25-én lesz Kőszegen 
a nagy revánsmérkőzes. Helyes, ha a fiatal-
sag is lelkesedik és ambicionálja a sportot, 
hisz valamikor nekik kell magukra ölteni a 
KSE I csapatanak büszke kék-sárga szineit. 

A kőszegi sporttelep kiépítése terv-
szerűen nagy léptekkel halad előre. A 400 
m-es futópályát teljesen újra készítették el. 
Salakozasa most folyik. A futballpályát a 
fűtől teljesen megtisztítottak, a külső és 
belső kerítéseket rendbehozták, a tennisz-
pálvákat átalakították es kerítéssel láttak el, 
a futbatlpályánál az állóhely részere lép-
csőzetesen emelkedő nézőtér készült. A 
szép es hatalmas lőpálya munkálatai is 
fcyors tempóban haladnak előre. Remény van 
arra, hogy a bufett és gondnoki lakást is 
megtudják még czevben épiteni s akkor 
már az elkövetkező evekben csak a tribünre 
az öltözőkkel és a tornateremmel, valamint 
egyszer meg majd a palya fakeritetenck ki-
cserélésére lesz szükség és a még néhány 

évvel ezelőtti puszta vásártéren ott al 
Dunámul egy szép modern sportpályája 

A KSE tavaszi fo rmá ja nagy öróinet 
okoz kőszegi futballtársadalomnak Ilyen jó 
együttese még nem volt a városnak A csa 
pat mindet egyes tagján meglátni Tomk-t 
amatőr tréner gondos munkáját. A tapol 
caiak ellen mutatott forma igazolta, hogv a 
sárvári vereseget csak pechszéria és bal-
szerencse okozta. Mindenki kíváncsian várja 
hogy fogja most megállni helyét a csapat a 
listavezető ZSB es SzSE ellen. A futball 
sport nagy fejlődését mutatja városunkban 
hogy az I. b. csapat a serlegmérkőzéseken 
vesz részt és megalakult az ifjúsági csapat is 

Seper Imre Irta a mult héten a KSE 
elnőkségenek. „Örömmel tudatom, a baj-
nokságot megnyertük Május 14-én Párisban 
játszunk az országos bajnokságért Minden 
sportbarátot sokszor üdvözlök, iátékosokat 
ktilönösen M«|us 21-en Afrikaba megyünk 
41 napos túrára. 

Hivatalos rovat 
1328—1933 Közhirré teszem 

hogy az idei évben a himlőoltások f. 
évi május hó 14, 21 és28 án, délután 
3 órakor a városmajorban tüzoltólak 
tanya őrhelyiségében lesznek megtart-
va. Beo'tva lesznek a csecsemők és 
a 10 éves gyermekek, Felhívó h a 
szülők figyelmét ar a, hogy gyerme-
keiket feltétlenül oltassák be mert 
ellenkező esetben a mulasztók ellen, 
a kihágási eljárás megindítását fogom 
elrendelni. 

4933-1933. Felhivom az érde 
keltek figyelmét a gazdatartozások 
<amat kedvezményre vonatkozó ren 
delkezésre : szükséges felvilágosítás a 
Városházán a városi főjegyzőné 
kaphaló. 

3741 — 1933 Felkérem mindazokat, 
akiknek a nyári hónapokban nélkü 
özhető bútorozott lakásuk, ill. szo 
bájuk van, ezen körülményt haladék 
alanul jelentsék be a Városháza 18. 

szobában ; egyben kérem annak beje-
entését is, hogy ha valamely bejelen 
ett lakás időközben akárcsak rövidebb 
dőre is, ki lett adva, mert ezen be 
elentés által felesleges munkától lesz 
megkímélve nemcsak az idegenforgalmi 
iroda, hanem a lakást kereső és lakás 
kiadó közönség is. 

4588-1933 Vasvármegye alispán 
ának 8386-1938 sz. rendeletére a 
cserebogár irtás tárgyában 41G7 —193? 
alatt f. évi április ho 28 án kelt hir 
detményemre vaió hivatkozás mellett 
3Őtlólag még arra figyelmeztetem a 
gazdaközönséget, hogy a kötelező 
cserebogarak irtása kiegészítő részét 
képezi a pajor irtás is, amely abból 
áll, hogy a talaj szántásakor, mélyebb 
ásatásakor, vagy kapálásakor, a fel 
szinre kerülő pajort el kell pusztítani. 

9989 —193J. Közhirré teszem, hogy 
a város erdőgazdasága a Reitangeri 
dűlőben a 30 as tag. a. erdőrészletben 
elad 8 rakás húzott ágfát. Az eladás 
az erdöhivatalban történik, ahol az 
utalványok naponta délelőtt válthatók. 
Becsár rakásonként 12—16 P. 

4980-1933 Közhirré teszem, hogy 
<őszeg városát érdeklő 1983. évi nem 
rögzített jövedelem és vagyonadó, 
valamint a rendkívüli pótlékok kivetési 
ajstroma f. évi május hó 22-től f. é. 
unius hó 6-ig közszemlére van kitéve 
a városi adószámviteli ügyosztályban. 

4528-1933. Figyelemmel arra a 
nagyfontosságú érdekre, amely külö-
nösen a jelenlegi nehéz gazdasági 
helyzetben fűződik szorosan a gyü 
mölcsfák védelméhez, közhirré teszem, 
bogy minden birtokos, törvény szerint, 
köteles gyümölcsfáit a kártékony her-
nyófészkektől és lepketojásoklól meg-
tisztítani és azokat összegyűjtve elé-
getni. Akik az irtást elmulasztják ki-
lágást köveinek el és a törvényes 
büntetésen felül a hatósági irtás költ-

ségeit Is viselik. Utasítom, hegy es 
nezöfetügyelöket valamint a hegy és 
nezőőröket, hogy az irtást az addi-
ginál fokozottabban ellenőrizzék és a 
nulasztókat jelentsék fel. Az ellenőr 
zést elmulasztó közegek ellen fegyelm 
eljárást fogom megindítani. 

4500—1933- Közhirré teszem 
hogy a m. kir. Földmüvelésügyi Mi 
liszter 30734 - 1933. IV-1 számú ren 
deletével a mezőgazdasággal foglal 
kozók körében nagy mértékben elter 
jedt pénz és áruuzsora, valamint a 
mezőgazdasági munkásoknak kiköl 
csönzött gabonával űzött uzsora elha 
rapódzásának megakadályozása céljá 
hói, elrendelte, hogy az uzsoráró 
szóló 1932 évi VI. t. c. ben foglal 
rendelkezéseket a gazdaközönségge 
ismertessem. Mivel a hivatkozot 
törvény, t-rjedelménél fogva, hirdet 
mény utján nem tehető közzé, az 
érdeklődők, a hivatalból üldözendő 
uzsora vétségére vonatkozó törvényes 
rendelkezéseket és a birói uton érvé-
nyesíthető kamat maximális rendel 
kezéseket, a polgármesteri hivatalban 
a hivatalos órák alatt, betekinthetik. 

4760 — 1933 Közhirré teszem, hogy 
az 1933 évi termelési tűzifát eladjuk 
Utalványokat a városi pénztárban lehe 
váltani, május hó 15 i kezdettel. Tá-
jékoztatásul értesitem vásárló közön-
ségünket, hogy a stájerházi vágások 
oan az egységárak ürm.-ként a tavalyi 
árakkal megegyeznek Eszerint; I. o 
bükk hasáb 32 P.. 1L o. bükk hasáb 
26 P. kemény lomb hasáb S. osztályú 
20 P. A többi faanyagok ezen vágá 
sokban nem kerülnek egyelőre eladás 
ra, mind, addig, amig a város szűk 
séglete kielégítve nincsen. Az alsóer 
dei tűzifa árak : tölgy és cser hasáb 
34 P II. o. cser és tölgy hasáb: 30 
P , erdei fenyőhasáb 24 P., erdeifenyő 
dorong: 18 P., fenyő botf3 12 P.. 
erdei ölenként a vágásokban. Felhivom 
különösen a közönség figyelmét arra. 
hogy eladunk az alsóerdőn cca. 1,300 
ürm. száraz tölgyhasáb tűzifát I. a 
minőségben, amely azonnal tüzelő 
célokra alkalmas. Kapható még í 
városnál 25 kévés rőzse rakás: 3.4( 
P-ős árban. Tisztogatási ágrakás 2 
P. ős árban az alsóerdőn. 

• Gá l Jú l ia Miss Magyaror 
szág elutazásáról Madridba, a Miss 
Európa választásra, nagy Illusztrált 
cikket közöl a Szinházi Élet uj száma 
Nagy Képes cikk számol be a tatai 
Eszterházy-kastélyban készülő n?.gy 
szabadtéri előadásról. Hunyadi Sán 
dor folytatja pompás regényét. Ren 
geteg érdekes cikk és szép képek, 32 
oldalas Gyermekújság, kézimunka iv 
és 64 oldalas Rádió Világhiradó 
Európa legrészletesebb rádiómüsoruj 
ságja egészíti ki a 290 oldalas Szín 
lázi Életet, amelynek ára 60 fillér 
kapható Róth Jenő könyvkereskedésé-
ben. A Szinházi Élet minden héten 
pénteken jelenik meg. 

Menet rend . 

•rvényes 1933. má jus 15-töl okt. 7-lg. 

Kőszegről i n du l : 5 24 6.46 

§ 10.02 11 50 15.37 Irt 00 * 20 38 22 45 * 

Szombathelyre érk.: 5 57 
7 19 10.35 12.32 16 10 18.33 21 10 23.14 

Szombathelyrő l i ndu l : 600 7 40 

§9 .20 13.30 14 57 * 18.41 2>.03 23.18 * 

Kőszegre érkezik : 6 37 

8 27 9.57 14 07 15 34 19 28 22 40 23.ÍÓ 

Sopronból indul: 9 55 15 46 

Kőszegre érkezik: 12*44 18 20 

Kőszegről indul- y 44 14-42 3*50 

Sopronba érkezik: 11 50 17 13 6.56 

Szombathelyről Budapestre indul: 

22 25 4.05 6 10 7 25 10 40 13.25 17.00 18.42 

81 csak hétköznap, 
*) c u k vasár- t • ünnepnap kOtlekedik. 

Köztartozás fejében lefoglalt ingók 
1933 május hó 2 3 án déletött 10 órakor 
Kőszegen a városmajorban a legtöbbet 
ígérőknek elfognak adatni. 

M e g h í v ó . 

A Kőszegi Sörfőzde 

és Malátagyár r. t. 
részvényeseit az 1933. évi május hó 
29 én d e. V, 12 órakor Budapesten 
X., Maglódi-ut 17. sz alatt tartandó 

rendkívüli közgyűlésére 
ezennel meghívjuk. 

Napirend : 

1. Az igazgatóság javaslata a 
vállalat alaptőkéjének 120000 pengő-
ről a szombathelyi kir. törvényszék, 
nint cégbíróság által jóváhagyott 
60000 pengőre való leszállítása iránt, 
4000 drb. 15 P n e. részvénynek 
visszavásárlása és rnegsem-nisitése 
utján. 

2. Az alaptőke leszállításával kap-
csolatban az alapszabályok 5 pontá-
nak (alaptőke nagysága) módosítása. 

Az igazgatóság . 
» » 

Négy polgárit végzett, magya-
rul és németül beszélő 

tanoncokat felVMtnek. 
SABARIA-szállóban 

J ' • ' f ' » I /V 

Szombathely. 

Köszönetnyi lvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetet-
len jó anyánk, anyós nagyanya, 
dédanya, testvér és rokon 

özv . T o m p e k J á n o s n é 

szül. Erhardt Már i a 

elhunyla alkalmából fájdalmunkat 
bármi módon enyhíteni igyekeztek, 
temetésén résztvettek, a koszorúk 
és csokrok adásáért ezúton 
mondunk hálás köszönetet. 

A gyászoló család. 

Köszönetnyilvánítás. 
Szeretett feleségem gyá-

szos elhunyta és temetése 
után hozzám beérkezett 
számos részvétnyilatkoza-
tokat személyesen megkö-
szönni nem fudom, azért 
ezúton mondok mindazok-
nak, akiketillet, hálás szív-
ből köszönetet. 

Kőszeg, 1933. május 18. 

Rosenstingl Jakab 

E L E K T J B O 
BIOSKOP H í t N o 0 z ? s | 

; 
• 
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M ű s o r : Csü tö r tök , május 25. j l 

Nagy néma slágerfilm! 

51 poüol fiai 
Kalandor dráma 3'részben 

18 felvonásban. 

Főszerepben: ALENNE RA Y 
és MALTER MILLER. 

Kitérfíxene 

Nonsnynkron lemezekkel 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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