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A magyar társadalomhoz! 
Junius 4-én tizennegyedik év-

fordulóját gyászoljuk annak a 

napnak, amelyen a gyűlölet, az 

elvakultság és a tudatlanság Ma-

gyarországra parancsolta minden 

idők legkegyetlenebb és legigaz-

ságtalanabb békéjét. Tizennégy 

esztendeje annak, hogy Trianon-

ban aláírták azt a szerződésnek 

csúfolt kényszerintézkedést, amely 

Magyarország Kárpátok-övezte, 

legeszményibb fekvésű, ezeréves 

birtokállományát: a Magyar Szent 

Korona országait szétszaggatta, 

darabokra törte és a magyarok-

nak független ország cimen csak 

egy ezer sebből vérző csonkot 

hagyott meg! 

Az ezévi, tizennegyedik gyá-

szos évfordulón megaíázottságunk 

és megraboltságunk tfiinden fáj-

dalmával, de az egy hazába, az 
egy isteni őrök igazságba és 
Magyarország feltámadásába ve-
tett, minden keserűséggel dacoló 

törhetetlen hittel emlékezzünk! 

Magyarok! Emlékezzünk! 

Minden igaz magyar szivét 

tépő balsorsunkról való megem-

lékezésünknek adjuk látható jelét 

is. Megemlékezésünk jele egy 

ázál szerény virág legyen! Za-

rándokoljon el az egy szál virág-

gal minden magyar a Hősök 

Emlékéhez vagy az Ország Zász-

lajához, vagy nemzeti kegyeletünk 

bármely emlékéhez és tegye le 

rirágát annak talapzatára. Jel-

képezze e virágszál világtörténel-

mi multunk megbecsülését, ezer-

éves történelmi határainkhoz való 

törhetetlen ragaszkodásunkat, jel-

képezze Magyarország feltáma-

dásába vetett rendületlen hi-

tünket. 

Az ezernyi és ezernyi egy 

szál virágból nőtt virágerdő, az 

emlékezés virágerdeje borítsa el 

nemzeti kegyeletünk megszentelt 

hantjait és hirdesse a csonka 

haza minden részén: 

Nem felejtünk 1 

Emlékezünk! 

Hisszük, hogy imánkat meg-

hallgatja a Magyarok Istene, aki 

már ezeréve néz le reánk és 

megvédett minden idők forgata-

gában. 

Ballag már a ven diák, 
Ballagnak már a diákok, azok az 

„öreg" diákok, aki'í „k ivénül tek" már 
a kőszegi középiskolák padjaiból s 
most könnyes szemekkel mondanak 
bucsut az intézetnek. Még előttük áll 
ugyan az érettségizés erős erőpróbája, 
do a mindennapi tanulás, iskolába 
járás gondja, munkája az ő számukra 
már véget ért. Azzal a testvéri érzéssel 
és mély barátsággal, amely az eszten-
dők alatt egymáshoz fűzte őket, kart 
<arbaöltve kilépnek az „Alma Mater" 
kapuján és énekelve könnyező sze 
nekkel végigballagnak öreg városkánk 
utcáin. 

A járókelők meg-megálltak, nézték 
a baliagókat és őket is bennünket is 
megrohantak a mult emlékei. Mikor 
mi indultunk el mikor mi 
énekeltünk : Bal lag már a véndiák . . . 
tovább-tovább. Mennyivel nehezebo, 
fárasztóbb a mai i f júság utja, a ma 
i l i rdu lók utja. Kezükben az érettségi 
l izonyitvány, szivükben és izmukban 
a lendület, az akarat. Tervek, nagy 
nagy szándékok, akarások is feszülnek 
bennünk, de bizony a mosolygós 
tavaszban is vigasztalanul fagyos le 
heletük a mai élet. Igen szomorú, igen 
nehéz időket élünk s ezt érezni fogják 
azok is; akik az iskolából elindulva 
nost akarják megkezdeni a kenyér 
keresést. Nagyon nehéz feladat a mai 
időkben, sok gond és baj és leküzd-
hetetlen akadály a vele járónak. 

De nem akarjuk elrontani napjai-
kat, azt a napot, amelyen ballagtak, 
azt a napot, amelyen éretségiznek 
Ezeket a napokat, amelyek számukra 
ép oly feiejthetetlenek, mint a mi ré-
szünkre voltak, ö rü lünk velük együtt, 
mosolygunk és énekeltük velük az 
örök szép dalt „Bal lag már a véndiák 

* * 

Kőszegen a hagyománynak meg 
felelően ballagtak diákjaink. Szép 
ballagásuk volt a bencésdiákoknak, a 
reálisták, tanítóképzősök és leány-
gimnazisták ballagása az intézetben 
volt. Hangos most öreg városkánk a 
tö<ük eltávozó diákoktól . Uj élet elé 
mennek a most végzettek. Visznek 
magukkal tarsolyukban egy végbizo-
nyítványt és sok-sok hitet és reményt 
Kívánjuk nekik szívből, találják meg 
az életbea azt, amit keresnek, kíván 
juk azt is, hogy soha ne csalódénak. 
Hogy ezt elérjék, ezt mondjuk bucsu-
lóu l , igyekezzenek jobban szeretni 
embertársaikat, mint szeretik egymást 
ma a felnőttek. 

• * 
Az állami tanítóképző intézet V. 

éves növendékeinek lampionos balla-
gása. Felejthetetlen látványban volt 
része 26 án, szombaton este Kőszeg 
közönségének. Az ál lami tanitóképző-
intézet V. éves növendékei tartották 
lampionos ballagásukat a régi fenyes 
keretek között. Már ' /49 órakor nagy 
tömeg várakozott az internátus kapuja 
előtt és az Ege Miklós-utca bejáratánál. 
A Várkörön bontakozott ki teljes egé-
szében a lampionos menet szépsége. 
Hetven lampionos i f jú négyszögben 

.•ette körül a távozó V. éveseket, akik 
középen haladtak. A nerre felcsendült 
i „Bal lag már a véndiák" dallama, 
nindenütt megnyíltak az ablakok és 
nindig többen és többen csatlakoztak 
t katonás rendben haladó csapathoz. 
\ sok szines lámpís csil logó fényeben 
haladt végig a menet a Gyöngyös és 
Pammer-utcán, majd Zoltán Géza 
tanítóképző-intézeti igazgató Kaszár-
nya utcai lakása előtt volt az első 
állomás. Az V. évesek énekkara itt 
szerenáddal búcsúzott Zoltán Gíza 
igazgatótól, aki öt éven át töltötte be 
i gondoskodó édesapa szerepét a 
búcsúzó tanítványok életében, s aki 
megható beszédében Isten áldását 
kérte a kikerülő fiatal tanítók mun-
kájára. 

A menet innét a Mecséry-utca, 
Á pád tér és Pall isch-utcán át a Vá-
rosháza elé vonult , ahol az énekkar 
szerenáddal, Marton József V. éves 
növendék pedig lendületes beszéddel 
búcsúzott el a kedves, emlékekkel teli 
várostól, annak nemes e l í l já ró iágátó l 
és minden lakójától . . . Vitéz dr. N igy 
Miklós polgármester h. válaszában a 
tanítóság munkájának fontosságára, 
szinte történelmi hivatására figyelmez 
telte az if júságot . . . S a szines lám-
pások világítottak még tovább a F3 
utcán, majd a Király uton, Kossuth 
Lajos-utcán át ismét a Főutcán, ahol 
Kőszeg város közönségétől búcsúztak 
a távozók és nagyszerű enekszámaik 
kai ismét belopták magukat a lelkes 
hallgatóság szivébe . . . végül a „Tu-
ráni induló" pattogó ütemű hangjai 
mellett I I óra tájban végződött a 
felvonulás. 

Hüsök és frontharcosok napja, 
Hősök napja volt elmúlt vasárnap. 

Egyetlen napja az egész esztendőnek, 
amikor megállt egy percre a rohanó 
élet s mindenki rájuk emlekezett. Reá 
juk az egyszerű emberekre, akik nem 
grál lovagok voltak, hanem valódi 
hősök, kiknek fáradt lába mély sarat 
dagasztott s akik éhesen, rongyosan, 
fázva küzdötték végig halálos harcu-
kat, s oda adták a legtöbbet a ha-
záért, életüket. Ennyi áldozatnak méltó 
jutalmát nem is tudjuk visszaadni. 
Egy kötelességünk van csak ne feled 
jük halottainkat, mert élnek ők mint 
vádlók s ne engedjük, hogy e sok 
kiontott vér hiába hult volna. * * 

Délelőtt a Jézus Szive templom 
ban ünnepi nagymise volt. Az evang. 
és ref., valamint az izr. imaházakban 
pedig ünnepi istentisztelet volr. 

Az ünnepély a Hősök Kapujánál 
zajlott le, melyet a Concordia nyitott 
meg a Hiszekeggyel, azután Németh 
Bódogh bencéstanár tartott ünnepi 
beszédet, melyben a magyar férfi eré-
nyeit emelte ki. 

A nagyszabású beszéd után vitéz 
dr. Nagy Mik lós h. polgármester a 
megjelent hadirokkantakhoz intézett 
meleghangú beszédet, majd átnyújtotta 
a hadirokkantjelvényeket, mely utáa 
vitéz Vidor Ágoston elnök köszönte 

neg a kitüntetéseket. 
Ezután a koszorúk elhelyezése 

következett, mely után a Himnusz 
gyönyörű akkordjai zárták be az im-
pozáns ünnepélyt. 

* * 

A Frontharcos Siövetség kőszegi 
főcsoportja vasárnap d.e. tartotta évi 
rendes közgyűlését a Bálházban. 
Wáchter G /u la elnök megnyitójában 
üdvözölte a hatóságok megjelent ve-
zetőit és a közgyűlés vendé »ét: vitéz 
Kő József ny. tábornokot, a soproni 
főcsoport elnökét. Níhány kegyeletes 
szóval megemlékezett az elhunyt Drach 
Henrik ny. ezredesről. M i i t z Andor 
vezetőtiszt beszámolt a mindössze 
egy év óta fennálló egyesület ered-
nényes működéséről. Sch'amadinger 
Ottmár vezető-tiszt beszámolójából 
kitűnt, hDgy a kőszegi f rontharcos 
főcsoportnak 143 tagja van. Az egye-
sület 11 havi-összejövetelt tartott. És 
hasznos tárgyú, több esetben vet i tett-
képes elíadást rendezett. Unger Elek 
pénztáros jelentése után, a számvizs-
gáló bizottság elnöke terjesztette elő 
jelentését. A közgyűlés mindegyiket 
elfogadta és felmentvényt megadta; 
a pénztáros és számvizsgáló bizottság 
•agjainak megbízatását egy évre meg-
újította. Ezután vitéz Kő József ny. 
tábornok szólalt fe l : Tömörülésben az 
erő. A Frontharcos Szövetség is erre 
van felépítve. Ezután szép beszédben 
foglalkozott aktuális kérdésekkel. 
Csermely József elfogadott indítványai 
után az elnök a gyűlést berekesztette. 

Jtlindenféle rovat 
Gömbös Gyula mond ja : „ A k i 

velünk barátkozni akar, az ne katonai 
szempontból, hanem pol i t ikai , köz-
gazdasági, néprajzi és elsősorban 
földrajzi szempontból indul jon ki. 

— o — 
A Nemzeti Egység pártokon felül 

végzi szervezési munkáját. S hogy 
Gömbös mennyire komolyan gondol ja 
a nemzet egységének megvalósítását, 
ezt mutatja az a fordulat, amely már 
bekövetkezett a kisgazdapárt részéről 
s mutatják azok a komoly tárgyalások, 
amelyek még folynak és amelyek 
előbb vagy utóbb, de összehozzák 
Gömböst a kereszténypárttal is. 

— o — 
Országos pol i t ikában a nemzet 

egységét akarjuk megvalósítani. Még-
inkább a város pol i t ikájában, mert a 
városi pol i t ikában országos pol i t ika i 
jelszavakat különben sem szabad be-
dobni. Különösen nem Kőszegen. A 
Nemzeti Egység kőszegi szervezete 
ne^találja majd itt is a közelgő kép-
viselőtestületi választások alkalmával 
azt az egyetlen helyes utat, amely 
lehetővé teszi, hogy minden harci zaj 
nélkül ugy játszódjanak le a képviselő-
testületi választások, hogy a város 
békéje és nyugalma semmi körü lmé-
nyek között fel ne boru l jon. ' 

— o — 
Október 2-án lesznek a képviselő-

testületi választások Kőszegen. Már a 

Egyes szám ára 16 fillér. 
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múltban is szüksége volt a városnak 
nyugalomra és a felsőbb hatóságok 
Itgmesszebbremenő jóakaratára. A je-
lenben es a jövőben azonban még 
sokkal nagyobb mértékben szüksége 
van nemcsak a jóakaratra, hanem a 
nyugalomra és békére. Nem szabad 
ezurial felkavarni a város békéjét. A 
választásoknak minden nagyobb harc 
nélkül kell lefolyni. Kerüljön be min 
denki, aki ar ra hivatott, aki a közzel 
önzetlenül törődik és ha mindenkinek 
ezúttal meg nem jut hely, a néhány 
esetleg kivül maradónak ép a köz 
erdekeben ebbe bele kell törődnit 
egyelőre. 

—o— 
Vannak dolgok, amelyeket .ien 

vesznek komolyan a városházán. Vagy 
legalabb is nem tulajdonitják neki az) 
a |elentőstgtt, amiket megérdemelne 
nek Ilyen az emlektáblak ügye a vá 
rosban ts a környéken. A N. E. kez 
demenyezésére az év elejen össze 
hivtak ugyan egy értekezletet a vá 
roshazán, itt mindenki szívesen vállal 
kozott is az úgyszólván díjmentes 
inunkara. Különösen az iskolák. A 
nugteszeit es szükséges következ( 
értekezletet, bármennyire is sürgettük, 
csak nem tartották meg mai napig 
sem. Az iskolák is mtguntak a vara 
kozasi. készítettek szépen saját jo 
színiuklol rablakat ir.egfehlő szöve-
gtkkel es ugy a gimnázium, mint 
laniiokepezde el is helyezte mar 
kuanduio helyeken és az odavezető 
utakon. 

— o— 
Pedig e tekintetben már itt var 

a végső ideje, hogy kövessük ma? 
varosok példáit. Vesiprémben kei 
ónasi öntött vastábla ragadja meg a 
varba vezeio uton az idegtnek figyel 
ifiét, amelyeken hatalmas acelbetukkel 
megörökítik Veszprem történelmi sze 
rtpet es mind azt a nevezetes tse 
menyi, amely a varos falai között i t 
jaiszcdoit. Ü^yts gondolat, minden 
uftkalauz és cicerone nélkül percek 
alait megismerteti az idegenekkel 
mindazt, amit ö a város múltjáról es 
a jeiemeg is feltálalható történein i 
wi.lékekről ludni szeretne. Ezenkívül 
emlek«ablak hirdetik a város mindtn 
nagy szulöttjenek es nevezetes ese 
inenyenek emlenet is. Győrben szintén 
sok erdekes telitatot találhatunk a 
4— 500 esztendős házak történelmi 
levegőjében telt seta közben. Székes 
fetiervaiott az egész város tele van 
emléktablakkal es a múltra vonatkozó 
emlékekkel. Ha komoly súlyt helyt 
zlink városunk idegenforgalmára, ak 
kor kon.olyan hozzá kell látni nekünl 
ts a munkahoz es ugy a vatosban, 
mint környékén meg kell nekünk is 
jelölTünk tmitktáblával vagy mas al 
kairras n ódon nevezetes helyeinket 
Minden kezdet rrehez, de ha el se 
köd jük s egy helyben topogunk, ak 
kor a sült galamb se repül be hozzánK 
es rraid ebtnn is, mint sok minden 
mpsban, színien lemaradunk más va 
rosokkal szemben. 

—o— 
Na^y népgyűlést rendezlek Ne 

zsider^tn. Do'lfuss is megjeletit r 
vágv 20.000 burgenlandi polpá-
Ool fu*s a magyarokról nagyon széper 
bestéit Len megsimogatott hennün 
ket. Osztrák szemeknek ez a na^y 
gyűlés szép is lehetett, d? minké 
m*pyarokm akárhogyan simogatott 
nem ludott u_y simogátni, hogy 
egy pillanata is elfeltdke*zürk róla 
ho;y ez a Vcrfl'ét, ahol ezek a s?óia 
mok elhangzottak, ezer evtn át M, 
gyarorsz^ghoz tarozolt es tart a 
mí szivünkben továbbra is. 

—0 — 
GTring porosz miniszttrelnök 9 

.<r.rsál plakatiTOZták ki a rrunka 
Irot/tról a napokban egész Németor-
szágban. Nagyöbű hatás kedvéért ver 
lekbe ván szedve. Különöst n az uiólsó 

nagyon megkapott jó magamat is Azt 
liszem más is igy lesz vele. Ez a pont, 
amely az állam minden tisztviseld jé 
hez szól, ugyanis igy szól: 

Wer noch den Schimmel 
St. Riirokratius wil l reiten, 

Der patst bestimmt 
nicht in die heitigen Zeiten. 

—o— 
Érdekes az osztrák lapok állandó 

propagandája Irottkö, Léka stb ki 
rándulóhelyek mellett. Most már itt 
volni az ídtje ezt a propaganda', 
megfelelően ellensúlyozni, meit a i 
osztrák propaganda most már több 
mint propaganda : — politika. Mégis 
csak különös, hogy most a legnagyobb 
osztrák autólap több oldalon át meg 
felelő képanyaggal csinálja a reklámot 
Lékának és az Irottkö vidékének. Pe 
dig ki hiszi el, hogy a természeti 
szépségekben dúskáló Ausztriának 
volnának százszor és százszor szebb 
helyt.'i. 

—o— 
100100 halottja van eddig a bo 

liviai—paraguayi már 4 éve tartó há 
borúnak. Ez ép oly meglepetés, mini 
mikor azt olvassuk, hogy Peru és 
Kolumbia beszüntették a háborút. Azt 
sem igen tudtuk, hogy kitölt. 

—o— 
Dombóváron lakodalom volt a 

n.ult héten 520 vendéggel. Elfogyot; 
14 malac, 6 borjú, 100 baromfi, 8 
torta, 1600 tojás, 600 kg. kenyer, 
10.000 liter bor (egy emberre maidnerr 
26 liter bor?!) , 1600 üveg szóda. -
S ha ezt olvassák a külföldiek, pt dit. 
^ok b p átvette, — higyjék el, hogy 
nekünk o'yan rettenetesen rosszu1 

megy ? I 
—o— 

D ákszállókat állítanak fel minden 
felé a uen.et és osztiák Jugendheimok 
es Jugendheibergek mintajára. Eger 
mái megkezdu. Nálunk is meg kellene 
csinálni. Nyáron üresen álló interná 
I U S Í vagy egyeb helyiségekbe beaili 
tani egyS2erű vasagyakat egész egy 
szetü telszerelessel es a kezdet már is 
mtg van. 

—o— 
Kőszegnek a nemzetközi vását 

idegenforgalmi kiallitásában való rész 
vételéről a Városok Lapja irja : „Kőszeg 
elénk színű es müveszies kivitelű 
városlátkepével es neveztles épületei 
ntk vizfestményeivel ügyes csoporto 
sitásban keltett nagy tetsíést." 

—o— 
Az Uj Nemzedék a városok ide 

genforgalmi tevékenységevel foglal 
Kozva Kőszegről ezt irja : „A kőszegie-
allitá^a szerint a környék pompás 
hegyvidéke es a felejihetetlen gyö 
nyörü kirándulóhelyek egymagukban 
olyan programot nyújtanak, amihez 
minden kísér műsor fölösleget., meri 
aki egyszer ezen vidéken jart, minden 
evbtn visszavágyik oda. Várják is mai 
a jó kőszegiek regi vendegeiket, min 
den haz minden ablakába cserépszám 
rakjak ki a muskátlit és 3 pengőb 
•<erül a napi pensio " 

— o— 
Ugyanitt olvassuk és tanulhatunk 

belőle. Az egriek az egész várost 
•i:yetlen nagy szállodává aialitották 

á- Országosan megrend zték a „fize'< 
vend.g" mozgalrrat, amelynek kere 
teben bárki napi 3 pengőért ketiyel 
nes lakást es kifogástalan, jó minő 
sé;>ü ellátást kaphat teíszésszerinii 
időre. 

—o -
Kőszegen a lakásárakkal vigyáz 

nü k kell, nem értettük meg mé^ ;• 
Kert arakkal a mai nehéz időket. Sok 
f lé hallottam a panaszt, sokafjak , 
nyaralók a Kőszegen kért árakai. 

—o— 
E>tr idegenforgalmi célokra é 

pedfg a diákszál'ó berendezésére 5001" 
pengő államsegélyt kapott, hamai 
nekünk is meg kell nyomnia gombol 

ugyanezen a címen, nehogy lemarad 
junk. 

— o— 
A székesfővárosi gyermek nyaral 

tatás nagy részét az idén Egerszegen 
tervezik megrendezni. Háromszáz 
gyermek nyaraltatásáról tárgyalnak 
Sőt arra is gondolnak, hogy az Eger 
szegen bérbeveendő volt OTI szana-
óiium helyiségeit egész évben is 

üzemben tartják. Kőszegen csak alkal-
masabb hely volna gyermeknyaralta 
tásra, megfelelő helyiségek is volná 
nak. Nekünk se szabad ilyesmiről le 
maradni. 

—o— 
A hörmanntorrási menedékház 

megépítése ügyében ép most infor 
málódtunk mindenfelé. Kilátás \ a n 
arra, hogy még ez évben meg is 

lesz. A Kárpátegyesület örömmel 
vallalta a gyűjtést is astájerházi 
kápolna létesítésére. Kívánatos vo'na 
hogy minél több intézmény jelentkez 
zen e gyűjtésekre. 

—o— 
A soproni Heifői Újság részle-

tesen foglalkozott „Hogyan akar Kő 
szeg belekapcsolódni a soproni autó-
sitadába" cimü cikkeben a kőszeg 
lESz eme elgondolásával és reámutat 
arra, hogy a kőszegi TESz minden 
lehető alkalmat megragad, hogy a 
sorvadó város gazdasagi helyzetén 
segítsen. A végén a lap ezt ír ja: ..ér-
dekes es jó ez a kőszegi teiv, d 
még erdtktsebb és jobb volna tudni 
mikor fog elkészü.ni a Sopron- győti 
autóstrada." 

— o— 
Csodálkozunk a rr.unkanéikülisé 

ger. Prdig nincs min, ha olvassuk, 
hogy 1918-ban egy munkás napont 
40 villanykörtét ludott készíteni. Mr 
pedig a legtökéletesebb gépek segit 
segevel ugyanaz a munkás 73600 
daríibot állíthat elő naponta. 

— o— 
Félp^ngősök es 5U filléresek ve 

résel keri a kormánytól a sopioni 
kamara, részben azzal is indokolva 
hogy a ma forgalomban lévő 20 es 
50 filléresek könnyen összeteveszi 
hetők. v. Sz. 

H Í R E K . 
Névváltoztatás. Schlamading» J 

Ottmar a városi elekuomos müvek 
vezetője nevet „Soiyrr.osM.ra változ-
tatta belügyminiszteri engedellyeí. 

Érdekes vendegünk volt e he 
ten. A Nemzetközi Vásáron a város 
kiállitasa vonzotia ide. Weber Ernő 
nyug rajztanár, festőművész es lepke 
gyűjtő, ugy is mondhatnák valósagos 
mindentudó ezermister. Városunk sok 
szépségétől, érdekessegetól el van ra 
^ad atva. Vázlatkönyve tele lett gyö 
nyöiü impressziókkal es remélhetőleg 
.ilkalmunk lesz n űveszi ecsetenek so 
szép alkotásat látni — LepkegyBjtési 
>ajatos módszerének egy tablójat szí 
ves volt a városi muzeu n számáii. 
felajaniani. Holnap a távolabbi vidékre 
indul, pár nap múlva újra visszatér. 

Ezüst lakodalom Szűk család;-
•cörbtn ünii ip -lte házasságanak 25. 
évfordulóját Brader János főpincér és 
neje Rianar Mária. 

A kat. jótékony nőegylet juliu > 
8 án a Baiha/ban kulin,uiaisagot ren 
dez. Bővebbet a falragaszokon. 

Halálozás. — Lendvay-Gruber 
László százados, aki évek hosszú so 
rín at lar.ózkodott városunkban a 
t reáliskolához beosztva, s esik a' 
<*s<zt.l került Sopronba, ott elhunyt. 
Temetése nagy részvét mellett tegnap 
folyt le — Kőszegen számos ismerőse 
na^y megdöbbenéssel és őszinte rési 
vettél fogadta a gyászhírt. A haialmas 
elete ős százados mindössze 36 éves 
volt, 2 éve nős 

Hi tközségi közgyűlés Ma tartja 
a kőszegi r. kat. hitközség képviselő-
testülete délelőtt 11 órakor a Szent 
Domonkos-zárda tornatermében köz-
gyűlését, melyre a következő tárgy-
sorozat van kitűzve: 1. Elnöki jelentés, 
2. Az 1933. évi zárszámadások jóvá-
hagyása és a felmentvény megadása. 
3. Indítványok. 

Bormérés. Kitűnő vörös 
bort mer K o U án Káro ly V á r k ö r 
39 sz. alatt. 

A bencés g imnáz ium i f j úsága 
nagy közönség előtt, nagy sikerrel 
mtgismetelte Pohárnok Jenő, Klempa 
K.iroíy dr. és Szalay Albin dr.: „RaD-
madar" c. háromfelvonásos cserkész-
operettjét. 

A város i E lekt romos Mű értesiti 
az áramfogyasztó közönségei, hogy 
f. hó 4 tői kezdve reggel 8 tói d.u. 2-
ig tart hivatalt. D.u. 4 - 6 ig ügyeletes 
tisztviselő, este 9-ig pedig ügyeletes 
szerelő áll a közönség rendelkezésére. 

Tözo l tó jun iá l is A kőszegi önk. 
tüzolióegylet rra tartja szokásos évi 
juniálisat az Andalgónál. Mint min-
den évben, ugy az idén is nagy sike-
rűnek Ígérkezik a helybeli tűzoltók e 
közkedvelt nyári mulatsága. Jó éte-
lekről es italokról az andalgói ven-
déglős gondoskodik. Na es persze a 
zenét a váiosi fúvós zenekar adja a 
tánchoz a jo ktszegiek örömére. Ott 
legyen mindenki, aki ma vasárnap 
jol akarja erezni magát. B.'iepődij 
r>0 fillér. Este 9 órakor fáklyás-zenés 
bevonulás. i 

Iskolai k i rándulások. A soproni 
bencés gimnázium VI. osztálya lutfőn 
autóbuszon Kőszegre randu t. A kőszegi 
gimnázisták e^y csoponja (a „Rab-
madar" szereplői) p.dig ugyanazon az 
auiof uszon Sopronba látogatott el. 

Tenisz löbdak beszerezhetők a 
Főtér 10. szan u üzletben. Garantált 
idei töltetű Dun lop lat da tucatja 28 
pengő, Dunioj. service labda 23 pengő, 
Hannover elsCVendQ versenylabda tu-
catja 24 P. 

Felavat ták az uj lópályát . A 
Köszegi Polgári Lövtsz Egyesület csü-
törtökön délután avatta fel ünnepelyes 
külsőségek meílett a sportteri uj lő-
palyajat és lőcsarnokát. Az ünnepség 
zenes felvonulással kezdődött: dclután 
fél 3 órakor a Polgári Lövtszegy esület 
es Concordia forma>apkas tagjai a 
városi zenekar vezetese mtliett, körül-
járva a varost, a spoitpalyára vonul-
tak. Itt a „Hiszek egy . . eléneklese 
(Concordia) után vitéz Nagy Miklós 
dr. polg rmester h. rövid, velős be-
szed keretébtn átad'a az uj lőpalyat 
rend.ltetésével Jambrits Lajos ny. 
polgármester, a Polgáii Lö^esze„ye-
sulet elnöke, az egyesüiet ncvcoen 
átvette a lípályát. A felemelő ünnep-
-.eg a „Himnusz" akkordjaival ert vé„et. 
U'ána a megjeleni előkelCse^e-K a IO-
csarnokba vonultak es a ihelyezett 
diszceitáblára leadtak a disziöveseket. 
AT. ava ó mnepély u:án az egyéni 
Cel lövóve iseny egy reszet is lebonyo-
itonák, pemteken és szo.nb.tton foly-
tatták s ma befejezik. A rendezés nagy 
munkájaban különösen id. Wáchter 
Gyula szerzett igen nagy érdemeket. 

Ma gyermek fe lvonulás és 
térzene. Vasarnap d.e. V, 12 órakor 
térzenével egybekötött gyen.iek fel-
vonulás lesz. A rerdezőség kéri mind-
azokat, kik gyermekeiket felvonultatjak 
11 órára az ovodistákat az ovoda elé, 
az elemistákat, magyar ruhás leányokat, 
valamint a S efánia szövetség kötelé-
kébe tartozókat a zárda ele uár yitsák. 
Vonuljon ki Kőszeg városán-k apraja 
nigyja. Nat;y napja lesz ez a varos 
legkisebb polgárainak, s Ián e jószivü 
emberek filléreiből sikerül «.gy kissé 
könn- ! b sorsot biztosítani a több-
G\" • ÍS, so1 ponddal küzködő 
édesúiiyál<nak 
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Nemeslelkü adomány. Náhrtr 
Mátyás nyug. polg. isk. felügyelő igaz-
nSió a Széchenyi István m. kir. áll 
polgári fiúiskolában létesített és a 
nevérő l elnevezett „Nábrer Mátyás 
jubileumi-alap" kiegészítésére 82.22 
pengőt adományozott. Az alap kama-
tait a tanártestület az erre vonatkozó 
tendelkezések értelmében szegény, de 
szorgalmas és jó előmenetelü kőszegi 
po lg isk. tanulók jutalmazására fordítja 

Térzene. A ma délelőtt fél 12-kor 
a főtéren tartandó térzene műsora a 
következő : 1. Paczeller: Mátyás induló, 
2. Veidi: Aria és Duett „Ernani"-ból 
3. Stolz: „Kelet" k e r i n g ő . 4. Ruzsinkó: 
Ttxassong — intermezzo. 5. Schmidt: 
Csipkerózsika — gavott. 6. * „ : 
Édes anyám — magyar dale^yvekg 
7. Lthár : Piave induló. 

Bormérés. Karner Ferenc 
pekmtster jo vörös bort mer Árpád 
•ér 19. sz. alatt. 

Az iparostanoncisko la felügyelő-
bizottsága f. év május 80 an este 
7 órakor taitotta i t r d t s gyűlései 
Zoliin Géza állami tanitóképzöintézeti 
igazgató elnöklete alatt A felügyelc 
bi20ttsáfi tagok szép számban \ olt: k 
jtltn A közgyűlés a vizsgálatok idő 
pontjának kitűzésével a vizsgálati 
biztosok kijelölésével, s a helyettesi 
tések ügyével foglalkozott. 

A t£n i tónőképzö intézetben 
junius 12—20 ika között taitják meg i 
szóbeli ktpesitő vizsgálótokat, ame 
lytkntk Paikó János dr. kanonok az 
elnöke és Zoltán Géza a tanítóképezde 
igazgatója a miniszteri biztosa. 

Serényi ha jóskapi tány tegnap 
délután Celldömölkön az iskolád re-
sztre, sztidan ptdig a nagyközönség 
számara tait vetite't képes előadási a 
Dunáról. 

F ron tha rcosok ! Szeiöán tstt 
ftl 9 órakor a Bálházban rendes havi 
értekezlet. 

„Helyet az i f j úságnak " — el 
marad. Az öregbt ncésdiakók junius 
fc-ára mvezett sziníelő; dás? közbejött 
suiyos akadályok miatt eln srad. Az 
elmaradas okáról legközelebb be 
számolunk. 

Már iacel l i búcsúsok vonu tál-
át varosunkon penteken, junius 1-ér 
A scpronnugyti Beo és Cstprtg köz 
st^ból indultak főtiszt Schmidt Bél; 
káplán vezttese atatt. Beó község 
katolikus hívei visszatérték a sztp 
rfyi szokáshoz és gyalog teszik nuf. 
ai ejLtsz utai Máriacil l ig és \ issza b 
3 p< d^yászvivő kocsi kíséretében. A 
zarárdoklat összesen 10 napig tart. 
melybél 2 napot tölientk Máriacellben 
A zarándokok első r p Kitchschlagi. 
me"ttk hol éjjeleztek es másnap lo 
váhb vonullak Mária-Schutzig. o n n a r 
Ntubtigi^ és hétfőn érkeznek Maria 
Ctlite Vátosur k katolikus hivti közű! 
néhányan csatlakoztak a zarándok 
csrponhoz és eiki*érték őket a határig. 

Használt gyermek-
kocsi kerestetik. Cm a 
kiadóhivatalban. 

A juniusi o l tá rnap a Jézus Szive 
buc>u miatt elmarad. 

Tanitók közgyűlése A kőszegi 
^perest kerültt róm. kat. Tanilói 
o en (kedden) délelőtt fel 9 órai kez 
dettel Kőszegszerdahelyen tartja tavasz 
fend-.s közgyü'ését a következő tárgy 
sorozattal: 1.) 7,9 órakor Vení Sanctt 
« nentr.ise. 2 ) Szentmise után a 
toiplorntéren „Aciio Ca'olica" nap a 
plébania hívei részére, a) Megnyíló 
°«zed. Tartja: Naey Gyula kőszeg 
' l ^ a t ó lanitó, t lnök. b.) A szülők 
j*et*pe a k; to'ikus akció szolgálata 

Elő, dó : Bendly János vassu-'ny 
'aané. C) Szülői értekezlet: H 

á-nógatnia a csal.tdn r . . . 
o$i«i munkáját? T a " j a ; H . in t i 

J r ° ^ g y g e r . c i i róm. kr.t. tanító 
' -.tart tanitás az iskotaterem-

ben : „A levegő nyomása, a tüzifecs 
kendő", V - V I . o. Tartja: Drewenka 
István kőszegszerdahelyi róm kat 
tanitó. 4.) Elméleti eléadás: „Hogyan 
ntveljünk tanítványainkból Isten gon 
dolata szerinti embereket?* Tartja 
Márkus Gizella váti tanítónő. 

Mentőtanfo lyam. A polgári fiu 
iskolaban az elmúlt héten mentő-tan 
folyam volt, melyen Dr. Hunyadi 
Balázs, a vármegyék és városok or-
szágos mentőegyesületének orvosa 
hétfőn és kedden az életmentés neme* 
munkájáról és célszerű eljárásától tar 
tott szemléletes előadást a tanulóknak. 

Tornaünnepély . Mult vasárnap 
délután folyt le a szülők jelenlétében 

sporttelepen a polgári fiúiskola jól-
sikerült nivós tornaünnepélye. Festői 
látvány t nyújtott a zárt sorokban fel 
vonult fegyelmezett tanulóifjúság, mely 

Hiszekegy Összhangzatos akkordjai 
es Schtídl János prologja után 
Frtiszmuth Józstf tanár vezérletével 
mit denekelőtt az 1934. évi tornász 
bajnokságra kiirt gyakorlatokat mutat 
ták be kimért, precziz len póban Ezt 
követték szabályos mozgásokban a 
szebbnél-szebb rendgyakorlatok, a 
kicsinyek cigánykerek hányása, kötél 
húzás, csoportpula és legyező. A ta 
ruiek változatos s pontos loinajele 
netei rávilágítottak arra a tényre, hogy 
az iskola nagy gondot fordit a testi 
erő és ügyesseg fejlesztésére, az ész 
• s akaraterő fegyelmezésére; A trű«oi 
végével Mittl Ferenc igazgató tartal 
mas záróbeszédében rarrutatott 
torna napy nemzetnevelő hatására es 
szerepére az egyén és állán boldo 
gulása szen pontjából es köszönetet 
mondott Frtiszmuth József tanárnak 
az elért szép ertdményért. Az ifjusáé 
kézilabda- mérkőzést zárta az ünne 
pelyt. 

Ma f i l léres gyors ment Kő 
szegről és Szombathelyról Budapestre 

Sertéstu la jdonosok f igyelmébe 
Sertéspestis elleni ingyen ollóanya}, 
még igényelhető. Oltásra jelentkezni 
a varosháza 2b. sz szobájában lehet 
Ugyanott történik a seriesorbánc elleri 
oltásra való jelentktzés is 

Sopronban rendezik az idei 
kadét o l impiászt , amely tavaly ju 
ntu-ban Ktszegre hozott életet. A 
versttiyek 11 én kezdödntk, 17 er 
végződnék utánna táborozás követ 
kezik 29-ifc. 
kőszegi és 
veszntk részt. 

* Évszázadok óta használják az 
orvosi gyakotlatban gyógyszer gyanán 
az alkoholt, a mentholt, az aethyi 
acctatoi. Ezek a főbb hatóanyagai 
v lodi Diar.a sószborszesznek K 

Nagy érdeklődés kisérte 
Ablánczi János titkár máius 29-i 
előadrsat. mely a magyaros divat 
negkedveltetésére irányult. Szebb 
szebb ruhaiervek kerültek bemutatásra 

jelenlevő hölgyek leikesen vállal 
koztak arra, ho^y mind maguk, mind 
ismerőseik köreben e hazafias és eléj 
könnyen keresztül vihető feladatot 
megoldják. Junius 9 én a Sttfánh 
gyűlés alkalmával ugyancsak felkeres-
városunkat Ablánczi titkár s ezért a 
Stefánia kér mindenkit, ki a szép 
magyar divatot a feledésbe merülest* i 
megóvni akarja, fáradjon el junius 9 
én d.u. 5 órakor a varosháza tanlcs 
termébe. Elsősorban a Mansz tago-
k d ^ s kötelessége e szép eszmén 
szivvei lélekkel való felkarolasa 

Kézmosószappan h u l l a d é k kg- ja 
pengő Ez t v á s á r j l j o n , mr r r ugyan-

azt a cé l t szQlgálja, mirt l a drága 
papirosban csomago l t k *zmosószap-

Valóban sok pénzt takar í t meg, 
ha hu l ladék kézmosó és hulladék 
moso szappant vásáro l a Fő té r 10. 
számú üzletben. — Hul ladék mosó-
szappan kg- ja 7 4 f i l lér . 

A versenyeken a pécsi 
a soproni főrealiskolásor 

A barakk i lakók műkedvelő 
gárdája jun. 9 én esie 8 órakor és 
0-én délután 3-kor, valamint este 8 

órakor a sz. Család-otthon javára 
Kiki a párjával" c 3 lelvonásos víg 
átékot mutatja be Belépődíj nincs 
önkéntes adományokat a rendezés 
költségeinek és az otthon fenntartá-
sának céljaira köszönettel fogad a 
vezetőség. 

A Stefánia szövetség helyi 
iókja szokásos havi összejövetelét f. 
hó 9-én délután 5 órakor tartja a 
varosháza tanácstermében. A vezetőseg 
kéri a rendes tagok, valamint a választ-
mány szives megjelenését, hogy kellő 
étszám mellett az elnökválasztást 

megejthessék. 
Magyar könyvnap A Magyar 

Könyvkiadók és Könyvkereskedők Or-
szágos Egyesület a magyar írók kép 
viseleteivel karöltve a „magyar könyv 
napot" minden városban, igy Kőszegen 
is junius hó 4., 5. és 6-án rendezi 
meg Ezen napokon legjelesebb íróink 
legjelesebb munkái kerülnek piacra 
még pedig éppen a magyai könyv 
terjesztése és a magyar íróknak mint 
szélesebb rétigben való megismert 
sére illusztiis íróink kiváló m ur k ni 
nagyon olcsó áion kerülnek árusításra. 
Ne hajszoljuk a külföldi iiók munká* 
akkor, amikor magyai irók müveit 
dicséri külfö'd is, hanem támogassuk 
nthéz munkájukban azon itói társa 
dalmat, mely a rragyar földből sar 
kadzott és amely a magyar éiniaka 
rásnak és élnitudásnak hirdetője 
Közeltdik az iskolai év vége. Leg 
szebb ajándék a jó táruló részére, hí. 
h'">zzátaitozója ériékes, szép, deeru l 
leit olcsó könyvvel lepi meg a 
diákot. Maradandó szép és legjoM 
harat a jó könyv, melyet annyira sz^ 
tétnek oivasni gyermekeink éppen ugy 
mim a felnőttek nyáron a szabadban 
és Itlen a meleg, meghitt szobabar 
Az egészséges, d • munkájában kifá 
radt embtrnrk a jó könyv szórakozás 
a betegnek felüdülés, mert elvonja 
jó könyv a beteg olvasónak figyelméi 
még a legnagyobb fájdalmáról is 
Legyünk tehát a „magyar könyvnap' 
gondolatrak lelkes apostolai és vása 
roljunk a magyar könyvní-pon o'csó 
és jó migyar Vönyver. 

A Nemzeti Egy»t g nagygyűlése 
ma van Szombathelyen, amelyntf 
szónokai dr. Knrnis Gyuia ny. állán-
'ikár, piaihta tanár, dr Antal István 
saj'ófőnök és Ostffy Lajos főispán. \ 
nfpy^yüiés keidéit % 12 óra, utária 
ibszázteri ékes bank'tt. Kőszegről 
szt vesz ; z egész kerületi vezetőse? 

a kőszegi szervezet alelnökei és titk írv, 
egyébként is sokan készül n » 

t s s f c 1 -
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FELÜDÍTI , f e l f r i s s í t i -

Szombathelyre Ez?k figyelmét felhív 
lulc arra ho^y vasá'nap delelőtt t e 
közlekedik vonat, tth'it csak a reg: 
vonat megy. 

A m. k i r . 

Jótekonycelu ÁUamsorsjátsk 
húzását mar 

f u r a . 6 - á n 
megtarijak. 

Még rem késett el, még vehel 
sorsjegyet K 'phifó minden bank, 
sorsjegy és T"a ú tón 11. valamint 
az összes do^ányu^sdéVbtn. 

Egész P 3. Fél P 1*50 

Fogadja meg 
a szerencsét! 

Ma van Nagygencsen a nép-
művelési nap és a nagygencsi nép-
házavaló ünnepseg, amelynek részle-
teiről már ismételten megemlékeztünk. 
Igen nagy az érdeklődés az egész já-
rásban s igy ma valószínűleg olyan 
ömegek fordulnak meg N gygencsen, 
mint soha azelőtt. Röviden a műsort 
mégegyszet megismételjük. 9 órakor 
innipilyes nagymise különböző dalár-
dák közreműködésével, háromnegyed 
10-kor vendégek fogadása, 10 órakor 
nepházaví.tás, 12 órakor közebéd, 
1 órakor népművelési verseny, 5 kor 
Gilba Vince előadása, utána müked-

j<y|velő verseny a népházban, 8 órakor 
táncmulatság. 

Tanoncmunkak iá l l i tás t rendezett 
z ipartestület, saját székházában, melv 

csak ma. e hó 3-án délelőtt 10 tői 
délután 5 óráig fog nyitvatartatni. 
Annak díjtalan megtekintésére felhívjuk 
Kőszeg város n. é. közönségének 
figyelmét. 

Kézimunkakiá l l i tás. Ma, junius 
3 án delelótt fél 11 órakor nyílik meg 
a zárda tornattrmében a polg. leány-
iskola kézimunka és rajzkiáilitása. A 
kiállítás vasárnap d e. fél 11 órától 
12 ie, d u fél 3 tói fél 5 ig. továbbá 
fél 6-tól 7-ig, hétköznap délelőlt 11 — 
1 ig, 2—7-ig van ryitva, junius 12 ig 
bezárólag. A teremben képviselve van 
a buzsáki, sárközi, mezőkövesdi, rába-
közi kalocsai, torockói, székely, c^án-
,;ó, urihimzés, fonottás-kfreszifcl és 
szá'ánvaroti) kis és nagyírásos mun-
kák. lovábbá gobeline, kelim k >zi-
• unka, kötés, horgolás, réce. f her-
aemü varrás es díszítés. Kedv. s k s 
.ián leghatásosabbak a sárközi buzsaki 

í 1 vidéki és szüihimzessel dis itett 
nyári ruhák, blúzok Ily sliiusu ruhákat 
\z urnapi körmeneten a tanitonöki pző 
növendékei közül többen ^vist.tek. 
Az intézet törekvése, hogy lassanként 
ninel több tanítványának avassa ün-
nepi ruhájává ezen népmiveszet1 

motívumokkal gazdagon disziteit ru-
nakat, melyek annál is értékesebbek 
niután azokat a növendékeit ügyes 
szorgalmas keze hozta létre. A kézi-
munkát mind a négy osztályban Maitz 
Andorné Fekete Mária tanárnő, a 
rajzot Grémen Ilona tanárnő vezette. 

A tur is ta ut jelzések ügyében 
tegnap értekezlet volt a városházán. 
Az itteni egyesület meghívására részt 
•ett azon a szombathelyi Kárpátegya-
sülel Irotikő-osztálya, a város részéről 
a polgármesterhelyettes és az erdő-
mes'er helyettese, valamint Schiavoni 
t ' irz'k pitáry aM szives volt közre-
müködé.1 ét felajánlani. Az érteke?let 
Ccljí az egész hegyvidékre kiierjedő 
j lzesí munkálatnak gondos beállí tsa, 
r.ire nézve az előkészületek már h lek 

o;a folynak, azuian a regi jelzések 
frlujitása, tájékozlato és figyelmezL.: 
feliratok létesítése. 

e i 
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4. Kőszt-g és Vidéke 1934. junius 3. 

Néma f i lm ma a moziban M 'g 
mindig nem működik a hangos leadó. 
Most van a berendezés átalakítás előtt 
és amig rendbe jön, elsőrendű néma 
filmeket játszik olcsó helyárakkal. Ma 
.A titokzatos futár" megy. Teljesen 
uj példány. Kifogástalan kisérő zene 
vei es mindhárom előadás (ió idtf 
esetén kettő) 30. 5') és 60 filléres 
olcsó helyárakkal. A bemutatásra ke 
rüló kópia teljesen uj, a főszereplői 
Ivan M« sjoukine és Lil Digover. A 
rend-civül izgalmas 14 felvonásom 
dráma a napoleoni idők után játszó-
dik le Franci iországban rendkivül ér-
dekes tonenelmi háttérrel. 
B e j á r ó , v a r r n i n é m e t ü l t u d ó 
j o b b s z o b a l e á n y t , e s e t l e g g y é r -
m ^ K K i * a s s z o n y t k e r e s e k — 

Cim a kiadóhivatalban. 

A legjobb kőszegi heti lap 
és a legszebb magyar fo lyó i ra t 

együttes előfizetése 
a kedvezmények egész so'ával örven-
d'Zteti meg a KŐSZEG és VIDÉKE 
olvasóit A KŐSZEG és VIDÉKE elő-
fizetőinek rend<ivüli ujabb kedvez-
ményt nyujtunk, amidőn lapuik elő 
fizetésével együtt elfogadunk elöfize 
téseket a legszebb, legtartalmasabb és 
legértékesebb havi folyóiratra, amely 

r V i t \ ^ á \ f u cimmel a Franklin 
„ I U K U I Társulat kiadásában 
jelenik meg. A TÜKÖR minden száma 
egy egy 100 o'dalas füzet, telistel; a 
magyar irodalom, tudomány és mű 
vészét java termékével, fényképekkel, 
rajzokkal, érdekes rovatokkal, — A 
Franklin Társulat ősi könyvnyomtató 
műhelyében 80 esztendővel ezelőtt 
megindult VASÁRNAPI ÚJSÁG foly-
tatása és szellemi örököse ez a folyó-
irat, annak tisztes hagyományait kö-
veti a nemzeti műveltség és a technika 
mai színvonalán. A 7 ÜKÖRelőfizetése 
egy évre P 840, félévre P 4 40, de a 
.Kőszeg és V idéke„ előf izetői, ha 
a „Kőszeg és Vidéké" re és a 
•TÖKÖR" re együttesen f izetnek 
elő, a ket tőért egész évre 13 P 
12 i . , félévre 6 P 7 2 f . , ne 
gyedévre 3 P 3ö f . , egy hóra 
1 P t ö f i l l é r t f izetnek csupán. 
Lapunk előfizetői e kedvezményes 
dijért a TÜKÖR nek tel jesjogu elő 
fizetői lesznek s mindazokban a ked 
vezményekben részesülnek, amelyeket 
a TÜKÖR — népszerű rovatai révén 
— előfizetőinek biztosit s amelyekkel 
az előfizetési dij többszörösen vissza-
térülhet. 

Szíveskedjék az alábbi nyilatko 
zatot nekünk mielőbb beküldeni. 

Kőszeg és Vidéke 
kiadóhivata lának 

Kőszeg 

Ezennel bejelentem, hogy a KŐSZEG 
és VIDÉKE előfizetésével együtt a 
TÜKÖR c. képes havi folyóiratra is 
előfizetek. Kérem, szíveskedjenek ? 
folyóiratot 1934. - tó 
. -ig, tehát egész éven 
át, — féléven át, — nsgyedéven ál 
— egy hónapon át — cimemre meg 
küldeni. Az előfizetési dijat — eléfize 
tési dij különbözetet 
összegben Önöknek egyidejűleg be 
küldtem 

Nagyszabású kü l fö ld i gyer 
meknyaral tatási akció indult meg 
Keszegen, melynek mozgatója Arató 
Mván. Jövő számunkban még vissza-
érünk ezen akcióra. 

At lé t ika i verseny. A tanítóképző 
intézet .Csaba" sportköre hétfőn tar-
olta me? nagyszámú érdeklődő előtt 
evvégi atlétikai versenyét. Eredménye i 
100 m. síkfutás I Kőhal ny Gy. 4x101 
n staféta: I. a IV. o. csipata. Ma-
gasugrás: 1 Á'vai J. Távolugrás: I 
Ferenczy J Disz'<aszv.'tés: I. Szalay 
L Su'vlökes : I J imbrits A Rulu^rás: 
I. J imbríts A. 

Az országos iparművészet i 
társulat az ipar nű/észeti muzeumbin 
nost nyitotta meg nagyszabású könyv 
nűvészeti, prafikai, plakát, foto. érem, 
ötvösművészet és plasztikai kiállításit. 
A kiállítás megtekintésére féláru be-
épőjegyekre feljogosító ut ilványokat 
bocsátottak ki, ilyenek kaphatók szer 
<esztőségünkben. 

A bécsi hercegprímás Lékán. 
•<edden Innilzer dr. Hercegprímás ér 
<ezett délelőtt fél 10 kor Lékára sott 
nandt délután fél 4 ig. N igy ünne 
oélyességgel fogadták. A korona gyü 
ésen 34 Katolikus pap vett részt a 
negszállt terület községeiből. 

Tüz volt mult vasárnap Répce-
sarudon. Éppen akkor ütött ki, mi-
<or az aznap egész Ausztriában meg-
'ártott ifjúsági ünnepet rend>zték e 
<özségben is. B i r a szomszédos köz-
ségekből mindenhonnan azonnal ott 
voltak a tűzoltók, három ház mégis 
eégett. 

Géplrhst Jutányosán 
vállalok. Cim a kiadóban. 

Olcsó clpővátárl Min-
d;« igényt kislegitőea beszerezheti 
cipőszilcségletét a Cipőiparosok Fétér 
10 számú üzletében. (Freyberger cég-
iéi.) A legdivatosabb nSi, férfi is 
gyermekcipők, továbbá mindennemű 
orna, tennisz és IdénycipCk kaphatók 
rendkívül jutáayos áron. Ugyanitt ja-
vítások gyorsan és feltétlen pontosan 
ilkészülnek. Akaink és a minőség lesz 
a legjobb reklám számunkra Tekiatse 
•n?g vételkényszer nélkül ciplinket. 

• A modern gyermek már nem 
óvat, hanem autót kiván. Autója lehet 
•nég önnek is, ha részt vesz a 62 
Jótékonycélu m. kir. Allamsorsjátékon 
Kis szerencsével 40.000 arany pengőt 
nyerhet, ezenkívül 17000 különböző 
nyeremeny, melyeket mind készpénz 
ben fizetnek ki. H i nem nyer, akkor 
vigasztalhatja a tudat, hogy a nyo-
norgókon segitett. Húzás már junius 
6-án. — 

Gyümölcsfá inkon és rózsáin 
kon a levéltetvek az idén is sűrűn 
jelentkeznek. Nyersnikotinnal védekez 
netünk ellenük. Azonban azonnal kell 
permetezni, mihelyt mutatkoznak, nem 
szabad várnunk mig elszaporodtak és 
a levelek összezsugorodtak. Az ilyen 
leveleket legjobb leszedni és elégetni, 
mert a permetlé nem éri a tetveket. 
A permetezést ismételjük meg néhány 
szor és végezzük locsolásszerüen. 100 
liter vizbe keverjünk 50 gramm nyers-
nikotint és 1 kg feloldott kenöszappant. 

L isztharmat ellen szénkénnel 
(kolloidkénnel) permetezzünk és pedig 
Solbárral vagy Polibárral. Ha ugyan-
akkor más szertel péld. arzénnal is 
akarunk permetezni, ugy keverjük a 
permetlébe az ugyancsak kénes Sul-
farolt vagy Amonilt. 

Kelt 

Név 

Foglalkozás 

Postai cim.. 

A sok vih3rt okozot t Z T E - K S E 
mérkőzést jövő vasárnap újra ját-
szák Szombathelyen Ugyanakkor a 
<ispesti profik is szerepelnek az S'.SE 
ellen. 

Prof ivád a ZTE el len. Kovács 
J mő d . f 5szol ;abiró május hó 30 án 
>eadvánnyal fordult a belügy minis* 
érhez és a MLSz-hez, amelyben profi 
vád it emelt enelt a ZTE ellen és 
elsoroija az adi'okat miszerint: 1. a 

ZTE himis pénztárkönyvet vezet, 2 
í játékosokat fizeti, 3. a ZT2 tehát 
profi alapan áll. — Természetesen a 
aeadvány óriási felfordulást idézett elő. 

Lóverseny. A Kőszegi Polgári 
Lövész Egyesület egvéni versenyén az 
,'ddi^ legjobb helyezés^ elért lövészek 
íévsora (öt lövés): 1. S'.akmáry József 
47 egység. 2 Sdymossy Dezső dr. 
4b. 3 Kirchknopf Jjnő 46. 4 Seper 
1 nre 45, 5. Draskovits Ernő 4tj 6 
M'los József 45, 7. S'iebecker Flórián 
45, 8 B >chtold j akab 44, 9 Gotthard 
Dezső 44, 10. Weisz Engelbert 44, 
I t . Tangl Ferenc 44, 12. Fényi Géza 
43, 13 Boda Jenő 43 14. Sep^r 
Ferenc 43 egység. 

Anyakönyv i hírek. Születések: 
Horváth Kálmán —Scháffer Franciska: 
László r k.. — Hauer József—Ávár 
V\ ir ia : Mária r. k., — Schatzl János 
—Kis Abért Vilma: István r. k., — 
Grá jer Ferenc—Pethő I'ona : Erzsébet 
r. k., _ Wáchter Roland—Király Ju-
ianna: Lívia ág.ev. H á z a s s á g o k : 
Waitz János—Scheer Hermina, Ritter 
József—KI ifsky Mária, Freyberger 
Flórián—Wurst Anna, Döme János— 
Randweg Karolin, Pock József — 
Schlögl Erzsébet. — H a l á l o z á s : 
Balogh József 17 hó, szivbénulás. 
Ouwald Antal 70 év, prostatarák, 
KappelTóforné 72 év.szivizomelfajulás. 

Hivatalos rovat. 
4994 1—1934. Felhívom azon te-

lek vagy földtulajdonosokat, akiknek 
birtokhatárán a legutóbbi kataszteri 
felmérés óta változás állott be, hogy 
az újonnan keletkezett és folyó év 
nyarán bemérendő mesgyéket (birtok 
határokat) kővel vagy karóval állán 
dósitsák. Az állandósítás anyag lehet 
70 cm hosszú 12x12 cm. vastag 
faragott, illetve betonból készült kő 
vagy 12 cm. hosszú és 10 cm. vastag 
hasáb alakú tölgyfa oszlop. Ezen mun 
kálatok haladéktalanul, de legkésőbb 
f. évi junius 20 ig. okvetlen elvég 
zendő<. 

3426 2-1934. Közhirré teszem, 
hogy az 1934. évi közmunkaváltság 
kivetési lajstrom f. é. május hó 28 tói 
lunius hó 11 ig közszemlére van kitéve 
a városi adószámviteli ügyosztályban 

Porszivógép 
bármikor kikölcsönözhető 

Rónai könyvnyomdájából 

2976—1934. Felhívom ugy a ked-
vezményes adófizetési engedélyt nyert 
mint a kedvezményben nem részesült 
adófizető közönséget, hogy adótarto-
zásukat most már haladéktalanul be-
fizessék, mert nem fizetés esetén f. é. 
junius végével nemcsak a kamatmen-
tességet veszitik el a kedvezményben 
részesültek, hanem az összes hátra 
lékosokkal szemben a legszigorúbb 
végrehajtási eljárás levezetését leszek 
kénytelen elrendelni. 

5105-1934. Közhirré teszem, 
hogy a m. kir. rendőrség kapitány-
sága hivatali helyiségében junius hó 
5-én d.u. 5 órakor nyilvános árverést 
tart, amelyen különbözé talált tárgyak 
adatnak el. 

5280-1934. ;Közhirré teszem, 
hogy a városi pénztárban az irány-
hegyi és vöröskerevti vágásokban 
lévő hulladék ágfárol utalványok vált-
hatók ki. Egy szabad szekér ára 2 P 

5281-1934 Közhirré teszem, 
ho*y juniu; hó 4 tői k e z d j e n a 
városi pénztárban az alábbi tűzifa 
tnyagok utalvány ii vábh-.tók : Kőszeg-
h lv i vágásban rőzse és tuskó fáról. 
Ö'.kuti vágásból rő'.se f i ról . Kálváriái 
vágásból: rőzse f áról. 

1991-6-19:4 Közhírré teszem, 
aogv junius hó 4-től azaz hétfőtől 
cezdve a város e rd'iben es évben ' 
termelt összes tűzifa anyagok u'al-
ványala városi pénztárban kiválthatók, 

dr. v i téz Nagy Mik lós 
polgármester h. 

Ipartestületi közlemények. 
Tanonc nunkakiállitást rendeztünk 

\ testületi székházban, mely csak ma 
visárnap e hó 3 án delelő t 10-től 
délután 5 óráig fog nyitvatartatni. 
F.-lhivjuk erre testületünk tagjainak 
figyelmét s kérjük, ho^y a kiállítást 
ninél számosabban szíveskedjenek 
n eltekinteni 1 

Ipar testü let i e lnökség 

Olcsó helyárak ! 
Nagy néma slágerfi lm! 

|BIOSKOP^ H moz?sj I 
Vasárnap jun ius 3-án : 1 I II 

A titokzatos futár i 
% i 

Drámai világattrakció 2 részben, 14 
felvonásban Fiiszereplök: Iván Mos-

jukin és Lil Dagover. 

És a k iséröműsor . 
£ A kísérőzene nonszynkron lemezeken 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, kik drága 

jó leányunk és testvérünk ha-
lála alkalmából mérhetetlen 
fájdalmunkat virágokkal és 
részvétnyilvánilásokkal eny-
hítették, köszönetet mondunk 

Tkalecz-család 

l o o k g . száraz 

faforgács 1 P 
házhoz szál l i tva. Megrendelhető : 

Franki Lajos utóda 
Kossuth Lajos-u. 21. 

Telefon : 36. 

Menetrend. 
Érvényes 1934. m á j u s 15-től 

1934. október 6-ig. 
Kőszegről Indul: 5.12 6 43 
•9 .27 12 10 16.22 §17.45 20 44 §23 00 
Szombathelyre érk.: 6 40 7 l* 
10.03 12.46 16 58 §13.13 21. >0 §23.25 f 
Szombathelyről Indul: 5.52 7 40 
•10.25 13.38 §15 28 18.46 22.17 §23.50. 
Kőszegre érkezik : 6 35 
8-23 •11.00 14.21 §16 03 19 29 22.52 §0 25. 
Kőszegről indul: 9.40 14 40 20 18 3*45. | 
Sopronba érkezik: 12.14 17.21 22 50 6.10 
Sopronból indul : 7 50 10.12 15 55 19-35.1 
Kőszegre érkezik: 10 11 12.45 18 22 21-57.1 
Szombathelyről Budapestre indul : I 410 
5.00 7 35 10-45 13 30 |7'20 18.50 22 14. J 

*1 cuk hétkBznap, 
9) csak v»»ár- ét Ünnepnap kAtlekedik. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 


	Kőszeg, 1934. június hó 3-án
	54. évfolyam 22. szám
	Felelős szerkesztő: vitéz Szabadváry Ferenc
	Kiadótulajdonos: Rónai Frigyes
	A magyar társadalomhoz!
	Ballag már a vén diák
	Hősök és frontharcosok napja
	Mindenféle rovat
	v. Sz.
	HÍREK
	Névváltoztatás
	Halálozás
	Hivatalos rovat
	dr. vitéz Nagy Miklós polgármester h.
	Ipartestületi közlemények
	Ipartestületi elnökség

