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Nyaralás és 

idegenforgalom. 
irta: vitéz Nagy Mik lós polgármester. 

A nyaralási akc ió v á rosunkban 

niár évtizedek óta folyik. Voltak 

esztendők, i r ikor r endk ivü l é lénkké 

alakult. Kü l önösen a h ábo r ú alait 

és közvetlen u t ána , m ikor a kül-

föld felkeresése nehézségekbe üt-

között. Va lu tár is okokbó l ez év-

ben is igy a laku l a helyzet. Ép-

pen ezért m inden igyekezete a 

városnak ezt a helyzetet a maga 

javára k i aknázn i . A budapest i 

nemzetközi vásá ron , a szesedi 

iparvasáron, a debreceni iparki-

állitáson megjelent és megje len ik 

a varos nyaralás i propagandájá-

val Kőszegi Józse f ny. rendőr-

kapitány. aki ezt a mozga lma t 

évtizedekkel ezelőtt a turista-

egylet kebelében megindí tot ta , 

most is fürge b u z g a l o m m a l szol 

gálja a városnak ezt a fontos 

gazdasági érdekét. — E z évben 

még újsághirdetéssel is h í v j uk 

fel a nyara ló k ö zönség f igyelmét 

városunkra. E lőre lá tha tó lag ez 

évben é lénkebb érdeklődés fog 

mutatkozni. 

Ez késztet arra, hogy hivatal 

ból mar e lőbb megtör tén t fel 

hiváson felül még e sorok u t j án 

is felkérjem a l akásk iadóka t , és 

azokat is, akik eddig nem fog 

lalkoztak i lyennel , segítsék meg 

ezt a mozga lma t t ámoga t ásukka l . 

A maguk és a város j avára . 

Jelentse be m i ndenk i k i adó 

lakását, szobá já t , v i l l á já t , nélkü-

lözhető férőhelyét, de okvet lenü l 

az árnak a megje lö lésével . 

Az idegenforgalmi h ivata l csak 

igy szolgálhat ja ki a jelentkező-

ket. akik személyesen vagy le-

vélben ismertetik i gényüke t . 

Ezért az árakat á l lap í tsák meg 

a viszonyoknak megfelelően, de 

mérsékelten. Ne legyenek tul-

követelők. Ma j d ha egyszer oly 

annyira keresett lesz v á rosunk , 

hogy több lesz a kereslet m in t a 

kínálat, akkor az árak ö nmag á t ó l 

emelkedő i rányt ho znak . 

Mérsékelt árakka l és mindenre 

kiterjedő e lőzékenységgel és fi-

gyelmességgel kell a nyara lókat 

idecsábitgatni, ideszoktatni , váro-

sunkat velük megszerettetni. A 

Külföld is igy vonzot ta m a g á h o z 
a nyaralókat, az idegenek láto-

gatását. 

A hivatalos felhívás nem hozta 

meg a kielégítő lakásjegyzeket 

E né lkü l pedig nem lehet ered 

ménves es gyors intézkedést el 

érni. 

Azért nyomatékosan arra 

kérem a lakósságot, hogy 

haladéktalanul jelentse be 

mindenki nyaralókat befő 

gadó szándékát. Minél többet 

bejelentenek, annál nagyobb 

idegenforgalmat fogunk el-

érni. 
Az idegenforgalom fokozására 

dr. Gyöngyö s Endre és vi téz 

Szabadváry fejtenek ki nagy te 

vékenységet ünnepélyek rendezé-

sével, egyesületek megh ívásáva l 

csoportos megje lenők kalauzola-

sával . Nagy óbba ránvu és egy 

napná l tovább tartó i lyenek szin-

tén nem né lkü lözhet ik a lakosság 

j ó aka r a t ú t ámogatásá t . H a ilyen-

kor vendégek e lszá l lásolására van 

szükség , kérem, segítsék meg őket 

ebben is, hogy vá rosunk vendég-

szeretete hírnevessé vál jék min-

denütt . 

A nyaralás- és idegenforgalom 

lelkes felkarolása és t ámogatása 

erős biztatással van az á l l andó 

letelepedésre is. Nagyobb lesz az 

éves lakások u t án i kereslet, emel 

kedni fog a háztelekérték, az 

építkezésre va ló ha j l andóság és 

ez haszná ra lesz minden foglal-

kozás i ágnak . 

Felkérem a szá l lodásokat és 

vendéglősöket , hogy az idegenek 

el látásaban és kielégítésében a 

l egmesszebbmenőbb előzékeny-

séget és gondosságot tanúsí tsák 

Gondo l j a nak arra, hogy akkor 

lesz n agyobb mérvben hasznot-

hozó a z ő f á radozásuk , ha a 

megelégedettek tömegesebben ke-

resik fel. Ennek az elérését j ó l 

meg kall a lapozn i . És ha csak is-

kolás gyermekekrő l is van eseten-

kint szó, akik nem sokat köl tenek, 

a j ó hírnevet mégis szertehordják 

az országban . Ne csak a má r a , 

a j ö v ő r e gondo l j anak . 

M i n d n y á j u n k n a k együt t kell 

odatörekedni , hogy városunk köz-

kedveltté legyen. Most van ennek 

az ideje, m időn a nyara lás és 

szórakozta tó u tazás a l ta lános 

vágya , nélkülözhetet len üdü lése , a 

lázas munkab í r á s ho z va ló testi 

felfrissülésnek megszerzése az 

emberiseg életrendjében minden 

évben igény lő szükséglete lett. 

H I R E K . 
A po lgármester lapunkban még 

n e m irt újságcikket. Csak a hivatalo 
rovatban szerepel. Mai számunkban 
n e m ebben fordul a közönséghez 
tianem a nyaralas sikeres intézése 
éidekében irta a lap élén közölt cikket 
figyelmeztetését és mi teljes megértésse 
ajánljuk mindazoknak a figyelmébe 
akiket illet. 

Németh Imre orsz, gyül . kép 
viselő hétfőn utazott el. Iit tartózko 
dása alatt 122 látogatóját fogadta a 
kerületből és a városból. Hétfőn el-
késetten a kőszegpaiyi urodalo n 
alkalmazottaiból i6 főnyi küidö tség 
xereste, hog) szomorú helyzetükben 
pártfogást kérjen és igy a Nemzeti 
Et>ség vezetősége foglalta jegyző-
könyvbe sérelmeit. 

A kereszt iáró napokon , hétfőn, 
kedden es szerdán az!egyházi körme 
neteket a hivők és tanuló ifjúság nagy 
sz imu részvételével Kincs István pre-
latusplebanos vezetésével tartották 
meg. 

AldozócsQtör tökön , a konfirmá-
ció magasztos ünnepén a délelőtti 
iWniisztelet után 16 fiú és 13 leány 
vett részt az első gyónáson és lítva 
csorán az evang. templomban. Weisz 
Vilmos ev. lelkész mélyen a szivre és 
lélekre ható beszédet intézett a fiatal 
konfirmandusokhoz. 

Névmagya ros í t á s Sáphütl Zoltán 
és István, követve a többi családtagok 
példáját, vezetéknevüket belügyminisz-
teri engedéllyel »Serényi"-re változ 
tatták. 

Németh Imre országgyűlési kép-
viselőnk e héter. ismét felszólalt a 
képviselőházban a költségvetésnek a 
kereskedelmi mínszteri tárcájánál. Az 
idegenforgalom nemzetgazdasági fon-
tosságáról beszélt, kimutatva azt, hogy 
mióta külföldön csökkentést észlelnek, 
addig Magyarországon feltűnően emel 
kedett és kérte az idigenforgalmi 
propaganda további fejlesztését. 

Egyhá zmegye i ka to l i kus nagy-
gyű lés t szándékoznak rendezni váro-
sunkban az Actio Catolica vezető 
tagjai, melyre neves katolikus szóno-
kok és Csekonics Iván gróf is meg 
tiivást kaptak. 

A kato l ikus h i t község tanácsa 
mult vasárnap ülést tartott a folyó 
ügyek elintézésére. Bejelentették a 
katolikus ifjúság cserkész csapatának 
a megalakulását és a Szt. Család 
Otthon ügynek mibenállását. Az ülésen 
résztvett dr. vitéz Nagy Miklós pol-
gármester is, akit a tanácsülés elnöke 
megválasztása alkalmából szíves sza-
vakkal köszöntött. — A temetői rend-
artást illetőleg is határoztak és figyel 
írébe ajánlja az erdekeit közönségnek 
í̂ogy ezen kifüggesztett hirdetményen 
oglaltakat szigorúan betartsa. 

To rna ünnepé ly . A bencés gim-
názium ma vasárnap d.u. pontosan 4 
órai kezdettel tartja évzáró torna 
ünnepéiyét. Belépődíj nincs, a részletes 
műsor kötelező megváltása 40 fillér. 

„Honszeretet" cimen a főváros-
ban mar régebben létező hazafias 
szervezet a reformnemzedék leglelke-
sebb előmozdítója. Ennek alelnöke 
Nemeth I-nre képviselőnk. Kíséretében 
volt vezető tagokkal és helybeli meg-
ír voltakkal mult vasárnip ülést tartott 
! városházán és ismertette a szerve-
zet h jvédő céljait. Laurencv Vilmos 
műegyetemi tanár elnököl' -s ő kérte 
fel vitéz Szabadváry Ferer c t a vas-
megyei szervezet vezetésért Ki a meg-
bízást elfogadta. Értékes hozzászólást 
hallottak Temesváry László külkeres-
kedelmi főtisztviselőtő', Palóczy-Hor-
váth Lijos, a MTI belmunkatársától, 
Kovács Béla választmányi tagtól, kik-
nek izzó beszédei mé'y hatást keltet-
ek A taggyüjtés meghívás utján tör-

ténik. 

Honvéde ink e z rednap j a . A 
"n. kir. „Mátyás király" 5. honvéd 
gyalogezred helybeli zászlóalja nagy-
nevű királyának hódolva ez évben is 
ünnepélyes keretek között ünnepelte 
meg ezrednapját. Pénteken este a vá-
rosi zenekar közreműködésével fáklyás 
felvonulást tartott. — A felvonulás az 
állomásparancsnok, a városháza és 
végül a zászlóaljparancsnok lakása elé 
vonult, ahol a zenekar hangverseny-
zett. A főtéren a zászlóalj kürtösei 
dhztakarodót fújtak. Tegnap délelőtt 
a róm. kat. és protestáns istentiszte-
letek voltak, amelyen a város előkelő-
ségei közül számosan megjelentek. 
Ezt diszkivonulás követte, majd pedi? 
a zászlóalj egy tisztje a nap jelentő-
ségét méltatta. — Délben a zászlóalj 
tiszti étkezdéjében ünnepi ebéd volt, 
melyen a város és hivatalok vezetői 
vettek rész. Délután a sporttéren lab-
darugó mérkőzés és sportmutatványok 
voltak. 

A ka th . j ó t é kony Nőegy le t 
ulius első vasárnapján a Bálházban 
certimulatságot rendez. 

Lapunk m i nden kö zé rdekű ügy-
ben teljes készséggel áll a közönség, 
de különösen a testületek és egyesít-
etek rendelkezésére, sőt kérjük is, 

hogy mindenről, hol a szerkesztőség-
nek nincs alkalma az ügyet megis-
merni, abban részt venni, hogy leírással, 
vagy jegyzőkönyvi kivonattal juttassák 
el hozzánk a nagy nyilvánosság elé 
tartozó közölni valókat. Csupán annyit 
tartunk fenn magunknak, hogy a túl-
hosszura nyúló beküldJJttet saját mér-
egelésünk szerint megrövidítsük, mivel 

a lapnak annyi sokat kell egy hét 
efolyásáról felölelnie, hogy mindennek 

a számára csak ugy tud helyet szorítani 
is ez a közönség érdeke is, ha a 
íiradás nem apró részletekre kiterjedő 
ianem tömör rövidséggel hozza a 
közérdekű tudnivalókat. 

Mul t s z á m u n k b ó l k i szoru l t 
sok aktuális helyi és egyébb híradás, 
mert országgyűlési képviselőnk egész 
beszédének a közlése sok helyet fog-
alt el és nyomdánk mostani nagy 
elfoglaltsága miatt mellékletet nem 
adhatott. E híreket részben pótoljuk, 
az elmaradottakért pedig olvasókö-
zönségünk szives elnézését kérjük. 
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Ének l ő i f j úság cimen rerdeztt' 
országos jelentősegü da:-hangverseny 
re eljöttek budapesti, győri, pápai es 
kajdi ifjúsági énekkarok és az itteni 
tkkel előadták a mult számunkban 
közölt műsort. Solymoss Vendel fő-
gimnáziumi igazgató és Baranyay 
Gyula zenetanár állották a rendezés 
élén és a hangverseny fényes sikerű 

.lefolyasa tanúságot tett az ő gondos 
szakavatott n.ur kájukról. Az enekka 
rok előadásaiban reszt vettek meg 
Pungor Máté, Fodor Kálmán, Enyedy 
JÓ2sef, Szabó Ludovica, Lengyel Gyula 
Kertai János és Sztojanovits Adnenre. 
A leghatásosabb együttes kar Rákóczi 
kesergőjenek előadasánal Mohr Jeni 
zongoratanár latta el a kíséretet. A 
kitűnő előadásokban az egész ország 
ban gyönyörködhettek a rádió utján 
A közreműködők sorában volt Németh 
Imre crszággyülési képviselőnk is aki 
Kőszeg város imertetesét mondta 
rádióba. A nagyobb anyagi siker 
megérdemelt nagy zenei teljesítmény 
rendezeseben vitéz Nagy Miklós pol-
gármester, vitéz Szabadváry Ferenc és 
dr. Gyöngyös Érdre tarusitottak nagy 
tuzgalmat és mert a város országos 
érdeket előmozdító fáradozásuk teljes 
sikerenek meghiúsítását nemcsak a 
rossz időjárásban, hanem a helyi kö 
zönség tüntető elmaradásában látják, 
kedvűket vesztettek hasonló rendezé-
sekben való részvételhez. Pedig kár. 
Nemcsak a szerelmet nem lehet erő 
szakolni, a nyilvános rendezesek si 
keret sem. Aki e téren tapasztalatok-
kal rendelkezik, jól tudja, hogy néha 
bizony a legjobb, Wgerdemesebb tö 
rekvés nem talíil kivínatos megértésre. 
Nagyon gyakran csak olyan sorsjegy 
a társadalomra alapitett kockazatban, 
melynél csak „mir.den második nyei". 
Majd a ..násodik" rendezésnél kien 
gesztelődnek. 

A hősök em lékünnepe ez évber 
is a szokásos ünnepelyes keretben 
folyt le a hősök kapujánal, hol a ka-
tonaság, a frontharcosok, a városi 
hatósag, az intézmenyek es a város 
közönségé nagy szamban gyülekezett 

A Concordia a nemzeti imával nyi 
totta meg az ünnepelyt, azután dr. 
Stur Lajos ügyvéd, frontharcos forma-
ruhában jelent meg a szónoki emel 
vényen es nagyon szépen felépített, 
az élet közvetlenségét kidomborító 
beszédben méltatta a nap jelentőségét 
és emlekezett meg az elhunyt bajtár 
sakrói. Ezt követte az emlékmű már 
ványtabláinak megkoszorúzása, majd 
a Szózat leiekemelő hangja, utána 
pedig a kivonult testületek tisztelgő 
elvonulasa. A vasúton étkezett ven 
dégek éppen csak a végére jutottak 
el es sajnálták, hogy érkezésüket be 
nem vártak. Hat ebben igazuk is van. 
Az ünnepélyt fél ólával későbben is 
kezdhettek volna. 

Frontharcosok I Junius 5-én, 

szerdán este Víg kor bajtársi össze 

jövetel a Bálhazban. Elnökség. 

Mada r a k és fák nap ja , cser 

készava t ás . Az áll. tanitókepző-inté-
zet es a vele kapcsolatos gyakorló e-
lemi iskola május hó 28-án, kedden 
d. u. 3 órakor rendezte meg a mada-
tak es iák napját az Andalgó tisztásán. 
A kicsinyek ünnepségét Magyari Ferenc 
gyak. isk. tanitó, a ta^ 'ójelöltekét Bog-
nár Gyula tanar rendezte. A hangula-
tos mősort beszedek, szavalatok és 
enekszamok alkottak. Ugyanekkor a-
valtak tel az intezet IV. Bela cserkész-
csapatának 11 új tagját es a gyakor-
lo-iskola 12 cserkészapródjat. Gonda 
Celesztin bencéstanár, cserkészkerületi 
kiküldölt vezette az ünnepélyes avatást, 
aki beszedeben a termeszei szereteté 
re buzdiioua a cserkészeket. Zoltán 
Géza igazgató befejező beszédében a 
csetkészerenyek lelkes gyakorlására 
hívta fel az ifjúság figyelmet. 

A kőszegi leventék szép győ 
zelmet arattak a Szombathelyen meg 
ártott vasmegyei levente lőverseny^n, 
megnyervén Vasvármegye levente 5 ös 
céllövő csapat bajnokságát. A csapat 
•agjai: Schumeth István, Tarnai Vilmos, 
Varga Ferenc, Kvasznyovszky Alajos 
es Hochecker János, akik közül 4-en 
az egyeni versenyben is értékes tisz-
teletdijakat ny ertek. Nagy József főók 
tató az oktatók versenyében 4 ik 
helyezést éri el dacára balsikereinek 
Az elért eredmeny alapján a mai ke 
rületi versenyen, Nagy kanizsán és f 
hó lö án Budapesten az országos 
versenyen is városunk leventéi kép 
viselik a megyet es nagy bizakodással 
tekintenek a nagyjelentőségű versenyek 
elé. Az elért eredmény a város által 
létesített kiváló lőtér megépítésének 
köszönhető. 

Idegenforga lmi nagy napunkat 
melyet heteken át annyi sok gonddal 
előkészítettek és országos jelentőségű 
eseménnyé válhatott volna, elmosta az 
eső. Két filléres vonat érkezett, mind-
egyik sok száz vendéggel és örömteli 
ifjúsággal, a rendezőségnek csak arra 
irányult a gondja, hogy védőtető alá 
hozza mindnyájukat. S hiábavaló volt 
a Jurisich vár udvarában a hatalmas 
emelvény megépítése. A nagyszabású 
daloshangverseny az „éneklő ifjúság* 
a Szt. Dömésrend vendégszeretetért 
szorult, hol maga az ifjúság foglalt e' 
majd minden helyet. Ezt meg is 
tehette, mert a helyi közönség nen 
tolongott e hangversenyre. Pedig ugy 
illet volnaavi ndégek iránti figyelemből 
Ilyen országos jelentőségű, a városi 
propagaló rendezésnél ott kell lenni 
a helyi társadalomnak is. Ez is tartozik 
a sokat hangoztatott vendegsztretethez 
Ha nemi áldozatba is kerül, ettől nem 
szabad visszariadni, mert ei. szolgálj, 
a város összes erkölcsi és anyagi 
erdekeit. Állandó nagy idegenforgalmai 
csak igy lehel megalapozni. 

Jutányosán szerel Kratochwill 
Győző Rádió és Villamossági 
vallalkozó. 

A Gyümö lcs terme lők Egyeaü 
lete Aldozócsütörtökön tartotta köz-
gyűlését Wachter Gyula elnökletével. 
Sajnálattal jelentette vitéz Nagy Miklós 
polgármester lemondását az elnöki 
tisztségről, mert ezt állásával össze-
férhetetlennek tartja. Az elnökválasz 
tást a jövő közgyűlésre halasztották. 
Az evi jelentesek tudomásvétele után 
felszólalt id Roth Jenő a vértetüt 
pusztító darazsak ügyében, melyeket 
ő terjesztett el a városban. Elisme 
ressel megállapították, hogy ez nagy 
hasznára van a gyümölcstermelőknek 
és további terjesztése kívánatos. Fel 
szólalt még Jagits József oki. kert 
gazda és a gyümölcsértékesítést a 
„Hangya" Szövetkezetre ajánlja bizni 
és ennek a bevonását a város által 
letesitendő törzsgyümölcsös fásítása 
alkalmával is. A közgyűlés elhatározta, 
hogy ez évben is rendez gyümölcs-
kiállítást. 

A Hörman fo r r ásná l a Kárpát-
egyesület által épülő turista szállónak 
ünnepélyes alapkőletételét elhalasz-
tották junius 16-ára, mivel a köz-
ponti vezérferfiak a mai napon aka 
dályozva voltak a megjelenésben és 
pünkösdkor a szombathelyi osztály 
kirándulást tűzött ki Ausztriába. 

A h im lőo l t ás ra vonatkozólag 
már megjelent egy városi hivatalos 
rendelet, azonban a közönség nagyon 
közönbösen fogja fel a fontos dolgot, 
mert a mult vasárnap csak néhányan 
jelentkeztek — talán mert esett az eső? 

Egyébként utalunk a hivatalos ro-
vatban megjelent hirdetményre. Ma 
van az utólsó oltónap. 

A j ák l apátot , Wenkheim Frigyes 
grófot a pápa őszentsége prelátussá 
nevezte ki. 

Kőszeg a szegedi k iá l l í t áson 

A budapesti nemzetközi vasáron, rr int 
már közöltük, vetített képek bemuta 
tásával csinálták meg ezúttal a propa 
gandát. de ez, sajnos, nem vált be 
Nem is rendezték ugy. hogy érvénye, 
sülhetett volna. A város képviselete 
azáltal igyekezett az eredményt elő-
mozdítani, hogy valahányszor a kő 
szegi képek sorozatának a vetítése 
-orra került, a bemutatást magyarazó 
szöveggel kisérte és a város ismertető 
ny omtatványok terjesztését igy fokozta. 
A szegedi iparkiállitáson a varos színes 
képeiből összeállított tabló van ki-
állítva és egy szegedi leányka oszto 
gatja az uri közönségnek a város 
ismertető nyomtatványokat. A kiállítás 
ünnepélyes megnyitását Bornemissza 
Géza kereskedelmi miniszter végezte 
aki kőrútjában megelégedéssel néztt 
városunk képeit es az őt kísérők előtt 
igen előnyösen nyilatkozott Kőszegről 
mint nyaralóhelyről és érdekes város 
ról. — Ugyanezt a képtablót elküldi 
a város a debreceni iparkiállitásra is, 
mely junius 0—16. közötti időben 
lesz, a vidéki kiállítások eddigi mére 
teit felülmúló arányokban, amihez a 
nagyerdő területe és modern környe 
zete nagyban hozzájárul. 

A gyors i r ó t an fo lyam befejezése 
felé köze'edik. Pünkösdkor vagy kö 
vetkező nap lesz a nyilvános vizsga 
központi kiküldölt előtt. Ha elegen 
jelentkeznek, az iskolaév vége után 
uj tanfolyam nyilik. 

A KSE t ombo l á r a nagyban 
folynak az előkészületek. Az értéke 
sebbnél értékesebb tárgyak, amelyeket 
már a multheti számunkban felsorol-
tunk a takarékpénztári épület egyik 
üzlethelyiségében van kiállítva, hol sok 
nézője van. A sorsjegyek nagy része 
már elkelt és igy aki még beakarja 
magát soroztatni a ..szerencsés nye 
rők" közé igyekeznie kell, hogy ide 
jébtn beszerezzen ilyet. A tombola 
játék főbb szabályai a következők: 
Temó-nyereményre az tarthat igényt, 
akinek tombola jegye bármelyik víz 
szintessorában három szám lett kihúzva 
(v)uaternó nyereményt az nyer, akinek 
legyén négy szám lett kihúzva egy 
sorban. Quinternó nyeremény az kap, 
akinek jegyén mind az öt szám let; 
kihúzva egy sorban. Végül: tombola 
nyereményt az kap, akinek jegyen 
mind a tizenöt számjegy ki lett húzva. 
Ezen szerencsés esetben a jegy tulaj 
donosa azonnal jelentkezzék, nehogy 
a következő percekben másvalaki 
megelőzze, mert tombola nyeremények 
csak addig lesznek nyerhetők, amig a 
kb. l'OO nyereménytárgy el nem fogyott. 
— Megjegyezzük, hogy a tombolajáték 
lefolyása a legszigorúbb hatósági 
ellenőrzés mellett történik. Tombola 
jegyek csak a játék megkezdéséig 
vásárolhatók, az ezután el nem adott 
jegyek a játék megkezdése előtt ható-
ságilag megsemmisíttetnek. 

Az inségsegélyt ez évre az 
eddigi 3000 pengőről 4000 pengőre 
emelte a belügyminiszter képviselőnk 
közbenjárására. Igy az ezzel járó út-
építési teljesítményeket az eddiginél 
nagyobb területre kiterjedőleg végez 
hetik. 

A városi h i n tó lova l a hősök 
ünnepének idején, azt majdnem na-
gyon kellemetlen emlékkel toldottak 
meg. A vasútról jövet a Király-uton 
autók zajától megbokrosodva vesze-
delmes iramban száguldtak a belváros 
felé, hol éppen akkor a legélénkebb 
volt a forgalom és igazán nagy sze-
rencsének mondható, hogy ebből vég-
zetes baj nem lett. A lovak a belvá-
rosba érve a park élén álló padban 
torpantak meg, az egyik ló elcsúszott, 
a másik elszabadult és ezzel a járó-
kelőkre nézve a veszély elmúlt. Az 
elrohant lovat lefogták, az elcsuszottat 
pedig, mely sulyos sérüléseket szen-
vedett, ápolásba vették. 

A kőszeg i v á l asz t á s ró l a fő. 
rendiházban beszélt Széchenyi György 
gróf. Megírtuk, hogy helyt nen álló 
adatainak a megcáfolására hivta iel a 
N. E. vezetősége. Most egy másik 
gróf, Apponyi György, a keresztény-
pártiságból fővárosi demokratapártivi 
átvedlett képviselő a képviselőházban 
mondott sulyos vádakat. A N. E. 
vezetősége bizonyára erre vonatko-
zólag is megadja az ezért járó választ 
és követelni fogja a helyreigazítást.-
Széchenyi gróf már felelt a hozzáin-
tézett felhívásra. Kijelentette : a gyors-
írói feljegyzés igazolja, hogy a holtak 
leszavazását nem a kőszegi választásra, 
hanem a keszthelyire mondotta es igy 
a lapok ebbeli közlései tévesek. 

A k anya r ó j á r v á n y miatt ujabb 

két hétre zarva marad az ovoda. 

Az á l t amvasu t i au tóbusz já ra tok 
junius 4-én indulnak meg. Egyelőrt 
próbaképen szeptemberig. Az ideig-
lenes garázs a városi majorban lesz. 
Lövő—Csepreg—Kőszeg—Bozsok és 
vissza lesz az egyik, egy helyi vasuti-
járat a másik. Vagy hat esztendeje 
annak, hogy az eszme a helybeli Ke-
reskedelmi Kör kebeléből indult ki és 
a vasutnéiküli környéknek Kőszeghez 
való bekapcsolódását célozta, mely-
nek századokon át mindig városunk 
volt a központja, jelzett vidéknek pe-
dig egyben gyorsabb postaközieke-
dest is hozna. — Nagy on örvendetes, 
hogy a város vezetősége ez érdem-
bem nem hiába fáradozott. Most az 
lesz a feladatunk, a járatoknak pros-
peritását előmozdítani, hogy meg is 
maradjon. 

A hirdetés i osz lopok és táb-
lák nagyon hiányoznak a város terü-
letén, ami nem csak városszepészeti 
szempontból, hanem anyagi bevételre 
vonatkozólag is káros a városra nézve. 
Már évekkel ezelőtt voltak kínálkozó 
vállalatok ennek a kérdésnek célszerű 
megoldására, azonban a város veze-
tősége mindeddig nem törődött vele, 
nem használta fel erre vonatkozó jogait 
és igy a mai napig is házfalakra, 
palánkokra, kerítésekre, villanypóz-
nakra stb. vagyunk kénytelenek kira-
gasztani kisebb nagyobb plakátjainkat, 
ezzel elcsúfítani a város legszebb es 
legforgalmasabb utcáit és tereit. Na-
gyobb diszes fővárosi plakátoknak 
egyáltalában nincsen megfelelő hely; 
egy volt a Rezső téren, azt is eltávo-
lították. Hová ragasszuk hát a plaká-
tokat??? 

A nyugd i j a sok o rszágos szer-
vezete már régebben tárgyal a vá-
rossal nyugdijasoknak a letelepedése 
tárgyában. Ezek a tárgyalások még 
most is folyamatban vannak, de po-
zitív eredménye nincsen. Ha épitesi 
szándékkal van kapcsolatban, akkor 
mindent meg kell mozgatni, hogy 
valóra váljék. Záros határidőre való 
építési kötelezettséggel, városi telkek-
nek felajánlásával kellene támogatni. 

Moz ih i rek . Eggerth Márta világ-
hírű magyar filmszinésznő legújabb 
bűbájos filmoperettjét mutatja be ma 
vasárnap a mozi. ,Bécsi csalogány" 
cime a darabnak, melyet oly nagy 
sikerre vitt Eggerth Márta gyönyörű 
hangja, mely tündököl ebben a film-
ben. Kitűnő partnerei Theo Lingen 
es Slezák Leó. 

Eljött j un i u s l-e, 12-20 fok plusz 
hőmérséklettel és tovább folytatja a 
csuffátett május már hetek óta tartó 
hüvős, szeles és állandóan esős idő-
járását. Vájjon lehet-e még az idei 
nyáron a Gyöngyösben fürdeni ? 
Vigaszunk mindemellett még az, hogy 
nem csak nálunk, hanem országszerte 
ilyen az időjárás. 

Sárvá r képv ise lő tes tü le te 10.0<*0 
P rövidlejáratú kölcsön felvételét ha-
tározta el, mert adónemfizetés miatt 
a legszükségesebb kiadásokra sincsen 
pénze. 



Matyasovszky Kassz i án a buda 

b t s l bencés főgimnázium igazgatóját 
fe lmondás alatt levő 20 éves inasa 
b o s s z ú b ó l fejére mért fejszecsapásokkal 
nuVölte és megszökött. Nyíregyházán 
fcgu.k cl. Bevallotta, hogy előre meg 
fortolt szándékból tette, meit mindig 
korholta. Az 55 éves c. főigazgató 
fiatal koraban két évig Kőszegen is 
tanított. Végzetes elmúlása itt is mély 
részvétet keltett. A bencés székház 
részf vett esztergomi temetésén, melyen 
a he rcegpr ímás , a kultuszminiszter és 
naji) s z á m ú fővárosi előkelőség is 
megjelent. Kiválósága nagy jövőt 
biztosított neki. Legutóbb a főapáti 
jelöltek sorában is szerepelt. 

Jutányosán szerel Kratochwill 
Gyczö Rádió és Villamossági 
vallalkozó. 

Velem községben bevezetik a 

villanyvilágítást, melyhez a munkálatok 

már m e g k e z d ő d t e k . Az erőforrást a 

Szt. Vidről lefolyó hegyi patakból 

íreiiuk, mely már régebb idő óta egy 

kis malmot is üzemben tart. 

h i t i inö s z ab á sú uriöltönyök má< 

20 pengőtő l felfelé kzphatók Zer thofer 

Rezső ruhaáruházában. Férfi és női 

tavaszi kábátok és esőköpenyek nagy 

raktara. Gyermekruhák, tiroli-nadrágok, 

janklik nagy választékban. Gallér-

tisztitás, vegyt iszt í tás , ke lmefes tés 

Uj j övede lmi f o r r á shoz juthat-
nak az egyesületek. A város példája 
vezet reá. A mult vasárnapi költséges 
rendezest eső ellen bebiztosította 600 
ptngő kártérítésre, ha ez okból meg-
hiusul. Ez a biztosítás 80 pengőbe 
kerül. Nem uj dolog. Különösen a 
nagyvarosi futbalmeccscket szokták 
így biztosítani. Nálunk meg az orszá 
gos vásárokat is igy kellene biztosí-
tani. Csak meg ne unják a biztosító 
társaságok. Nem a biztosítást-, — a 
gyakori esőt. Mi arról biztosithatjuk 
hogy már régen meguntuk. 

Hirdetmény. A m. kir. rendőrség 
kőszegi kípitánysága hivatali helyisé-
gében loiyó évi június hó 5-én délu 
tan 5 órakor nyilvános árverést tart, 
melyen különböző talált tárgyak adat 
nak el. A vételart és a forgalmiadói 
a megvett tárgy azonnali átvétele mel 
lett egyidejűleg le kell fizetni. A tárgyak 
közt van egy művészi kivitelű két 
csövű vadászfegyver is, melyet csak 
fegy verengedély tulajdonos vásárolha> 
meg, továbbá 106 drb. húsvéti és 
pünkösdi képeslap. 

Bornemissza G é z a min i sz ter 
tárcájának tárgyalásakor kifejtette 
jövendő munkaprogramját, melyben a 
vidéki városok ipari és vállalkozási 
megsegítése mellett foglal állást, mert 
•z eddig csak a főváros javára történt, 
hololt országos érdek ennek a vidékre 
való kiterjesztése is. 

Kozma Miklós belügyminiszter 
bejelentette Szombathelynek, hogy a 
költségvetés letárgyalása után néhány 
napra látogatásra érkezik nejével. 
Ünnepélyes fogadtatásra készülnek. 

Honvédspor tversenyek lesznek 
junius 12-től 23-ig Szombathelyen, 
melyek 22-én 23-án rendezendő nagy-
szabású befejező ünnepélyekkel nyer-
nek befejezést. E katonai sportverse-
nyekben részt vesz a kőszegi zászlóalj 
ls Legnevezetesebb része lesz e ver-
senyhnek az ezúttal elsőben rendezett 
ovascsilagtura, melyen több szaz lovas 

M be az ország minden részéből 
szombathelyre. 

Kilenc be törés volt egy hét alatt 

szombathelyen. Egy.k éjjel Jesztl Józset 

oyani szücsös kapuszin alatti kiraka 

| a 101 lek be es egy prémet vittek. 

»«gndp éjjel rajtavesztettek a betörök. 

* Polgármester altisztjének világító 

"avarába menekültek az üldözők elöl, 

sikerült őket tendőrkézre adni. 

, k v o , t egy lopott vaskazetta, de 
ö0 fillérrel. 

Gonda t l a n s á g köve tkezménye . 
A nagygencsi Gerölyék két esztendeje 
a gazdasági szekeret a haz előtt hagy-
ták éjjelre figyelmeztető megvilágítás 
nélkül. Egy éjjel hazatérő kerékpáros 
nekiment a rúdnak és sérüléseiben 
meghalt. Ezért Gerölyt 8 hónapi el 
zárásra Ítélték és a többi mulasztót 
kevesebb időre. A feltűnő enyhe 
ítélet folytán kitudódott, hogy hamis 
tanukkal igazolták a lámpagyujtást. 
Ezért 27j évre emelték fel a bünte-
tést, a többiekét is megfelelően. Most 
a kutia végső fokon hagyta jóvá az 
Ítéletét. Az elhunytnak családja most 
még kártérítést is követel. Drágán 
kell megfizetniök a gondatlanságot és 
turpiságot. 

Lőtér-avatás . A nemescsói Levente-
egyesület ma vasárnap avatja fel új 
lőterét Nemescsó községben. Az ün 
népség már reggel 8 órakor kezdődik 
versenylövészettel. Este Patkó Lajos 
vendéglőjében táncmulatság lesz ci 
gányzene mellett. Belépődíj ö0 fillér. 

Csepregen gyújtogatás követ 

keztében 4 ház és 5 pajta pusztult el. 

Népviselet i bemu t a t ó Szom-
bathe lyen . A Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége junius 8 án és 
9-én este 9 órai kezdettel országos 
népviseleti bemutatót tart Szombat-
helyen a Kulturház nagytermében 

A te j á raka t a f őv á rosban nem 

kimutatással rendezik, hanem rende-

letileg a szabadforgalmat biztosítják 

amitől a kartellek letörését remélik. 

R ö v i d h u l l á m ú r á d i ó suga r akka l 

mutálták be Bécsben nyers húsnak a 

megsütését jégtömbök felelt és jég-

hideg vízben a halak megfőzését. 

Kedvezményes u t azás Londonba 
A MEFHOSz Utazási és idegenfor-
galmi Irodája rendkívül kedvezményes, 
olcsó részvételdij mellett a nyár fo-
lyamán hét alkalommal, kilenc napig 
aartó társasutazást rendez a királyi 
jubileumot ünneplő Londonba. Az 
utazás reszvételi dija 204 P, melyben 
már a teljes ellátás költsége is sze 
npe l , a hajóutazás, valamint a lon-
doni tartózkodás ideje alatt. 

Perme tez zük gyümö l cs f á i nka t . 

Az eddigi permetezesek az esős idő 
miatt sajnos kárbavesztek és ezért 
szükséges, hogy újból permetezzünk. 
Sokan még nem is permeteztek éppen 
az esők miatt. A most időszerű per 
metezés, amit már a vitágzás befe-
jezte után elvégezhettünk volna a kö 
vetkező: gombabetegségek ellen réz 
gálic, rágószerü rovarok ellen arzén-
vegyületek és más gombabetegségek, 
valamint molyok ellen a kénvegyüle-
tek. Némelyik gombakártevő ellen 
nem felel meg rézgálic. Használjunk 
ilyenkor kombinált szereket, amelyek 
könnyen elkészíthetők. Most készít 
sünk 1%'OS bordói levet, tehát 100 
liter vízhez 1 kg. rázgálicot és egy 
kiló oltott meszet, és ehhez a 100 
liter oldathoz keverjünk negyed kiló 
arzolt és negyed kiló sulfarolt. Ezzel 
a kombinált szerrel eredményesen 
védekezhetünk az összes most fellépő 
kártevők ellen. Amennyiben az eső 
lemossa a permetlét, meg kell ismé 
telni a permetezést, de ajánlatos akkor 
is megismételni ha nem esne az eső 
3 hét múlva. 

A min isz tere lnök egy ki je len 
t é se : „Sem helyesnek, sem szüksé 
gesnek nem tartom, ha a fiatalság 
beleveti magát a napi politikába és 
politizálással tölti a jövőre és az 
életre való előkészülésre rendelt idejét. 
De viszont senki sem kívánhatja és 
igy én sem kivánom tőle, hogy a 
nemzet sorsdöntő nagy kérdéseiben 
ne hallassa szavát." Egy másik: 
„Békét kívánunk, de az igazság és az 
egyenjogúság alapján. Eszközeink 
mindig békések voltak s ezután is 
azok lesznek. 

Uj Lux 3 0 % - a I o l e s ő b b 
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Hideg v í zben a z o n n a l h abz i k 

gyorsabban mosható tm 

A vallás- és közok ta t ásügy i 
miniszter a magyar tanítók gyerme 
keinek tes'i megerősítése érdekében 
egyelőre 16 tanitógyermek részére 
létesített helyet a Magyar Iskolasza 
natórium Egyesület orvosilag és pe 
dagógiailag legmodernebbül berende-
zett szentgotthárdi iskolaszanatóriumá-
ban, amely az ország egyetlen iskola-
szanatóriuma. A létesített helyekre 
felvétetnek bármely nyilvánossági 
joggal biró népiskola rendes tanitó 
jártak olyan gyenge, vérszegény, meg 
erősítésre szoruló fiu- és leánygyer 
mekei, akik legalább az elemi nép-
iskola IV. osztályát elvégezték. A 
részletekre vonatkozólag bővebb fel 
világosítást nyújt a Magyar Iskola 
szanatórium Egyesület, Budapest, VIII 
Sándor-u. 26. 

A cseh ko rmány lemondot t . A 
vál; sztások eredménye miatt. Tulsok 
magyar és német kepviselőt válasz-
tottak. 

Úszóverseny folyik Budapesten 
a világ legpyorsabb úszóinak starto 
lásával: Fick amerikai és Fischer 
német bajnok. Mégis Csík a 20 éves 
pécsi magyar ifjú győzött felettük a 
100 méteres gyorsban. Ma vasárnap 
hosszabb távon mérkőznek. 

Érdekes s z ámok . Magyarorszá 
gon a mult század elején volt 80 
középiskola 600 tanárral, 21.000 ta-
nulóval, 1865—66-ban 165 középiskola 
1450 tanárral, 32.000 tanulóval, 1891 
-92-ben 188 középiskola 2453 ta 
nárral, 44.000 tanulóval. Az utolsó 
békeévekben volt 229 középiskola 
4093 tanárral, 78.000 tanulóval. A 
trianoni béke e 229 intézetből 109 et 
hagyott meg nekünk. Az összeomlás 
után, 1921-ben 50.928 nyilvános, 
5999 magántanuló, 1933-ban 61.954 
nyilvános, 3873 magántanuló nyert 
osztályzatot a középiskolákban. A mai 
területen 50 százalékkal több a közép-
iskolai tanuló, mint husz évvel ez-
előtt volt. 

Szent István ereklyéjét, a Szent 
Jobbo t Raguza küldöttsége 1771. 
május 19-én átadta a bécsi udvarnak. 
K Szent Jobb a török uralom alatt 
Boszniába került, keresztény kereske 
dők vették meg a töröktől, azért, 
hogy megmentsék. Megőrzése végett 
azután a dominikánusok raguzai klast-
romának adták. Magyarországon 200 
évig nem is tudták, hogy hol van az 
ereklye. Néhány magyar főúr Raguzá-
ban járt, ezek figyelmeztették előbb 
Lipót császárt, később Mária Teréziát 
iz ereklyére. A Szent Jobbot a ragu-
zniaktól való átvétel után előbb Schön-
brunnban őrizték, később hozták 
Budára. 

Ne kü l d j ük l e ánya i nka t kfll 
fö ldre I A külföldi iskoláknál többet 
nyújt a budapesti BAAR M A D A S 
re fo rmá tus leányneve lő in téze t . —• 

Alapos nyelvi kiképzés. Nyolc osz 
tályu liceum. Internátus. Továbbképző. 
(Gyors-, gépíró-, főző- és varrótan 
folyam.) Buda legszebb és legegész-
ségesebb helyén. Lórántfy Zsuzsanna-
ut 3. Teljesen modern berendezés. 
Mérsékelt árak. Kívánatra tájékoztással 
szolgál az igazgatóság. 

G y ő r i R á k ó c z l á n u m . 
(Katolikus Fiuinternátus, Győr, Rákóczi 
F. utca 57—59) Az intézet a közép-
iskolai tanulóifjúságnak olcsón kelle-
mes, családias otthont nyújt, egész-
séges élelmezést és az ifjak érdekében 
megbízható, valláserkölcsös nevelést 
biztosit. Az internátus győregyházme-
gyei papok vezetése alatt áll, kivesz 
gimnáziumi, reál és kereskedelmi 
iskolai növendékeket. I. osztályra je-
lentkezés junius 14-ig, magasabb osz-
tályokba felvétel, később is, ha hely 
van. Kívánatra prospektus, válasz-
bélyeg csatolandó. Telefon: 566. 
Mérsékelt díjazásért az intézettel kap-
csolatos „Pálffyánum" ban csak gim-
názistákat helyez el. Tudakozódások 
ugyancsak a fenti cimre intézendők. 

Hagyar anyanyelvű, németül Jól 
beszélő, fiatal intelligens gyermek-
lányt keresek 6 éves fiu es 21/, éves 
lányka mellé. A háztartásban való 
segédkezés megkívántatik. Ajánlatok 
Strém Károly, Nagykanizsa posta-
fiók 74 küldendők-

5 m i l l i ó d r a h m a vérdíj van ki-
tűzve annak, aki Venizeloszt bárhol 
megöli. 

„A Bükk , a Má t ra , a Hegya l j a -

címen Springer József debreceni 
könyvkiadó az M. T. E. osztály tit-
kára rendkívül tartalmas utikalauzt 
adott ki ezúttal 11. kiadásban, mely a 
jelzett vidékek minden szépségét meg-
mutatja az olvasónak és azonkívül 
felvilágosítja e vidékekről szükséges 
tudnivalókról. Számtalan fényképfel-
vétel, 104 kép, 150 oldal, szakszerű 
cikk győzi meg az olvasót arról, hogy 
milyen páratlan természeti szépségek-
ben bővelkedik országunk és felesleges 
külföldre vinni a magyar pénzt üdülés 
és nyaralás céljából. — Springer 
József nagyszerű szolgálatot tesz e 
tekintetben a részletes utikalauz kia-
dásával az idegen forgalomnak is, 
amelyet örömmel forgathatnak a 
kirándulók és ezen vidéken nyaralni 
óhajtók. A kötet ára 60 fillér. Kapható 
minden jobb könyvüzletben vagy a 
kiadónál Debrecenben. 

Vegyen á l l amsors jegye t s ha 
egy kis szerencséje van megoldhatja 
a nyaralás nehéz problémáját. 3 P-t 
kockáztat, szerencsés esetben 40.000 
pengőt nyerhet. 17.000 különböző 
nyeremény van, melyek mind kész-
pénzben fizettetnek ki. A húzás már 
junius 12-én. 

Marcon l csodasugara i . Marco-
ni szenátor egy igen nagy jelentőségű 
találmányát mutatta be Mussolininek 
és a katonai szakértőinek. A találmány 
egy olyan sugár, amely minden autó 
motorját képes leállítani és a gyújtó-
berendezését megbénítani. A találmanyt 
Róma és Ostia közötti útvonalon pró-
bálták ki, ahol minden autót tetszés 
szerinti ideig fogva tartottak. A veze-
tők nem tudták mi baja történt gépük-
nek és képtelenek voltak elindulni 
addig, mig a csodasugár hatása alatt 
állt a gép. A találmány felmérhetetlen 
jelentőségű katonai szempontból, mert 
a tankok és repülőgépek motorjaira 
is bénítóan hat. 
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Sport. Mu'i vasárnap Kapu 
váron j ttszoti az KSE Agyteritögyár 
csapata és 1 :3 arányú vereséget szen 
védett az irreális esőtől felázott tala 
jon. — Csütönökön Vasvar csapatát 
látta vendégül a KSE Á^yteiitőgyár 
csapata. A mérkőzés előtti egyórás eső 
miatt sáros és mély talajon egyik csa-
pat sem tudla kifejteni azt a tudást 
ami benne rejlik. A mély talaj az Ájy 
teritő csapnának kedvezett és Nóvák 
2, majd Schmall 2 és Készei góljával 
szemben a vasváriak balszélsőjük t.vén 
csak szépíteni tudtak az eredményen 
Végered né**y 5:1 <» kőszegiek jnvára 
— Nemzetköz i mérkőzés lesz ma 
vasá rnap d. u 5 órai kezdettel a 
helybeli s - p Miie.epen. Bugenland baj 
nokcsapau i p• kf.*• i Haltir Schranz 
kiváló együtieset látja vendégül a KSE. 
Szép és erdekes rrérkőzesre van ki'atás 
A KSE csr-patát a revánsvá^y is füíi 
a legutóbb Pirkafőn ehanvedett ve 
rese^ert Remé'jük, hogy s/.ivv.l lélek-
kel fognak küzd.ni a győzelemért, anv 
a közönség számára is keile res spo'toi 
nyújthat. — A KSE A^yteritőgyár csa 
pata ma a burgenlandi Deutschkreu? 
ben vendégszerepel. 

k ö n y v h m c r l e l é s . 

Zsolt Bela: Kínos ügy . Kb. :6u oldal. A 
„Jó Könyvek" 21. száma. Ara fiizve P 1 50 
kötve P 9*40. Mcg j d t a l k r.t35. könynapra. 
Zsolt Bela a pesti kispolgár tipusanak írója 
Hevenyeinek hősei - inar amennyire hősök-
nek nevezhetők ezek a fáradt, szürke s 
rendszerint jelentéktelen emberek — csupa 
kispolgárok, kereskedők, mtellektuellek. 
Ilyenfajta ember Mell doktor, a kínos ugy 
főszereplője is Budapesti orvos, közepes 
praxissal, örök küzdelemben az élettel. Ez 
a harc azonban távolról sem merül ki az 
anyagi küzdelemben Harcolnia kell a fele-
ségevei családi békéjéért, a barátjával a 
barátsagert, az egesz vilaggat a látszatért 
Nehéz, léltkbevago es remenytelen harc ez. 
A saját életformák közül nincsen kifele 
menekvés sehova. A vege az, hogy Hall 
doktornak is le kell tennie a fegyvert. Rá-
jön, hogy igy nem tud elni, másképen pedig 
nem lehet és ebbe a felfedezésbe belehal. 

Hivatalos ront. 
Közhirré teszem, hogy a m. kir. 

honvédcsapatok 1935 évi junius 3 tói 
junius hó 7-ig Kőszegdoroszló, észak 
Clk , cáki erdő, Irányhegy (Zeigerberg), 
pogányi borpincék, Gullner malomtól 
nyugatra lévő forrás közli területen 
éles lövészetet tartanak. Felhivom a 
közönségét arra, hogy a jelzett időben 
a fentjelzett veszélyeztetett területen 
saját érdekében senki sem tartózkod-
jék és a helyenként felállított bizton-
sági őrök felhívásának mindenben 
legyen eleget. 

Az 1935. évi nem rögzített jöve-
delem és vagyonadó kivetési lajlsrom 
f. évi május hó 27-től junius 11 ig 
közszemlére ki van téve a városi adó-
számviteli ügyosztályban. 

A Magyar Könyvkiadók és Könyv-
kereskedők Országos Egyesülete az 
idei évben is megrendezi* a magyar 
könyvnapot és annak idejét f. évi 
junius hó 4., 5. és 6 ban állapította 
meg E napokon neves magyar írók 
müvei, tekintettel a tömeges kiadásra 
oly, alacsony árban kerülnek a piacra, 
hogy a könyvnap alkalmával minden 
magyar könyvbarát a legolcsóbban 
szerezheti be legkiválóbb iróink műveit 

Közlöm az érdekelt gazdákkal, 
hogy akik köztenyésztésre való eladás 
céljából bikaborjukat akarnak nevelni, 
ezen szándékukat f. évi junius hó 3-ig 
jelentsék be a Varosháza 26. sz. szo-
bájában. A b'jMentett borjukat a jár. 
m. kir. gazdisági felügyelő időről 
időre megfogja szemlelni alkalmassa 
guk szempontjából, s ha valamelyikük 
alkalmatlannak bizonyulna, a felneve 
lési költség megkimelésej végett már 
előre figyelmezteti az illető tulajdonost. 

Közhirré teszem, hogy az idei év-
ben a himlőoltások még ma, 
junius 2-án délután 3 órakor a város 
majorban — tűzoltólaktanya őrhelyi 
sédében — lesznek megtartva. Be 
oltva lesznek a 3 hónapnál id5sebb 
csecsemők és a 10 eves gyermekek 
Felhivom a szülők figyelmét arra, 
hogy gyermekeiket feltétlenül oltassák 
oe, mert ellenkező esetben a mulasz 
tók ellen a kihá^Asi eljárás megindi 
• asát fogom elrendelni. 

dr. vitéz Nagy Mik lós 
polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
£rtesitjü'< testületünknek tagjai , 

iogy a Hev zsz'.ntand<"ási iharos gyógy-
lehpen, a hideg időjárás miatt, az 
egyes csoportok kúrája, további 8 
n; ppal későbben kezdődik, ezért a 
következő uj csoportbeosztások tör 
téntek s p ; d i ; : 

II csoport juniu? 10 tői 28 ig. 
III. csoport juliu> 1 tői 19 ig 
IV. csoport julius 22-től aug. 9-ig 
V. csoport aug. 12 tői aug. 30-ig 

VI. csoport szept 2 t ' l szept. 29 ig 

VII. „ szept. 23 tói okt. 11 ig 
VIII. „ okt. 14-től nov. l-ig. 

Az egyes csoportokra Írásbeli 
bejelentések 12 nappil előbb adandók 
)e az ipartestületnél. 

Ipartestület i e lnökség 
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Kapha t ó Po l l ák S ándo r cégnél 

Kőszeg . 

A Szabóhegyen e l a d ó 

vagy azonnal bérbeadó 

egy uj 

VIKENDVILLA 
Bővebbet e lap k i adóh iva ta l ában . 

Önkéntes árverés. 
Kőszegen, a Hunyadi Mátyás reál-

iskolai nevelőintézet közvetlen köze-
lében lévő 5 szoba s mellékhelyiségek 
bői álló, 1055 ig adómentes, manz irtos 
lakóház kb. 1245 n. öl kerttel (u. n 
Netter kert), azonkívül közvetlenül a 
József forrás f ö l ö t t elterülő kb. 1 kat. 
hold 1554 n. öles gyümölcsös es végül 
a Rohonczi-uton lévő 300 n. öles 
házhely, a kőszegi kir. közjegyző 
K ö z b e n j ö t t é v e l , ennek Kőszegen lévő 
hivatalos helyiségében 1935. évi j un ius 
16. n a p j á n (vasárnap) d.e. 10 órakor 
megtartandó önkéntes árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek el lesz adva Az 
eladás feltételei a közjegyzői irodában 
megtudhatók. 

V A R G A K a l a p 

model 
legújabb, 

legolcsóbb 

Óriási választék. 
Premontre i-rendház . 

Szombathe ly 

Férfi fehérnemuek 
sportingek, kalap, nyakkendők, 
kötöttárukban óriási választék. 
Gyukits és Borsalino kalapok. 

Jos s fehérnemuek 
egyedárusitása. 

Mélyen leszá l l í to t t a r a k ! 

A „Takarékossag'' utalványait 

készp^nzértékben fogadom el. 

WELTNEfi MÓR. Szombathely 
Erzsébet K i rá lyné u. 22. 

Nyilttér.*) 

Már juoius 12-én 
megtartják 

a 

64. jótékonycélu m. 

kir. államsorsjáték 

Sorsjegy ára: 

Egesz 3 ar. P, Fél 1*50 ar. P, 

M ir ma vásároljon, nehogy 

a szerencséjét elmulassza. 

Értesíteni 

a nagyérdemű közönségei, 
hogy a házamban levő 

ásványvíz-
kereskedést ][ÜU'cr Pál. "rtó[ 

átvettem es azt 
saját nevem alatt továbbvezetem. Az 
ásványvizeket kívánságra házhoz is 
szállítom. — Szives pártfogást kér 

özv. Vincze Mihályné 
Kőszeg, Gyöngyös-utca 24. 

Alulírott, özv. Rodler An'alué 
kőszegi lakostól a vele szemben el-
követett becsületsértésért ezennel nyil-
vánosan bocsánatot kérek. 

Kőszeg, 1935. junius 1. 

Patak i Káro ly és neje. 

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

Menetrend. 
Érvényes 193.». m á j u s 15-től 

1935. o k t óbe r 5-ig. 
Kőszegrő l i ndu l : 5 10 6.36 
947 12 12 16.22 §18.00 20.44 §22.00 
Szombathelyre erk.: 5 38 7 11 
10.23 12.40 16 58 §18.28 2120 §22 27 
Szomba the l y r ő l Indu l : 5.44 7 55 ' 10.40 
§12.48 13 48 §15.80 18.46 '22.39 §23.05 
Kőszegre érkez ik : 6 27 838 11.15 

§13.18 1431 §I(?05 1929 *23.13 §23 W 
Kőszegről indul Sopron felé : 

3 45 *U0 14-40 
Sopronba érkezik : 610, 12 14, 17-21 
Sopronból indu l : 10 12, 15 48, 19 33 
Sopronból érkezik Kőszegre : 

12 45 18.12 21.53 
Szo-nbathelyrS!: Budapestre indul 4.10 

6 00 7 36 10 4ó 13 30 1712 1900 22 38 

*) csak hétköznap, 
§) csak vasár- és ü n n e p n a p közlekedik. 

1 £ 

B I O S K O P H m N 0 0 si 

Vasá rnap . 

O Z I 

jun ius 2 án : 

1 
Eggerth Márta 

legújabb bűbájos operettfilmje, a 

Bécsi csalogány 
Főszereplők még: 

Slezák Leó , Theo L ingen . 

Hangos kisérőműsor. 

• 

I 
• 

| 
1 

Porszivógép 
bármikor kikölcsönözhető 

Rónai könyvnyomdájából 

Meghívó. 

Az ENERGIA R. T. 
1935. évi junius hó 11-én d. e. 11 órakor Kőszegen, 

a Kőszegi Hitelszövetkezet tanácstermében tartja 

III. évi rendes közgyűlését 
melyre a részvényeseket és a kötvénytulajdonost tisztelettel meghívja 

az Igazgatóság. 
T á r g y s o r o z a t : 

Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az 1934. üzletévről. 
Az 1934. évi mérleg megállapítása. 

Határozatok az igazgatóságnak és felügyelőbizottságnak adandó felment-
vény iránt. 

Esetleges indítványok. 

Mérleg. VAGYON : Pénztár 15*96 P, Váltótárca 2.957 21 P, Árukészlet 
16.435 44 P, Félgyártmányok 1437 14 P, Üzemanyag 594 78 P, Nyersanyag 
9.037 76 P, Adósok 33.825 96 P, Oépek 65.77274 P, Berendezések és fel-
szerelések 7.423 24 P, Alapítási költség 2.800'—P, Veszteség 4ö 418*82 P. 
összesen 185.71855 P. - TEHER: Részvénytőke 50.000 P, Elsőbbségi 
kötvény 50.000 P, Hitelezők 9,71855 P, Elfogadványok 76.000 P ösz-
szesen lb5.718 55 P. 

Eredmény k imuta t ás . VESZTESÉG: Kamatok 5 705 78 P Adó és 

5 ' t n p k i a d á s 3 ' 8 1 3 ' 6 5 P- Bizományi áru 
<79*10 P, Gyártási költség 819 95 P, Jutalék 3 3 6 % P. Mull évi veszteség 

38.262 54 P. összesen 50 88172 P. - NYERESÉG: Arunyeres ig 4 359 01 

P, Jiv.tási költség 104 39 P, Veszteség: 46.418H2P. összesen 50881 72 P 

Megvizsgálta és rendben találta a Felügyelőbizottság. 
A mé[]eR é® eredményszámla 8 nappal a közgyűlés megtartása előtt 

a Kőszegi Hitelszövetkezet tanácstermében közszemlere ki van téve. 

4. 

— Nyomatott Rónay Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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