
^ A r t x e t í , 1 0 3 4 . j » h ó 1 - é n 
a t 

5 1 , é v f o l y a m M z é n a 

ÉSI ÁR egynegyed évre: 
choz szállítva 1-60 Pengő 

jután Pengő 
egy évre 4 dolíar 

> I e { ; j e U > u i k m i n d e n v n H á r n a p r o ^ g H í . 
Felelős szerkesztő: 

v i téz S z a b a d v á r y F e r e n c 
Udsdrtér 13. Tilaíonszdm 4 

K i a d ó t u l a j d o n o s : 
Rónai Frigyes 

Vdrkör 39. sz. ralstouszdro 23. 

Hirdetések miümitsreoroDklnf t fillér. 
H i rde tések d i j a e ló re f i ze tendő 

Ryllttér tora 40 fillér 
Szö«egliöiotti rakldrnhu tora 20 fittét. 

Az Isten meghívott 
Ir ta: Dr. Freyberjjer J?nő. 

Ha valahol egy aranybányát 
találnak, ha előtör a mélységek 
bői a földgáz, ha felszakad egv 
radioaktív forrás, ujjong belőlünk 
a hasznot leső ember a mai elkol-
dusodott világban. A tizezertorku 
sajtó megafonjain harsog a felfe-
dezés, szavalás, ünneplés, mert 
nőtt a nemzeti vagyon valahol. 

Megnyílt Kőszegen az első 
vidéki zárt lelkigyakorlatos ház; 
kiaknázhaíatlan mennyiségű arany, 
az égig törő földgáz, uj évezredre 
elég radioaktivitással. Nincs hozzá 
a magyar sajtónak szava, nincs 
szavalás, — pedig egy uj magyar 
évezred forrásozik belőle. 

Az Egyház feje szerint a lel-
kigyakorlatok iskolája nevel való-
ságos apostolokat minden élet-
hivatás s/ámára és megtölti őket 
azzal a tűzzel, mely Jézus szivé-
ben lángol. Ebből az iskolából 
mint az apostolok az utolsó va-
csora terméből, hitben erős, az 
üldözéseket lebirhatatatlan állha-
tatossággal álló, Krisztus orszá-
gának elterjesztésében fáradha at-
lanul buzgó katolikusok kerülnek 
ki. S manapság ilyen hős Krisz-
tus-katonákra van szükség, hogy 
erejükkel megvédjék az emberi-
ség csaladját a végveszélytől, 
amelybe rohanna, ha az evangé-
lium tanítását megvetné és helyet 
engedne annak a társadalmi rend-
nek, amely a természet és az Is-
ten törvényei! egyaránt lábbal 
taposná. 

Ezt hirdeti az Egyház feje. 
F ^ y h á 7 m e g y é n k fejet még nem 

hallottam több örömmel, lelkese-
déssel, áradó szeretettel beszélni, 
mint a kőszegi lelkigyakorlatos 
ház megnyitásánál. Áldást szórt 
a szeme, szava, keze azokra, akik 
pioníroknak jelentkeztek es akik 
utánuk következnek, akikért külön 
imádkozik, akiktől példát ker és 
vár, akikre a keresztény uj Ma-
gyarotszág is vár, akik bátran 
lépnek rá az Isten útjára. 

A rend főnöke, akik a halál 
torkából érkezett vissza az általa 
épitett rendházba, némán, magá-
bamerülve ad hálát az Istennek, 
hogy a pogányokat térítő ifjakat 
előkészítő szent házban most már 
a hazai pogány élet ellen küzdő 
vijági apostolokat nevelhetnek a 
zárt lelkigyakorlatok. 

A fiatal rektor minisztrál a 
püspök mellett. Az ő munkájának 
eredménye a történelemformáló 
gondolat megvalósítása gyakor-
latilag. 

Az élővizek forrása megnyílt. 
Az Isten uj forrást fakasztott Mária 
megcsonkult országában, amely-
nek vize termékenyen folyik, csör-
gedez, ameddig el nem zárják, 
amíg a sivárságon el nem apad. 

Az Isten modern rádióleadó-
ját felavatták. A stúdió működik. 
Az előadók, az Isten követei szól-
nak. Kapcsoljátok be az antennát, 
mert nem lehet itt uj ezerév 
ugyanolyan keresztény magyarok 
nélkül, mint akik az első ezeré-
vet megkezdték 

Az Isten küldi a meghívót! 
^e keressetek mentséget, hogyan 
és miért maradhattok el. Az örök 
élet a diadalmas világnézet kü-
szöbére léptek itt, ahol a csend, 
a nyugalom, a boldog béke vár. 

Ha nem hallottad meg vagy 
nem fogadod el a meghívást, sze-
gény testvér, holnap talán már 
örökre elkéstél - és nincs ment-
ség számodra!! 

Talán még a nemzet részére 
sem! A Te gyávaságod, a Te 
restséged, a Te ostobaságod miatt 
a Te árulásod, a képmutatásod 
miatt, mert többre becsülted a 
mulandó, porrá váló embert, mint 
az örökkévaló Istent! 

Engedjétek át a lelketeket a 
Szentlélekjárásnak. hogy megvál-
toztathassa rajtatok keresztül a 
föld színét! 

A missziós házban 
25 külön szoba áll a lelkigyakorlato 
ók rendelkezésére. A gyönyörű fek 

vésü házban jó ellátást kap és szabad 
dejét a nagy kertben töltheti. 

Az alabbi lelkigyakorlatok közül 
bármelyikre jelentkezhető : 

junius 27-től julius 1 ig kőszegi 
araknak, 

julius 1—5 ig akadémikus utak, 
julius 5—9 ig civi l tanár urak és 

akadémikus urak, 
julius 9—13-ig tanitó urak, 
julius 19—23 ig a szombathelyi 

Credo junior tagjai, 
julius 2 7 - 3 1 - i g Credo tagjainak 

és más urak, 
aug. 1—5 ig urak, 
aug. 6—10 ig akadémikus urak, 
aug. 11 —15 ig urak, 
aug. 1 7 - 2 1 ig tisztviselők, 
aug. 21—25 ig papok, 
aug. 27— 31- ig papok részére. 
Az első este 7 órára kHI mee 

jelenni. Az egész időre a dij lő P. 
Missziós Szeminárium, Kőszeg 

Kőszeg helyzete 
Trianon után. 

Beszédes számok. 

Békében Kőszeg városa cca 
34.000 lélek ipari és kereskedelmi 
szükségletét elégítette ki. 

Míg ismét Kőszegre ilyen fo-
gyasztó közönség nem támasz-
kodik, addig Kőszegen jólét nem 
igen lesz. 

Kőszeg 34.000 ember igényei-
nek ellátására rendezkedett be. 

Nézzük mi történt: 
Trianon elcsatolt a kőszegi 

járásból 36 községet az 1913. évi 
népszámlálás szerint 18.966 lelket. 

13 község az 1913. évi nép-
számlálás szerint 8 953 lélekkel 
— a pulai járásból ugyancsak Kő-
szegre járt bevásárolni Ez össze-
sen 27-919 lélek az 1913. évi nép-
számlálás szerint. Ez a veszteség. 

Megmaradt az 1930-as nép-
számlálás adatai szerint 6 145 lé-
lek, ez támaszkodik többé kevésbé 
Kőszegre. Alant részletezzük. 

Békebeli állapotokat véve ala-
pul Kőszeg kereskedelmének és 
iparának cca a negyed részére 
kell összezsugorodnia ha élni akar, 
avagv uj fogyasztó közönséget 
teremteni. Ez a szomorú tény. 

Ezt végre meg kell mondani, 
hogy minden illetékes egyén, ha-
tóság és az érdekellek ezen tör-
jék a fejüket s megtalálják azt az 
utat, mely lehetővé teszi, hogy 
iparunk és kereskedelmünk Tria-
non altal teremtett helyzet dacára 
se pusztuljon el. 

— A legutolsó népszámlálás 
adatai szerint Kőszegre támasz-
kodik részben : 
Bozsok 
Cák 
Doroszló 
Szerdahely 
Veit m 
Kiscsömöte 
Ludad 
Lukácsháza 

315 
434 
496 
440 

761 lélek 

1.675 
123 
455 
189 

Nagycsömöte 461 
Pöse 287 
Seregélyháza U0 1.695 
Apáti 226 
Paty 459 
Csó 423 
P. Csó 300 
Tömörd 606 1.788 

Összesen 6.145 lélek. 
Ezért kell Kőszegnek minden 

erejét összeszedni és olyan tervet 

előkészíteni, mely lehetővé teszí, 
hogy ipara, kereskedelme a fenti 
rettenetes helyzetnek megfelelően 
negyedére ne csökkenjen. Ha a 
vezetőség ezt a kérdést megoldja, 
boldog lesz a kereskedelme és 
ipara, különben további lassú le-
szegényedésnek kell bekövetkezni. 

A Nemzeti Egység kőszegi 
szervezete alaposan vizsgálja a 
helyzetet és keresi is a különbözó 
utakat, amelyek Kőszeg lakossá-
gát a további leszegényedésből 
kivezetik. Ezt azonban csak fo-
kozottabb összetartással lehet 
elérni. 

Kovats Arisztid pannonhalmi alperjel 
lett, Soiymoss Vendel az uj kőszegi 

bencss-igazgato. 
Kováts Arisztid bencés-igazgatót, 

aki Nagy Balázs örökébe ült há rou 
évvel ezelőtt, naey kitüntetés érte. A 
fiatal igazgatót Kelemen Krizosztom 
dr. főapát pannonhalmi alperjellé ne 
/ezte ki, amely méltósággal a rend 
vezetőségének rangsorában a har na-
i i k tisztséget lölti be. 

Bármilyen előkelő kitüntetés is 
;rte Kováts Arisztidet, városunban ez 
iagy lehangollságot keltett. Távozását 
nemcsak a gimnázium ifjúsága sajnálja, 
tkiknek igazi atyja, megértő jóakarója 
volt, hanem a város egész társadalma, 
nert benne a finomlelkü, uri gondol 

kodásu, simulékony modorú tekintélyt 
es tiszteletet parancsoló, de emelteit 
végtelenül szerény igazgató papnak 
mintaképét vesztette el. 

— Három évi kőszegi működése 
alatt azon fáradozott, hogy a sok po-
litizálásban támadt társadalmi válasz-
falakat lebontsa. Modern, világlátott, 
es az elhelyezkedni nem tudó ifjúság 
problémáit nagyszerűen ismerő férfi 
naga köré gyűjtötte az ifjúságot. Nem 
volt Kőszegen az elmúlt három év 
alatt olyan társadalmi, kulturális, szo 
ciális megmozdulás, melyben Kováts 
Arisztid tevékeny részt ne vett volna, 
sőt a legtöbb akciót maga irányította. 

Kitüntetés számba menő kineve-
zésével velejáró szinte csapásszerü 
nagy űrt csak az pótolja, hogy a pan-
nonhalmi főapái viszont Soiymoss 
Káioly Vendel budapesti igazgatóhe-
yettes tanárt, Kőszegen egyébként is 
már jól ismert igazgatót nevezte ki 
Kováts Arisztid utódjává, akinek te-
hetsége, pompás felkészültsége már 
előre is biztosíték arra, hogy az elő-
dök által megkezdett munkát folytatni 
tudja. 

\ i alig 40 éves Soiymoss Károly 
Vendel Vasmegyeben, Nagysaroslakon 
szülelett. 1917-ben szentelték pappá. 
Pápán kezdte működését mint tanár, 
majd Bárdos Rémig akkori főapátnak 
lett a titkára. Blazovich Jákó után a 
rend őt küldte ki az i f jú király nevelő-
jévé, s ezen minőségben Lequietoben 

Egyes szára ára 16 fillér* 
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és San Sebastianban működött hosz 
szabb ideig. 

Miután felváltották nevelői tiszt-
sége alól, a p\risi egyeteken folyia-
to l i tanulmányokat. Innen hazatervr 
előbb Kőszegen, majd Budapesten 
tanároskodott, ott érte e megtisztelő 
kinevezés. 

Kőszeg város társadalmának szé-
leskörű rétegeiben Solymoss kineve* 
zése nagy örömet keltett. 

A R á c z — S z a b a d v á r y sajtóper 
a győri kir. tabla előtt. 

Eldzmtnyei e nagy port felveit 
sajtópernek ismeretesek, mert hiszen 
reszieiesen foglalkoziunk a ket tör 
vényszéki tárgyalással A kir. Törvény-
szék hat vádpont közül ötben felmen 
lette vitéz Szabadvaryt, egy vádpont-
ban 100 pengő pénzbüntetésre elma 
caszUita, de az ítéletet nem függesz-
tette fel 

Felebtezés foly tán a tábla elé ke-
rült az ügy, ahol a targyalas most is 
nagy érdeklődés mellett zajlott le. -
Különösen a győri lapok foglalkoz-
tak hasábokon át az üggyel, ami an 
nal is inkább érthető, mert dr. Racz 
Kázmér a győri rendőrség kihágást 
osztályanak volt vezetője. A tárgya-
lás, melynek részleteire még vissza 
térünk. 22 én folyt le a gyéri Ítélő-
tábla Dukavits tanacsa előtt. A per 
iratok ismertetése során a referáló 
táblabíró felolvasta a Keszeg es Vi 
déke ö; egymásutáni szamaban meg 
jelent vitéz Szabadváry aláirasu cik-
keket. Ezután ismerictte a törvény 
széki targyalast, a fellebbezesi irato 
kat, valamint a védelem részéről fel 
hozott bizonyítékokat. 

Az ügyesznek kelperces felszóla 
lása után dr. Freyberger Jenő tartotta 
íreg egyórás vedőbiszédet, melynek 
során mint volt rendőrkapitány hivat 
közöl i arra, hogy ismeri a rendőrseg 
belső eletet, ismeri a hatásköröket, dt 
különben is oiyan perdöntő bizonyí-
tékokat produkált a vedelem, amely 
egyedülálló, mert a vidéki főkapitány 
a minisztériumnak ez ügyben tett hi 
vatalos jelenteseben ezt írja dr. Racz 
Kázmettol : „A sertettet mint a kő 
szegi rendőrkapitányság vezetőjet va 
lóban jellemzi valami merev bürokra 
tikus formákhoz való túlzott ragasz 
kodas es a különböző ügyekben nem 
mindig a megkívánt rugalmassagra 
való lörekves." Rámutatott arra, hogy 
hivatalosan megállapították, a kiha 
fcasi arányszam felszökkeni Kőszegen 
a auplajara a Rácz éra alatt, mert a 
kapiiany érthetetlenül ragaszkodott a 
holt paragrafusokhoz és erdekes, hogy 
tavozasa után i&met és azonnal a regi 
aranyszamra csökkent. — Meggyőző 
adatokat soiolt fel, részben uj ada 
tokai is, hogy a polgárságot oktalan 
zaklatások érték. Mivel a gyakorlati 
kritika a vaksagot minden izében 
fedi, kéri vederce felmentését. 

Felszólalt a targyalás végén vitéz 
Szabadvary Ferenc is, es hangoztatta, 
hogy ó csak az igazság útját kereste 
es azt a bürokratizmust tamadta, amit 
a miniszterelnök is üldöz, Rácz felet 
les hatosdga különben is íteletet mon-
dott ez ügyben azzal, hogy Kőszeg 
ról bunietesszerüen elhelyezte. 

A bíróság tanacskozás után ki 
hirdette, hogy az anyag terjedelmére 
való tekintetül csak junius 2s-an hír 
deli ki az ítéielet. — t z meg is tör 
tent, amelynek alapján a törvényszel 
itektét megváltoztatta a tábla és sajtó 
uijan elkövetett ragalmazasért 300 1' 
penzbünietesre itelte Sz, badváryt, dt 
ugyanakkor a nyomatékos enyhit 
körü.mér.yekre való tekintettel az Íté-
let vei íhajtásá' 3 evi próbaidőre fel 
függ. ...lette. 

Jtlindenféle rovat. ^ a ^ é ^ nem akar kerepe ln i " most 
ot» láthattuk állandóan Gémbös ol 

Gömbös Gyula mondja: .Világ-
nézeti kaoszban élünk, sok az uj idea. 
a világmentö polit ikai gondolat, mely-
nek felbur.ándásat ösztökélik azok a 
nagy gazdasngi, szociális b?jok és 
myagi nehezségek, amelyekkel ma a 
világ minden álama és társadalma 
küzködik. Bar át vagyok hatva attól 
a tudattól, hogy nálunk, Magyaror 
szágon sok r i formra van szükség, 
mégis az a meggyőződés érielődöt 
meg bennem és kormanyomban, hogy 
rendkívül óvatosan kell a reformok 
utján előre haladnunk, különösen h 
a politikai és az állami berendezkedés 
nagy elvi kérdéséitől van szó. 

— o — 
Gömbös Gyula mondta Sopron 

ban : „Ma nem a kiváltságosok poli 
tikájat üzzük, sem a csalafintasá-
gokét. Nem taktikázunk és nem játszuk 
a pártpolitikusok pávatáncát. Már le 
járt a görögtüzes politika ideje.* -
„Eurőpa sorsa Róma és Berlin ten 
gelye között dől el". — „Engedékeny 
vagyok, mert sohasnm ereztem erő 
sebbnek a magyar miniszterelnök po 
liciőját mint most. Azért Is engedé 
Veny vagyok, mert remélem, hogy a 
tömegek nyomása alatt megszűnnek a 
pártok frakciói és egy nagy nemzeti 
egységbe olvadunk össze. Érzem 
hogy mar mindenki velem érzi, a nem 
zet nagy érdekeit a mostani sors-
döntő időkben csak ugy szolgálhatjuk, 
ha felretesszük a kicsinyes párterde 
keket, illetve a kicsinyeskedő párt 
vezereket, akik díszüktől nem akarnak 
megválni és akik a régi stilus szerint 
szorongva várják, mikor csinál <> 
miniszterelnök akkora hib i t , hogy 
öiülni lehessen neki." 

— o — 
„Felelősségem tudatában kijeién 

tem, ho*.y soha még kormány nem 
kepviselte olyan intenziven a katolikus 
erdekeket, mint az enyem, de viszont 
őrködni fogok felette, hogy a pol i t ikt 
átkos szellemét ne vigyék bele a fe-
lekezelekbe, amelyeknek sokkal ma-
gasabb hivatasuk van, a lelkieiők 
gyűjtése és megőrzése, akarmilyen 
felekezetről is van szó. Isten előtt le-
terdgpelve a nemzet szamára". 

— o — 
„Keresem a nagy magyar har 

móniát, nem a társadalmi osztályok 
elzárkózását, hanem a testvéri össze 
olvadast kívánom, mert ez erősiti a 
nemzetet. Nem ismerek különbséget 
az osztályok köpött. Igazi magyar 
testvériségét hirdetek, kint a frontos 
nem volt mágnás és paraszt, csak 
harcosok voltak, akik egyformán tel 
lesitették köte'ességüxet. N.em is tu-
dom elképzelni, hogy előttem ked 
vesebb legyen az az ember, akinek 
tízezer holdja van, mint az az egy-
szeri paraszt vagy iparos ember vagy 
nunkas, akinek mellet vitézségi érem 

díszíti." 
— o — 

„U j idők felé megyünk, ujjembe-
rekre van szükség. A regi Jalapokon 
uj magyar eszmékkel, uj Magyarország 
felé törekszünk". 

— o — 

„Nálunk a gróf a hercepet utá 
nozza, a baró a grófot, a nemes em-
ber a bárót, a polgár ember is mindig 
valamilyen ismeretlen szférába igyek 
szik «s herdálja el látszatokért va-
gyonát. Ki-ki a maga helyén legyen 
öntudatob polgár.44 

— o — 
Arra is érdemes felfigyelni, kölö 

nősen itt Kőszegen Sopron testvér 
varosában, mit ír a soproni keresztény 
sajtó Gömbös látogatásáról: „Eljött 
erre a seregszemlére Dunántul leg 
hatalmasabb főnemesi bir tokom o 

d-ilán Sopronban, ez egyik lagbizto 
sabb jele annax, hogy nem agrárpo-
litika, hanem a nemzeti egység esz 
méje lett az ur a nyugati vegeken is 
Nemcsak Eszterházyt láttuk ott, ha 
nem a katolikus papság legje!entéke 
nyebb képviselőit, prelátusokat, apá 
tokát és a lila cingu'usok mellett igen 
«ok falusi plébánost. Sopron és Sop-
ron vármegye félreérthetetlen gesz-
tussal odaállt Gömbös melle. Sopron 
küárta szivét és imponáló kü lsőset^ 
közöd csatlakozott a nemzeti egység 
nagy gondolatahoz. Pedig ha Soprgn 
egv szövetseg mellett leszögezi magát, 
ami most megtörtent, akkor ez a szö-
vetség hosszú időre szól44. 

— o — 
Gömbös Gyulát Rákospalota is 

díszpolgárává valasztotta. N*gy iin 
repsér» mellet adták át az oklevelet. 
Schwarz Gusztáv pápai prelátus apát 
plébános mondotta az ünnepi beszé 
det, mondván többek közöl t : „A nem-
zet csak esztendők múlva fogja igazán 
megáll*pitani, hogy Gömbös Gyula 
személyeben milyen bölcs megfontol 
es előrelá ;ó államférfiú vezette eö ve 
zeti az ország ügyeit." 

— o — 
Vájjon mit szólnak most Barthou 

kijelenteseihez Pallavicini őrgróf és a 
töbui nagy fiancia barát. — Minden 
esetre érdekes, hogy a francia barát 
ságáról legismertebb napilap a Ma-
gyarság. mit ir ezzel kapcsolatban 
minapi vezercikkében : „A magyar— 
francia külpolitika akaraiunkon kivul 
holtpontra jutott. A mi franciabará1 

politikusaink optimisták voltak és 
olyasmiben hittek, ami a mai francia 
uralkodórendszer képviselőinek srmmi-
icépen sem akar a fejükbe menni 
Abban biztak, hogy a franciák uj kül-
politikai irányt kezde^enyeznek. E 
hdyett a legszorosabb frigyre léptek 
a velünk ellenseges utódallamokkal. 
A franciáknak ezután a lépese után 
:nár csak olyan kontaktusunk volna 
lehetséges Franciaorszaggal, amelyben 
vállalnók Aenes vezérletét es ezzel a 
magyar h i ta lmi önállóság gondolata 
nak feladását. Erre azonban nemzeti 
alapon alió magyar politikus nem 
vállalkozhatik. A franciákkal inajd csak 
akkor talaikozhatunk megint, ha a 
fiatalabb francia nemzedék becsülete 
sebb szelleme elsepii Barthounak sza 
bddkómives társasagát." 

— o — 
Büszkék voltunk, hogy iiy mele 

gen fogadtak Kőszegen az olaszokat. 
Kaptam is szemrehányást, hogyan 
iehet ennyire lelkesedni, egyszer inár 
cserben hagytak, ellenünk harcolta*. 
Ez igaz, d<; az is ig iz, hogy ezt meg 
előzőleg a magyarokkal szemben (es 
nem az osztrák monarchiával szem 
ben) már azelőtt is kimutatták barát 
ságukat (Garibaldi—Thürr, Kossuth 
Lajos). Azt se felejtsük el, hogy mii 
köszönhetünk Romanellinek, mit az 
első velencei a Trianoni szerződést 
megváltoztató szerződésnek és külö-
nösen Mussolininek, aki erélyesen és 
határozottan nemcsak mellénk állt, 
hanem a római szerződéssel egysze-
rűen kettévágta azt a fojtogató gyürüt, 
amely bennünket halálra akart szőri 
tani. — Egyébként az olasz fiukat 
mindenfele nagy lelkesedéssel fogad-
ták hazánkban Pesten Gömbös a 
miniszterelnöki palotában fogadta őket 
s személyesen nyújtott át mindegyi-
küknek a magyarországi tartozkodás 
emlékére egy ezüst cigaretta tárcát, 
Panzalis kapitány és Donaver fChad 
nagy pedig IV. osztályú magyar ér 
derrVcresztet kaptak. 

— o — 
\ z elmúlt vasárnapi gimnázium 

aki pedig még ezid se;nii> .reg- levzá.óüniiepségen sokaknak feltűnt 
nv dulásbaa nem «u részt herceg'könnyező anyák és diákok. Oka, már 

akkor el vo't terjedve, távozik a nep-
szerü bencésigazgató Ezek a könnyek 
mint igazgyöngyök kisérjék őt útjára, 
mert valóban egy egész város szere-
tete vette öt körül itt tartózkodása 
alatt. Még ritkán vagy talán sohasem 
sajnáltak valakinek ugy a távozását, 
mint Kováts Arisztidnek, a lözszere-
etnek örvendő bencésigazgatónak vá-

rosunkból való távozását. 
— o — 

Az igazga'ó beszédjében érdekes 
kényekre mutatott rá A 3000 jegyből, 

mely' a gimnázium értesítőjében ki-
ryomtatasra került, 1301) a jeles jegy, 
1C00 a jo, alig 700 az elégseges és 
csak mintegy 50 elegtelen. Joggal és 
büszkeséggel mutatott reá erre a fel-
iül ő eredményre, amelyet a tanári kai 
ugy hálált meg, hogy az értesítőben 
Korányi Szevér bencéstanár értékes 
összeállítását, a „Természettani és 
mennyiségtani műszótár " ! mintegy 
ajándékképpen nyújtotta minden diák-
nak, mint jutalmat. 

— o — 
Böngészve az értesítőt, még két 

érdekesseget ragadok ki belőle. Az 
egész gimnáziumban 302 tanuló kö-
zölt csak kettőnek volt magaviseletből 
hármasa. - Kőszegen végezték vala-
miker iskolai tenulmányaikat: Falud' 
Ferenc, Fekete György és gréf Nickv 
Kristóf országbírók, Berlin hires meg-
sarcolója Hadik András generális, 
Batthyány József gróf hercegprímás, 
Böle András szombathelyi püspök, 
Rajnls József iró, Mí r f f y Samué; egye-
temi rektor, Palatin Gergely fizikus, 
Waibecker Antal botanikus, Chernel 
István ornitológus és Hajdú Tiboi 
főapat. 

— o — 
A bencésgimnáziumnak fennállása 

ota a bencés korszakban 24 igazga-
tója volt. Solymos lesz a 25 ik. Az 
iskola történetében negy korszak val-
lotta fel egymást: jezsuita kor 1G77 — 
1773-ig, az átmeneti kor 1 7 7 3 - 1/77-
ig, a piarista kor 1777— iS lb - ig és a 
bences kor 1815-től. — A létszám az 
vlmult 14 esztendőben érdekesen vál-
tozik. 1920-ban 329, 1921 ben 344, 
1923-ban 278, 1920 ban 310, 1928-ban 
327, 1931 és 32 ben egyformán 319, 
ez évben 802. Ez is érdekes, rajz alól 
1 tanuló, tornából 9 tanuló volt fel-
mentve. 

— o — 
Nézegetem a Széchenyi István áll 

polgári fiúiskola értesítőjét. Marasztó 
Ferenc az uj igazgató érdekes jujitást 
vezetett be. A gimnáziumi énesitők 
nintájára minden tar.uló osztályzata 

részletesen van feltüntetve. Az első 
cikk szép megemlékezes Tihamér 
Gusztáv tollából Nahrer Mátyásról, 
mint az intézet sok éven át volt igaz-
gatójáról. Igen érdekes megállapítások 
vannak az egészségi állapotoktól. A 
nagyon is tanulságos adatokról majd 
Később, más alkalommal. 

— o — 
Érdekes, van az intézetnek 2 be-

járó növendéke, egy Szombathelyről 
és egy Rőtfalváról. Az általános osz-
tály osztályzatok szerint az intezetnek 
van 7 jeles, 48 jó és 74 elégséges 
tanulója. Bukott egy tárgyból 7, kettő-
ből 12, több tárgyból 13 tanuló, ör-
vendetes tényeket mutatnak az iskola 
népesedési adatai. — 1920-ban 176, | 
1922-ben 195, 1928-ban 12H, 1929- bep 
109, 1939-ban 142, 1931-ben 150, 
1932-ben 149, 1933-ban 161. Az érte-
sítő végén praktikus pályaválasztási 
tanácsadó. 

— o — 
Kedden alapos vihar kiadós eső 
vonult kétszer is végig városunkon. 

Ilyesmi kellett volna májusban. A tűz-
oltóságnak viszonl nemcsak füzeknél, 
hanem ilyen felhőszakadásoknál is 
funkcionálni kellene. Tudják ők már 
gyakorlatból és tapasztalatból, hol 
vannak a veszélyeztetett helyek, ah< 
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az eső benyomul az udvarokba, la-
kásokba, üzletekbe. Itt idejében kell a 
kanálisokat k inyi tani és egyéb szük 
ségts intézktdeseket megtenni, nem 
pedig akkor, amikor már meg van 
a baj. 

— o — 
Elmúlt vasárnap igen sok utasa 

volt a f i l létesnek, szép számban voltak 
a lakások és elhelyezkedés iránt ér 
dektődő nyaralók. Egypár kellemeile 
megfigyelés: a K i i a l y u t i vonal olyar 
piszkos, ápolatlan és gondozatlar 
volt, hogy ez már mégsem járja 
I lyenkor közvetlenül előtte a főutvo 
nalat felöntözni kc 11, ez sem történt 
meg. Az autók pedig az embertömeg 
ben ugy száguldoztak, hogy Isten 
cfudája, hogy szertncsétlenség nem 
történt. 

— o — 
Éidekes hir. Horváth Anzelm 

bencestanárt saját kéresére a főapát 
Braziliába küldötte lelkipásztornak A 
napokban indult el Esztergomból 
Mint utazása előtt kijelentette, azért 
vállalta e megbizatást, 
mert az az érzése, hogy rendjének 
érdeke kivánja ezt a szolgálatot. Cim* 
Horváth Anzelm benetstanár San 
Faolo, Moste i io S. Bento Caics 118 
Estada S.- Faolo Brazília. — Horváth 
Anzelm csepregi származású. Amiko. 
az esztergomiak búcsúztatták, Keme 
nes Illés k ir . főigazgató emlékkér: 
szüleinek csepregi földjéről adott 
virágokat, hogy ezeket vigye magáva 
Braziliaba. 

— o — 
Deákéknak a pápai gyenge szini 

évad utan nagyszerűen megy Eszter 
gombán, ahol pedig eddig még min 
den színtársulat leegett. Nap n p után 
2 S u f o l t házak előtt játszanak. 

— o — 
Nyaraló panasz, jogos, segíteni 

is kell rajta azonnal. A Főtérrel 
Szabóhegyre autón hat pengőt ketnek. 

— o — 
Azoknak, akik még mindig nem 

tudjak vagy nem akarják megéltem 
a 6port je lentősegét: Debt cenben 
szerepelt eln ult vasárnap egy olasz 
futballcsapat. Ez alkalommal a városi 
teljesen fel lobogózták, a vidéki város 
ban a mérkőzést 15.0(0 ember nézte 

a dísztr ibünön a vármegye é< 
varos díszbe öltözött hajdúi k ivoni 
kardokkal üdvözölték a futba'lcsapa 
tokát, fél időben a magyar csapatot 
ö l tözőjükben a polgármester es a 
vegyesdandarparancsnoK lelkesítettek. 

— o — 
E héten megerkezett a leányl iceun 

kül fö ld i gyermek nyaraltatási akciója 
nak első transport ja is 20 fővel. 

— o — 
Láttam egy idegenforgalmi kimu 

tatást a városok lapjában, amely sze 
rint az elmúlt évben Egerben 51 004, 
Szekszárdon 4ü. lb5. Szombathelyen 
41.534, Siófokon 3ü. l3t i , Balatonfüre-
den 7576, Li l lafüreden 8 Sopron-
ban 89404 (??!!), Kőszegen pedig 
8100 idegen fordul t meg. Nohát, ha 
olyan pontos a többi vatosra vonat-
kozó adat. mint Kőszegé, akkor az 
t^esz statisztikát eltehetik a sóhiva 
talba. Saját ellenőrzésünk szerint csak 
az itt nvaralók száma több volt 1000-
nél. eg, asárnapi vonat pedig hoz, 
mint arra legutóbb rámutattunk, maja 
ne.n 600 kirándulót . v. Sz. 

Lapunk Olvasoihoz! Mai szá-
munkkai megkezdődött a harmadik 
negyed, miért is kérjük t. előfizetőin 
ket hogy esedékes előfizetésüket a 
lapra megújítani szíveskedjenek, ugy 
szintén kérjük azokat, akik hátralek 
ban vannak mielőbb rendezzék a 
kiadóhivatal lal szemben fennálló tar 
tozásukai, hogy lapunk küldésében 
fennakadás ne történjen. 

Tisztelettel a kiadóhivatal. 

HÍREK 
U j d o k t o r . Tó th Bélát, Tó.h 

Ferenc helybeli ny. csendőrtiszt hé 
lyet tesf iá ta mult héten avatták „sumrm 
cum laude" doktorrá a budapesti köz-
gazdasági egyetemen. 

N é v v á l t o z t a t á s . Kühn Jáno 
elemi iskolai igazgató Kertai ra, Höffer 
József reáliskolai írnok Horgony ra 
Petzmann Ede gyalogos Feriaki \c 
változtatta a belügyminiszter er.gedé 
l yévd a családi nevét. 

U j m i s e Kőszegen . — Sárhegyi 
Ferenc Medárd bercés aldozópap 
Péter-Pálkor muíatla be elsü sz.nt 
miséiét Kőszegen a bencéstemplom 
ban. Sághegyi Ferenc M t d á t d a kő 
szegi gimnáziumban végezte tanulmá 
nyait, azért ujrriséjén kiterjedt rokon 
ságán k ivül nagy szamban vettek részi 
kőszegi barátai és ismerősei. Az uj-
misés bercéspap manudukíora Kovát 
Ar iszt id b t r cesgimnázium igazgatója, 
szénoka pedig Cingráber Péter ben 
céstanár voltak. 

Nyugalomba vonuló ál lam 
p é n z t á r i f ő t a n á c s o s . A Pénzügy 
miniszter Prekopa Vi lmos kőszegi 
állampénztari főtanácsost miután szol 
galati idejét k i töl töt te, junius 80-ávai 
nyugdíjba helyezte. 

U j m i s e . A megyéspüspök lélek-
emelő magasztos szertartás keretében 
sztntelte a ldozópapokká elrrult va 
sárnap az egyházmegye végzett teoló 
gusait. Az uj áldozópapok közű 
Iványt Dezső a velemi elemi iskola 
igazgató fiának ujmiséje jul ius 1-én 
Velem-Szentviden lesz. Manudoktor* 
Ksltcnecker Karoly kőszegszerdahely 
plébános, szónoka Gotzy Mihály tír 
premontrei kanonok. 

Az e g y h á z i é n e k k a r julius 13 
-ín, pénteken hangversenyt tart a Jézus 
Szive templomban. 

Te Deum és évzáróünnepély 
a bencés g i m n á z i u m b a n . Vasárnap 
fejeztek be a gimnáziumban az idei 
iskolai évét a megszokott ünnepélyes 
külsőségek mellett. Kovács Ansztic 
igazgató tartotta a hálaadó nagvmisét 
Utánna a gimnázium dísztermébe 
vonult a diákság az évzáróünnepélyrt 
Rajtuk kivül a nagyszámban megjeleni 
szülők és érdeklődők tették bensősé 
gessé az ünnepélyt. A Himnusz elének 
.ése után Kovács Arisztid igazgató 
emelkedett szólásra és meleg szavak 
kíséretében elbúcsúztatta a vakációra 
induló diákokat. A mely h;.tást kivál 
tott beszédet, a ju ta imik kiosztása 
követte. Harminc tanuló pénzjutalmat 
nyolcvan p dig könyvjutalmat kapott. 
A gimnáziumi zenekar és énekkar 
nagy tetszés mellett előadott darabjai 
után, a Szózat akkord j i i va l ért véget 
a kedves ünnepély. 

Á b e n c é s g i m n á z i u m első osz 
tályába 80 tanuló jelentkezett az elő 
zetes beiratkozások alkalmával, ak i ke t 
u igazgatóság fel is vett. 

Az á l l . t a n í t ó k é p z ő i n t éze tben 
a kepesi tő vizsgálatokat jun. tói 
29 éig tartották. A vizsgálatok elnöke, 
az előzetesen kiküldött Huszka E nő 
dr. miniszteri tanácsos akadalyoztatása 
miatt, Nagyiványi Fekete Géza minisz 
teri tanácsos volt . A szóbeli vizsga-
latokra 31 tanuló jelentkezett. Jelesen 
végzett 10, jól 16, elégségesen 3, nem 
kepesitettek két tanulót. Jeles okle-
velet kaptak: Galambos Kálmán, 
Kolláth László, Marton József, Mésza-
ros Vince, Nemeth Mihály, Szalay 
János, Szalay Károly, Szendy György 
és Weisz József. A kántori vizsgákat 
28-án délután tartották meg. 2(5 tanító 
(21 most végzett és 5 működő) je 
lentkezett. Kántor i oklevelet nyeri 19 
most végzett és 4 /nüködő tanító. 
— A végzett növendékek csütörtökön 
bankettet r« íleztek. A jó l sikerül' 
banketten több felköszönt^ h i n t e t t . 

Kollát László az ifjúság nevében mon-
dott pohárköszöntőt, amelvre Nagy 
iványi-Fekete Géza, Jambrits Lajos 
Zoltán Géza válaszoltak. Asztalbontás 
után mtgkezdődött a tánc és ki tünf 
hangulatban tartott a hajnali órákig. 

É v z á r ó az á l l . p o l g á r i f íu is 
k ó l á b a n . Kedves és tartalmas ünne 
pélíyel zárta a polgári ftuisko'a 
szülők élénk részvételével az iskolai 
évt t . A Freiszmuth József tanár vezér 
lete alatt előadott összhangzatos éne 
k tk hangsúlyozott irredenta és alkalmi 
szavalatok mind hozzájárultak az 
ünnepi hangulat emeléséhez. A mű r o i 
kiváló száma Marasztó Ferenc igazgatő 
lendületes és időszerű pedagógia esz 
mékkel átszőtt évzáró beszed; volt 
amelyben mindenekelőtt kiterjeszkedett 
az elmúlt iskola év tsemenyeire, ér 
dekesebb mozzanataira, a tanuíóifjusát 
évi munkásságára és bucsuztatásul a 
lávozó IV. o. tanulókat fontos utra-
valókkal látta el. Majd meleg szere 
tettel s t z elismerés hangján köszön 
tötte Pavetits Ede, a Vöröskereszt 
vezető tanarát, abból az alkalomból 
hogy a Központ értékes tevékenységé 
ezüst emlék éreirmel tüntette ki é«-
átadta neki kitüntetését, úgyszintén > 
fiatal te\ékeny tagoknak juttatott 2 
érmet, 4 oklevelet és dicsérő iratát 
Megemlékezett „végül arról, hogy 
Kormányzó Úr Ő FöméHósága Szeged 
Károly II. o. tanulót életmentésért 
magyar bronzéremmel tüntette ki, es 
végül kiosztotta a jutalomdijakat s 
jutalomkönyveket. Ezután Drevenka 
János IV. o. tanuló a távozó növen 
dékek nevében elbúcsúzott az iskolá 
tói, megköszönvén a tanártes ületnek 
odaadó oktató és nevelő munkáját. A 
Himnusz hangjaival veget ért a kedves 
ünnepély. 

A Concordia nyár i táncmulat-
sága jul ius 15-én lesz megtartva a 
Bálház kerthelyiségében. A felvonulás 
sal «s műsorral egybekötött táncmu 
atságra nagyban készülnek derék da 

lárdistáink. 

Ma van Pinkafőn a 82 ások 
nagy ünnepsége , amelyre városunk 
ból is nagyon sokan mennek át autó 
buszokkal. 

Az ovodásgyermekek évzáró 
ü n n e p é l y e jun. hó 17 én nagyszá iu 
közönség jelenlétében zajlott i». Való-
ságos szabadtéri előadás volt az az 
ovoda gyönyörű, parkírozott udvará 
ban, a művészien feldiszitett és meg 
rendezett játszótéren. Jelen volt az 
ünnepélyen Dr. Schneller Aurél elnök. 
Róth Sándor alelnök. Kühn János 

ondnok és Müller Ferenc választ 
mányi tag is. A másfél óráig tartó 
pro^ramm minden száma bizonyságot 
ett az óvónők lelkiismeretes, buzgó 

szakszerű munkájáról. Ennek tulajdo-
nitható, hogy annyi gyermek még nem 
átogatta az ovodát, mint az id^n. 
182 gzermek.) A bájos gyermekjele 

netek, ügyes táncok, szavalatok és 
katonajátékok élénk tetszést váltottak 
lei a közönség körében. Könnyes 
szemű anyák, örömtő l sugárzó apák 
szorongatták a jó nénik kezeit hálájuk 
eléül. Az ünnepély végeztével Dr 

Schneller Aurél elnök meleg szavakkal 
köszönte meg az óvónőknek fáradságos 
munkájukat. — A vizsgának is beillő 
ünnepség végeztével édességekkel 
vendégelték meg a gyermekeket a jó 
szülök áldozati adományaiból össze 
gyűlt ozsonán. 

Az ipartestület megüresedett 
e g y z ő i á l l á s á r a tizen adtak be kér 

vényüket. Az előljáréság hétfőn dönt 
érdemben ebben az ügyben. 

Az 53. Jurisich cserkészcsapat 
hétfőn, a reggeli vonattal utazott el 
áborhelyére, Vénekre (Gvf-megve"* 

Csnpatlétszám : 29. A csap t t - f ( 

Fürdőruhát 
méretre is készít 

Klein Köíőőe 
5zombathe!y 

B e l s i K á t o r . 

M ó h r Jenő és G r a t z l G y u l a d r . 
z e n e t a n á r o k n ö v e n d é k e i n e k I I . 
é v z á r ó h a n g v e r s e n y e . Mohr Jenő 
és Gratzl Gyula dr zenetanárok nö-
vendékeinek hangversenyei városunk 
zenei életének egyre jobban kimagasló 
eseményeivé válnak. A közönség idén 
nár másodszor töltötte meg a leány-
liceum dísztermét, hogy a két kiváló 
zenepedagógusnak és növendékeiknek 
egyévi munkáját koronázó hangver-
senyben gyönyörködjék. A hallottak 
nindenben meg is feleltek a várako-
zásnak: a szereplők mindegyike nagy 
haladásról tett tanúságot. Holéczius 
Sándor és Kiss Lajos jól előkészített 
darabjaikat ügyesen adták elő. Stúr 
L i ]os hatarozott, biztos játéka máris 
mutatja a nagy zenei készséget. Pallay-
Paller József nehéz darabját nagy fel-
készültséggel játszotta el. Dorner 
Antal biztosan kezeli hangszerét. Kiss 
Anna hibátlanul, szépen játszott. 
Dreiszker Ibolya darabját jól átérezve 
adta elő. Jesztl Antal kifogástalanul 
eljátszott darabját is nagy élvezettel 
hallgatta a közönség. Freyberger 
Kamil la és Franki Magda gondosan 
kidolgozott játékukkal nagy tetszést 
arattak. Ferenchalmy Eberhardt korá-
hoz képest feltűnően jó l játszott. 
Halmay Jenő darabját jól megértette 
és biztosan adla elő, megérdemelt si-
kere volt. Unger Marianna ügyesen 
tolmácsolta a könnyed francia stílust. 
Kirnbauer Albert feladatát szépen 
oldotta meg, tőle sokat várhatunk. 
Kovács Erzsébet játéka a tőle n á r 
megszokott teljes átérzéssel és fejlett 
technikával megérdemel en sok tapsot 
aratott. Hankovszky Edit k i forrot t , 
művészi előadása is nagyon meg-
nyerte a közönség tetszését. Riedl 
László magas színvonalú játéka igazi 
művészi élvezetet szerzett. Gribács 
Lajos nagy zenei tudással, ki tűnően 
hozta ki a modern stílus minden 
jellegzetességét. A közönség a szerep-
lőket minduntalan meg megujuló taps-
sal jutalmazta, de ki jutott az ünnep-
lésből Móhr Jenő és Gratzl Gyula dr. 
zenetanár művészeknek is. 

A Kath. jótékony nőegylet 
vasárnap jul ius 8 an a Bálház kertje-
ben kerti ünnepet rendez. Kezdete d.u. 
4 órakor. Nagy szerencse bazár gyer-
mek bazár, gyermek és leány szépség-
verseny, cukrászda. Katona es cigány-
zene. Belépődí j l P, családjegy 2 P. 
A tiszta jövedelmet a szegeny iskolás-
gyermekek felruházására fordít juk. -
Adományokat a cukrászda és a tazár 
részére a Bálház, dr. Kováts I. né és 
Pusch Karolyné fogad t l köszönttel. 

Tartós ondolálás 
Schermannál 

A n y a k ö n y v i h í r e k . Születések : 
Varga Fal—Locsmándi Már ia : Kálmán 

k „ Róth Ö d ö n - W ö i f e l M a r g i t : 
ás^ló ág. ev., Hammer Alajos—Kiják 

Apollónia : Mária r. k., Scheck Ignác 
Biegner Franciska: János r. k „ Mé-

í.w. .ozaros Lajos—Bruckner Kata l in : An 
Celesztin bencé»^n*r. ónok ve-1 »l r. k. — Scheer Jánosné 67 ev, 
zeti. A t á b o r o d két hétig tart. ^érelmeszesedés. 
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4. Kőszeg és Vidéke 1934. julius 1. 

A kőszeg—szombathely i h. é. 
vasút r.- t . juiius hó 4-en d.u. 3 óra 
kor tartja rendes évi közgyűlését a 
Takarél- pénztar tanácstermében. 

Carleé cirkusz hőszegen. )ó 
pár éve mái, hogy a Carleé cirku z 
városunkban volt. Most ismét itt van 
és amióta nem láttuk, azóta jóval ha-
talmasabb lett. Megnagyobbodott u^y 
felszerelésben, mint társulata lagjaiban. 
Élén a régi, szimpatikus igazga ó áll, 
Donneri Bonifác, kinek agilitását di-
cséri a cirkusz mostani nívója. Mü 
soruk gazdag, változatos, fővárosit 
nyuji, azonkívül újításként vadallataik 
is vannak, melyek a cirkuszi műsoi 
keretében nagyszerű produkciókká 
szórakoztatják a közönséget. A táiíu 
lat cs*k pár n^pig tartózkodik itt 
amely idő aiait senki se mulassza el 
e ki/álóan megszervezett cirkusz mű 
sorszá.nait megtekinteni, annal is in 
kább, tnert a helyárak csaku yan fii 
léresek. A kőszegi közönség szive:-
pártfogását keri a társuiat es annak 
igazgatója. 

Uszoda megnyitás. A m. kir. 
„Hunyadi Mátyás" reáliskolai nevelő 
intézet parancsnoksága értesiti a kö 
zönséget. hogy az uszoda folyó évi 
julius hó 1-től augusztus hó 31 ig a 
nagyközönség rendd-ezesére áll. Az 
uszoda tatarozásából és fanntartásábó 
eredé költségek egy teszét a parancs 
nokság a fürdőző közönségre is kény 
telen áthárítani, melynek fedezésért 
mérsékelt áru beléptidijat szed. A/, 
uszoda használati idejére, valamint a 
fürdési dijakra vonatkozólag az intézet 
kölső portásánál kifügesztett hirdet 
meny ad felvilágosítást. 

A parancsnokság. 

Németül jó l beszélő f ia ta l leány 
7 éves k is lányhoz napi 2 3 órára 
kerestet ik. Cim : B-arty, Károly ut 12 

A nyári- i l le tve nyaraló tér 
zenéket a szombati (tegnapi) nappal 
megkezdték este fél 9 órakor a fő-
téren. s ezentúl minden szombat este 
ugyanily időpontban lesznek meg-
tartva Az e l s \ ily térzene műsora a 
következő vol t : 1. Fiicsay: „Magyar 
vér" induló. 2. Herald: „Párharc" nyi-
tány. 3 Schneider: „A külváros gyer-
mekei" keringő. 4. Kováts: .Egyveleg 
Verdi AIDA c. operájából'. 5. Czi 
bulka: 6. Kováts: „Uj magyar dalok" 
egyveleg. 7 Kutsera: .Havasi gyopár" 
induló. — A közel jövőben már az 
oly régen áhi ott egyenruhát is alkal-
ma lesz a közönségnek látni derék 
fúvós zenészeinken, akik meg is ér-
demlik, hogy egyenruhát kapjanak, 
mert hisz manapság a kifogástalan 
külsőre is nagy súlyt kell fektetni az 
alapos zenei felkészültség mellett. No 
és az egyenruhával kapcsolatban a 
legnagyobb elismeréssel kell megem 
lékeznünk a városunkban nagy köz 
szeretetnek öivendő Wáchter Gyula 
.bácsiról", i k i mintegy megértve e 
pompás zenekar tagjainak sóvárgását, 
nagy önzetlenséggel társadalmi gyüj 
tés utján megteremtette az egyenruhát. 
Benne oly lelkes támogatót kapott a 
zenekar, amelyert a legnagyobb tisz 
telet illeti nemcsak a zenekar tagjai, 
hanem a város közönsége részéről is. 
Úgyszintén fogadják az áldozatkész 
adakozók, akik támogatásukkal ezen 
ügyet előmozdították, a zenekar hálás 
köszönetét. 

Járási lőverseny. Elmúlt vasár-
nap rendezték meg városunkban a 
járási léversenyt. A csapatversenyben 
első lett Nagygencs 526 ponttal és 
ezzel negyedszer is megnyerte a járási 
vándordijat, második lett Bozsok, 
harmadik Nemescsó, negyedik Nagy-
csömöte, ötödik Kőszegszerd «hely. Az 
egyéni versenyben első Pekovits Jenő 
Nagygencs (118), második Pnsznyúk 
Sándor Bozsok (112), harmadik ifj. 
Pekovits Ferenc Nagygencs (112). 

Erdőtűz Hétfőn Kappel Gusztáv 
kőszegi lakos gesztenyésében csalit 
égetés következtében tüz keletkezett 
A lángok a száraz csaliton átharapózva 
»'eszél>es arányban kezdett nőni. Kirch 
knopf Jenő parancsnok vezetésével 
hat hivatásos tűzoltó és 10 városi 
munkás vonult ki. 2 órai munka u:án 
sikerült a tüz továbbterjedesét meg 
ikadályozni. A kár jelentéktelen, mint 

170 lépésnyi körzetben égett el 
néhány csemetefi. 

Nagy vihar vonult át kedden 
kétszer is városunk feleit. Jég is voli 
Tenne, szerencsére nem sok. Nem 
jgy mini a környéken, mert Olmód, 
Zsidtny, P^resznye irányában már 
erős jégverés volt, több helyen 50°/# 
os és még ennel nagyobb károkat ts 
okozva. 

Bormérés. Kitűnő vörös 
jort mer Polgár József Szent-Imre 
ut 12. szám alatt. 

A budapesti Hadsereg Sport 
héten a tiszti pisztolylövő versenybe' 
65 induló között Bi-chtold Jakab 
aligazgató a legjo )b eredményt érte 
el, a 20 ik lövésnél azonban véletlenü 
lezárta a pisztolyt, ez igy nem sült el 
s igy csak 18 ik lett. Go nbos Józstf 
nyug. százados a 6 ik lett. 

K ö r m e n d - K ö « z e g teniszmér 
közés volt 29 én Körmenden, melyen 
Kőszeg győzött 6 : 4 arányban. 
- FIXEMP Belföldi piacon most 
jelent meg a Fixemp márkázásu ruha 
tipus, mely ruhák kizárólag szavatoltan 
t iszta gyapjú szövetekből készülnek 
tehát gyürhetetlenek es fazontartók. A 
neszerezhető legjobb bélésanyagok-
felhasználásával minden öltöny lószőrre 
v*n kidolgozva a legújabb szabás-
minták szerint. Külföldön a közönség 
90% a készen vásárolt ruhában jar. 
mert azok tartósak, divatosak é« 
lenyegesen olcsóbbak a mérték után 
elkészített ruháknál. 24 féle meretlen 
Kaphatók, — még hasas uraknak is 
van alkalmas méret. Egységára »>9 
oengő. Mintakollekció megtekinthető 
Zerthofer Rezső ruhaáruházában, Kő 
szeg, Kossuth L.-u. 7 

Csak hat éveseket vesznek fel 
az első elemibe. Hóman Bálint vallás-
s közoktatásügyi miniszter Irendeletei 

adott ki, amely szerint az 1934-1935 
iskolai évre való beiratkozások a'kal 
naval az elemi iskolák első osztályába 
kivétel nélkül csakis azok a gyermekek 
vehetők fel, akik hatodik életévükéi 
szeptember 15-ig betöltik. 

Közismert az Asp i r in -Table t ták 
fájdalomcsillapító hatása tninden meg 
hüléses megbetegedésnel. De nem 
mindenki tudji, hogy hamisítványok 
is vannak forgalomban és gyakran 
pótszereket is kínálnak megvételre. 
Hogy magunkat káros utóhatásoktól 
megóvjuk, ügyeljünk Aspirin tabletták 
vásárlásánál mindig az eredeti „Bayer" 
csomagolásra (a zöld szalaggal), mert 
csak ebben kerülnek forgalomba r i 
eredeti tabletták. 

Kathol ikus nap volt elmúlt va-
sárnap Czelldömölkön, amelyet a sport-
pályán tartottak meg. A kftzel ezer 
fényi közönséghez Kiss Lajos, Szovják 
Géza és Csiszár Mihály beszéltek. 
Kőszegről is volt szónok Gyöngyös 
Endre dr. városi aljegyző, aki a kato-
licizmusban rejlő erőkről beszélt. 

A hódi tók. Irta: Malraux André. 
Kb. 256 oldal. Fordította Németh An-
dor. A J ó könyvek" II. sorozatának 
első kötete. Ára fűzve 150 P, kötve 
2 40 P. — Az i ró : André Malraux 
nak a mostanában sokat emlegetett 
fiatal francia írónak hírneve aránylag 
friss keletű. A szélesebb értelemben 
vett olvasóközönség 1633 őszén vett 
róla tudomást, amikor megnyerte a 
Goncourt-dijat és ezzel megindult vi-
lághódító útjára. — A regény színhelye 
Honkong, az angol imperializmus ke-

letázsiai fellegvára, amelyet néhány 
izgalmas hónapra ostrom alá vesz az 
orosz pénzen szitott kínai nemzeti 
nolsevista mozgalom. Malraux szem-
tanuja volt a pátatlanul drámai ese 
ményeknek, igy a könyve irodalmi 
jelentőségén tul tulajdonkepen egy vi 
lágtörtenelmi epizód megkapó riporlja 
\ regény egyik főszereplője Borodin 
aki Sídlin megbízásából működött Ki 
iában, hogy a kulimozgalom megszer 
vczesevel aláaknázza az angolok világ-
uralmát. Az egymást villámgyorsan kö 
v'e'ő eseményekből kirajzolódik eg\ 
ismeretlen világ monumentális éposza. 

A gimnázista cserkészek szo-
kásos évvégi „ tábor tüze i t " az id-n 
i> hatalmas erdeKlődés kisérte. Estéről-
.-s ere nagy szánú közönség vonult ki a 
gimnáziumba és nevetve tapsolta meg 
a közkedvelt Jurisicb-cserkészek mókás 
tabortűz-szá nait. Meg is érdemelték : 
egymást váltogatták a sikerültnél si-
kerültebb színdarabok, énekszámok, 
iréfás jelenetek és szavalatok. A ren-
dezés Gonda Celesztin parancsnok 
erdeme. A csapat tagjai közül let? 
többet szerepeltek: Pu ay Miklós VII 
o., Weisz József V. o., Urbán Ernő 
VI. o., Szép Gvula VII o.. Koltai 
Lajos VII. o.. Varga József V. o., 
Janbtits l4nác V o., Vég Ferenc V 
<>., Steffler Sándor IV. o. és Nagy 
Zjl tán V. o. tar.ulók. 

Időszaki posta ügynökség 
Velemben, mely ju'ius hó 1-től 
augusztus hó 31 ig mű<ödik. Az 
üjynöksé^ bárhova szóló ievélpóstai 
közönséges és ajánlott küldemények, 
csekkutalványok, végül póstatakarék 
be- és kifizetésével is foglalkozik. A 
póstaügynökség kezbesitő köre Velem 
község belterületére terjed ki. 

Pusztí tott a v i l l ám Városunk-
ban Kedden hatalmas vihar tombolt 
Kőszeg felett. A villám több helyen 
leütött. Nagyobo zavart azonban csak 
a nemez^yárban okozott. Két villany-
mótor szigetelőjét rombolta széjjel. A 
közelben álló munkasok közül pedi^ 
hármat megsebesített. Legjobban SeDer 
Jánosné sérült meg, el is ájult, ú^y 
hogy lakására szállították. A másik 
két munkást a légnyomás vágta föld-
höz, semmi komolyabb bajuk nem 
történt. A villám okozta kár nem nagy. 
A megrongált mótorokat az igazgató 
ság már ki is javitatta. 

Határszél i csendélet zsidány-
ban. Elmúlt vasárnap volt Zsidányban 
a bucsu. Nagyon sokan voltak váró 
tunkból, Épületes látványnak lehettek 
szemtanúi. Közismert, hogy ujabban 
az osztrák határközegek nem valami 
kesztyűs kézzel bánnak el a csempe 
szekkel. Sok magyarországi csempeszi 
lefogtak és fogva tartottak. A mostani 
zsidányi bucsun a környék íakóssága 
is nagy ssámban vett részt. Megjelent 
azon civilben három osztrák vámőr is 
es az egyik undi legény, akinek karját 
a tél folyamán az egyik határőr ke 
resztül lőtte, felismerte a határőröket. 
Na lett erre felfordulás. Az egész falu 
apraja-nagyja nekiesett a három határ 
őrnek é» ütötték-verték őket, ahol 
csak érték. Valahogyan elmenekültek 
a Horváth vendéglőből az Ohr-ven-
déglőbe, ott a vendéglős hamarosan 
bezárta őket a szobákba, hogy meg-
mentse őket a nép haragja elől. De 
itt is valóságos ostromállapot követ 
kezett hamarosan be. Ott volt az 
egész falu. Csak alig tudták átmen-
teni őket autón a határon. Különben 
nagy baj lett volna a horvátzsidányi 
búcsúból. 

Mozih i rek. .Szoknyás regiment". 
Anny Ondra legszebb és legmulatsá-
gosabb filmje. 

KSE—Vasutas 1 :0 ( 0 : 0 ) . Ide-
genben, semleges pályán, Szombat-
helyen utolsó bajnoki mérkőzésén 
megérdemelten győzte le a KSE azt 

a vasú ast, a nely a bajnoki küzdelmek 
során e^yedjl tudta legyőzni a bajnok 
ZTE-t. Ezzel a teljesítményével mél-
tóan fejezte be a kiadós és izgalmas 
bajnoki évadot és megérdemelt rövid 
pihenőre, tér a csapat. 

Mindenfé le röv id spor thí rek. 
A KSE Agyteritőgyár szép játék után 
elmúlt vasárnap megérdemelten győzte 
le a jákiakat 2 : 0 ra. — A KSP. uszó 
ezidén először Keszthelyen mutatkoz-
nak be julius 8 án. — Grácba is 
rján'kozott nemcsak úszócsapata ha-
nem úszók is. — A KSE újra felvételt 
kért a pályaeltiltás ügyében. Az ered-
tiény valószínű kedvező döntés lesz. 
— A KSE benevezett a II od osztályú 
bajnoksagra, a III ad osztályú bajnok-
ságra pedig 2 csapat benevezését 
helyezte kilátásba a kerületnek. — Ma 
d.u l/,4 kor KSE II. b. >/,G kor KSE 
1. b Deutschkreitz I és II. csapatával 
játszik barátságos mérkőzést. 

Nyilttér.*) 

Nyi la tkozat . 
Aiulirott Markó Antal junius hó 

12 én Schwatcz Izsó fogászmester úr-
ral szemben elkövetett sértésért ezennel 
nyilvánosan bocsánatot kérek és kö-
szönöm, hogy ellenem a bűnvádi el-
járás megindítástól eltekintett. 

Kőszeg, 1934. junius 22. 
Markó Anta l s. k. 

•) Az e rovatban közöltekért a szerkesz-
tőség felelősséget nem vállal. 

Hivatalos rovat. 
5818—1934. sz. Közhírré teszem 

hogy az 1914. évre szóló hegyközségi 
járulék kivetési lajstrom f. évi julius 
hó 15 ie közszemlére van kitéve a 
városi adószámviteli ügyosztályban. 

5873—934. sz Közhírré teszem, 
hogy a városi villanytelep részére a 
síájt-rházaktól és az irányhegyi véd-
kerületből ez évi faszükséglete julius 
3 an, azaz kedden az erdőhivatal által 
fuvarozásra ki lesz adva. Felhívom 
azokat a fuvarosokat, akik ezen fuva-
rozásban reszt akarnak venni, az utal-
ványok átvétele, valamint a fuvarozási 
jegyzőkönyv aláírása végett a városi 
erdőhivatalban jelentkezzenek délelőtt 
10 -12 óráig. 

dr . vi téz Nagy Mik lós 
polgármester h. 

Ipartestületi közlemények. 
Kecskeméten julius 21—29 ig 

terjedő időben országos kiállítással 
kapcsolatos „Kecskemé i Hirös H e r -
ét rendeznek. — Az ipartestületek 
Országos Szövetsége julius 20—23-ika 
közötti időben tartja ueyanott orszá-
goskongresszusát. — Felkérjük testü-
letünknek azon tagjail, akik a kiállítást 
negtekinteni illetve az országos kon-
gresszuson részt venni szándékoznák, 
jelentsék be jul. 10-éig, hogy az 50 V 
os kedvezményes utazáshoz szükséges 
vasúti igazolványt beszerezhessük. 

Ipar testü let i elnökség. 

E L . E Í C T Í Í O 
BIOSKOP 

Vasárnap, 

H A N G O S ] 
M O Z I 

ju l ius 1-én: 

Szoknyás regiment 
Hans Zerlett világhírű operettje. 

A főszerepben: Anny Ondra. 
Hangos k isérömüsor. 

—- Nyomatott Rónai Frigyes'kflnyvnyomdájában Kőszegen — 
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