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ELÖFU- . AR egynrgyed évre: 

Helyben házhoz szállítva 1*60 Pengő 

Vidékre póstán f — Pengő 

Külföldre egy évre 3 dollár 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő: 

vitéz Szabadváry Ferenc 

Udsdrtér 13. Telefonszám 4 

Kiadótulajdonos: 

Rónai Frigyei 
Várkor 39. íz. Telefonszám 23 

Hirdetések millmétersoronkfnt 6 rttlér. 
Hirdetések dija előre fizetendő 

nyiltár sora 40 fillér 
Szövegközöttt rekldmhir sora 20 flii*. 

Szabadulás 
Trianon rbbilincseiből. 
Irta: vi téz Szabadvá ry Ferenc. 

Ma van a gyászos évforduló. Ez-

úttal necsak emlékezzünk, de remél-

jünk is. 
Mussolini mondja, irja: „a revi 

ziót nem lehet feltartóztatni-. S mivé 
a jelenkornak ez a talán a legnagyobb 
élő államférfid a revízióért dolgozik 
is, nem is lehet megakadályozni min 
den diplomáciai ravaszság es a kis 
entente minden gáncsvelésével sem. 

Hol is éreznen* jobban a revizió 
sürgős szükségét, ha nem itt. a csonka 
haza nyugaii határszélén Sopron és 
Vas negyében. Tudja minden magyar 
hogy tuladózásnak, szegénységnek 
munkanélküliségnek, tisztviselő és 
gazdi nyomornak, a kereskedelem és 
ipar szörnyű helyzetenek, az ifiuság 
elhelyezkedni nem tuJisának oka első 
sorban az a trianoni béke, amely ter 
mészetes pi Kainktól fosztott meg és 
azt akarta, hogy a Séij*t zsírunkban 
fúljunk meg. Hol éreznők jobban mind 
e tengernyi nyomorúságot, ha nem it 
a határszélen vergődve, ahol a Trianoi 
okozta sebekbe már mar belepusztu 
lünk. Ahol az igazságtalanság, bosszú 
állás, a rövidlátás és tájékozatlanság 
a legnagyobb sebet ejtette. 

Ma már nincsenek köztünk kis 
hitűek, akik ábrándnak és álomnak 
vélik a revíziót. A háború utolsó 
éveiben hóbortos álomnak tartottuk 
azokat a híreket és térképekét, ame 
lyeket a mai kis entente államai ter-
jesztettek. Sí jnos igazuk lett Átszen-
vedtünk keserves 10 esztendőt, de 
még tiz esztendőt nem birunk ki. De 
nem is kell, mert ma ismét mi ma 
gyarok látunk tisztán. Látjuk, hogy 
kis entente államaiban recseg-ropog 
minden Ma valóban ők a hóbortosok 
és álmodozók, ha azt hiszik, hogy 
ezek az állapotok tovább is igy ma-
radhatnak. Nyugtalan is a lelkiisneie 
tük. Láthatóan az. Félnek attól, aminek 
jönnie kell és ami jönni is fog, 
revíziótól. Jön az a revizió, amelyért 
annyit küzdött az elmúlt években 
nagy halottunk gróf Apponyi Albert. 
Nem érhette meg, hogy az ígéret 
földjére bennünket el is vezessen, de 
az előfeltételeit a reviziónak ö terem 
telte meg. Az utat ö mutatta. A leg 
nehezebb akadályokat ö hárította el. 
Igazi nyugvásu is csak akkor lesz, ha 
nemcsak magyar földben, hanem igazi 
otthonában, nagy Magyarországon lesz 
eltemetve. Jön a revizió óriási léptek 
kel, mert ellenségeink egyben sulyo 
tan csalódtak. Azt hitték, ha bennün-
ket elpusztítanak, abból kivirul az ö 
jólétük. Nem igy történt. Egész Európa 
láthatja, hogy az a seb, amit Euiópa 
testén szakítottak Trianonnal, üszkö 
södik, mint a ragály terjed és minden 
bijnak igazi kútforrása. 

A revizió kérdése talán az egyet 
len dolog, ahol se pártpolitika, se 
más szempont nem választja el ma-

gyart a magyartól. De ennél többre 
van szükség. Ma, mikor ép a reviz;ó 
niatt még nagyobb gyűlölettel vesz 
nek körül bennünket ellenségeink, ma 
anikor nehezebb és történelmibb id^ 
ket élünk, mint bármikor valaha, ma 
nem szabadna egymást bántanunk és 
c<ak az ellentéteket keresnünk. Ma 
szinte fel kellene hagyni a pártpoliti 
zálással és meg kellene érteni min 
denkinek, hogy eme sorsdöntő törté-
nelmi időkben egy táborba kell fel 
sorakozni minden magyarnak. A re 
vízió gyors megvalósulásához szűk 
séges, hogy a magyar társadalom 
minden rétege rendre, rangra és fele-
kezetre való különbsé: nélkül minden 
más kérdést félretéve egyöntetűen es 
egyakarattal küzdjön a revizió meg-
valósulásáért. Az is szükséges, hojv 
az egész ma.yarság vezető gondolat 
ként fogadja el a nacionalizmust. 
Nacionalistáknak kell lennünk mind 
annyiunkn ik, nacionalizmus legyen 
mindennek a tengelye. 

Nem szabid abba a csalóka 
álomba ringatóznunk, hogy a revizió 
már ma holnap meg lesz, de igen is 
érezzük, hogy óriási tempóban köze-
ledik a nagy történelmi pillanat, mely 
visszaadja nekünk mindizt, amit oly 
os obán es gonoszu' elherdáltak tó 
lünk. Hogy ez igy van, nem kel 
semmi mást tennünk, mint átnéznünk 
t küiföldi lapok anyagát. Ma már nem-
csak a velünk szemben eddig is ba 
rátsagot mutató olasz és angol sajtó 
mondja, hanem vannak már francia 
lapok is. amelyek meg merik írni az 
igazságot, a békét megóvni anélkül, 
hogy a békeszerződeseket módosrsák. 
nem lehet. Franciaország és a kis 
entente szá jára elhisszük, hogy nem 
kellemes kérdés a revizió. De meg 
akadályozni ma már Franciaország 
sem tudja. Hiába készit uj tervezet? 
ket dédelgetett kedvenceinek az or 
szágrabló cseheknek és oláhoknak 
kívánsága és szájaize szerint. Hiába 

legújabb mesterkedések, a véres 
tüntetések Romániában. Ma már érzi 
egész Európa, hogy a revíziót s vele 
a magyar kérdést meg kell oldani. 
Hiába csűrik, csavarják, alakítják és 
torzítják a tárgyalásokat, ma a gyű-
lölet szelleme már nem diktálhat, mint 
1919-ben. Akkor nvoma sem volt a 
népek között az egyenlőségnek. Annál 
inkább a tájékozatlanságnak és a 
gyűlöletnek. Ma azonban 193S at irunk. 
S ha a nagyhatalmak nem akarnak 
háborút s velejáró világpusztulást, 
akkor le kell ülni a zöld asztalhoz ét 
a józan ész szavára hallgatva keresni 
a kiutat és a békés megegyezés annak 
a Franciaországnak is, amely egyszer 
már leakarta 120 évvel ezelőtt igázni 
egész Európát. D» eljött Waterloójn 
és ha mostani politikáját folytatji, 
eljön most is. mert nem lehet büntet-
énül az eddigi politikát űzni, ameiy 

oly nemzetnek megsemmisítését tűzte 
ki, mint a magyarságét. Pedig ez a 
magyarság volt az, amely már ismé 

Iten megmentette ép ezeket a mű-
veltségükre oiy büszke nemzeteket a 

Ezeknek a nemzeteknek ma is akkor 
fogunk imponálni, ha elsősorban azt 
mutatjuk, hogy bízunk saját magunk 
ban, erőnkben, elszántságunkban. De 
e tez kell, hogy lássa is a külföld 
hogy egységes a nemzet. Nem veszek-
szünk egymással, megbecsüljük hiva-
'ott vezetőinket és olyan összetet 
egy erővel akarjuk a revizió nagy 
kérdésének megoldását elérni, min 
imilyen er}t mulatott a magyarság 
ikkor amikor szembeszállt a tatárral 
törökkel. 

Az ifjú uj Németország céltud * -
osan nagy lépése«kel tör végső célja 
a verjaillesi béke revíziója relé. Mi is 
í világ közvéleménye elé álltunk, n 
hogy esetleg a legnagyobb igazság-
ttlanság, a trianoni béke perújítása 
másodrendű kérdéisé sülyedjen, holott 
nyilvánvaló, ho^y a trianoni volt az 
összes békék között a legjya lánto 
sabb, meit egy e^ész nemzetet akar 
eltemetni. 

De merjünk még valamit is meg 
állapítani. Ma amikor a revíziós k^r 
lésekről tárgyalnak, megint csak 
nindig halljuk az elszakított Bánátot, 
'Irdélyt, Felvidéket, de valahogyan a 
háttérbe szorítva látjuk az elszakitot 
Nyugatmagyarországot. A legújabb 
revíziós tervezet is mintha megfeled 
kezett, vAiy meg akart volna feled 
kez.ni Nyugatma^yarországról. Pedig 
ezt a tövist is ki kell húzni, ha azt 
akarják, hogy őszinte és tartós barát-
sag fejlődjön ki a németség és a 
magyarság között. Hitlerék nagy örö-
münkre ugy nyilatkoztak Nyugat-
magyarorszáí;ról, mint vitás területről. 
De kell is, hogy a magyar barátság 
megérjen annyit németnek, osztráknak, 
olasznak egyformán, hogy Burgenland-
nak Magyarországhoz való vissza-
csatolásával az egymásra utalt nem 
zoteket kibékítsék és egymásért élni, 
tudó t-stvérekké tegyék. Kérve-kérjük 
az ország sorsának intézőit, ne felejt-
sék el. a revizió valóban eredményes 
es teljes csak akkor lesz, ha Nyugat-
magyarország ismét a mienk. Talán 
itt a legkönnyebb a helyzet, mert hisz 
az osztrákokkal, a mi volt fegyver-
társainkkal valószínű először értjük 
meg egymást. Ma már Ausztria is kell, 
hogy belássa mostani helyzetének élet-
képtelenségét és a két ország 'egy-
másrautaltságát. Szívesen nyuitunk 
baráti jobbot a szomszédnak, ha kell, 
leszünk ismét fegyvertársak is, de 
csakis azzal a feltétellel, hogy vissza 
állítják régi határainkat. 

Miért költ ön 8-10 pengőt 
egy liter rovarirtóra, amikor 

fél deci Express rovar-

irtó esszencia P 3*— 

igy liter petróleummal keverve ugyanolyan 
összetételű és hatású légyirtót a I — Ha 
szagtalan légyirtót kiván, azt a „Vizes 
;xpréss"-ből egy tubus S P — vizben 
való oldás utján készítheti. Kapható min-
denütt és a fóraktárnál: P XNTODROQ r t -

nál, Budapest, V , Visegrádi-u. 7. 

vad keleti hordáktól, töröktől, tatártól. Helybel i b i zományos t keresünk I 

Közelebb az erdőhöz-
Mult heti cikkemben „jeleztem, 

hogy a nemzetközi vásáron .%ltrzett 
tap asztalokat a nyilvánosság elé viszem. 

Ezek közül legfontossab^nak tar-
tom azt, amit egyébként már az 1889-
90-es években itt megindított i'isgen-
forgalmi mozgalom alkalmával mint 
követend5 irányító eszme leszürődött, 
t. i. a nyaralók tulnyomólag az erdő 
közelében kívánnak elhelyezkedni, 
vagy legalább is befásitott árnyas uton 
kívánnak oda eljutni. 

Azon id5ben éppen ez okból nem 
helyeztünk súlyt a nyaralásra, mint 
inkább az állandó lakók letelepedé-
sére. A lovas katonai helyőrség el-
vonulásával igen sok lakás üresedett 
me?. Sok f o»ymtó j a a helyi piicnak 
költözött máshová. Ez a mozgalom 
két év alatt azzal a sikerrel járt. hogy 
az üres lakások mi|di?m mind kibé-
reltettek. Megkönnyítette az eredményt 
az ho^y Köszég ebben az időben az 
időben az ország e*yik hjetevenebb 
városa volt. Például a Schiller-villa 
(nost Pfandl tu'ajdon) csak azért 
jött létre, mert építtetője már nem 
talált magának megfelelő lakást. 

Most más a helyzet. Most a nya-
ralásra kell nagyobb súlyt fektetni. 
A nyaralás előnyös voltát a turistaság 
alapozta meg. Az orvosi tudomány is 
felkarolta gyógyeszközül. A létért 
küzdT ember macja Is felismerte, hogy 
a szervezetnek pihenésre, levegő- é» 
környezetváltozásra van szükség*. 
Svájc és Stájerország voltak az úttö-
rők a nyaralás népszerűsítésében. — 
Annak idején Stájerben szereztem ta-
pasztalatokat az Itteni mozgalom meg-
indításához, Már akkor is felismertük, 
hogy az erdő közelsége főfeltétele a 
nagyobbarányu siker elérésének. 

Sajnálom, hogv akkori figyelmez-
tetésem az erdőbe vezető utak befá-
sitására, nem talált olysn megértésre, 
mint az más ügyekben történt. Ma 
már meglenne a most még hiányt ké-
pező árnyékot nyújtó sok fasor. 

Az erdő közelségének feltételét 
elismerte Kincs István apát is, midőn 

néhány évvel ez >1111 a Királyvölgy 
végében szanatóriu not tervezett, mely 
elsősorban a nyarilást kívánta elő-
mozdi;ani. Sok ellentétes véleménnyel 
szemben én feltéllen mellette nyilat-
koztam és a város áldozatkészségét 
is teljesen indokoltnak tartottam. A 
eljes penziós, fürdős ellátás az erdő 

közvetlen közelségében bizonyosan 
óbban bevállott volna, mint sok más 

vállalkozás. 

Egészen másként fejlődött volna 
Kőszeg, ha századokkal ezelőtt a vá-
rosépítés irányvonalát nem a Gyön-
gyös patak medre vonzotta volna. A 
Királyvölgy és Józsefforrás közötti 
területen a városépítés teljesen szél-
védetten fejlődött volna. A különböző 
rétegeken, terraszokon való lépcső-
zetes épités, mint például Selmecbánya, 
Brassó, Fiume, Abbázia stb. közle-
kedésben nehézkess - de szépségben 
érdekességben és közegészségügyileg 
előnyösebben tudott volna kialakulni. 

Egyes szám ára 16 fillér. "9tf 
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Kőszeg és Vidéke 1933. junius 4. 

S valószínű, ho:y igy a vízvezeték kér 
dese is termesze adta megoldást nyti 

Ezt a jövőben nem nehéz korri 
gálni. Hossiában mái eleget terjesz 
kedett a vaios. Igyekezni kell az épi 
tést az eidő felé irányítani, Ez már 
kezde ét vttle legebben néhány vilía 
ujabhan a tőgimnájium, legújabban 
Missiós ház, a honvedtiszti üdülő é« 
a rohonci uti villasor megépítésével 
felüliül pedig a S/abóhegy parcellá 
zása, megkezdett utepitése és villa 
terjes?ktdése közeledik az uj város 
szahálvoza?! ttrv szerinti építkezés, '< 
Lupi Feketeföídek, a ezeket környezi 
területek háztetkekke való éitékemel 
kedése. 

Az épiiési telekkel bíró lakosság 
jól Unné, különösen az a része, mely 
nek lakóháza semmiképen sem ície 
meg a kor. a közegészég ma igényein 
követeimenyeinek, ha a hegy lábaná 
elterülő de még jobb, a magasabban 
magasabban felevő telkeken t pitém 
olyan szerény házikókát melyben 1-2 
tzoba a rí) á' í hónapokban arnyiért 
kibérelhetve, hogy tz a befektetett 
lókét törlesztene. A vasáron százféle 
feltűnő f lefó építést mutattak bt 
3—40<>0 P eft. Meglopó szép tervek. 
Tégla és kőanyag közel van. Bámu 
latosan tar'ós uj vakolatanyagok biz 
tosl'ják a karbantartás olcsóságát. 

Addi,' is azonban, míg a töke 
krízis enyhülesevel trre biztosabb ala 
pot ta'álnak, k^ziütsük meg erdeinkvt 
sűrö befásitással és az odavezető utak 
jó karbantartása ön'özese, talajvízé 
nek gyors levezetese képezze azonna 
ét állandóan kiváió gondosságunk'.! 
hogy a szívesen idekívánkozó nyara 
lóknak városunkat vonzóbbá tegyük. 

Meggyőződtem a nemzetközi vás.v 
/on hfolytatott érdeklődők százainak 
nyilatkozataiból, hogy úgyszólván egy 
értelműen ebben nyilvánul meg a ke 
reslet. Nekünk tehát ezzel kell szá 
molni, e2t kell előmozdítani, hog} 
idegtnforgalmunk élénkebbé alakuljon, 
hogy e tekintitben is megelégedett-
séget keltve, szaporítsa, állandósítsa 
az itteni nyaralást. • • 

Impozáns 

„kösi halottak smlekünnepsege" 
városunkbau. 

Kőszeg várcs közönsége a Front 
harcos Szövetség helybeli facsoport 
jávai karöltve, lélektmelő ünnepely 
keretében emlekezttt meg a hősi ha 
lottakról elmúlt vasárnap. 

Delelött 11 órakor a Hflsök Ka 
pújánál gyűlt össze hatalmas tömeg 
melynek e'én az összes polgári és 
katonai hatóíágck megjelentek. A/ 
ünnepélyt a Concordia vezette be a 
Hiszi kigy eléneklésévcl, majd Falltr 
j ó í s p i dr. városi iigyv. t. orvos, a 
FM Mbnrcos Főcsoport alelnöke mon 
dott po n. ásan felépített ünnepi be 
s/ed t a hfls'k e nlékn űvéné'. Beszé-
d é i n n r c ^ k a világháború hősi 
halotta i ól emlékezett meg ke».yeete* 
s.a 'Vk l, h nem a/ 1532 ben t leset' 
kős/egi k'öl vil in,int a* e'lei fórra 
dalom ver'; nuin.ik emiekét is a hall 
g«j*<Vág szívese veS'e 

A nag>hitisu beszéd után vitéz 
dr. Na^y Miklós polgármesterhelyeMes 
a vaios közfinsé.e revében, Kép s 
Wirckier S/ilird »zr«dts a helyőrség 
nevtben, Schlamadlngtr Otmár mér 
n">k a fronthaicosok nevében, Tauche' 
Ousrfiv a t>o>g. fiu'skola r«*->hen 
Sznhó Irma a í^zent D ~ - > lendi 
zár ti i intézetein K ne\ ... helyezett 
el koszorú' a hősök emlékművénél 
A koszoru.ás u'án a kivonult front 
harcosok, tüzol'ók, a tanítóképző, ? 
polgári isk. ifu^ága, cserkészek, le 
v«nrek dtszmenetben vonultak el a 
hősök en-.lekmüve és a megjelent 
tlfikelősegtk elCtt. 

Jubileum a bencés gimnáziumban 
A kőszegi bencés gimnázium u 

épületének 25 éves jubileuma. A 2á( 
éves kőszegi bencés gimnázium ne-
vezetes jubileumhoz ért. Az uj gim 
náziu r i épület, mely Ferenc Józsel 
kath. főgimnázium nevét viseli, fenn 
állásának 25 éves jubileumát ünnepli 
A jubileum alkalmából előkelő vendégi 
esz ismé* Kőszegnek, mert már pün 
kösd vasárnap este Kőszegre érkezik 
Kelemen Krizosztom pannonhalmi fő' 
ip^t. A jubikumi ünnepség pünkösd 
oetfőn lesz a gimnázium udvarán 
ahol a főapát délelőtt 9 órakor tábori 
nisét mond, amely alatt a gimnázium 
vegyeíkara entkel. A tábori mise utan 
ugyancsak a gimnázium udvarán em 
lekünnepély l« s?, melynek műsora a 
következő: 1. Kehler: Csokonai nyi 
tány játsza az öregdiákokkal kiegészi 
tett gimnáziumi zenekar. 2. Kováts 
Arisztid igazgató megnyi'ó beszede 
i. Visszaemlékezés 25 éwe. Mondja 
dr. Freyberger Jenő városi tiszti fo 
ügyész, az intézet volt növer déke. 4 
G i e g : Hódolati induló. Játsza a ze 
nekar. 5 Ünnepi beszéd. Mondja Ke 
lemen Krizosztom pannonhalmi főapái 
H. Meyerbeer: Koronázási induló 
Játsza a zenekar. — Kedvezőtlen idő 
esetén a szent mise a bencés temp 
'ómban Itsz ugyancsak 9 órakor, mig 
az emltkünnepely a szentmise után a 
gimnázium dísztermében Délután 4 
órakor disztorna fejezi be az ünnepelyi 
a gimnázium udvarán. 

A Katb. Legenyegylet közgyűlésé. 
Elmúlt pénteken este tartotta a 

kőszegi kath. Legenyegylet evi köz 
gyűlését Kincs István apatj lebános, 
a Legenyegylet diszelnöke vezetése 
mellett. A közgyűlésén Kincs Isivan 
apátplébános nagyhatasu buzdító te 
szedet intézett a nagyszámban meg 
jelent legenyegyleti tagoknoz, ma|d 
Bauer Ödön az egylet egyházi elnöki 
tartotta meg az vlm.ull evrői szolo 
beszámolót, rcszletesen kitért a varos 
jubileumi évenek esemenyeire, anie 
lyekbe az egylet is belekapcsolódott 
es részletesen számolt be az egylet 
nek 50 eves jubileumaiéi, melyre 
nemcsak a központ, hanem az egesz 
világ felfigyelt, amely jubileumi ütme 
pelyre elküldte a becsi Kath. L*geny 
egylet a kiküldöttet és a világ Legény 
egyleteinek központjából Kölnből a 
a vezertitkar jelent meg. Ezután be 
számolt Bauer Ödön az egyletnek 
vagyoni helyzeterői. A kőszegi Kaih. 
-egenyegyletnek 10000 F-re becsüli 
tia^an kívül 9.1H 0 pengő készpénz 
vagyona van. A beszámolok elhang 
zasa után megejtettek a részleges 
tisztújítást, mtlynek során I. dékánnak 
Scheck Józsefet, II. dékánnak Benkó 
"erencet valasz'otiák meg. jegyző lett 
Jsécsenyi János, helyetes jegyző 
Jrenner Fal nehany valasztmanyi ta 
got is vala&ztott meg ezen alkalomból 
a kúzgyuies. Elhatározta a közgyűlés, 
iiugy Na^y Gyula igazgató tanítónak, 
íz tg ) let vuagi elnökének érdemieii 
sr^yzóKonyvüen örökíti meg es azt a 

Kívánságát fejezte ki, hogy a oeiegsége 
mijtt az igylet ügyeivel most nem 
oteirtikozhaio Nagy Uyu.a mielubt/ 

egeszsegben visszalelhessen m egylei 
IcOretie. — A közg) ulest ezután Kincb 
sivan apát zaió szavai fejeztek be. 

Folyik a cipó kiárusítás ön 
költsegi árakon Főtér 10 alatt Ne 
legyen saját zsebetek ellensége 
és győ zOd j t n n . tg saját érdeké 
ben az árakról . 

Tennisz lnbdákat garantált idei 
öltésü Dun.op verseny l a t da tu 

catját sportolók kedvezményes 
árban 28 pengőért szerezhetik bt 
a Fótér 10 számú üzletben. 

Az evang. leanyegylet előadása. 
Az evang. jótékony nőegylet se-

gítése mellett rendezte meg, hogy a 
Magyar Keresz yeny Leányegyesületek 
Nemzetközi Szövttsegenek központi 
házalapitását városunk részéről is tá-
mogassa Ez minden vaiakotáson felül 
lói sikerült, anyagilag is. Elég tekin 
•élyes összegei küldhetek a neme* 
célra, mely bizony helyi célokra U 
jó lett volna, no de, ha muszáj, hát 
csak segítsük egymást így is. 

Meg kell emlekezni azonban első 
sorban az ejkölcsi sikerről. Bizonyi 
kkat szolgáltatta ez az előadas, hogy 
nennyi szunnyadó tehetség fedezhető 
fel nálunk, ha ilyenek keresésére in 
dulunk 

Előadlak egy irredenta kis három 
felvonásos színdarabot. Nem volt szín-
pad. n«m volt díszítés, nem volt sugó, 
mégis oly pompásan hozták színre 
oly kerekded előadast nyújtottak, hog> 
a közönség sokszor csodalkozasában 
elft lejtett tapsolni „Nagymama unokái* 
ctmü darabot adtak elő, melyben 
Kovács Tercsi, Schtődl Irma, Mayei 
Terus, Brader Maria, Schrődl Csöpi, 
B dei Sári «s Takács Maria szerepel 
tek, mindnyájan kitűnően, mégis külön 
kiemelendő Bödei Sári nagyszerű 
tanca, Takacs Maria pedig még ének 
kel emelte az elért hatást. De még c 
a két öregnénit játszó Kovács Tercsit 
es Schrőal Irmát sem hagyhatjuk küiör 
megemlékezés nélkül Müktdvelőknel 
sokkal jobban siketült alakításuk. 

Előkelő hely illeti n.eg Raschki 
Frigyest, aki Beethoven 13. szonáiáját 
zongorán nagy tudással es megértes 
sel ja.szt.tua zajos tetszést aratva. 

Nagy megelégedessel hallgatta a 
k«"zönseg az evang ifjúsági zenekai 
iltal előadott darabokat Csodálatos, 
hogy ez a 20 ifjú Budaker Gusztáv 
vezetése alatt mity egyöntetű, hatásos 
es nagy haladast kitüntető játékot 
produkált. 

Polgár Manci mtglepó színpadi 
rutinozottsággal mulattatta a közön 
seg?t egy hangulatos monológgal: 
Lampalaz" cimen, de minden lámpa 

az nélkül. 
Nagyon jó volt a leányegyleli 

énekkar szereplese is Kühn János 
igazgató karnagy vezetésevei. 

Ágoston Terus kitűnő szavalatát 
is megemlive végezetül még arról 
is, hogy az estélyt üdvözlő beszeddel 
nyitotta meg Garam Zoltán seged 
elkesz, akinek lelkes szavai köszöne-

tet jelentettek mindazoknak, akik a2 
estély sikerét es a kitűzött célt támo-
gattak. 

A siker főérdemét szerzetiekrő. 
sem szabad megfeledkezni. A szin 
darab betanításának faradságos mun-
káját Laschober Ödönné vegezte, aki 
már annyiszor tarujelét adta kiváló 
rátermettsegenek, — a darabban be 
mutatott magyar táncokat'pedig Fab 
riczy Olga tanárnő oktatta be, ami 
vei nemcsak a közönségnek, dc na-
gának is örömet szerzett a nagyszeiu 
siker láttára. 

Üzembe helyezik az alsógyárat. 
Városunknak egyik legszomorúbb 

látványa volt tddig a hatalmas, némán 
!t> rul«s nagy gyárépület, a vasút mel 

lett, ahol már evek óta szünetelt a 
munva. A viszonyok kénysíCrüsé^e 
követelte, hogy a Tarbouches konzem 
i gyátat kénytelen volt leallltani. Sőt 
nőst, hogy a veszély már elir.uli, 
utóing beszámolhatunk arról is, hogy 
1929 év folya nán még nagyobb baj 
U fenyegette városunkat, mert a köz 
ponti igargatósr-g már ehrtározt i a 
rástk gyár leállítását is, atnyira súlyos 
volt a helyzet. Ma azonban igen ör 
vendetes hirrf 1 számolhatunk be. Hosz-
szu és komo'y tárgyalások eredménye-

ként üzembe helyezi!' az alsó gyárat 
ismét. Az első lépesek már meg is 
történtek, megvolt már a mérnöki fel-
vétel és az összes előmunkálatok fo-
lyamatban vannak. Kivül belül annyi 
a helyrehozni való. hogy csak ezen 
munkálatok 80 40 ezer pengő kiadást 
jelentenek. Annál örvendetesebh, hogy 
a jelenlegi rendkivül súlyos viszonyok 
dacára az igazgatóság nem zárkózik 
el e hatalmas kiadásoktól és nagy 
áldozaiok árán üzembe helyezi az 
alsó gyárat is. Mily nagy jelentőségű 
lépés ez városunkra nézve elsősorban 
a munkanélküliség leküzdésének szem-
pontjából, ezt talán nem is kell külön 
hangsúlyoznunk. De arra viszont reá-
mutathatunk, hogy ezen örvendetes 
eredményeket elsősorban a mostani 
nyár igazgató Watzek Ede javára Ír-
hatjuk, aki rendkivül súlyos helyzetben 
vette át a kőszegi gyár Vezetését annak 
idején, óiiási energiájával, céltudatos 
munkájával és szakismereteivel a^uián 
nemcsak kivezette a vállalatot súlyos 
helyzetéből, amelyben volt, nemcsak 
visszahódította az egész piacot, hanem 
uj ágak ttrmelését is bevezetve az 
exportot óriási mértékben megnöveltt 
ugy, hogy a gyár az azelőtti 130 mun 
kással szemben most már 260 mun-
kást alkalmaz, amely munkáslétszám 
az alsógyár üzembehelyezése folytán 
természetesen még emelkedik. Az is 
rendkivül örvendetes tünet, hogy a 
durva nemezáruk gyártása mellett 
áttért a vállalat az egész finom áruk-
nak előállítására is. Úgy minőségileg, 
mint mennyiségileg biztosítja a további 
fejlődést az uj gyár üzembehelyezése, 
ahol a munka julius hó folyamán 
indul majd meg az eddigi tervek 
szerint. 

Tanulhatunk a velemiektől 
Hallottam, Velem nagyban készül 

az idei nyári évf dra, idegenforgalomra, 
sót mi több, strandot is építenek. 
Megnéztem mi újság. Elég erdekes 
dolgokat láttam és hallottam. — Ve-
lem tényleg csodaszépen fekszik. Ezt 
már nem kel! felfedezni. Egyik legízebb 
helyén szorgos kezek nagy munkát 
végeznek. Epül a strand. S milyen 
praktikus emberek a vehmiek. Pénz 
Velemben sincs, akár csak nálunk. 
Találtak más megoldást, összeálltak. 
Alakítottak egy kis társaságot, amelybe 
cca 30 an beszálltak. Ki munkaerejé-
vel, ki anyaggal, területtel s akinek 
volt, egy kis pénzzel. Akik munkájuk-
kal 50—100 pengő értékben járultak 
hozzá a strand megépitéséhe', olyan 
ímhicióval és lelkesedéssel dolgoznak, 
hogy öröm nézni őket. Érdekes regi 
leletekre is ráakadtak valószínűleg a 
római korból — az ásási munkálatok-
nál. Még Kőszegről is akadlak harman, 
akik pénzzel játultak hozzá a terv 
megvalósításához Junius 11 re már 
meg is akarják nyitani a strandot. 
— Nem tulnagy a strandfürdő, de a 
célnak teljesen megfelel. Duplája kb. 
i botsoki kis strandnak 22 fokos 
vizet akarnak elérni és 20 filléres 
fürdffdijjal nagy idegenforgalmat, vagy 
legalább is azt, hogy a velemi nagy-
számú nyaialónak meglegytna fürdője 
és a vasárnapi turisták, akik Velemen 
át jönnek vagy mennek, ott megfüröd-
hesstnek. Az épülő fürdő mellett ott 
van a helyestn átalakított és igen jó 
vendéglőnek Ígérkező . S t r a n d f ü r d ő 

vendéglő' is már. Látok épülő uj vil-
lát is, vel»* szembe telkeket parcelláz-
nak, aoulyekból r.égyet már el is tk. 
A f í uban hoztak egy szabályrt ndelctet 
a falu kicslnosttasara, az ut ik joh^ 
karbantartására, portalanítására. A ha-
zakban mindenfelé látni a sürgést-
forgáM, a földes szobákat padlózzák 
Az ország minden részéből jönnek 
már most Velembe az érdeklődések * 
nyaralusia vonatkozó kérdésekkel. 
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Még Sátoraljaújhelyről is vén érdeklő 
(jő. t idekes pl., hogy a szombathely 
polpátrrester is lefoglalt magának 
nyaira egyi lakást Velemben. Mi kt 
szfgciek csak Oriiihttürk annak, ha 
Veicm ítlviiágzik. mert váiotunki.a 
is uj vonzótreje lesz a közeli kirán 
duióhely. Különösen, ha autóbusz vagy 
e^yeb jáiatokkal könnyen neg is kö 
zelnhető. Ha pedig még azt is meg 
érjük, hogy a szabóhegyi ut kiépül a 
Stájer házakig, innen pedig az ut Ve 
lemig, akkor lesz itt oly idegen for 
galom, hogy irigyelnek bennünket 
majd minden felé. 
Tanulságos mennyire egységes Velem 
ben az egész falu. Mindenki felismerte 
falujára nézve óriási jelentőségét é? 
hüiderejét a nyaralási akciónak s le 
gyen bárki, akii e tekintetben megkér 
dtztünk, olyan egységes frontot talá 
lünk hogy ezt az egyel igazán sür 
gősen aiveheinök Kőszegen. Nálunk 
ugyanis meg mindig vannak pvsszi 
mistak, kishitűek s olyanok, akik vag\ 
képtelenek erre, vagy nem akarják 
felismerni mit is jelent Kőszeg 
varosanak a nyaralási akció és az 
idegen forgalom. Át kell nálunk is 
menni a köztudatba, hogy minden 
várojunknak egész jövője, a szebh 
és jobb jövő függ attól, hogy Kőszeg 
a nyaraló es üdülő város ne csak cin 
maradjon, hanem egyszer s minden 
korra meg is valósuljon. v. Sz. 

A tűzoltóság szinielöadása. 
A kőszegi önk . Tüzoltóegylet 

műkedvelő gárdája kedves színjátékká 
szórakoztatta a kőszegi közönséget. A 
Mulató nagytermében igen nagy siker 
rel hozta színre Nyáry Andor: ,Ha 
rangok" c. 4 felvonásos hazafias tar 
laln.u színmüvet. A szociá'is problé 
mákat ügyesen megoldó és mai élet 

nehézségéit bemuta ó színmüvet meg 
éttő igen szép előadasban hozta szinte 
a tűzoltó gárda, amelynek minden 
egyes tagja várakozáson felüli, n üked 
velőknél titkán látható kitűnő alakítás 
A főszerepben Maitz János, Wölfe 
Margit, Simon József, Schátzei Józse 
Mayer Miklós es Loibersbeck Ede 
tűntek ki pazar alakításokkal. De nev 
szerint feisoioljuk a többi kisebb sze 
repek reprezentánsait is (Kovács Ut 
van, Scheer Mina, Kelemen Anta1 

Kelemen Bfzsi, Ecker J nos Boros 
lyánkei József, Szolderiis Jenő, Kappe 
Mihály. Geröiy Imre, Borostyánkői 
Isivan, S inon János, Kappel János e$> 
Kirchknopf ö C Í > Í , mert iökeletes előa 
dasukkal sikerrel hozzájárulták a jatek 
nivójanak emelesíhez A betanítás ne 
hez n unkáját Kirchkr t pf Jer.ő tűzoltó 
parj r o r o k vegezte nagv hozzáértéssé! 
A közönség r tm i» fukarkodott Ó< 
elisaurésben es hálás tapssal jutal 
mazia mind a rendezőt, mind a sze 
repüke t . 

A kőszegi keieszteny szocialista 
munkásegylet gyűlése. 

A helybeli ker. szoc. munkás 
tgvlet is megemlekezett a magyar 
országi keresztény szocialista mozga 
lom 30 éves jubileumától és vasárnap 
délután 5 órakor a bences gimnázium 
dísztermében jói sikerült gyűlést ren 
dtzett. A gyűlést dr. Freyberger Jenf 
a ker. szoc. pari kőszegi elnöke nyi 
'Olta n;eg, aki megnyitójában az el 
ismeus zászlóját hajtolta meg a ker 
**oc. mozgalom vezetői és érdemek 
**n gazdag munkássága előtt. B 
Mánolt ezután az elnök airol a tevé 
*ei»ybedről, melyei a i egylet vezető 

Kifejtett azon iianyhan, hogy 
^ já tnak a lel ínsége es nyomora 
t'léni küzdelmét elv Selhetőobe tegye. 
Ki.atas van arta, hogy a jövő évben 
1131 o:>dn állami megrendelést is kap 

az egylet, mely biztosítja az fgyle 
tagjainak betevő falatját a téli hóna 
pókban. A bejelentéseket az egybe 
gyűltek nagy örömmel vették tudo-
másul. Ezufán Lillin József központi 
főtitkár mor.dott hatalmas beszédet a 
jubiláló egyesület életét és 30 ev tör-
ténetét ismertetve. A hallgatóság meg-
megujuló tapssal jutalmazta a kitűnő 
szónokot. A jól sikerült gyűlés dr 
Fuchs Érdre zárószavaival fejező 
dött be. 

A kőszegi nagyszabású szabadtér 
operaelőadás. 

Nézzük, mit ir erről az ország 
sajtója A Magyarságnak májuz L'8-iki 
vasárnapi szána mindjárta lap elején 
hatalmas cikket közöl, amelyben töb 
bek között ezeket irja ; „Nagyszabású 
zenei eseményre készül Nyugatma 
gyarország közönsége" „Kőszegen 
ha'almas arányú szabadtéri opera 
előadásokat rendezne!-, amely előadá 
sok egyben az első hazai ilyen Irányú 
nyári zenei ünnepségek lesznek" 
„Kőszegen a történelmi hangulatoi 
lehellő Főtéren a Parasztbecsület ke 
rül előadásra nagy méretekben, ren 
geteg eredetiséggel, a termeszét és 
városépiikezés nyújtotta diszletekke 
és színpaddal, amiknek artisztikumai 
a nyári esten, a reflektorok erős fény 
csóváiban álom szerűen pompázatos 
szinházi es zenei élményt adnak majd". 
Az első magyar szabadtéri operaelő 
adások színvonala magas művészeti 
értek és minden tekintetben méltó 
lesz Nyugatmagyarország tradiciónális 
zenei életehez és kuliurajahoz" "A 
Magyarság ez alkalommal 4 napos 
nyaraló utazást rendez 3 napos kő 
szegi tartózkodással" stb. Egyszóval 
nagy dolgok előkeszü'etei folynak, 
mert valóban zeneileg es müveaztiileg 
országos szenzációnak számit, ho^y 
Kőszegen Santuzzát operák legnagyobb 
tuszkesege Nemeihy Eila énekli, aki-
nek németországi spanyolországi es 
olaszországi sikereitől hangos a vilíg 
sajtó. É szerepét elfször enekli Kő 
szegen, mert az operában is mégcsak 
az ősszel énekli először Santuzzát 
Meg nagyotb meglepetés, hogy Lolát 
Kőszegen az operaház m^s'k legna 
gyobb énekesnője és hazánknak ma 
talán legjobb erője Szabó Lujza vál 
lalta De a többi szereplők is, mind 
csupa meglepetés, ilyen szereposztás 
ban még az operahazban sem 'ud'ák 
kihozni edűig a Parasztbecsületet. 
Ábrányi Margit. Malecky Oszkár 
Laurisin Laios, Mik óssy Irén Dalnoky 
Viktor stb. — Megjegy* zzük, hogy a? 
opeiaházi szereplők legnagyobb reszt 
egybeköti ver degszerepléset néhány 
hetes kőszegi tartózkodással. -- A 
egujabb tárgyalások alapian a kőszegi 

opeta elöadaso^a alighanem a leg 
nagyobb magyar lap a Pesti Hírlap i-
megszerzi olvasoinak kőszegi kiran 
dulasát. 
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Kőszegi szomorú jelenség a mun-
anelküiisegről. Beszelgetek egy 6 
yermekes kómlvessel, akinek egyet-
en vágya dolgozni, dolgozni. Szak 
majában őszesen egyéven belül 3 hetet 
tudott dolgozni. Az inség munla volt 
valami kiss gitiég. Azóta végigbaran 
;olta az összes környékező fslvrtkai 
s, hogy valami kis munkát kapjon 

Hiába. Nem szomorú? 

A szentesi hírlap egyik legutolsó 
száma jutott kezeink közé, ahol nagy 
cikk van a kő'zegi Szinpártolő Egye 
sületről. Dicsérik agyb* fóbe. Reamu 
tatnak eredményeire és a vegén rra, 
rto^y az összes szinpártoló egyesfcle 
tek közül a kőszegi működik a legtö-

Nagymosás 
f á r a d s á g né lkü l ! 
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Az uj A B C szappannal 

a nagymosá s gyermek-

játék ! Farodsag nélkül 

gyorsan és kimelete^en 

mossa ki feherr\emü|él I 

b«ót»o.ó» A itten y 
d< ( l . r . l motoporrot 

moiui ABC tiopporanoi 

kiffit#i ABC izapponne' 

HUTTER ABC S Z A P P A N 
•1 H«K W tonwl*** 

kéletesebben. Ép ezért a kőszegi 
mintára szervezik meg a szentesit is 
Mindenesetre tz is erdekes. 

• 

Még egy szinházi hir, Deáknak 
nagyszerűen megy Pápán. Legújabb 
értts^lesem szerint megtört a jeg s 
megkaphatja a szombathelyi sziniéva 
dot is. Sót már a közel jövében be 
is vonul Szombathelyre. Kezd kiala 
kulni véglegesen a terv, amely felett 
évekkel ezelőtt még nevettek. Deák 
kapja meg Dunántul legjobb városait. 

de megtartja Kőszeget is. 

• 

Csak ha már megkezdődtek két 
hét múlva a pécsi soproni és a kő 
szegi föreáliskolák nagy sportversenyei, 
akkor ébred majd a város közönsége 
reá, micsoda nagy jelentősége van e 
versenyeknek varosunkra. Nemcsak 
sportbelileg. Itt táboroznak majd vagy 
700-an, jönnek a j-zülők, a versenyekre 
az előkelőségek, köztük valószínű a 
miniszterelnök is. 

A versenyek alatt itt lesznek a 
sport világbajnokai is. Igy pl. a leg 
nagyobb uszofenomen Bárány vagy ; 
hélig tartózkodik majd városunkban 
Ugyancsak itt lesz a többszörös Európa 

vivóbajnok Pillér is. 
• 

Kedvező hireim vannak a sajtófronttói 
Most megint városunkról csak jó 
trnak. Hála Isten! A Nemzetközi Va 
«»ar kőszegi kiállításával kapcsolatban 
SOK lap emlekezett meg kedvesen 
Kőszegről a nyaraló, iskolavárosról 
Nemrég n Pesti Hírlapban jelent meg 
igy nagy cikk. „Nyaraljunk Kőszegen" 
nagy cimmel. A Pesti Hírlappal a? 
idegenforgalmi hivatal ugyanazt a meg 
állapodást kötötte, .nint tavaly. Re 
méljük, az eredmény nem is marad 
el. A „Magyarság" cikkéről külön 
számolunk be. 

A Rádió élet egyik legutolsó száma 
Kőszegről ir és hozza az öreg 

gesztenyefa szép fotográfiáját s hozza 
még milyen érdekes megállapítással, 
a gesztenyefánkat hazánk legöregebb 
ájának irja. Legalább most mi is tud-
uk, micsoda uj érdekessége van váró 
sunknak. 

* 

No neg' aptunk az elegtételt a 
Soproni Hírlaptól is! A legutolsó 
sopioni kirándulásról, amikor 3 autó-
busszal voltak ide át a soproniak, 
majdnem egész oldalon cukben szá 
oiol be a lap. A cikknek mar címe is 
eltűnő „Kőszegen u^y érzik magukat 

» soproniak, mintha otthon lennének", 
"sak jói cs szépet irrak ezúttal rólunk. 
Kendben van Fátyolt a muttra es a 
történtekre. Szent megint a béke. v Sz. 

H Í R E K 
El ismerés. A Sopon- Vasmegyei 

Polgáriskolai Tanarok Köre május 24-
en tartotta celldömölki közgyűlésen 
Náhrer Mátyás felügyelő- igazgatót a 
kö'i eltt fejlesztese es felvirágoztatása 
érdekeben kifejtett odaadó fáradozá-
sának hálás elismeréséül örökös tiszt-
beli elnökének megváLasztot'a. 

J ambr i t s La jos po lgá rmes te r 
nyugd i j b an . Lapzártakor kapjuk a 
hirt, hogy a polgármester a tegnapi 
nappal nyugdíjba vonult. 

Gaá l József n y uga l omba vonul . 
Egyik tipikus és a regi jó világból 
való képzett iparos tette le a napok-
ban szerszámot. Gaál József szoba-
festő és mázolómester 40 évi fárad-
hatatlan munkálkodása után beadta 
az iparáról való lemondását. 1893. 
evben kezdte meg Kőszegen iparát 
G iái József, aki egyenes modorával, 
alapos munkájával intelligens egyéni-
ségével már fiatal korában igen sok 
barátot szerzett magának. Ennek tud-
ható be. hogy mint tekintélyes iparost, 
ak» az Ipartestület elöljáróságának is 
dlandóan tagja volt, a varos közön-
sége városi képviselőnek is beválasz-
totta és mint városi képviselő hosszú 
időn keresztül szolgálta a város érde 
keit. Kivette részét G i á l József a tár-
sndalo n munkájából is Több mint 
30 éve szolgaija pá-atlan lelkesedésül 
>s szert tettel a Kőszegi önkeni- s 
Tü/olióetyetet, melynek közel eyy 
évtizede nár az alpararcsnoka K' 
vanjuk a közszeretetben álló G al 
bácsinak, hogy nyupalom napjait vá 
rosában megérdemelten sokáig élvez-
- es ie 

Érettségi t a l á l kozó . A helybeli 
Ferenc Józsi f gimuáziu n 1923-hnn 
érettségizett tanulói f. hó 11 én tartják 
lizéves találkozójukat. Felkérem osz • 
tálytársaimat, hogy címüket velem 
sürgősen tudassak. Bor say Jusztin 
bencés tanár, Pápa. 

mindig magán vis*tl 
• gyártó vcdj«gyét. 
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4. Kőszeg és Vidéke 1933. junius 4. 

Ezred nap. A Mátyás király nevét 
viselő 5. honv. gyalogezred 111. zászló-
alja az ezrednapot városunkban is 
megünnepelte. Az ünnepseget isteni 
tiszteletek vezették be a Jurisich vár-
ban és az ev. templomban. At isteni 
tiszteletek után délelőtt fél 11 kor a 
sporttéren díszszemle volt amelyre az 
•gész zászlóalj kivonult. Itt Pétery 
Béla őrnagy intézett hitalmas beszé-
det a honvédekhez. Ezután dr. Fuchs 
Endre városi aljegyző a város közön 
ségének üdvözletet tolmácsolta emel-
kedett beszédben. Eiuíán diszelvonu 
lás volt Képes Winckler Szilárd előtt 
A díszszemle után a zászlóalj a Hősi 
Kapu elé vonult, ahol Pét*ry őrrngy 
a zászlóalj nevében bibérkoszorut 
helyezett a hősök enükmüvére. Ez-
után a zászlóaljparancsnok vezetése 
mellett diszmenetben vonult a zászló-
alj az emlékmű előtt. D;!ben díszebéd 
volt a zászlóalj tiszti étkezdéjében 
Délután a Sírkertben legénységi bál 
fejezte be a jól sikerült ezrednapot. 

A z E l l i e - k á v é h á z -
b á n ma PünKüsdvasárnaptól kezd 
v? Komáromi Rigó Gyuszi hangver-
senyez teljes zenekarával minden este. 

Huszonöt éve szolgál ja becsü-
letes és szorgalmas munkával a kő 
szegi villanytelepit Felber Antal f3-
gépész. H i vilaki megérdemli, u^y ő 
az, akit 25 éves kitartó és felelősség 
teljes munkájáért valahogyan meg 
kell jutalmazni v a ; y dicsérni. Itt ajánl-
juk felettesei figyelőjébe. 

Szomor Lajos temetése. Ma t 
szombaton deluian temették Stono^ 
Lajos ny. el. isk. igazgatót igen na^y 
részvét mellett váro>unkban. A ked 
vezőtlen időjárás ellenére a varos 
lakosságának igen tekintélyes része 
kisérte utolsó u'jára Szomor La|ost, 
akit Kincs István apátplébános teme 
tett fényes papi segéd'ettel. A sirnál 
Finta Sándor igazgató mondott sziv 
hez szóló búcsúztatót a tanítóság ne 
vében. 

Adakozzunk a kőszegi hadi-
gondozottak részére A h d gonda 
zottak vasvar negye osztálya a kőszegi 
hadirokkantak, özvegyek es árvák re-
szére punk">sdva-árnap városunkban 
gyűjtést rendez, mely gyűjtést a hely 
beli nőegyletek tagjai végzik. Támo 
gassuk helyben lakó es szűkös sor 
ban elő hadigondozottatokat és ada 
kőzzünk nehany fillért a részükre. Az 
összegyűjtött összeget a gyűjtés után 
a htóság körbenjöttével a leginkább 
rászorulók között fogják kiosztani. 

K e r t m e g n y l t á » . Pün 
kösdhétfőn eélután 4 ónkor cigány-
zene mellett megnyitom ujonan beren 
dezett kerthelyiségemet és kérem a 
n. é. közönség szives párifogásá' 
ö z v . K a m p l t s O y u l á n é K i r á l y - u t 

A Kőszegi-, Esperesi Kerüle 
Róm. kat. Tanitól Köre tavaszi 
rendes közgyűlését junius 6-án (ked-
den) Kőszegpatyon tartja a következő 
tárgysorozattal: 1. V,9 órakor Sancte 
és szentmise. 2. Elnöki megnyitó. 3 
A mult gyűlés jegyzőkönyvének felöl 
vasása és hitelesítése. 4. Gyakorlati 
tanítás: keményítő", V VI o. Ta 
nitja: Kovács József. 5. Elméleti elő-
adás : „Hogyan tehetjük derüsse ta 
nitványaink lelkivilágát?- Előadó 
Eredics Inna. 6 Az újhelyi tanmenet 
Hozzászólások. 7. Elnöki előterjeszte 
sek és jelentések. 8. Indítványok. 9 
Az őszi gyűlés helyének megállapítása 
előadók felkérése. 10. A tagdijak be 
beszedése. 11. Elnöki záróbeszéd 

A azombathelyl orazágos gyors 
Iró versenyen igen jól szerepeltek a 
kőszegiek. Ax elsfl négy helyezet 
kö:é került Pulay Miklós helybeli 
bencésgimnázista. 

Az Ev. Ifj Egyesület kézimunka 
kiállítása ma vasárnap saját helyisé-
gében nyílik meg. 

A Kath. Nőegylet ezévi nyári 
nulatsáját |uliu> 9 en tartja a Mulató 
kertjében és termeiben. B5vebbet 
<ésőbb közlünk. 

A „Concordia dalegvlet e hó 
11-én jövő vasárnap kitándulást ter-
vez a* Irottkő és Stájerházakhoz 
nelyre pontos p'OgramTiot jövő 
szánban adunk. Vendégeket szívásén 
iátunk. A működi tagok kedden 6-án 
\i énekpróján jelenjenek meg. Fon-
tos. Rendízősé*. 

SrammeUzene hang 
versenyez a két pünkösdi Ünnepen 
délben I I—I ig a Mulató kellemes 
kertjében. 

Komáromi Rigó Gyu 
S Z Í az uj prímása Pünkösd vasár-
naptól kezdve az Eüte-kávéháznak. 
Hinden este teljes zenekarával hang-
versenyez. 

Lekésünk. Hítekkil e?elő:t az 
egyik helybeli ujsájban megjelent 
azon figyelmeztetés, hogy az ország-
nak tervbevett hét kerületre való be-
osztásánál, jó lesz utána nézni, hogy 
ebben miképen helyeznek el bennün-
ket és hogy ez a legjobb alki lon 
arra, hogy a geográfilag idigravitáló 
erületek városunkban találják meg 

újból a századokkal előbb volt góc-
pjntot. Mjst a kormány már hirdeti 
s, hogy az ezirányu előterjesztést már 
e^közelebb bemutatja a képviselő-
háznak. Városunknak legfontosabb 
-rdeke az: megtudni miképen szán-
dékoznak vdünk elbánni és h í ez 
reánk nézve sérelmes, már most 
egvük meg a szükséges lépeseket, kü-
önben lekésünk. 

Évzáró hangverseny. Jjn. 10 én, 
szombaton lesz Mohr Jenő és Qratzi 
Gyula zenetanárok növendékeinek ez-
evi évzáró hangveisenye a leányliceu n 
dísztermében. Az első rész kezdete 
él 5 órakor, a második rész 6-kor 
^elepödij nincs, műsormegváltás őOf 
Közreműködő növendékek: Stur L. 
Molnár, SzonaMni), Back A fCoupav, 
íouree) Siekely \ (Rieding. Nocturni.) 
Kocztszky B. ^Bylck, Paras/.ttánci 
Kiss L. (J<co »y, hdu'ót, Kadarász ö 
Klinger, Papiilon), Doiner A. (B'och 
iillada), N ^ y B. ^Z.lcher. Menüett) 
VAagyar L. (Böhm, Polonaise). Künn 

(Ambrus. Vitéz katonák), Ferencz-
halmy E (Bloch, Románc), Pallér j. 
(Streabbog. Polonaise), Stockinger B 
(Ried.ng. Conce t Mignon) Vörös A 
(Dennée, Petite Valse), Kirnbauer A. 
(Böhm, Magyar tánc). — Halmav J. 
(Grieg. Tündértánc), Gömbös Gv 
(Streabog, Barcarola), Franki M. (hhkh, 
Pavanel. Faller B (Streabog, Alpesi 
kürt) Unger M (Grieg. Sprinetanz), 
Höhr R. (Clenenti, Szonáta) Csiby 
K. (Dancla, Air Varié) Nóvák ö (Cho 
pin, Mazuika), Grihacs L. (Liszt. R ; 
,ja;a Veneziana), Gribács J. (Chami-
nade, Les Sylvains), Riedl L. (Dancla, 
Velencei karnevál), Kovács B. (Hűm-
mel, La bella Capriciosa), Hanel E 
(Mac Duwell, Boszorkánytánc), Szabó 
L (Bloch rapszódia) Raschke Frigyes 
(Mendelssohn, Scherzo), Dr. Soly 
mossy D. né (Betthoven, |C dur ver 
senymű), Höllriegel Gy ne (Lavotta, 
2 dal), Reményi F. (Takács, 2 bagatell). 
A hegedüszámokat zongorán kiséri 
Budaker Gusztáv. 

TüzoltómajAlis van ma délután 
az Andalgónál, a városi fúvós zenekar 
közreműködésével. 

A városi vil lanytelep értesít 
az áramfogyasztó közönséget, hogy 
lövő héttől kezdve d. e. 8-tól d. u 
2-ig tart hivatalos órákat. D u. 4 tő 
6 ig ügyeletes tisztviselő, este 9 ig 
ügyeletes szerelő áll a közönség ren-
delkezésére. 

Időjóslat a pünkösdi napokra a 
bécsi rádió szerint: általános derül 
idő fokozatos felmelegedéssel. (Csak 
igy is legyen ) 

A tömördl leventaegyesület 
hősi emlékünnepe. A tömördi Le-
vente Egyesület május 23-én este 8 
órakor a levente gyakorlótéren tábor-
tűz mellett rendezett és kitüníen si-
került műsoros előidással áldozott a 
h5sök emlékének. A „Hiszekegy- el-
éneklése után az ünnepi 
beszédet Mj*atits Ferenc levente tir 
o:ta. Szivaltak Nic'kli Károly levente 
is Mersits Ilona. Pusker J., Márovits 
W, Markó L , Kjnonovits J. a ,Ke-
sergő- ci nü rövid jelenetet játszották 
el. Míjd Rtci Jőzsef plébános kuruc 
nótákat táro^atóiott. E őadta az egye-
sület Szakály Dezső „Wa^yír akarat" 

sza/aiókórusát. Több énekszám e!-
eneklése u'án h indulatos és lélek-

nelő ünnepí'y, melyen igen sokan 
negjeleniek, tűzijátékkal ért véget. 
\i ünnepély sikere Ricz József p'é-
nános le/enteegyesuieti elnök, özv. 
Vértes Ern^né és Vértes Erzsébet oki. 
tanítónak, továbbá Kolárits Károly 
evente o'<tató lelkes és hazafias 
nunkájukat dicsérik. 

Mozlhirek. Még nem készült el 
í hangos leadó átalakítása s ezért 
3ünkösdkor is néma fii n megy. Sok-
u k örö nére. Rossz id5 esetén vasár 
nap, jó idíjárásnál hétfőn hatalmas 
<isérő műsor mellett a legcsodálato-
sabb néma fiimet egyikét „a fehér 
hegyek fiát" mutálj\ be Renate Mii-
errel a főszerepben. S?e'ib felvételek, 
nint e dirabban már nem is lehetsé-
Tesek. 

Kihivásos futbal lmérkőzés. 
Jünkösdiítfón a z ilae^ersze^i M)ve 
ZSE-vel játszik a KSE birátságos 
nérkőzést a heiybeli sporttelepen. 
Kezdete fél 5. A tavaszi évad leg-
nagyobb szenzációja ez a mérkőzés. 

Róth Jenő kölcsönkőnyvtárának 
ú jdonsága i : Sarányi: Nápolyi asz-
szony, Wohl: Der Mann aus der H'ilbe. 

Bormérés. Kitűnő fehér és 
vrörös bort mér özv, Zwiller Jánosné 
Király ut 67 szám alatt. 

— Elveszett irattáska. Zarubai 
iivin kőszegi lakos, 1933. május 24 én 
Keszeg és Síombathely közötti u:-
vondon 1 drb. világosbarna, bőrzárral 
llátott irattás<át. benne l feh^r vászon 

porköppen. olajbélés, 1 autó sapka, 
l cellulóid szemüveg. I zseblámpa és 
l Bisch gyújtó ijyertyávil motorkerék-
párjáról elveszített. Érdemleges ad V 
kőszegi csendőrörssel kö'lendV 

Éleslövészet. Közhírré teszem, 
hogy a m kir. honvédtüzér csapatok 
f evi |unius hó 16 án recgel 9-töl 
délután 2 órá^g a Cák község-, Do-
roszló község , borpincék , Oház- or-
szághatár- S'áj-rházak,- Hör-nannfor 
rás Szent Vid kápolna- Viesinger 
major által h oárolt területen harcszerű 
éleslövészetet tartanak, felhívom a kö-
zönség figyelmet arra, hogy a saját 
érdekében a jelzett időben a veszélyez 
letett területen senkise tartózkodjék 
és a helyenként felállított biztonsági 
őrök felhívásának mindenben tegyenek 
eleget; a Kőszeg cáki országút a fenti 
időben nem használható. Az esetleg 
fel nem robbant és később feltalált 
lövedékekhez nyúlni veszélyes és szi-
gorúan tilos, azok feltalálása a hely 
pontos megjelölésével a legközelebbi 
hatóságnál bejelentendő. 

tartandó nyilvános árverésen fo^ a 

szokásos módon kiadásra kerülni; 
bővebb felvilágosítás a városgazdánál 
nyerhető. 

2750-1933. Közhírré teszem, ho?y 
Vasvármegye alispánja, III. megyebiz-
•osának az alábbi közérdekű határo-
zatai a polgármesteri hivatal iktató 
irodájában f. évi junius hó 5-től 19-
éig 15 napi közszemlére kivannak 
téve. amely időben azok ellen a vo-
natkozó törvényes rendelkezések ertel-
nében jogorvoslat adható be. 1, 
5327 — 1933 sz. Jambrits Lajos pol-
gármester nyugdíjazása. 2. 44 U — 
1933 sz. Kőszeg szab. kir. megyei 
város 1931 évi zárszámadása. 

4421—1933. A m. kir. Főid neve-
lésügyi Miniszter 14)00 —1933 sz. 
rendelete alapján közhírré teszem, 
a folyó 1933 év őszén az orszíg 
egész terü'etén az összes faiskolák, 
faiskolai lerakatok, továbbá kertészeti 
telepek, gyümölcsösök és kertek a 
oajzstetü fertőzés szempontjából a 
W igyar Növényvédelmi Szolgálat szak-
közegei utján újból felül vizsgálat alá 
kerölnek. Hivatkozással a pajzstetü 
fertőzés megakadályozása tárgyában 
ismételten kiadott hirdetményeimre, 
felhívom az érdekelteket, hogv a vé-
dekezési munkákat, saját érdekükben 
szigorúan elvégezzék, mert a pajzste-
üvel fertőzöttnek talált termesztve-
nyeket, minden kártérítés nélkül, ki 
<ell hatóságilag irtani. 

5211—1933. Tekintettel arra, hogy 
a borfogyasztási adó befizetésének 
>1 mu'asztása mindinkább elterjed, fel-
hívom HZ összes érdekeltek figyelmét 
arra, hogy a jövőben a borfogyasztási 
adónak késedelmes befizetése esetén 
nemcsak a végrehajtási eljárásnak 
megindítása, hanem a borkészlet záro-
lása, valamint az italmérési engedély 
negvonása iránt is kénytelen leszek 
intézkedni. 

Hivatalos rovat 
284-1983. Felhívom a gazdakö-

zönséget, hogy az idénymunkásokat 
haladéktalanul jelentsék be a városi 
adószámviteli ügyosztályban jogkövet-
kezmények terhe mellett. 

5201—1933 Közhírré teszem, hogy 
a város tulajdonát képező és sajátke-
zelésében levő rétek fükaszálása 1933 
évi junius hó 11 én vasárnap d. e. 
10 órakor a városháza tanácstermében 

Köszönetnyi lvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthete'-
len jó ferjem. apánk, n gyapa, 
após és rokon 

Szomor Lajos 
ny. el. isk. igazgató 

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

A gyászoló család. 

Tanonc felvétetik 
WL4SITS GYULA-pjM 

Sziget-utca 20. 
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BIOSKOP H A N O O S| 

M O Z I 

I 
11 
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Műsor: Rosz idő esetén vasar ; 
nap, junius 4 én. Szép idő ese- | 

ten hétfőn junius 5 én.: 

Nagy néma slágerfilm : 

A fehér hegyek fia 
Drámai attrakció 8 felv -ban. j, 

Főszerepben : Renate Müller, ;4 

Lujz Trenker, Félix Bressart. ' 

Rómeó a vadnyugaton 
Burleszk 2 felvonásban. 

Magyar híradó. 

Makulatúra kg-ja 20 fillér 
lapunk kiadóhivatalában. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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