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£ J Z E G VIQEKE 
EL. egynegyed évre : 

Helyben ». .llftva Pengő 

V i d é k r e p ó a U . f — P e a g ő 
külföldre egy évre 4 dollár 

M e g ; j e l e u i k m i n d e n v a e á r n n p r e s z e l . 

Felelős szerkesztő: 

vitéz Szabadváry Ferenc 
Vdsdrtér 13. TeIefonsx4m * 

K i a d ó t u l a j d o n o l : 
R ó n a i F r i g y e s 

Udrkör 89. t i . Telefonisdr* 23. 

Hirdetések mlUraétsrsoronktot 6 *niér 
Hirdetések dija elóre fizetendő 

nytlHár sora 40 fillér 
SiSvegkírOtti rekldmhlr sora 20 fillér. 

Rendezzünk Kőszegen is 
„ünnepi hetet". 

Az „ünnepi hetek" divat ja jár ja 
manapság. Meglehetősen hasznos 
divat Fénycsóva vetődik a vá-
rosra: megismeri az ország, ide-
genek róják ünnepi köntösű utcáit, 
nekilendül benne az É l e t . . . 

Debrecen, Szeged, Kaposvár, 
Sopron, Szombathely megrendezte 
a maga „Ünnepi Hetét". Hasábos 
újságcikkek számoltak be min-
denütt sikeréről. 

Kőszeg most indult életlehető-
ségének uj út jára: nyaraló és 
üdülővárossá akar átvedleni. Ha-
talmas szüksége van fényre, rek 
Iámra: kell, hogy kitárja értékeit 
és magabiztos-büszkén megmu-
tassa önmagát T e h á t : 

Rendezzünk Kőszegen is „ün 
nepi hetet" ? 

Égető szükségünk van rá . . . 
Hogy milyen haszonnal jár egy 
ilyen „bemutatkozás" azt saját 
tapasztalatainkból is tudjuk. Min-
denki emlékszik még r á : mit ho-
zott a Jurisich é v : óriási népsze-
rűségre emelte Kőszeget, kiemelte 
a „hétköznapi városok" sorából, 
megalapozta idegenforgalmát. Az 
1932. év nyaralónévjegyzéke ta-
núskodik erről. D e : a fény ki-
aludt Ujabb „izgatószerre - van 
szükség, mely végig erezve az 
álmos közvéleményt, ujságlapo-
kon, rádiótölcséreken keresztül 
rögzitse bele a köztudatba: 

Kőszeg é l ! Kőszeg élni aknr! 
A többi városok példáját kö-

vetnünk kel l : rendezzük meg 
Kőszeg „Ünnepi Hetét " ! A „mű-
sor" összeállítása nem nehéz. 
Van bőven, mivel dicsekedhetünk, 
amivel odaállhatunk az ország 
szine e l é : Jöj jetek hozzánk! Mi 
is élünk! Csak a T i segitségtekre 
van szükség, hogy elindulhassunk 
a biztos jövő fe lé ! 

Milyen legyen a kőszegi ün-
nepi h é t ? 

Most nincs szándékunk részle-
tekkel foglalkozni. A tervet bele-
dobtuk a város lakosságának tu-
datába Gondolkozzék rajta, aki 
akar, aki szereti Kőszeget. Idő 
van m é g : egy év elég lesz Kő-
szeg újból kiléphet a Szereplés 
Nagy Színpadára, ahol városok 
• játszanak- a jövőjükért Csak 
egyet akarunk leszögezni: Kőszeg 

jövő évi ünnepi hetének vezérlő-
gondolata a „turistaforgalom* le-
gyen. Kevés városnak van ilyen 
környezete mint nekünk. Hát 
büszkélkedjünk vele, domborítsuk 
ki ezt : a természeten és nagy 
történe'mi multunk ködén keresz-
tül vetítsük vendégeink elé Kő-
szeget, a modern iskolavárost, a 
nekilendülő nyaraló- és üdülő-
várost. 

Májusban vagy juniusban kell 
idehozni az ujsáeirók vidéki kon-
gresszusát, az összes turista egye-
sületeket, rendezzünk szabadtéri 
el 'adást, iskolaközi nagy sport-
ünnepélyt, avassuk fel, ha kész, 
a hörmannforrási menedékházat, 
az Óházat, a trianoni-keresztet, 
gondoskodjunk minden városból 
filléres vonatokról az ünnepi 
hétre. S ha csak mindez sikerülne, 
olyan nyári nyaraló évadnak és 
idegenforgalomnak nézhetnénk 
elébe, mint még soha. 

Valahogy igy . . . Megindítottuk 
a terv szekerét. Segítsetek Ju 
risich városának lakói, ne enged-
jétek megfenekleni a nemtörődöm-
ség sartengerében: egyesült erővel 
vontassuk tovább, hogy 1935. 
junius havában, mint pompás 
diszhintó (Kőszeg város „Ünnepi 
Hete" névtáblával) vonuljon 
fel a városok nagy magamuta-
tásán. 

Mindjárt irányt is adunk. Sop-
ronban most rendezte meg nagy 
országos ünnepséggel és sikerrel 
munkahct címén a T E S z , itt is 
ugy lehet, csak segitsen a város 
és minden tényező, valamint a 
város minden polgára bennünket 
teljes erővel. 

Urmanczy Nándor vezercikke 
Kőszegről a Pesti Hírlapban. 

Mostanában minden követ megmozga-
tunk. hogy segítsünk városunk 
sorsán és felhívjuk nemcsak minden 
illetékes tényező, de az et^ész 
ország figyelmét is városunkra. 
Ebben legtöbbet tud segíteni rajtunk 
a sajtó. E téren is felmutathatunk 
most már meglehetős sikereket. 
Valóban nagyjelentőségű esemény, 
hogy Urmánczy Nándor, akinek 
a részletes anyagot bekiildtUk, 
majdnem egész oldalas vezércikket 
irt „ Kőszegu címmel városunkról 
a legelterjedtebb magyar lapban, a 
Pesti Hírlapban. Ezen cikkben irja 
többek között a következőket: • 

Kőszeg, az ősi város, a trianoni 

határszélre került városok nehéz 
sorsát sinyli. Xépessége apad. 
Amióta határváros lett, megszün-
tették a kőszegi járást Elvitték a 
főszolgabiróságot, a pénzügybiz-
tosságot és a Máv. osztálymér-
nökséget. 

Kisvárosra nagy csapás még 
rendes időben is, ha hivatalokat 
vészit el. A megnvomoritott Kő-
szegre még nagyobb csapás. Le-
hangolja, elkeseríti a népet. Min-
denki a maga veszteségét látja 
benne. 

A kőszegieknek ez annál j o b 
ban fáj, mert közelről látják, hogy 
Ausztria mennyire törődik a meg-
szállott magyar terület fejleszté-
sével. 

Igaz, hogy amit Ausztria tett, 
mind a német propaganda jegyé-
ben történt. Ha utat épített, az ut 
mellé emlékoszlopot állított és 
eldicsekszik, hogy német munka 
volt. 

Kőszeg mellett a megszállott 
Felsőlövőn is oszlopot állítottak: 
„Deutsch Allezeit" felírással. 

Bekebelezték Liszt Ferencet is. 
Doborjáni szülőházára német szö 
vegü emléktáblát helyeztek el 
„A német mesternek a német nép! ' 
Vájjon a magyar emléktábla, ami 
még a mult században állították 
fel, megvan-e még, vagy eltün-
tették? 

Az elszakított vasmegyei Bo-
rostyánkőn háromemeletes turista-
háíat építettek. Hogy odatereljék 
az idegenforgalmat. 

Az Irottkőnél, Csonkamagyar-
orszag második legmagasabb csú-
csánál és a kőszegi hegyek ki-
kirándulóhelyein nincs még egy 
rendes védő fakunyhő sem, az 
osztrákok most határozták e! na-
gyobb turista épület felállítását az 
írottkőn, persze az osztrák olda-
lon, amivel teljesen el fog veszni 
az Irottkő magyar jellege. 

Kőszeg hegyeivel, erdőségeivel, 
tiszta levegőjével, történelmi em-
lékeivel és a város romantikus 
szépségeivel kiválóan alkalmas 
arra, hogy nyaraló és üdülő vá-
rossá fejlődjön. Miután ipara és 
kereskedelme megbénult, mint 
nyaraló és üdülő varos boldo-
gulhatna. 

Ezután felsorolja részletesen Kőszeg 
kívánságait, majd igy folytatja: 

Mind e kívánság egy rakáson 
soknak látszik. De ha összefog-
nak és nem szűnnek meg agi-

álni kilincselni és tehetségükhöz 
képest áldozatot is hozni, a sok-
nak látszó kívánság rendre meg-
valósítható. 

A napokban olvastam, hogy 
3ilisvörösvárott vasúti napot ren-
deznek a kőszegi vasutasárvaház 
avara. Ebből is látszik, hogy 
Kőszegnek meg van a vonzó-
ereje. 

A osztrák-német propaganda el-
lensúlyozásáért is helyénvaló K e -
szeg támogatása. Mert német 
propagandát nemcsak a megszál-
lott Nyugatvidéken folytatnak. Át-
lépte és átlépi az a trianoni határt 
is. Kőszegen sem szünetel. 

Szomorú, hogy a századok fo-
lyásán annyi vihart átélt ősi város 
most sorvad. Hogy Jurisich Miklós 
hires városának apad a lakossága. 

A kikiáltó szerepére vállalkoz-
tam. Hogy szószólója vagyok 
Kőszeg városának, az természe-
tes. Mert a trianoni hóhérbéke 
minden áldozatával együtt érzek. 

Mindig oda lyukadok ki, hogy 
nekünk a trianoni rombolást, a 
kegyetlen, nemzetpusztitó, ember-
telen trianoni helyzetet nem sza-
bad soká türnünk. 

Kőszeg erőfeszítése is, hogy 
nyaraló- és üdülővárossá fejlődjék, 
csak a trianoni kényszerhelyzettel 
va!ó küszködés. Csak az életért 
való harc. 

Kőszeg város igazi fejlődése és 
felvirágzása is akkor kezdődik, 
amikor a trianoni sorompók le-
dőlnek. 

Régi szent határaink között 
áldott és boldog lesz a magyar 
élet ! 

mindenféle rovat 
Q ö m b ö s Oyula m o n d j a : . A h a -

h d á s jegyében kell e lőbbre menftf, 
anélkül, hogy forradalmi mentalitás 
hatna át bennünket . Ezért van a kor-
nány belpolit ikájának súlypontja a 

nemzeti egység hirdetésen é s meg-
valós í tásán" . 

— o — 
Pfeiffer Qyula nyug. államtitkár 

irja többek között a Pá losok ügyében 
a N. E - n e k : „Most nmidőn mé^ ele-
venen él lelkemben a kőszegi látoga-
tásom emléke, első kötelességemnek 
teszek 3eleget, amidón a jó P á l o s 
atyákkal együtt leghálásabb köszöne-
temet to lmácsolom a szives fogadta-
tásért. T u d o m , bogy ez a megnyilvá-
nulás e lsősorban annak a nagy hazafias 
és izent ügynek, a Magyarország tör-
ténelmével annyira ö s s z e f o n P á l o s o k 
visszatelepítésének szól, de igy Is 
annál inkább köszönöm m e g , mert 
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ezzel azt is megmutattátok, hogy !el 
ketek, szivetek minden dobbanása 
hazának és azoknak szolgáló eszmék-
nek szól. A mi szent ügyünket tart 
tátok továbbra is melegen szeretete 
tekben es mielőbb tegyétek meg a 
szükséges lépéseket, hogy a Pálos 
atyák megkapják a szükseges terű 
leteket". 

—o — 
A filléres vonatokkal kapcsolatban 

érdekes álláspontot közöl Székesfe 
hérvár polgármestere a N. E. kőszeg 
szervezetével. Ezt mondja hosszú le 
veiében: „Székesfehérvár közönsége 
a fillétesgyorsok megindulása után 
sorra kereste fel a vidéki váiosoka 
és a legnagyobb örömmel és lelke-
sedessel kapcsolódott bele a belsé 
vándoiforgaiomba. Egy-egy filléres 
gyors 1400—1500 utast vitt Szekes 
fehérvárról Sopronba, Pécsre. Sajná 
lattal látta azután a váios közönsége 
hogy a többi városok lakósai tgyál 
talan nem viszonozták a látogatást s 
Szekesfthervart nem keresték fel a 
filteres gyorsok utasai, jól lehet tör 
ténelme, kulturális és művészi emléke 
mind számot tarthattak arra, hogy a2 
ősi kiralykoronázó várost ne csak a 
a külföldiek, de a csonka ország lakó 
is tömegesen felkeressék Miután e2 
nem történt meg, a város közönségt 
nem igen hajlandó a jövóben fillére: 
gyorssal felkeresni más városokat." 

—o— 
Ugyanebben a levélben ir ja: „Ide 

ger.torgalmi hivatalom az ott meg 
forduló székesfeherváii és vidéki kö 
zönseg figyelmét állandóan felhívja 
Kőszeg termeszeti szepségeire. Váró 
sunkbol máris sokan keresték fel Kő 
szeget." 

—o— 
Sajnáljuk szegény szombathelyieket 

alaposan elmosta ünnepi hetük fő 
napját az eső. S most még a bizto 
sitassal is bajok vannak, mert lehet 
hogy egy miliméterrel kevesebb eset 
s nem kapják meg a tOOO pengőt. 
Annál inkább velük érzünk, mert mi 
ezt már egyszer végigcsináltuk biz 
tositás nélkül az esővel. A Jurisich-év 
főtínnepségén Tudjuk, mit jelent ez 

—o — 
Valljuk be, sokkal többet kaptunk, 

láttunk Szombathelyen, mint amire 
számitoltunk. A művészettörténeti ki 
állítás valtozatossaga, Háry Jáaos 
pompás előadása, amelyet 4000 em 
ber nézett végig Szombathelyen, csupa 
meglepetés. 

—o— 
Bennünket kőszegieket legelső 

sorban a turisztikai kiállitás érdekelt, 
hisz ezt kőszegi kiállításnak is elne 
vezhettük volna. A Nemzetközi Vásá 
ron már nagy sikerrel szerepalt „Kő 
szegi* tabló, Hasenauer remek dom 
borművü térkepe hegységeinkről, a 
hörmannforrási menedekhaz igen izlé 
ses és kicsinyített mása, a sok jobb 
nál-jobb felvetel, majdnem kizárólag 
Kőszegről és környékéről, mindez ki 
tűnő reklám Kőszegnek. Ott láttuk 
szép keretben Lausch csodálatos 
„Nagymagyarország" diófa-erezetét is. 

—o— 
Ugyancsak örömmel láttunk itt egy 

felhívást: ,Az uj vasbetonból épülő 
óhazi kilátó szebb lesz, mint volt." 

— o— 
Kőszegi sporteseményeket még 

nem igen ertünk meg, hogy a rádió 
is lehozzon. Az ünnupi hettel kapcso 
latban a kőszegi úszók szerepléséről 
a szombathelyi úszóversenyeken meg-
emlékezett a rádió is. 

—o— 
Marton Jenőről már rég nem hal 

lőttünk. Annál nagyobb örömünk, 
hogy sokat találkoztunk nevével leg 
ujabban a pesti napilapok es folyó 
iratok hasábjain. Ugylátszik beérkezik 
mégis annyi küzködts és szenvedés 
után, mint zeneszerző. A Rádió Újság 

legutóbbi számában pedig ezt olvas 
suk egy a rádióban előadott uj szer 
zemer.yéval kapcsolatban: „A buda 
pesti koncert szalonzenekar (Stur Ivan 
művészi vállalkozása, mindtn héten 
egyszer szerepel a rád:óban e zene 
karaval) játszotta Martori Jer.ő .Leány 
huszárok" cirr.ü nyitányát. Nagyon jó 
tanalmas, kedves muzsika, francia 
mesterre valló szellemes hangszere 
lessel. Éidemts lenne Marton J«név 
közelebbről megismerkedni." 

Milyen utazási kedvezmenyeket 
nyújt a Máv. Kőszegnek. 

A Máv.-ot valósággal ostromoljuk 
a különböző, váiosunk javát szolgáló 
kérelmekkel. A N. E. egy legutóbbi 
reszletes felterjesztésére most a Máv 
budapesti igazgatósága felsorolja a 
kedvezményeket, amelyeket máris 
nyújt városunknak. Ezen átiratában 
többek között ezeket ir ja: 

„A Máv. igazgatósaga mindig a 
legnagyobb jóindulattal kezelte Kőszeg 
varos ügyeit és minden jogos kére-
lemnek helyt adott. Eddig a követ 
kező kedvezmenyeket kapta Kőszeg 
városa a Máv.-tól. Hétvégi menettérti 
jegyek válthatók Kőszegre a követ 
kező állomásokról: Budapest, C«il 
dömölk, Körmend, Sárvar,Szombathely 
Vasvár es legutóbb Győr is. Góc 
ponti menetterti jegyek válthatók Kő-
szegről az 1—30 km-es körzetbe esó 
valamennyi állomásra, ugyancsak valt 
ható menetterti jegy eztn állomások 
ról Kőszegre is. 50%-os kedvezmény 
nyel utazhatnak Kőszegre: turisták 
legalább 4 es csoportban, cserkészek 
legalább 4-es csoportban, tanulók 
legalább 10-ts csoportban. A spor-
tolók egyen*nkint is 33%-os kedvez 
ménnyel utazhatnak Kőszegre. Filléres 
vonatokkal is támogatta a Máv. Kő 
szeget. 1932 ben 5, 1933-ban / , ez 
*vben pedig 4 vonatpar jött Kőszegre 
összesen 12.241 utassal." 

Ebben az évben valószínűleg még 
érkezik városunkba filléres vonal. 
Amennyiben Kőszegen kulturális j« 
legü ünnepséget rendeznek, a város, 
vagy a rendezőbizottság kerésére ki 
látasba helyezte a Máv. a 62%-os 
kedvezménnyel közlekedő „Kultur-
különvonatok" beállítását is. A ked-
vezmények tehát megvannak, csak a 
propagandán múlik, hogy minél töb 
ben jöjjenek városunkba és egy kissé 
friss tápot adjanak a város gazdasági 
életének vérkeringéséhez. 

Csillogó vasi gyöngyfüzér 
többezer szereplővel a 

szombathelyi ünnepi heten. 
A szombathelyi ünn«pi h i t hátra-

evő piogramjának kimagasló száma 
a vasi népművelési gyöngyfüzér, ame-
yet szeptembtr 9-én mutatnak be 
két részletben Valóságos színpompás 
vasi virágcsokor ksz az ünnepi hét 
nek ezen a napon lezajló esemény 
sorozata. Gyöngyös virágfüzér, melybe 
összegyűjtötték mindazt, ami szépség, 
csillagos, és derű van a vasi föld né-
pének viseletében, szórakozásaiban, 
munkájában és szokásaiban. 

A diszes felvonulás szeptember 
9-én d. u. 4 órakor halad végig a 
villamosvasút sinei mentén a Széli 
Kálmán-utcától a Kálváriáig. A fel-
vonulásban közel háromezren vesznek 
részt és pedig a leventezenekar, felvi-
rágozott kerekpárosok, magyarruhák 
ányok, lovasbanderiumok, arató-, 
akodalmi- és szüreti mulatságokat 
bemutató csoportok, a jáki gulyások 
eredeti népviseletükben, továbbá a 
cserkészzenekar és a tűzoltók zenekara. 

Délután 6 órakor a szabadtéri 
színpadon lesz a tulajdonképpeni nép-
művelési gyöngyfüzér bemutatva. 

Waisbecker Jenő emléktáblát 
helyeznek el varosunkban szép 
tember 12-én. Kőszeg város közön 
sege minden évben kegyelettel emlé-
kezik meg junius ö-ról. 1919. junius 
G án megjelent varosunkban Szamuelly 
Tibor és az ellenforradalom leverése 
után Waisbecker Jenő népfölkelő szá 
zadost és Hersics György velemi gaz-
dát halálra ítélte. A halálos itéietet 
Szamuelly pribékjei még aznap vegr* 
is hajtották. A mártírhalált halt Wais 
bteker Jenő ősrégi patrícius kőszeg 
családnak volt a leszármazottja. Vér 
tanú halála örök példaképül szolgát 
mindazoknak, akik a hazaszeictetben 
vezért, eszmenyképet keresnek. A va-
ros közönsége méltóan emlékezett 
meg már eddig is Waisbtcker Jenőről, 
akinek emléket a városháza falában 
elhelyezett emléktábla őrzi, azon vá 
roshaza előtt, ahol ö meg junius 5 ér 
beszedet intézett az ellenforradalmi 
akossághoz. De a város másképpen 
is megörökitette emlékét. Azon a he 
yen, ahol a mártírt, aki hősiesen 
bátran állott hóhéraival szemben, 
emléket állítottak; a temető falában 
márványtáblát helyeztek el, melynek 
ünnepélyes leltpltzése szeptember hó 
12 en, szerdán délilőtt 11 órakor lesz 
A leleplezési ünnepélyre a város pol 
gármestere ezúton is meghívja a város 
nazafias közönséget. — Itt jegyezzük 
meg, hogy a városban mozgalom in 
dult meg aziiánt is, hogy a Rohonc; 
utcát — mely utca egyebként is mas 
elnevezést var, m«óta a rohonci or 
szágut kiépült — a máitirról Wais 
becker Jenő-utcának neveztessék el. 
Az uj utcaelnevezés is már megtör 
tént es a napokban helyezik majd el 
ugyancsak a Rohonci-utcában az uj 
táblát, mely hirdetni fogja, hogy azon 
utcát, melyen Waisbecker Jenő utolsó 
utjat járta, az ö névéről Waisbecker 
enó utcának nevezte el Kőszeg város 
hazafias közönsége. 

Kincs István pápai prelátus egy 
vidám elbeszélésevel szerepelt a vasi 
rók estjén. A kitűnő iró, aki a kato-
ikus irodalomnak egyik legnagyobb 

értéke, hatalmas sikert aratott Szom 
bathelyen. 

Kinevezés. A szombathelyi nö 
vényvédelmi körzet vezetője Jagits 
ózsef oki. gazdát nevezte ki Kőszeg 

város növényvédelmi megbízottjának, 
y ; Szabadságról. Galba Vince tb. 
őszolgabiró a kőszegi szolgabírói 
kirendeltség vezetője csütörtökön 
visszatért szabadságáról és átvette a 
kirendeltség vezetését. 

Névváltoztatások. Schláffer Jó-
zsef reáliskolai alkalmazott „Sziklai" 
ra, Lamp Mátyás kocsis „Lóránt'-ra 
valtoztatta belügyminiszteri engedéllyel 
családi nevét. 

Áthelyezések. Hetényi Ferenc 
kőszegi Máv. intézőt Kőszegről Szent-
gotthárdra helyezték. Helyette Kör 
nendről Kőszegre helyezték Dobó 
Bela intézőt, aki szeptember 14-én 
oglalja el hivatalát. Ugyancsak Kő 

szegre helyeztek Gyomaról Vass A 
.ászló Mav. tisztet, aki már meg is 
erkezett Kőszegre. 

Gépirátl Jutányosán 
v á l l a l o k . Cím a kiadóban. 

Halálozás. Ismét gyásza van a 
Plechschmidt-Freyler családnak. Hét-
főn hunyt el 78 éves korában özv. 
Plech.chmidt Frigyesné sz. Freyler 
Gizella. A köztiszteletben álló matrónát 
hosszú szenvedéstől váltotta meg a 
halál. Temetése szerdán délután volt 
nagy részvét mellett, özvegye volt a 
néhány évvel ezelőtt elhunyt budapesti 
gázművek Kőszegen letelepedett nyug. 
pénztárosának. 

Halálozás. Dreisziger Ferenc 
volt szabó mssttr dölt ki az élők 
sorából hosszabb betegeskedés után. 
Hosszú, küzdelmes élete sok megpró-
báltatáson ment keresztül, mig 79 éves 
korában e hó 2 án megváltotta a 
könyörtelen halál a földi élettől. Drei-
sziger Ferer.c azok közé az igen ke-
vesek közé tartozott, aki megérte, 
hogy 50 évig volt önálló iparos mester, 
amiért éppen a folyó évi ipartestületi 
közgyűlésen lett neki átadva az Iparos 
kongresszus kitüntetése hosszú es 
buzgó munkálkodása elismeréséül. 
Nemcsak iparában volt az elsők kö-
zött, hanem közérdeknek is sokat 
áldozott, különösen az ipartestületi 
eletben volt nagy tekintélye. A 49 éves 
ipartestületnek alapító tagja volt, 
amelynek hosszabb időn át előljáró-
sági tagja, sőt alelnöke leti. Temetésén 
is megnyilvánult az iránta való mély 
tisztelet. Az ipartestület elöljárósága, a 
szabó szakosztály elnökeik vezetése 
ilatt testületileg jelentek meg és ko-
szorúkat helyeztek koporsójára, sőt 
ami ritkaság számba megy, hat szabó-
mester vitte koporsóját, akik mind 
nála, mint segédek dolgoztak. Bucsu-
zunk tőle ez uton is, legyen könnyebb 
neki a földöntúli élet, mert a földön 
úgyis csak küzdelemben volt része. 

Iskolai hir. A helybeli bencés 
gimnáziumban a beiratások szept. hó 
10 én (hétfőn), Veni Sancte évnyitó 
ünnep szept. 11-én (keddea), az első 
rendes előadás szept. 12 én (szerdán) 
lesznek. 

Búcsúztatás. Kőszegfalva lakos-
sága megható külsősegek mellett 
búcsúztatta vasárnap Farkas Pál 
államrendőrségi fogalmazót és felesé-
gét Farkasné Edlei Annát, aki több 
mint egy évtizeden volt a község 
tanítónője. Amig ő az apróságokat 
nevelte, addig férje a felnőttek között 
végezte áldásos munkáját. Valóságos 
„apja" volt a falunak. Szerették is a 
kőszegfalviak, minden ügyükkel bajuk-
kal csak a „fogalmazó ural" keresték 
fel, aki mindenben segítségükre is volt. 
Elnöke volt a Gazdakörnek és a Le-
genyegyletnek. Kőszegfalva minden 
társadalmi megmozdulását Farkas 
fogalmazó irányította. A község azzal 
mutatta ki szeretetét és háláját a Far-
kas család iránt, hogy az utolsó em-
berig megjelent az iskolaudvarban, 
ahol Kincs István, vitéz Nagy Miklós 
dr. polgármester és Náhrer Mátyás a 
hitközségi elnök részvételével elbú-
csúztatták a Farkas családot. A han-
gulatos bucsuünatpélyt Köszegfalva 
uj fiatal tanítója Szövényi Gyula 
rendezte. 

Adomány. Szelinger Dezső sör-
gyári igazgató 10 darab revíziós pen-
gőt váltott meg és ennek ellenértékét 
10 pengőt eljuttatta a Revíziós Liga 
kőszegi osztályához. 
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Egyházi zene a Jézus Szive 
templomban. Szeptember 8-an a; 
egyházi énekkar a Jézus Szive temp 
lomban a 10 órai nagymisén Missa 
de Beata korális misét énekli, offer 
tóriumra pedig IUovszky : Ave Máriáját 
j'tenor és basszus szóló.) — Szept 
9-én vasárnap Dohnál: B dur miséjét 
énekli a ' énekkar, offertoriumra pedig 
Deák Bárdos: Jézus S z i v e . . . la 
capella). 

Ujabb papi le l k igyakor la tok 
kezdődtek hétfőn a Missziós házban 
A harmadik papi lelkigyakorlatokat 
Seress Béla, a kőszegi Missziós igaz-
gató vezette. A lelkigyakorlatok, ame 
lyen a szombathelyi egyházmegye 25 
papja vett részt, a szerdai szent áldo-
zással értek veget. 

Bencés diák összejövetel. A 
kőszegi bencés diák szövetség hétfőn 
kezdi meg szokásos havi összejöve 
telét. A szövetség ezután kéri fel a 
tagokat, hogy az összejövetelen, mely 
hétfőn szeptember 10-én este fél 9 
órakor a Kath. Kör helyiségében lesz, 
minél nagyobb számban jelenjenek 
meg. 

A min isz tere lnököt a Nemzeti 
Egység Kőszeg kerületi es városi szer 
vezete meleg sorokkal üdvözölte ha 
zasságkötése alkalmaból. A miniszter 
elnök köszönő sorai most futottak be 
a szervezethez. 

Frontharcosok! Értesítjük azon 
bajtársakat, akik vonattal utaznak bt' 
a szombathelyi frontharcos találkozóra 
hogy 9-én, vasárnap reggel 6 órakor 
zárt sorokban vonulunk a vasútra. A 
formaruhával rendelkezők formaruhá-
ban, a polgári ruhásak lehetőleg sötét 
öliözetbtn kitüntetésekkel jelenjenek 
meg. Elnökség. 

Minden vasár- és ünnepnap Schrammel-zenekar játszik 
Vadász jegyet a kőszegi szolga 

birói kirendettsegen a Ugutolsó köz 
lesünk óta a következők váltottak: 
Boihy István földműves Nagygencs, 
Konrath Győző erdőőr Hámortó, Kop-
csandy József erdőőr Rőifalva, Káldy 
Sándor vadőr Tömörd, Németh János 
vadőr Kőszegszerdahely, Barabas Ist-
ván földműves Nagypüse, Mészáros 
István vadőr Nagypöse, Bokor József 
földműves Nagypöse, Jambrits Ferenc 
vendéglős Nagygencs. 

Szén és pet ró leum után kutat 
nak a kőszegi hegyekben báró Baseli 
ny. ezredes utmutatása szerint, aki 
varázsveszője nyomán azt állitja, hogy 
a Mexikó-düllöben kellő fúrás esetén 
szénre és petróleum forrásra akadnak. 
A furógepek a mult heten érkeztek 
meg, de eddig csak talajvizet találtak. 
A kutatasok eredményét érdeklődéssel 
várjuk, mivel baró Baseli már eddi>> 
is bebizonyította (pl. Balatonfüreden) 
hogy varázsvesszője nyomán „ m i g 
fogható" eredményt is lehet elérni. 

Házasodnak a kőszegi aggle 
gények? A Nemzeti Egység kőszegi 
szeivezeténck egyik vezető tagja 
mozgalmat indított: állásban, még-
pedig jól fizetett állásban levő kőszegi 
fiatalemberek nősüljenek meg. Értesü 
léseink szerint a megrögzött kőszegi 
agglegények (persze „állásban lévő" 
jelzővel) .gyengéd" figyelmeztetést 
kapnak felsőobségüktől, hogy egyedül-
való eletüket mentsék át a családi 
tűzhely mellé. . . „Mi agglegények 
esküszünk" — fújják még a kőszegi 
házasság kerülők . . . de ki tudja med 
dig? Az eladóleányos házakban már 
varrják a kelengyéket. . . 

f 
Villany nélkllll tartós 
hul lám, Budapesten 
első dijat nyert, 

SCHERMANN-nál. 

ASPIRIN 
tablettái 

fcxxfife* a meghűlés 
J t t á m i L ér ' 

Kapható gyógyszer tárakban ! 

Érdekes adatok c rő i i bucsu 
járással kapcsolatban. Mint ie'lemző 
dolgot említjük, hogy az idei röti 
búcsúról 125 en, Szerd?helvrfl 130 an 
Velemből 57 en, Czákról 81 en ve*z 
nek rész. Bar a számok nem magasak, 
de hozzászámítva, hogy ezen környé-
kek lakossága sem na^y, a röti bucsun 
ity mondhatjuk, hogy az említett köz 
segeknek majdnem az 'gesz lakossága 
elmegy a tóti l"uciuta Ez a tér.y is 
megerősíti azt a gondola ot, amit 
mostanabm különösen a Pálosok 
szorgalmaznak, hogy Kőszeg idegen 
forgalma is sokat nyeine, ha a Kál 
várián levő „Fekete Szűz Máriánál 
(sokan találtak meghallgatási) bucsu 
járó helyet létesítenének. 

Hat zenésmulateágot tartottak 
a mult hónapban a ktszegi szolga 
bírói kirendeltség területen. 

Befejeződtek az esti térzenék 
A város derék fuvószenekara szom 
baton szeptember ho 2 án tartotta 
utolsó esti térzenéjét. Egész nyáro 
át szórakoztatták a közönséget é 
minden elismerést megérdemelnek. A 
városunkban nyaralt idegenek is a 
legnagyobb eiismerés hangján nyilat 
koztak a fúvószenekar tudásáról és 
minden alkalommal tömegesen hall 
gatták a korzón a zenekar játékát 
Ezévben 19 térzenet adott a fuvósze 
nekar 151 zenedarabbal. Kitűnő fej 
lőd^snek indult az idén a zenekar 
tagjainak létszáma 30. A zenekar 
fejlesztésenek érdeme elsősorban t 
fáradhatatlan karnagyot Kováts Feren 
cet illeti, akinek munkassága tette 
lehetővé, hogy a zenekar ilyen óriási 
arányú fejlődést mutathat fel. 

Rádióautó Kőszegen. Hétfőn 
városunkban tartózkodott a rádió-
tererősségmérő gépkocsija. Elvégezte 
a szükséges méréseket, amelyek azt a 
kérdést voltak hivatva eldönteni, hogy 
szükséges-e Kőszegen a rádió relé-
állomás felállítása. A város vezetősége 
erről a kérdésről még nem kapott a 
póstavezérigazgatóságtól végleges vá 
laszt. A gépkocsi ezenkívül meg nagy 
hallgatóság előtt szórakoztató térzenét 
közvetített. Mint érdekességet említjük 
hogy a rádió tisztviselőjénél a nagy 
kedvezmény ellenére egyetlen egy uj 
rádió előfizető sem jelentkezett Kő-
szegen (más városokban sok). 

Versenytárgyalás i h irdetmény 
A m. ktr. „Hunyadi Mátyás" reális-
kolai nevelőintézet gazdasági hivatala 
Kőszegen nyilvános versenytárgyalást 
hirdet az 1934—35. tanévben szüksé 
ges hentesáru, fűszer és szárazfözelék-
féle valamint tej szállítására. Közelebbi 
tájékoztatást a fenti hivatal ad. Ugyanott 
az ajánlati minták és a „Szállítási fel-
télelek füzete" is betekinthető, illetve 
átvehető. A zárt borítékban lepecsételt 
ajánlatok benyújtására a határidő 
1934. szeptember 15-én 12 óra. 

Kőszegi iparosokat és keres | 
kedöket támogassunk. Az intézetek 
vezetőit kérjük, hogy a vezetésük 
alatt álló intézetek mindennemű szük-
ségleteiket a kiszegi termelőknél, a 
kőszegi kereskedőknél és a kőszegi 
iparosoknál szerezzék be. Mivel a 
város gazdái, iparossága és kereskedői 
Trianon óta nyomasztó helyzetbe ke-
rültek és létfentartásuk érdekében 
minden fillérre szükségük van I Nem 
szabad elfelejteni, hopy az intézetek 
létesítése nagy anyagi áldozatokat 
(több pótadót) követelt a város lakos 
ságától. Az intezeteknek szinte tehát 
kötelességük, hogy a város lakossá-
gának súlyos terhein azáltal is könyit 
senek, hogy Kőszegen szerzik be ter 
mény, ipari és kereskedelmi szükség 
leteiket. 

* Sajnálatra méltó emberek, kik 
rheumától szenvednek I Könnyen segit 
hetünk azonban rajtuk néhány Aspirin 
tablettával. A tablettán látható Bayer 
kereszt szavatol a valódiságért é? 
jóságért. 

Baleset, özv. Kercsmár Jánosne 
kőszegi lakos szeptember 5 én este a 
bal alkar nyilt törése miatt a mentők 
a kőszegi kórház sebészeti osztályára 
szállították. A sérült odahaza a kert-
ben egy gerendaban megbotlott elesett 
es bai alkarján nyilt csonttörést szen-
vtdett. Kórházban a törést helyre iga 
zitották. Nyilt sebét tekintve ailapota 
súlyos és életveszélyes. 

A „Kőszegi ált . Temetkezési 
Segélyegyesület" 2 elhalt tagja után 
a 147. és 14t*. sz. szelvényekre esedé 
kes segélydijak beszedésére szept 
lti-án d.u. 7 j2 órakor pénztári órát tart 
Az összes különösen a hátralékos ta 
gok fizetésre felkéretnek. 

a PRENNER-vendéglőben 
A .Keresztes gyorsvonatokra" 

szept. 15 ig lehet je lentkezn i a 
plébánia h iva ta lokná l . Az ország 
minden részében lázas, megfeszítet 
munka folyik, mert a vidék katolikus 
sága az iden impozáns felvonulássá 
akar tanúságot tenni hithű katolikus 
volta mellett. Az ország különböző 
részeiből szeptember 23 án, vasárnap 
a Budapestre összehívott jubiláris 
Kttolikus Nagygyűlés főünnepségeire 
.Keresztes gyorsvonatokkal" mennek 
fel Budapestre a magyar katolikusok. 
Eddigi számitásunk szerint több mint 
húszezer katolikus fogja igénybevenni 
a „Keresztes gyorsvonatokat". A ma 
gyar vidék elhatározta, hogy népvise-
etben megy fel majd a jubiláris Ka 
olikus Nagygyűlés főünnepségeire. 

amely Budapesten a több mint 15 
hold területen lévő Ügetőversenypá-
yán, az óriási Bazilika előtt és a 
natalmas Országház előtti téren zajlik 
majd le. Az Actio Catolica központi 
rodája rajtunk keresztül is felhívja a 
magyar katolikusság figyelmét, hogy 
szeptember 23 án, vasárnap az ország 
különböző részeiből indítandó „Ke-
resztes gyorsvonatokra", amelyek még 
ugyanaznap visszatérnek a kiinduló-
állomásra, szeptember 15 ig délig 
ehet jelentkezni a plebániahivataloknál. 

Hétfőn országos vásár vol t 
Kőszegen. Különösen a kirakodó 
vásár volt nagy merelü, a vásárló kö-
zönség azonban nem állott vele egye-
nes arányban. Sokat hoztak fel a gyü-
mölcs piacra is, aminek legnagyobb 
részét el is adták. Az állatvásáron 
közepes volt a felhajtás. 
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Munkaadók f igye lmébe 1 A 
Nemzeti Egység kőszepi szervezete 
kéri a munkaadókat, hogy amennyi-
ben munkaerőre van szükségük, jelent-
sék be a szervezet irodájába, ahonnan 
díjtalanul küldenek megfelelő munká-
sokat. 

Mozih i rek. Két nagy sláger a 
két ünnepen. Mindkét darab háború-
ban játszódik le Szombaton „Sorsok 
a fergetegben". Nagyméretű amerikai 
filmdrama. Főszerepben Barbara 
Stanwick egyike a legtehetségesebb 
és legszebb filmszinésznőknek. Part-
nere Oti Kruger német színésznő. — 
Vasárnap „A nagyhercegnő* Jeritza 
óriási filmje, aki ebben a darabban 
látható elsőizben filmen. Oroszország-
ban indul el, nagyherceg, bolsevizmus, 
menekülés, bécsi háborús utáni élet 
s mindennek központjában a bécsi 
opera Jeritzával. 

Hatalmas szélv ihar tombo l t a 
hét elején városunkban. A gyümöl-
csösökben okozott óriási károkat. A 
gyümölcs lepnagyobb részét leverte. 
A nagymennyiségű gyümölcsöt a gaz-
dák nem tudják egyszerre értékesíteni, 
és igy tetemes károkat szenvednek. 

Szives pártfogást kér: 
Prenner Ferencné, vendéglős. 

Anyakönyv i h i rek. Születések : 
Kőbányai József—Csécsényi Anna: 
Vilmos r.k., Koczor Károly—Lickner 
Erzsébet: Paula ág. ev„ Házasság: 
Mikolai Jenő—Danó Mária. Halalozás: 
Dreisziger Ferenc, 79 éves tüdőgyulla-
dás, özv. Kelemen Ferencné 70 éves 
gyomorrák, özv. Plechschmidt Frigyes-
né 77 éves szivérelmeszesedés, özv. 
Erhardt Sándorné 53 éves szívszél-
hűdés, Koczor Paula 2 napos élet-
gyengeség. 

Bic ik l is ták v igyázat . Minden 
biciklista okulására közöljük a követ-
kezft tragikus balesetet. A 17 éves 
Pajor Miklós (a szinpártoló egyesület 
jénzbeszedője) magával vitte biciklin 
5 éves kisöccsét. A gyermek lábai 
valahogyan belekerültek a küllők közé 
s oly szerencsétlenül buktak, hogy a 
kis fiu is megsérült, Pajor Miklóst 
pedig igen súlyos agyrázkódással 
szállították a kőszegi kórházba. 

A legmodernebb, tartós 

gépondolálás 
(Dauerwe l len ) 

GÜNDERT-nél 
ELITE kávéház mel let t . 

U j tagdí j rendszer a KSE nél. 
Jj kedvezményeket léptetett életbe a 
KSE. Aki havonta kiváltja egy pengős 
pártoló jegyét, minden KSE versenyre 
díjtalanul mehet be. Ez a kedvezmény 
igen nagy, mert hisz ép ez évadban 
nincs és nem lesz egyetlen olyan 
vasárnap sem, ahol ne lenne valami-
yen sport atrakció. Aki pedig féléven-
ként kiváltja 2 pengős tagdijjegyét, 
szintén nagy kedvezményben részesül, 
mert ha elhozza ezen lefizetését iga-
zoló tagsági jegyét, akkor bajnoki 
versenyeken állóhellyel ülőhelyet fog-
aikat el, diákjeggyel pedig állóhelyet 
oglalhat el. (Ez megfelel 50%-os 
kedvezménynek). Jegyek Főtér 10. sz. 
alatt állandóan kaphatók. 
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4. Kőszeg és \ ideke 1934. szeptember 9. 

Budapestre utazók figyelmébe 
:aj*nljuv a HÜNöAfi lA GÓZ . KÁD 
FÜROÓ es Vizgyógyhrtézetet (VII 
Dohány utca 44) mint a főváros leg 
olcsóbb és a pályaudvarokhoz legkö 
zelebb ftkvő fürdőjét. Itt rwggtl 5 
órakor nyitnak, ugy hogy a hajnal 
vonatokkal Pestre érkezők egyenesen 
oda mehetnek, ahol flrdés után a 
tágas pihenőben magokat kialudva 
járhatnak -dolgaik után. GAz- és kád 
fürdő ara P 1—, kiüolga'.asi díj csak 
10 frlMkr. 

Te le fon Kőszeg és Crepreg 
kőzö t t . A Nemzeti Egvseg kószc 
szervezete kérést intezett a soproni 
postaigazgatósághoz, ho<y építsek ki 
a Kőszeg és C*rpreg közötti közvtt 
Un telefonvonalat. Ez annal is köny 
nyebb, mert Csepreg és Horvatzsidany 
között már megvan az összekötetés 
és igy csak a Kőszeg—Horvatzsidlnyi 
szakasz kiépítése lenne hátra. Most 
válasz érkezett a postaigazgatóságtól, 
amelyben közlik, hogy a kérési tár-
gyalás alá veszik. Regi óhaj válni 
ezzel valóra, mert Kőszegről csak 
Szombathelyen át lehetett kapcsolás' 
kapni egyébb vidékekre es ha elrom-
lott a vezeték a telefonösszeköttetés 
is szünetelt. Ezen a bajon igyekezett 
segíteni a N E. és remeny van arra, 
hogy a közeljövőben már Csipregen 
át is kaphatunic kapcsolást az ország 
telefonállomásaival. 

Bet i l to t t magyar egyesület 
Pulyán. Felsőpulyan az osztrák ható* 
ság betiltotta a Délibáb nevü legény 
egyesület működését. A következő 
indoklással: „A fehőpulyai járási fő 
nöksée megállapította, hogy a fent 
nevezett egylet 1933. augusztus 6-áa 
a soproni 18 as honved gyalogezred 
hősi emlekművén testületileg és egyen 
ruhában részt vett, továbbá «gy dal 
ünnepélyen Pertsznyén szerepelt • Az 
e*et különösen azért furcsa, mivel 
manapság ugy tudjuk tényleg lehet 
beszélni „osztrák magyar" barátságról 
Felhívjuk az ilietékes osztrák körök 
figyelmét ezen esetre abban a remény-
bea. hogv a barátság gyakorlatban is 
fenn áll. Ha eddig ezen intézkedéseivel 
Kuczinszky közbiztonsági igazgató ur 
éppen az ellenkezőjéről győzött Is meg 
bennünket. 

Levágott ember fej a csepregi 
országúton. Remes: vasárnap délután 
terjedt el a hir, hogy eddig még is 
meretlen nevü tejeskocsis papírcso-
magot talált az uton. Kibontotta. Es 
óh borzalom egy levagot emberfő 
meredt a halaira rémült kocsisra, 
ljjedtehen szekérre pattant es meghozta 
Kőszegre a „hirt" : a peresznyei erdőór 
véres feie ott hever az országúton. 
Érdeklődtünk t borzalmas „bűntényt 
után a rendórsegrfn, a csendőrségen 
a főszolgabírói hivatalban a városba 
zán, az errdmény: egy jó kifvjlett 
„kacsa* . . . 

Kipergetett és kimagozott 
vadrózsabogyó (Hetscherli) 
leki'íirfözésre minden mennyiség-
ben kapható per 1 kg. 20 filléres 
árban. 

Kőszegi Fenyőmagpergető. 
Sportkülönvonat indítását vett* 

tervbe s7"ptember 23 ára Szombat-
helyre a KSE. Bővebbet jövő szá-
munkban. 

Kiadó lakás. 
Nagycsömötén 3 szobás lakás 

azonnalra kiadó. — Érdeklődni Uhet 
Nagycsömöte 55. sxám alat t . 

A' IMRE-villa 
november l-re kiadó. 

Kőszeg—'Tapolca 4 : 0 ( 2 : 0 ) 
Egész nap eseft az eső vigasztalatlanui 
A hangulat nagyon november vég 
volt, amikor a sáros mély talajra kivu 
tottak a csapitok. A folytonosan sze 
metelő cső dacára h vagy 300 főnyi 
drukkerhad mégis felvonult. A mér 
közés igazolta azokat, akik a pápa 
vereséget teljesen irreálisnak tartották, 
mert ezen megint láthattuk, hogy a 
rendkívül nehéz talaj dacára a KSE 
tud, ha aknr. A jél játszó és szívósan 
védekező TIAC-al szemben állandó 
nagyon erős fölényben voK a KSE 
\ csatárok szebbnél szebb helyzeteket 
dolgoztak ki s a mérkőzés lefolyása 
alapján egy sokkal nagyobb gólarányu 
győzelem is reális lett volna. A mér 
kőzés eredményének értékét nagyban 
emeli azon tény, hogy Tapolca ezidcig 
mindig teljesen egyenrangú ellenfel 
volt s a KSE n«k ha sikerült a TIAC 
ot legyeznie, ez eddig legfeljebb 1 2 
gólkülömbséggel történt meg. E győ 
zelemmel a tabella utolsó előtti he 
yéről az 5-re jött fel a KSE. 

Molnárné a vasmegyei eröl ista 
második helyén. Molná-né résztwtt 
a szombathelyi ünnepi hét versenyein, 
nol megrendezték a vasmegyei bajnok 
ságot. Bejutott a döntőbe, itt Horváth-
néval az eddigi bajnokkal került össze, 
aki bár most játszotta ki legjobb tor-
náját, a küzdelemben majdnem alui 
maradt, mtrt csak balszerencse ütötte 
el Molnárnét a győzelemtől és az első 
helytől. Ezt igazolja az eredmény 6 8, 
6 : 8 as vereség. 

Közgyűlés. A KSE jövő vasárnr.p 
délelőtt I I órakor tartja a városháza 
közgyűlési termében 22-ik évi rendes 
közgyűlését, amelyre ezúton hivja meg 
tagjait és a sportbarátokat. Ugyanakkor 
és ugyanott osztják ki a teniszbajnok-
ság győzteseinek az okmányokat. 

A kőszegi teniszbajnokságok 
néháay döatőjét részben a rossz idö-
árés m!att, részben egyes versenyzők 
gyengélkedése folytán mé* mindig 
nem lehetett lebonyolliani. A végleges 
tredméayskről ezert jövő számunkban 
számolunk be. A döntő számokat ked-
den délután játszák 

Teniszverseny Kőszeg és 
Szentgot thárd közöt t lesz szeptem-
ber 8-án Kőszegen. Nagy érdeklődés 
előzi meg a találkozót. 

A kőszegi nagy „o ld -boy " 
csata egyéb sport látványosságokká) 
október 7-én lesz városunkban meg 
rendezve. 

Úszóverseny. A soproni Pannónia 
Dunántul legjobb uszógárdája ajánl-
kozott, ho. y 8 án vagy 9-én feljönnek 
Kőszegre nagys abásu uvóvtrsenyie. 
A nagyon hidegre fordult idójárá< 
miatt azonban a KSE azzal mondotta 
ie e versenyt, hogy amennyiben 16 ára 
megjavul az idő es kissé felmelegszik 
i különben is hűvös Gyöngyös, akkoi 
örömmel látja e napon Kőszegen a 
soproii uszógárdát. 

Vasárnap Sárvárra utazik a 
KSE bajnoki mérkőzésre. Sárvárról 
még egy alkalommal sem siksrült el-
hozni a bajnoki pontokat, reméljük, 
hogy a K S t derék gárdája kellemes 
meglepetésben részesíti híveit. Kísérők 
jelentkezhetnek a clubhelyiségben, dr. 
Valentnél vagy a Főtér 10. sz. üzlet-
ben Imrénél. 

Serlegmérkőzések. 8-án KSE 
Ágyteritőgyár és Nemezgyár csapatai 
vívják meg nagy harcukat, 9 én pedig 
a Törekvés játszik a csepregiekfcel. 

A ser legbajnokság ál lása 
Résztvevő c»a- | M | 

patok sorrendje: j % g 

1. Törekvés . . . 6 
2. Csepregi SE . 6 
8. Agyt«ritögvár . 3 
4 Büki TK . . . 5 
5. Neinetgyár . . 6 
6. Sopronióvó . . 4 

% 
1 

3 2 1 14 
3 1 1 13 
2 1 
2 — 

2 8 
8 7 

2 — 3 10 
1 — 3 5 

l a <* 
x 
7 
9 
4 
9 

15 
15 

A f i *£yk»n l í s«1 Zr tay i To rna 
Egytaít szeptember tói szeptember 
9-ig berárrórtg orszagfrs tenisz-
versenyt rendez. 

Hivatalos rovat, 
<•81 -1934 Felhívom az érde 

kelítk f igye im^t *rm, toogy Cso rna 
kézség eKiljáró ságfánál *rfu«n ti köz 
>ég az egyenáram áramtermelésről 

váltó áramra tért át , nagyszárra egyen-

áram ipari és etjyéb motorok kaphatók. 

Sághy Gyula kőszegi laVosnak 
lemondása tölvtar. a hercegi reten 
megür«-s^d tt OFB vagyonváltságos 
házhelyre igénylést hirdetek. Feihivonv 
irindazokat, akik ezen házhelyre igény'; 
tartanak, érdekességük igazolása m J 
lett f. évi szeptember hó 20 ig jelent 
kezztnek a városháza 21. sz. szobá 
jában a hivatalos órák alatt. A ház 
hely juttatása kérdésében az arra való 
erd-jTieseég figyelembe vételével a 
Vasvármegye közig, bizottságának 
gazdisá^i albizottsága fog dönteni. 

A hadirokkantak és hadigondo-
zottak ellátásáról szóló törvény azon 
rendelkezéseink ismertetésére, melyek 
a kereskedelmi tarsaságok, üzemek 
stb. munkásfelfogadisára és a hadi 
gondozottaknak ezzel kapcsolatban 
nyújtott kedvezményekre vonatkoznak, 
végül pedig az érdekelt munkásság 
összeírása céljából a hadigondozotta-
kat folyó évi szeptember hó l t i in 
vasárnap délelőtt 11 órá a a város-
háza közgyűlési termeben tartandó 
értekezletre ezennel meghívom. 

dr. v i téz Nagy Mik lós 
polgármester h. 

Ipartestületi közlemények. 
Felhívom a testület tagjainak fi-

yelmét arra, hogy a kisipari hitel 
iícció fel lett emelve. Az igénybevevők 
az ipartestületnél nyerhetnek felvilá-
gosítást. 

Ipar testü let i elnökség. 

J / e m j j l - f i j u n k a *%a 

j t ö ü a - Á Á l í - i M , ó s u i - Á á É - i o í ^ 

Villám Ördöngös 
10 f 6 f. 

Homorú köszörülés. 
Kiváló acél. Tartós él. 

Vadásztö l ténygyár . 

Budapesten 
l e g o l c s ó b b és a 

pályaudvarokhoz 
közel fekszik a 

Hungária 
gőz, kádfürdő és 
vizgyógyintézet 
(VII., Dohány-utca 44.)] 

Nyitás: reggel 5 órakor. 
- és kádfürdő ára P1 — 

Kiszolgálási dij csak 10 fillér. 

i . I S X j j 
JBIOSKOP 

Köszönetnyi lvánítás. 
Mindazoknak, kik drága jó 

férjem, apánk, nagyapa, após és 
rokon 

Dreisziger Ferenc 
elhunyta alkalmából részvétükkel, 
koszorú és virágadományokkal 
fájdalmunkat enyhítették, különö-
sen az Ipartestületnek, valamint 
a koporsót vivő szaktársaknak, 
— és mindizoknak, akik örök 
nyugvó helyére kisértek, ezúton 
mondunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1934 szept. 5. 
özv. Dreisz iger Ferencné 

és a Pálmy család. 

2 K T B O Í 
H A N Q O Sj 

M O Z I 

7 Szombat (ünnep), s /ept . 8 . : 

Sorsok a fergetegben 
Bertram Milhauser regénye után 
8 felvonásban, a fősterepben : 

Barbara Stanwick. 

Hangos kisérőműsor. 

Vasárnap szept. 9 . : 

A nagyhercegnő 
(Grossförst ln A lexandra) 

Hans S-issmmn filmregénye 10 
felvonásban. — a főszerepben: 
Jeri tza Mária. Leo Slezák, 
Paul Har tman, Szőke Szakál l . 

Hangos kisérőműsor. 

>r * ^ r » ^ r • ^ r « 

Tőkeerős, országosan szervezett nagyjövőjü szövetkezet, Magyar-
ország minden városában kirendeltsegeket kiván felállítani. Ezek ve-
zetésére fiókigazgató cimmsl keresztény megbízható urakat keres, kik 
mtglelelő kereskedelmi érzékkel rendelkeznek és 300 —500 pengő 
üzletresz jegyzést vállalnak. 

Ügykör: 
Ipar i osz tá ly : közmunkák, magánmunkák elvégzése, ipari hitel stb. 
Mezőgazdasági osz tá ly : Termékeket vesz, elad értékesít stb 
Á r u o s z t á l y : Magyarország 30 gyáripari üzemének erszágos kép-

viselete (mindennemű cikkek). 
Hi te losz tá ly : Kölcsönök folyósítása, jelzálog stb. 
Biztosí tási osztály. Telek, fö ldb i r tok értékesítés stb. 

Megfelelés esetén lerakatot létesítünk. Bankösszeköttetés. Csakis 
k * *o l y , minden információt kibíró urak ajánlatát kérjük. 

Cim a kiadóban. 

— Nyomatott Rónai Prigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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