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A NEMZETI EGYSÉG 
kőszegi szervazetenek imponáló 

ALAKULÓ GYŰLÉSE. 
( 

Dr. Ostffy Lajos f^ ' .1 
hatalmas, egyórás \ .éde. 

Csütörtök este tartotta meg 
ünnepélyes alakuló gyűlését aNem 
zeti Egység kőszegi szervezete a 
Mulató nagytermében. A termet 
zsúfolásig megtöltötte az érdek-
lődő közönség, melynek soraiban 
a társadalom minden rétege kép-
viselve volt. A pódiumon helyet 
foglaltak dr. Ostffy Lajos főispán, 
Czeke Gusztáv kerületi elnök, 
vitéz Szabadváry Ferenc kerületi 
titkár, vitéz Nagy Miklós polgár-
mesterhelyettes, vitéz Arvay vár-
megyei párttitkár, valamint a kör-
zeti titkárok : Kutassy János, Kühn 
János és Bachmann Jenő. 

Czeke Gusztáv nyitotta meg az 
ülést, a követlező szavakkal: A ma 
gyar ember minden ünnepséget a nem 
zet imájával kezd meg. E/ért hallgas 
suk mi is áhítattal a dalárda által elő 
adandó nemzeti imát. A Concordi; 
elénekelte a Hiszekegy-et, mely u*án 
Czeke Gusztáv a következő szavakka 
nyitotta meg az ülést: 

Fogadják hálás köszönetemet, 
hogy ily imponáló szép számben je 
lentek meg, tanúbizonyságán! annak, 
hogy megértették hivó szavunkat, mely 
nek célja, hogy Kőszegen is megte 
remtsük a Nemzeti Egység helyi szer 
vezetét. Köszönjük a főispán urnák, 
hogy megtisztelte mai gyűlésünket 
megjelenésével, ezzel is tanubizony 
ságot adva a már sokszor megnyilat-
kozott városunk iránti szeretetének 

Ezután vitéz Szabadváry Ferenc 
felolvasta G imbös Oyula megbízó-
leveleit, majd a következőket mondotta 
többek között: 

— Ma, a legválságosabb időkben 
akarjuk megteremteni a Nemzeti Egy-
séget. Ma, amikor egyben tényleg egy-
ségesek vagyunk, hogy sujt bennün 
ket egyformán az ezernyi gond és baj 
A magyar embert minden jó tulajdon 
sága mellett mindig legjobban a szét 
húzás jellemezte. Meg vagyunk verve 
a turáni átokkal s a mi kis városunk-
ban még jobban megfigyelhető, mint 
bárhol máshol, hogy a társadalom 
ezerleié van szétesve. Soha nagyobb 
szükség nem volt, hogy a végvesze 
delem óráiban összehozzák és meg 
teremtsék a Nemzeti Egységet Ha 
kigyullad egy ház, senki sem kérdi, 
ellenségé e, jóbaráté-e, hanem siet 
mindenki az oltási munkálatokra, hogy 
elfojtsa a tüzet közös erővel, össze-
fogással. Ma nem egy ház ég fel van 
gyújtva egész városunk, ég az egész 
ország, sarkaiból van kivetve mind jn. 
S amikor itt van a legnagyobb baj, a 

sors küld számunkra valakit, ho^y ki-
vezesse az országot a nagyobb bajok-
ból egy jobb jöv5 felé. Korszakot 
ilkotó társad tlmi és politikai váltó 
zások előtt áli az ország és épp váró 
•iunknak kell feleszmélni elsősorban, 
hogy mirői is van tulajdonképen szó. 
Városunknak mindig az volt a baja, 
hogy messze távol voltunk, nem ér 
tettek meg bennünket, kéréseink sü 
ket fiilekre találtak, mostoha gyerme 
<ei voltunk az országnak és sohasem 
tudtuk ugy elérni céljainkat, mint más 
városok. Néhány évvel ezelőtt ismerte 
neg városunktt vitéz Gömbös Gyula 
s többizben ittjárva, megszerette és 
nindinkább szivébe zárta Kőszege*. 
Boldogan kell megállapítanunk, hogy 
nost, amikor legnagyobb bajban volt 
es van a város, akkor végre egy oly 
megértő jóbarátra tett szert, aki tud 
is segiteni raj unk, mert ma az ország 
mk teljhatalmú vezére. Nen lehet e 
lénynek jelentőségét városunkra és 
területünkre nézve eléggé felbecsü ni 
Amikor hét hónappal ezelőtt átvette 
ÍZ ország vezetését, mindenki csodá-
<at várt tőle. Csodák ma már nem 
történhetnek, de mégis majdnem an-
nak számit, hogy hét hónapon ke 
észtül legalább nyugalmi állapotot 

tudott teremteni hazánkban akkor, ami-
kor körülöttünk majd minden ország-
ban polgárháborúk és kaotikus álla 
ootok forditják fel egymásután az or 
^ágok belső életét. Mindenki várja a 
jobb jövőt, keresi a kivezető utat és 
biztos is, hogy az igaz', országot min-
den tekintetben átreformáló intézke-
dések, melyek hivatva vannak segiteni 
t bajokon, sokkal gyorsabb tempóban 
ezután fognak mégcsak jönni ;tzután 
hogy megszervezik mindenhol a ma-
gyar társadalmat és e szervezetek éle-
tén keresztül megismerik az igazi ba-
jokat és panaszokat. Helyesen muta-
tott reá a vezér a napokban, hogy az 
országban mindenki csak kritizálni 
tud. A jóakaratú intézkedéseket hátba 
döfni, mindenki vezér akar lenni és 
nindenki hangoztatja, vagyok én is 
olyan legény mint te. Találóbban nem 
lehetett volna jellemezni a mi társa-
dalmunkat, s ezért van itt az utolsó 
órája, hogy e társadalomnak megszer-
vezésével végre helyes irányba és he 
lyes vágányra kerüljön Magyarország 
és az olasz mintára de a magyar nép 
tulajdonságaival és természetéhez al-
kalmazkodó a Nemzeti Egységet meg 
teremtő szervezeteivel olyan gazdasági 
és társadalmi állapotokat lehessen 
Magyarországon is megteremteni, mint 
amilyep irigylésreméltó állapotok úgy-
szólván egyedül ma Olaszországban 
kétségtelenül megvannak. Nem szabad 
-na is abba a hibába esni, hogy ne 
ismerjük fel a valódi helyzetet. 0: i 
áll vitéz Gömbös Gyula az élen mini 
vezér, akinek elhivatottságában talán 
nég vannak, akik kételkednek, de 
*zek a kétkedők se tudnának a jelen 
helyzetben és a mai M igyarországor. 
senki mást megnevezni, aki után egy-
ségesen felsorakozva megindulhatna 
az ország a szebb jövő felé. O.t áll 
az élen a sors által küldött vezér. 

ikit mindannyiunk b bldogulása érdi 
<éb;n egységesen kell követnünk, mert 
hisz látjuk, hogy mindenfelé milyen 
,ól választotta ki munkatársait is. Irt 
van előttünk a vasmegyei vezér, d 
Osttfy Lajos főispán, akinél több jó 
tkaratot, megértést és városunk iránti 
szeretetet még egy f5ispán sem mu 
ratott. 

A lelkes éljenzéssel fogadott be-
széd ulán nagy taps között állott fel 
Ostffy Lajos dr. főispán és több mint 
egyórás i^en nagyhitásu meggyőző-
désből fakadt és meggyőző erejű be-
szédet tartott, melyben kifejtette, hogy 
mennyire szükség van most a végve-
szedelem óráiban és a történelmi ese 
nények küszöbén az erők összefogá-
sára, ha azt akarjuk, hogy az ország 
h-lyzete megjavuljon és a nemzet egy 
jóbb jöv5 felé vezető uton megindul 
ion. Minden magyarnak kötelessége, 
hogy pártokon felülemelkedve tönö-
rüljön és támogassa azt a hazafias be-
csületes törekvést, amit a kormány 
nemzeti munkatervében iefektetett és 
neg akar valósítani. A főispán nagy-
halásu beszédében többek között a 
következőket mondotta: 

Mid^n ma Kőszeg szab. kir. v.á 
ros közönsége az én szerény szemé-
'yemben a Nemzeti Egység hirdetőjét 
o'y szeretettel üdvözölte, akkor erre 
t választ megadni azzal fogom, hogy 
negmondjam, hogy a Nemzeti Egység 
zászlóbontó mozgalmánál tulajdon-
képen miről is van szó. Szívesen en-
gedtem annak a hívásnak, hogy ez 
alkalommal Kőszegre siessenek, ámbár 
Vas vármegye többi városának és köz 
ségének sorsa ép ugy szivemen fek 
szik, mint Kőszegé. 

— Polgártársaim l Testvéreim! A 
Nemzeti Egységet akarjuk megterem-
teni! Meg kell teremteni és megfog 
iuk teremteni. A magyar politikai élet 
teljes széttagoltságra mutat s még az 
egyes politikai pártokon belül is meg-
v innak az ellentétek, a csoportokra 
szakadások. A pártok mindig csak 
egyes osztályok érdekeit akarják szol-
gálni, sohasem az egész ország érde-
<ét. Ha körülnézünk a nagy orszá-
gokban, látjuk, hogy olyan államok-
ban. ahol kevés párt van, jobbak a 
közállapotok. Példa erre az angol bi 
rodtlom. De legjobbak és példtmu-
tatóaf az állapotok ott, ahol minden 
pártkeret megszűnt és ahol megterem-
tik a Nemzeti Egységet pártokon felül-
illva1Ez a oél már el van érve Olas*.-
brszáqjban és részben Németországban. 
Olaszországban minden érdeket alá 
endsltek a Nemzeti Egvség megte-

remtésének és oly eredményeket értek 
I, ajnelyek példátlanok a történelem 

ben. 'Németországban is megindulta 
1 igyMolyamat, amelynek kétségtelenül 
negfknnak a káros kinövései és ki 
!e.igé|ei, bár már megállapítható, hogy 
\ nemzeti egységének megíere ntése 
itA/i ott is megkezdődött már az 
,'pítő munka és senki el nem vitat-

hogy Mussolini és Hitler nem-
alapon álló forradal na nemcsak 

két államot, hanem egész Euró-
pit és a civilizált világot megmentette 

L'ptto 

hltja, 

k 

\ teljes széteséstől és a bolsávizmmtól. 
— Ez a kicsi Migyarország nem 

engedheti meg magánk , ho*y alkotó 
•temeti politikát folytató fiai számta-
an apró pártra tagozódjan ik anelye-
<et legtöbbnyire nen is elvi kérdések, 
hanen személyi, vagy hatalmi kérdé-
sek választanak csak el. Talán csak 
egy nigy elvi jelentőségű kérdés v ia , 
a jelenleg aktuálítással nem biró ki-
rály kérdés, de itt is csak látszólagos 
az ellentét, m ;rt a Nemzeti Egység 
obógója alatt felsorakozhatnak nyu-
godtan ugy a legitimisták, mint a 
szibad-királyváhsztók. A legitimisták 
negnyugtatására itt van ő maga az 
élő példt, mert hisz Vasmegyében 
mind.mki ismeri és tudja, hogy a ffl-
isDáa álláspontja mennyire legitimista. 
Nen szabad hbgy ez a kérdés szét-
válasszon bennlnket. A nemzetnek 
jövflje ma még fájd ilo-n, sötétben áll. 
\ Nemzeti Egység szervezeteinek meg-
teremtése ebben a kicsi o-szágban két-
szer akkora jelentőséggel bir, mint 
O.aszországban. Nekünk elsősorban 
belső erőt kell mutatnunk ahoz, hogy 
1 Revízió szent eszméjét necsak han-
goztassuk, hanem mag is valósítsuk. 
Egységesnek kell lenni e nemzet tár-
sadalmának, ha azt akarja, hogy való-
ban meg is valósithassa a „Nem, nem 
soháu-t. Amig az eddigi politikai pártok 
Magyarországon a magyar társadalom 
csak egy-egy részét veszik be s mig 
az eddigi pártok programjainál mindig 
csak egy-egy különös pont emelkedik 
ki, eddig a Nemzet Egység szervezetei 
révén megakarják valósítani a pártpo-
litikán felüli egységet, amelynek kere-
tén belül minden árnyalat érvényesül-
het. A múltban ez az ország akkor 
volt boldog, amikor nemsokat törőd-
tek velünk. Ma az a bajunk, hogy 
túlságosan sokat foglalkoznak velünk 
a külföldön. Mindiyájan érezzük, tud-
juk, hogy csakis akkor tudunk érvé-
nyesülni, ha a nemzet egységesen e^y 
* nberként tud fellépni a külfölddel 
szemben a mai nehéz sorsdöntő idők-
ben. Mit láttunk ezzel szemben eddig 
H l csak ketten-hárman Összejönnek 
magyarok, máris elválasztja őket min-
denféle. Vallási ellentétek, osztályel-
lentétek, politikai ellentétek. Termé-
szeteset ha nem erő\ hanem széthú-
zást tudank csak mutatni, báb mód,ára 
bánnak velünk. P.írtkeretekre való te-
tintet néikül kHI megteremtenünk és 
negszerveznünk a nemzeti társadal-
nat. Csak Olaszorszig, Németország 
volna erre képes? Nekünk mellékes 
legyen mi tette Itáliát naggyá? Hely-
rehozhatatlan nigy bilit követnénk el, 
u ezen u'.olsó órákban elszalasztanók 
tz alkalmat, hogy komoly nemzeti 
fgységben összekovicsolódjunk. Meg-
nyugtathatom a jelenlevőket, nem 
nulasztjuk el .az a k i l n i t és megte-
remijük szervezeteinkkel az egységes 
társad ilmat. Amikor meg fog valósulni 
a titkos választójog, akkor kell, hogy 
ie legyünk kiszolgáltatva a demagó-
giának. a hordókról való mérgez® 
szónokiatoknak, ne legyünk kitéve 
négegyszer egy 1918 as forradalom-
nak. amely csak azért következhetett 
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be, mert a polgárság nem volt meg 
szetvezve es igy tgy kis szervezel 
csoport letudta terrorizálni az országot 
Olaszország és Németország ezt 
veszedelmet már kizárta, ki fogjuk 
zárni mi is Ha mi körülöttünk valam 
uj mozgalom n egindul, akkor annak 
rendszerint tl 'erztki old< Iról kel 
megii dúlnia s ez a megir dúlás mm 
dig valaki vaj.y valami ellen történik 
Legtöbbször a kormány va^y a ha 
talmon levők ellen azzal a soha bt 
ntm tariott ígérettel, hogy no, ma,c 
mi jobban csináljuk. Vannak, ük 1U 
ntm akarjak megérteni, hogy most J 
hatalmon Itvőktól indul mtg tgy u 
mozgalom. Gömbös Gyula nem aka 
forradalrr at, de igtnis a foirpdalrri 
veszelyek es azoknak lehetőségei tller 
szervezi mtg tgeszen uj alapon poli 
tikaiiag es tarscdalmilag ez ország 
lakosságát. Az egysegas párt is meg 
szűnik e szervezkedéssel kapcsolatban, 
mert mindenki tudomásul veheti, hogy 
mas az eddigi egységts part ts mas 
ez az uj tro/g ilom a „Ntmzeii Egység 

Neztm ezt az atalakulást Kőszeg 
varos lakossaganak szempontjából 
lói belelatok a kőszegi viszonyokba. 
Láttam az itteni párteletet is, latt.iri 
az egvmassdl szemben álló tényező 
ket. Volt egy párt Kőszegen, amely 
hirdette a helyes takarékosságot, tn 
nek vezére be is tudta bizonyítani hogy 
a kis fillérekből jönnek az ezresek 
össze és lehet megvalósítani nagy dol 
gokat. A másik rész, a másik tábor 
azt n ondutta, alkotni kell mindenáron. 
Meg aoóssagok árán is. M;nd a kei 
irányzat tartalmaz sok igazságot. Vég 
eredményben azonban a megnemer 
tésból mi támadt. Meg lett a nagy 
baj, amelyben nyakig ül a város. Az 
igazsag az, hogy valahol a középén 
lett volna a igazi htlyes ut. Azt hi 
szem Kőszegen ma mir denki nugfogja 
érteni ludni, hogy e városnak jelen 
legi súlyos helyzetében még soha nen 
voli szükségé annyira a vezető kö-
röknek tncgeriesere mint ma. Meg 
kell szüntetni az ellenteteket, Össze 
kell egytzltini békésen s akkor nem 
fogunk hiaba imádkozni Magyaror 
szag ft ham adásáért, amtly vezergen 
dolat töln el Gömbös Gyulát. Ilyen 
óriási siutveztsi munkát természete 
sen nem lehet egyik napról a másikra 
megvalósítani. De mtrt biztosan meg-
lesz valósítva, lüggotlenül minden tá 
madastol, nyugodtan, bi/tosan és za 
vaiialatiul h*iad a vezer kijelölt egye 
nes utján előre, amelyen kövttni keli 
öt mirdtn magyarnak és e város la 
kossaganak is. Értsek meg, nincs 
hivatalos nyomás, ezt én jelentem ki 
a bizonyos hatalommal rendelkezi 
főispán. Kényszerrel mi senkit sen 
akarunk e szervezetekbe beterelni. Aki 
nem tudja, vagy nem akarja nugér 
ttni, hogy miről van itt szó, marad 
jen le. De viszont kérek mindenkit 
hogy lepjen be és aki még nem is-
mén, ismerje mtg céljait és határoz 
zon nunel előbb belépeséről. Kőszeg 
varosanak díszpolgára a vezér. Hr< 
valaki nugetdetnli, ugy ö az aki kü 
lönosen megetdemli, hjgy Kőszeg vá-
rohanaK nir.d>n polgara fontolja nej. 
jól, mi a teendője, lássa be azokat t 
nemes szandekokal, amelyeket a ve 
zer meg akar va'ósitani, alkossák mej. 
meggyCzt dtsukt l e mozgalomról éí 
vtgyek maguknak is célkitűzésű) 
azi a nagyszerű mondást, azt a há-
rom szót, amtiyet e szervezetek zász 
lóbontasa alkalmával a vezér kiirt a 
lobogójára : „Bátorság, bölcseség, be 
csültt". 

Hatalmas t ps és éljenzés fogadta 
a főispán meggyőző érvelésű, lebilin-
cselő szót.oklaiat. 

A haligaitság sorából most Kő 
sztgi József nyug. rtndőrkapitány je-
lemkezett s ió isra , ki mindenekelőtt 
megallapitotia, hogy-a Nemzeti Egység 
itttni faklyagyuj'ásít már az országos 

rapon várták és ennek elmaradása 
folytán tekintélyes polgárok a maguk 
kezdeményezeseből óhajtották a meg-
alakulást megrendezni. A fáklyagyuj 
tí st talán az háiraltatta, hogy számol 
lak a lakosság nrgyfoku elkeseredé 
stvel, iele gondokkal és a megélhetés 
nehézségévei, a leguióbbi városi ügyel: 
Vől keletkezett sajnálatos események 
fektti lehangoliság, ami mind nem al 
kalmas a lelkestdt-s kiváltásara, talár 
mtg szemeiyi nthézsegtk is hozzája 
ruliak ehhtz, de végre megts egészet 
b z os, hogy Kőszeg város közönít'gt 
leljts merttkl tn tlismert a Vezér fi 
lati feifiúi nagy hivatottságát és f-1 
tetltn bizik benne és hogy e városnak 
ő még több, nint vezttö miniszter és 
díszpolgár, ő a mi varosunknak hata 
lozott jóbarátja, aki gyakori ittartóz 
kudasa alati felismerte, hogy mivri 
segítsen bennünket. Ő az első minisz 
itr, aki velünk sajat eszleiete alapján 
törődik s bizonyara törődni fog, ha 
az elsztnvedeit vtsztesegeket vissza-
szerezni lehet. Kftszeresere bovitetu 

Hunyadi reáliskolát, ezzel is iga 
zolva, hogy jogosan vagyunk az is 
kólák városa, — itt epittette fel a tiszii 
üdülőt annak a jeléül, hogy jogosar 
hirdetjük a nyaralóvárost, — az üres 
varat ő népesítette be újból katona 
ság^al, hogy a város regi katonai 
iclyőtségi |ellegét emelje, — ez mind 
kottlessegünkké teszi, hogy a Nemzen 
Egységre kuűzött zászlót elsőnek kö 
vessük. 

Az éljenzéssel fogadott beszéd 
után vitéz Szabadváry Ferenc ismer 
lelte a szetvezkedest és közölle az 
ezzel kapcsolatos tudnivalókat. A htlyi 
iroda átmenetileg^ varosháza pénztár 
nelyisegeben lesz, ahol egyenlőre 2 tő, 

óráig a hivatalos órak mar meg is 
ktzdödiek. Itt lephetnek be a tar;ok 
itt kapjak meg az összes további ut 
mutatásokat. 

Ugyancsak bejelentette, ho^y a 
Mtmzeli Egység kőszegi szervezetinek 
z.tszlóbomása azért tolódott tl néhány 
nappal, mert tervbe volt véve, hogy 

kőszegi zászlóbontáson maga vite, 
Gön.bös Gyula is rtszt vesz. Miután 
azonban a miniszterelnök tervezett 
vőszegi utjat egyenlőre kénytelen voli 
kedden lemondani, igy mát nem voli 
semmi további ertelnm a halaszlasnak. 
i i volt az tgyeilen oka a nehany 
napi kesésnek. 

A szervezkedéssel kap-
csolatosan felszólalt ismét a főispán 
es különösen a sztrvtzkedesnek ke 
ényegts pontjára mutatott reá. A vá-
asztmányi tagok nagy munkájára. 
Minden választmányi laghoz 40 45 
szeivezett tag tartozik, aki nemcsak 
arra törekszik, hogy a sajat csoport 
aba tartozó választókkal állandóan 
érintkezzen, hanem letre hozza köztük 
a társadalmi összhangot, törődik ügyes 
jajos dolgaival es gondoskedik róla 
hogy az egymásközti viszony is a lej 
barátságosabb és legbensőségesebb 
egytn. 

Egyik legfontosabb szervezési uta-
sítása a Nemzeti Egység pontjainak. 
iiogy tagjainak ügyes-bajos igazságos 
dolgait a szervezeteknek igyekezni 
Kell elintézni, ö maga tudja, mint 
óispán, nogy ha eddig az egyének 

ezerfele dologban fordultak hozz* 
nem tudott intézkedni, mert egyrész 
annyi mindenfélével jöttek hozzá, más-
részt soha sem tudta oly sürgőser 
és gyorsan, mint az kívánatos lett 
volna, elbírálni, hogy igazságos e az 
ügy, amelynek támogatását kéri. Mos1 

átvesszük azt a rendszert, amely O'asz-
országban oly nagyszeiütn beváilott, 
ahol a fascista párttitkárságok és vá 
asztmányok bíráljak felül mind e ké 
reseket, igyekeznek saját hatáskörük 
)en eljárni, de ha ez nem eleg, a telje 
sen kiepitett szervezeti rendszer alapján 
ntmesak az egyének kereimeit, hanem 

társüdalom kívánságait és óhajait is 

ha kell, egészen a vezérig eljuttatni 
A közönség még most nem is tudja 
ertektlni és belátni, hogy milyen nagy 
jelentőségű dologról van itt szó 
Olaszországban minden élet e párthe 
lyiségekböl indul ki szab irányt az egész 
nemze i életnek és ezt kell és fogjuk 
regvalósitari cz országban is. 

Vitéz Szabadváry Ferenc bejeltn 
tette, hogy megalakult Kősztgen száz 
százalékos sikerrel a városi ifjúság 
csoport is, amelybe btltptek uyy 
szólván kivétel nélkül mindazok a 20 
24 eves erettse^izett és diplomás ifjak 
akikből a mai közeletben szert plő éí 
dolgozó nemzet pótlására hivatott és 
a magyar jövendő folyamatosságát 
biztosító uj nemzedék neveltetik. Ezek 
.z ifjúk veszik azutan kezükbe a 21 
J4 eves magyar ifjak megszervezését 
Ezuián a zászlóbontó gyűlés meg-
vaiasztotia az alelnököket, a választ 
mányi tagok egy reszet. Mivtl a szer 
vizes meg csak most indul meg, löbl 
választmányi tagsági helyet fenntar 
tónak a2ok reszete, akik meg tddic 
nem léptek be. Az alelnöki tisztsé 
gekre es a választmányi tagságukra 
csakis olyan egyénektt hozott javas 
latba megválasztásra az elnökség, akik 
ezen tisztsegtk viseléséle előre le 
kötelezték magukat. Bejelentette, hogy 

helyi szervezet elnöki állását kine-
vezés utján tölti be a vezer Az elő 
terjesztes ezirányban megtörtént és 
rövidesen nyilvánosságra is kerül. A 
városi vezetöiitkári alias teendőittgye 
őre a kerületi párttikár látia el. A 
gyűlés ezután kozfelkiáliássd megvá 
ásította a három alelnökei Zoltár 
Géza, Dömötör Gyula és Sulyok Fe 
rtne személyében, a körzeti titkán 
állasokra pedig Bachman Jenő, Kühr. 
János és Kutassy Jánost választotta 
meg közfelkiáltásul. Ugyancsak be 
iöitött a közgyűlés 30 valasztmanyi 
helyet, amely tisztsegek bttölicse-
nel nagy teret kapóit a fiatal g« ne 
ráció is. 

Vitéz Szabadváry Ferenc indit 
ványára a zaszlóbontó gyüies sürgöny 
küldött a v-.-zeinek a következő tar 
a lommal . „A Nemzeti Egység kőszegi 
zaszlóbontasnnak résztvevői melet 
szeretettel köszöntik ví-rosunk nagy 
barátját es díszpolgárát a vezért." 
Ugyancsak táviratilag üdvözöltek 
Nemzeti fcgystg országos elnökse 
gét is. 

Ezután a főispán ünntpélyes kéz-
szorítással tűzte fel a három körzeti 
litkár mellére a Nemzeti Egység jel 
venytit, majd pedig Czeke Gusztáv 
megköszönte a fc is pán hatalmas be 
szédjet, a nagy érdeklődést ts Isten 
áldását ktrve a mozgalomra, az ülés 
)ezáita. A Concordia rázendített a 
Himnuszra, ezzel végetért az az ün 
nepi ülés, amely kezdetet jelenti va 
rosunkban is egy egészen uj átalaku 
ásnak. 

A főispán a Nemzeti Egység helyi 
vezetőivel még néhány órán át együtt 
artózkodott es a késő ejjeli órákban 
autón tért vissza kísérőivel Szombat 
telyre. 

különböztetjük 
meg a valódi 
,}ank; agyét a 
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Nagy érdek iötfes mellett folyik 
a fcrealiskolők nagy sportversenye 

városunkban, 
Varoíunkban már egy hét óta oly 

mos-galmas az elet, hogy alig lehet 
laismerni a városia. Több mint 700 
íőrnálista már ktt hét óta tartózkodik 
i városban. Uj színeket és pezsgő 
életet teremtettek a sportversenyek, me-
lyeknek rendezésé es preciz lebonyo-
liiása több mint mintaszerű. 

Valóságos látványosság számba 
megy az undalgói nagytábor, ahol a 
fórealislák egy lesze táboroz. ízlése-
sén e-s pompásán van feldisziive a 
Hunyadi főreál, nemcsak maga az 
epü.ct, hanem a fóbejáró és a park is. 
A KSE sporttelepere pedig, ahol a 
versenyek egy resze tolyu, rá sem 
ismernek a kőszegiek. Zászlódiszben, 
kis tribünökkel, a futballpálya, futó-
pályák, ugropalyák valósággal ujjá 
varazsolva. A versenyek iránt rend-
kívül nagy az trdekiődes és feltűnően 
jok voliak a teljesitmenyek. 

A megny i t ó ünnepé ly 

mult vasárnap volt a főreál díszter-
mében. Az ünnepstg Dohnányi Hiszek-
egyevei kezdődőit, amelyet a növen-
deki enekkar adott adott elő Mathia 
Károly dr. vezenyletevel. 

tzuian a vtndeglátó intézet igaz-
gatója, Ktpes Winckler Szilárd ny. 
ezredes hpett a szószékre es remekül 
iele pitéit beszedében mondotta töb-
bek között a következőket: 

A magyar történelem három örök-
életű hősenek büszke nevet viselő 
intézetből sertgleitetek Össze, hogy 
testi es szellemi erőtöket magyar, baj-
i am es nemes vetélkedésben össze-
nerjeiek. 

MinisztertInöi.ünk zászlóbontása-
kor három szól irt a kiDonioit lobo-
góra : „Bátorság, bölcsesség, bicsület." 
Madách a nagy szói vetle' hervadha-
tatlan n.unkaja mottójául: „Ember 
ku/dj és bizva bízzál!" Fugadhatnalak 
e szebb, több ej> nagy obb buzdítással 
Bennctekei ? 

Dicső es hősi volt a sorsa azok-
nak, a*ik a közelmúlt vér-és sárziva-
athiban eleiüket és vérüket áldozhat-

ták a pillanatnyilag lehanyatlott szent 
magyar trikolór vtdeimeben, de erzem 
vallom és tudom, hogy él az örök 
literi, a inegpióbáliatások, a szenve-
desek, de ftlmagasztalások és meg-
váltások igazságos Istene is, aki Nek-
tek meg nehezebb, még dicsőbb fela-
datot adott: feltűzni ismét a három-
szitit a magyar jövő, a magyar nagy-
sag égbenyúló orináia. 

Legyetek hívek mindhalálig! S 
hogy ismét miniszterelnökünk szavai-
ból idézzek : „ . . . legyetek a Ma erős 
lidja, melyen a Holnap felé megyünk. 

Veteikedéstekben csak a jobb, a 
több előtt való öntudatos férfias, ma-
gyaros meghajlás és azoknak lovagias 
elismerése vezereljen. Az uri küzdelem, 
az ellenfel megbecsülése, a fair play 
ellemezte mindenütt és mindig a ma-

gyart ! 

És mondom Nektek a prédára 

utott kincses Erdély lantosával: 

„A csüggedőnek azt irorn : Remény! 

A kétkedőnek azt i rom: Kitartás! 

A könnyelműnek azt irom: Vigyázat! 

Megbékel a lelkem, harmatossá 
válnak a szemem p i l lá i , ha v é g i gnézek 
rajtatok s látom: 

„Hogy lesz gyümölcs a fán, 
Mert van virága! 

A magasan szárnyaló szép beszed 
mély hatással volt a növendékekre és 
az egész egybegyűlt közönségre. Végűi 

Szózatot énekelte el a növendeki 
énekkar s ezzel a bensőséges ünne-

véget ért. 



A sportversenyek 

egész héten át folytak és a részletes 
eridmenyeket a mindennap megjelenő 
sportújságban olvashatta a közönség. 

A sport olimpiász hátralévő prog 

rammja : 

2fi án reggel 8 órakor gytphokki a 
KSE pályán. 9 30-kor vivás egyéni az 
intézet tornatermében. 3 órakor ten-
nisz, 5 kor tennisz. 

27-én 3 órakor tennisz. Este szini 
előadás a reáliskola disztermében 
mikor a „Magyar Golgota" c. ifjúsági 
s z í nda rab kerül előadasra. 

ij8 án 8 órakor záróünnepely az 

intézeiben. 
29 én 8 30-kor díjkiosztás az in 

tézetben. — A Hunyadi tábortüzed 
24 én, szombalon és 2b-án, hétfőn 
lesznek este i) órakor az intézet északi 
játszóterén. A meghívóval rendelkezők 
a tábortüzeket is megtekinthetik. A 
két tábortűznek hatalmas műsora van 

A somlói kiállítás. 
Pünkösd két napján szép és em 

lékezetes ünnepe volt a törtenelmi 
nevezetességű Somlóhegynek és kör 
nyező Sonilovideknek. Ezen a két na 
pon zajlott le az a nagyszabású gaz 
dasági kulturális stb. kiállítás és bor 
vasár, amit a „Falu" Orsz. Földmives 
Szövetség - helyettes tlnökének, dr 
Schandl Károly ny. államtitkárnak, í 
devtcseri kerület nagy szeretetben álló 
képviselőjének kezdeményezésére — 
rendezett. 

A kiállításra vasárnap a déli vo 
nattal erkezett n eg Józstfkir. herceg 
pararcsőrtiszijt kiserttebtn, azonkivü: 
Bptstról szán.os országgyűlési ktpvi 
seiő és más elíkelőség is mtgjtknt 

A ttn plom előtti főterén Fábiár 
András községi biró üdvözölte mele 
gen a kir. herceget. JÓ2Stf kr. herctj. 
hosszabb btsztdbtn valaszolt s az egy 
btgyűlttk viharos éljenzése közien 
hangoztatta, hogy számára mindig 
ünnepnap az, amikor a magyar f.lval 
lakosai köze mehet és kezet szoriiha' 
volt harcteri bajtársaival. 

A kii. herceg emtán megnyitotta 
a kic.ilítast, majd a hősök tnlekosz 
lopát ko>zoiuzta n tg, utána p dig 
kíséretével egyetemben, megtel intem 
a kiállítást. 

Pünkösd hélfőjen a bpesti f-llére? 

Syorssal nagyszámú közf'nseg érkezet 
omlóvasarheiyre, ahol r t-mcsak élvez 

tek a pompás somlói bort, hímen 
abból nagyobb mennyiségben vásárol-
tak is. 

A kiállításnak legértékesebb részt 
a boraszati kiállítás voit. A botbirála> 
a következő: A földmivelésügyi mi 
niszter díszoklevelet a zirci apátság, 
a pannonhalmi Szint Benedek rend 
es gróf Esterházy Tarnas gí.zdasága 
nyertek. A Felsődunántuli Mezőg. Ka 
niaia oklevtlet a magyar katolikus 
vallásalapitvány, gróf Erdődy Sándor, 
Schmall Gyula és Dervarits Ferenc 
kaptak. 

Igen jól sikerült a somlóvásárhelyi 
tenyeszállatkiállitás is Már kora reg 
gel megkezdődött a felhajtás és csak 
hamar munkához fogott a bírálóbizott-
ság. Az urodalmi tenyészetekből a 
a járási vándordijat Barcza Dezső Vid 
.Bözsi" 2 éves pirostarka bikájával 
nyerte Kisgazdák közül is sokan dijat 
nyertek. 

Szarvasi m. kir. gazdasági tanintézet 
a földmivelésügyi minisztérium egyetlen 

középfokú gazdaság i szakiskolá ja . 
Itt gazdák, birtokosok, bérlök, négy közép-

iskolát végzett fiait önál ló gazdálkodásra 

tanítják. Modern tanintezet, kitűnő, olcsó 

konviktus. Elméleti és g>akorlati oktatás 

5<X> holdas tangazdaság. Testneveles, sport. 

Katonaságnál karpaszományos kedvezm. 
Kászletes tájékoztatót küld az Igazgatósag 

HÍREK 
dr. Ostffy Lajos főispán kőszegi 

tartózkodása alkalmával fogadta a kő-
szegi nemzeti egység ifjúsági szerve-
zetét. Tagjait vitéz Szabadváry Ferenc 
mutatta be a főispánnak, aki hossza-
san elbeszélgetett a legnagyobb részt 
állástalan s tddig elhelyezkedni nem 
tudó érettségizett és diplomás ifjúsággal 

Kinevezés. A földmüvelésügyi 
miniszter Cheniez Jenő kőszegi állat-
orvost a VIII. fizetési osztályba m.kir. 
főállatorvossá kinevezte. 

Áthelyezés. A vallás- és közök 
tatásügyi Minisztérium Cziráki József 
és Székely Zoltán csurgói állami tanitó 
képzcinteziti tanárokat saját kérésükre 
a kőszegi allami tanitóképzőintézethez 
helyezte át. 

Ha l á l o z á sok .- Hétfőn hunyt el 
hosszas szenvfdes után özv. Prikopa 
Jánosné sz. Pohr Karolin. Temetése 
szerdán voit nagy részvét mellett. A/ 
elhunytat hat gyermeke és kiterjedt 
rokonság gyászolja. — Szerdán hunyt 
el hosszas szenvedés ulán P. Vencel 
Alajos, budatétényi lelkész Kőszegen 
— Temetése pénteken délután volt a 
helybeli temetőben. 

Jézus Szive bucsu Kőszegen. 
Ma vasárnap van Kőszegen a Jézu* 
Szive templomban I ucsu, amely alka 
lomqól fél 10 órakor lesz a nagymist 
és utána Jézus Szive körmenet. 

Értekezlet volt e héten a város-
házán este fel 9 órakor, amelyre a 
válasz'.ópolgárság vezetőit hivták összt 
a nemzeti tgvség szervezktdese ügyé 
ben. Az értekezleten Czeke Gusztáv 
kormányfőtanacsos elnökölt es vitéz 
Szabadváry ismertette reszletesen 
ntmzeii egység szervezkedésének cél 
jait, irányát és jeltntőségét. A köz 
„yültsi terem cz alkalommal teljesei 
rmgtelt. Ott voltak a társ: dalom min 
den rétegének vezetői. Felszólalás csak 
c^ak egy volt Dr. Palitr Jozstf fej 
teite ki röviden, hogy akkor, amilot 
anól kell dönteni hogy milyen irányba 
mtnj ink, ktvessük a nemzeti vagy 
nemzetközi irányt, ntm khet kérdés 
ogy az ország jövője ts mindannyi 

urk boldogulása sztrrpontjából ceak 
tgy irányt követhetünk ts ez a ntm 
ziti irány és mostari uj célkitűzéseivel 
a nemzett egység. 

A belügyminiszter Vasmegy é 
beti. A szombathelyi esendőt iskola 
évzáró vizsgáira a belügyminiszier 
Szombathelyre érkezik. 

Az evang leányl iceumiban 
hétfőn és kedd n voltak az éret'segi 
vizsgálatok Dr. Kapi Béla piispök 
elnöklé*e>el — Mint kormárybiztoj 
Malyusz Elemér egyeíerri tanár volt 
jekn. T'zen kerültek a bizottság elé a 
VIII. osztály tanulóiból. Eey kltünte 
tessel. 8 jelesen, 2 jól és 2 egysztrüen 
lett érette nyilvánítva. A püspök ez 
alkalommal ragyogó szépségű beszédei 
intézett a leányokhoz, a nő nemzeti 
és családi hivatását taglalva. Költemény 
szózat és ima volt ez a mély hatást 
keltett beszéd. Ezután átvették az érett-
ségi bizonyítványt: Arkauer Agóta, 
Drach Lucia, Gaál Ilona, Kovács Irén, 
Kőszegi Lenke, Oláh Márta, Országh 
Káló, Schneller Ilona, Tamaska Sári 
és Vláy Ilona. — Szombaton volt az 
intézet Tedeumja az evang. templom-
ban, melyen Kiss István vallástanár 
nagyhatású prédikációja a kötelességről 
és háláról tette emlekezetessé a lezárt 
tanévet. 

Lelkigyakorlatok. Tanítónők és 
hölgyek szamára a Mária Kongregáció 
jul. 4 —8-ig lelkigyakorlatokat rendez. 
A lelkigyakorlat vezetője Dr. Pintér 
László kalocsai teológai tanár. Akik a 
lelkigyakorlat idején a zárdában óhajt-
ják ttljts visszavonultságban tölteni 
a zárda vezetősége 3 P ért teljes el 
látást és lakást biztosit. 

G y e r e k j á t é k 

n a g y m o s á s ! 
beáztotós Ainony-
d>c térét mosóporral 

m o s ó i A B C t i o p p o n n o l 
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HUTTER S Z A P P A N 
már mi Illata l» taru|tl« \i 

Tanitókepr .sitó v izsgálatok. Az 
állami tanitókepzőinte2etbtn a tanitó 
képesítő vizsgalatok f. hó 23-ától 
kezdődőleg a hó végéig tartanak A 
vizsgálatokon Dr. Huszka Endre mi 
niszteri tanácsos einököl. 

Évzáróünnepé ly a helybeli zárda 
polg. - leányiskolá jában. Junius 18 
án délután rendezte a rk. polg. leány-
iskola záróünnepélyén, melyen a szii 
lök és az iskola barátainak jelenlété 
ben számolt he az iskola tantestületi 
trról a cstndes munka eredményéről 
mely tizhónapon át folyt. A műsoros 
ünnepély ktretében bucsuztaták a vég-
zet IV. o. tanulókat és üdvözölték az 
igazgatót 25 évts papi jubileuma al 
kalmával. Az ünn-.pi köszöntő Kurbély 
Vircc soproni bencéstanár lendüleies 
alkaln i költeménye volt, melyet Me 
száros M. IV. o. t szavalt el. A nö 
vendekek Bőszné Szabó M tanár 
rendezést ben bájos e* Ötletes torn 
és táncmutatványokkal nyújtottak szel 
lemi es esztétikai elvezetet. Az iinne 
pély után záródott az iskola gazdag 
rajz és kézimunkakiállitása, melynek 
rendezői Grémen L, Ber.alan B., és 
Maitzné Fekete M. tanárok. Az igaz 
gaíó a záróiinnepc y után osztotta k 
a jutalmakat. Ugyancsak ekkor nyui 
'otta at az igazgató az Ifjú Polgárok 
Lapja álta' rendezett Arany János nap 
palyázat jutaimi diját és okleveleit. 
Növendéktik közül 21 rajz pályázat 
készült — ezekközül elismerő okleve-
let kapót 9 tanuló aranyérmet Pathy 
I IV., ezüstérmet Kiss IV., bionzérrnet 
Kováts Teréz II. o. t. Ugyancsak elis 
merő oklevellel tüntette ki a bíráló 
bizottság az intézetet és annak ügyes-
rajztanárát, Grémen Ilonkát. 

Képesi tőv izsgá latok. A helybeli 
zárda tanítónő képzőjében junius 16 
21 ig folytak a képesitővizsgálatok 
Palkó János egyházmegyei főtanfel-
ügyelő és Zoltán Géza kőszegi m. kir. 
áll. tanítóképző igazgató mint helyetles 
min. biztos elnökletével. A képesítőre 
jelentkezett 36 jelölt közül 12 jeles, 
20 jó, és 4 elégséges oklevelet kapót 
Kántori oklevelet 20 tanítónő szerzett 

A gyakor ló á l lami elemi isko 
Iában junius 17-én, szombaton foly' tk 
le a vizsgálatok, melyeken a gyerrne 
kek szülei és a közönség szép szám-
ban jelentek meg. A vizsgálatok szép 
eredményei minden jelenlevőt igaz 
örömmel töltöttek el s bizonyságot 
szolgáltattak az itt folyó értékes 
munkáról. 

A Hunyadi főreál iskola 24-én. 
szombaton és 26 án hétfőn este 9 
órakor rendezi az intézet játszóterén 
a sportversenyekkel kapcsolatban tá 
bortüzeit. A sportv rsenyekre meghi 
vottak figyelmet a táborlüzekre ezúton 
is felhívja az intézet parancsnoka. 

Előfizetőink f igye lmébe ! Mai 
számunkkal lejár a II. negyed és ez-
zel kapcsolatban felhívjuk előfizetőink 
szíves figyelmét lapunk további támo-
gatására és az előfizetési dijak pontos 
beküldésére. 

A magyarországi Német Nép-
müvelődési Egyesület részére itt 
minap taggyüjtés folyt melynél 87 
személy jelentette belépését. Ezen 
akció kapcsán célzatosan terjesztett 
hírrel szemben Waldmayer Károly an-
nak megállapítását kéri, hotry nevét a 
Raschke Frigyes, Wagenhofer Antal 
Kollmann Antal altal használt gyűjtő-
ivek egyikén sem jegyezte be, tehát 
nem lett egyesületi tag. 

A Kőszegi Polgári Lövész-
egyesület az 1933. évi céllövő ver-
senyét julius 2-án rendezi meg sport-
pályán lévő lőterén. Nevezések Lepold 
Ernő titkárnál és a Tűzoltólaktany ában 
eszközölhetők. Vasárnap d. e. egyéni 
verseny ksz sztp dijakkal, délután 
pvdig csapatveiseny ugyancsak díja-
zással. További Lepo'd Ernő titkár-
nál és a Tűzoltólaktanyában tudható 
meg. 

Ne felejtse el senki, hogy julius 
9-én lesz megtartva a Kat. Nőegylet 
kerti mulatsága a Mulató kertjében. 

Cigányzene a Dorner kertben. 
Mától kezdve minden vasár- es ünnep-
nap délután keszthelyi Baranyai 
Jóska cigányzenekara hangversenyez 
a Dorner fele kertben. 

A Magyar Keresztény Leány-
egvesületek Nemzeti S/övetsége 
ezidei országos konferenciaját Szom-
bathelyen tartja s ezzel kapcsohlb »n 
e hó 30 an kirándulást rendeznek váró 
sunkba. 

Felügyelőbizot tsági gyűlés. 
Az iparostanonciskola felügyelő bi-
zottsága folyó hó 11 én délelőtt 11 
órakor tartotta Zoltán Géza állami 
tanitóképzőintézeti igazgató elnöklé-
sével rendes gyűlését, melyen a fel-
ügyelőbizottsági tagok szép számban 
jelentek meg. A bizottság az ev végi 
vizsgálati elnökök kijelölésével és a 
jövő évben alkalmazandó tanerők be-
osztásával valamint az osztálykeretek 
megállapításával foglalkozott. 

A Kereskedelmi tanonc iskola 
szerdán tartotta évzáróvizsgáját a Ke-
reskedelmi Kör elnökének és több 
választmányi tagjának jelenlétében. A 
tanév ez évben is nagyon szép ered-
ményt mutatott és a jelenlevők arról 
győződtek meg, hogy az Iskola hasz-
nos munkát fejt ki. Ennek adott kife-
jezést Kőszegi József elnök, megdi-
csérte a tanulók szorgal nát, megkö-
szön i a tanári kör fáradozását és kü-
lönösen Nahrtr Mátyás igazgatót, egy-
ben meleg szavakkal bucsut vetek-
tőle nyugdijbavonulása alkalmából. 
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Óvoda zá róünnepé ly Kőszegen 

A kőszegi kis ovodisták is megtariot 
ták a záró-ünnepélyüket melyen az 
óvónők vezetesével ket órán át pompás 
műsorban kedves szórakozást nyújtót 
tak a kis magyarruhás fiuk és lányok 
a szülőknek és vendégeknek. A záró 
ünnepély befejezésével dr. Scheller 
Aurél ügyvéd, az Óvoda egylet elnöke 
meles szavakba^ köszönte meg Tóthné 
Takó l én, Ró<a Irén és Wiedemann 
Lili óvónőknek fáradságát. Kellemes 
meglepetésként hatott, amikor az ün 
neps 4 befejeztével „Kirchknopf Pista 
bácsi- két hatalmas zacskó cu<rot és 
csokoládét szórt szét a kis ovodisták 
között melyet a kis növendékek szűnni 
nem akaró ovációban köszönték meg. 

Beiratások. A nagyméltóságú 
vallás- és közoktatásügyi Miniszterül 
rendelkezese folytán a kőszegi Széche 
nyi Utván m. kir áll. polgári fiúisko-
lában a jövő tanévi beiratások junius 
hó 26 áo és 27-én délelölt 8 — 12 ig 
az első osztályban lesznek. Az I. osz 
tályba való beírásnál, vagy más inté 
zetből iskolánkba átlépő tanulók ok-
vetlen a szülő, vagy gyám k^.éretében 
jelenjenek meg és hozzak magukkal a 
születésre vonatkozó anyakönyvi kivo 
natot, a mult évi iskol li bizonyítványt 
és az újra oltásról szóló igazolványt 
A tandíj 8 egy n ő részletben fizethető 
A szegénysorsu növendékek tinköny 
veket kaphatnak és jó eiőmenetel ese-
tén tandíjmentességben részesülnek 
A junius havi beiratkozáskor csak 4 
pengő fillér fizetendó. 

A kat. Nőegylet ezévi kimuhtá-
sában nyomdahiba folytán kimaradt 
a jószivü adakozók sorából Dr. Dreisz-
ker Ferenc és neje, valamint Mayer 
Jánosné nevei, amit ezu'on helyes-
bitünk. 

A s t randfürdő megnyi l t . Ta-
valy is már rendkivül olcsó árak vol-
tak. Az idén részben még ezen árakat 
is lejebb szállították, hogy mindenki 
részére hozzáférhetővé tegyék. 

• Sok éves kísérletezés es fárad-
hatatlan tudományos kutatásokra volt 
szükség, hogy egy gyártmányt teremt-
senek, mely ma "iár az egész világon 
el van terjedve s kbl. 33 év óta minden 
ország népei körében osztatlan ked 
veltségnek ötvend Az Aszpirin-tablet-
ták jóságát számtalan orvosi szakvé-
lemény esa közönség széles köreinek 
önkéntes dicsérete elismerte. Minthogy 
tudvalevőleg csak jó és általánosan 
kedvelt gyártmányokat utánoznak, 
természetes, hogy gyakran megkísérlik 
éppen az Aspirin-tabletták utánzását. 
Ezek az úgynevezett, „pótszerek" 
azonban hatástalanok, sokszor még 
hozzá károsak is, amig az eredtti tab-
letták a szívnek nem ártanak 

Az O r s z ágos Vendég l és Egye 
sülét választmányának propaganda 
bizottsága Újpesten Szűcs Mihály el 
nöklete alatt szerdán gyűlést tartott, 
melyen elhatározta a választmány, 
hogy az ez évi vendéglős kongreszust 
Szentendrén tartják meg. Mind az 
elnök, mind pedig a szentendrei ven 
déglős szakosztály elnöke Somló Ká 
roly meleg szavakban emlékezett meg 
a kőszegi kongresszusról, mely a 
tavalyi évben városunkban zajlott le 
és annak mintájára rendezik meg a 
szentendrei kongresszust is, melyre a 
kőszegi vendéglősöket ez uton is 
meghívja az országos egyesület. 

Hunyad i Sport H i radó . Ez a 
neve annak a rendkívül eleven, alkalmi 
lapnak, amelynek már 5 száma meg-
jelent- Kitűnő eszme volt a megvaló-
sítása. Mindennap hozza a programot, 
részletes eredményeket, kitűnő kritikát. 
Humoros cikkek és tárcák teszik még 
változatosabbá és színessé a lapot 
Somló Bertalan a lap szerkesztője, 
kiadója, tudósító) i és mindenese. 
Nemtég fedeztük lel, mint nagyszerű 
színészt, most bemutatkozott, mint 

<ész újságíró. Ajánljuk a lapít, mely 
i versenyeken mindenhol kapható, 
nindenkinak a figyelmébe, akit a ver-
senyek érdekelnek és aki a sportnak 
barátja, mert áttekinthető képe csak 
tkkor lesz mindenről, ht a Hunyadi 
Sport Híradót kezébe veszi és el 
olvassa. 

Elveszett egy sziirke felöltő a 
Szent János hid'ól az osztrák határig. 
Becsületes megtaláló illő jutalom elle-
nében adja le a kiadóhivatalban. 

Tur sták f igyelmébe. Most jel 
zik át hegyeinkben a turista jelzéseket 
Figyelmeztetjük a turistákat esa kirán 
dulókat, hogy a táblákon a jelzések a 
valóságos jelzésekkel most nem min 
d nhol vágnak, mert a táblák kiese 
rélésére, illetve átfestésére mégcsak 
később kerül a sor. Uj jelzését a/, 
utaknak minden segítség nélkül Scliia 
vonni Henrik törzskapitány végzi, aki 
valóságos szerelmese a mi szép vidé 
Künknek. Tavaly is itt nyaralt már a 
tiszti üdülőben es az idén is nemcsak 
hop,y itt van, hanem ily valóban nagy 
szolgalatokat tesz Kőszeg turistaegye-
sületének, turistáinak kirándulóinak és 
idegenforgalmának. 

Rajz- és s lö jdk iá l l i tás a kőszegi 
polg. f iú iskolában. Nipok óta sűrű 
rajokban keresik fel a polg. fiúiskola 
rajz és slöjdkiállirását, mely minden 
tekintetben meglepően tökéletes képet 
nyújt a ról az előrehaladott eredmény 
ről, mellyel az iskola tényleg dicseked 
'tetik. A rajzteremben a négy hatalmas 
fal tele a növendekek pompás rajzai-
val. festményeivel, melyek közül külö-
nösen a magyar stílusgyakorlatok és 
tervezgetések érdemelnek különös fi 
gyeimet A slöjdmunkák 6 nagy aszta 
ion nyertek ellielyezest. Több százra 
tehető azon munkák száma, melyek 
művészi kivitelűek. A Hősök Kapuja, 
t Vasutas árvaház miniatűr alakban 
kemény papirosból készülve tökéletes 
munkák. Igen érdekesen kapcsolódik 
bele a rajztanítás a slöjdtanitásba 
zsámolyok, székek stb. készítésénél, 
nely tárgyaknak egyes oldalait nagy 
szerűen tervezett minták díszítik. A 
kiállítás hatalmas anyaga méltán keit 
még Kőszegen is az iskolavárosban 
figyelmet, mely munka Laschober 
Ödön polg. isk. tanár eredményes 
munkájának tükre. 

Mozih i rek . Augusztus 13 ig szil 
netet tart a mozi. Szombat—vasárnap 
vannak az utolsó hangos előadások 
Világszenzációt mutat be ma a mozi. 
Címe a darabnak az .Égi titánok". 
Többet nem is kellene Írnunk és mon 
dánunk e darabról, mert hisz mindenki 
minden bizonnyal visszaemlékezik az 
újságokból, folyóiratokból e rendkívüli 
darab világsikerére. Egészen kivételes 
film, amelynél drágábbat még nem is 
igen állitotiak elő. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel 4 előadást tart a mozi, 
szombat este 9-kor, vasárnap délután 
3, 6, és este 9 órakor. A kisérőfilm 
is rendkivül érdekes, gróf Apponyi 
Mbert temetése. 

I sko lánk ivü l i népműve lés i ok 
tató tan fo lyam. A vármegyei iskolán-
kivüli népművelési Bizottság Kőszegen 
mint már jelentettük az idei évben 
ismét oktató tanfolyamot rendez, mely 
julius hó 3-án kezdődig és egy hétig 
tart. Julius hó 7-én pénteken a vár 
megyei és a kőszegi iskolánkivüli 
népművelési bizottság kulturestet rtn 
dez, mely kulturest programmja a ma 
gyar ének, a magyar tánc és a magyar 
zene müvelése lesz. A kulturest után 
táncestély lesz a Mulatóban. 

Üzletátadás. 
Évtizedek óta fennálló 

fűszer-és vegyeskereskedés 
íruval, beiendezóssel családi okokból 
azonnal atadó. Cim a kiadóhiv - ban. 

Futbal l . M i elutazik az első csa-
pat Kapuvárra és o:t játszik barátságos 
mérkőzést a Kapuvári SE vei A csapat 
autóbusszal megy. Kisérők jelenikez 
zenek a clubhelyisétjben. Hosszú szü 
net után Kőszegen is van ismét futball 
mérkőzés. Az I.-b. lép porondra és 
jái-.zik a kitűnő játékerőt képvise ő 
es a serlegmérközéseken nagyszerűen 
szereplő szombathelyi SE I. b csapa 
iával. Kezdete a mérkőzésnek fel 6 
órakor. A mérkőzést mérsékelt helyá 
rakkal rendezi meg a KSE. 

Keszthelyi Baranyai 
J ó s k a ma és minden este hang 

versenyez aL EHt kávéházban teljes 

zenekarával. 

Hivatalos rovat. 
5573-»1933 A kőszegi Htnyadi 

M átyás reáln jvelő intézet vízvezetéké 
n k engedélyezése ügyében kiadót 
5427-1933-1 sz. vármegyei „Értesi 
les a város hirdetési tábláján f. hó 

tői julius hó 8 ig ki van függesztve 

5065-1933. A nyári időszak be-
illtával a járdák locsolását elrendelem. 
A járdák reggel és este locsolaudók. 
•\ seprest csak a locsolás után szabad 
végezni. Felhivom a közönséget a fenti 
rendelkezések pontos betartására, mert 
t mulasztás kihágást kepez és bűn 
tettetik. 

ipartestületi közlemények. 
Minthogy a f. évi junius hó 18 

lapjára egybehívott közgyűlésen a 
tagok nem jelentek meg határoza ké 
pes számban, ennél fo^va az ujabb 
közgyűlés f. hó 29 én (Péter Pál nap 
ján) pontosan fel 3 órakor foga szék 
ház nagytermében megtartatni, melyen 
pontos időben s teljes számban való 
megjelenésre a testületnek összes tag-
jait meghivjuk. 

Tanonc szegődtetés és szabadi 
ások julius 2 án szokott időben fogunk 
eszközöltetni. 

A m. kir. szombathelyi 3. honv. 
vegyesdandárparancsnokság a szom-
bathelyi repülőtéren építendő legény-
ségi épület építési munkálataira ver-
senytárgyalást hirdet. Ajánlatok f* évi 
julius 10 én 10 óráig, a vegyes dandár 
építési osztályában (Kálvária-utca 36 
sz.) nyújtandók be ahol részletes szal 
litási feltételek, tervek, rajzok stb. 
megtekinthetők. 

Ipartestü let i e lnökség . 

Egy darab lógós 

ruha-szekrény 
6 v. 9 drb. szék 

megvételre kerestetik. 
Cím a kiadóhivatalban. 

'BIOSKOP H í , n O Z ? S J 

Szomba t , 24 én este 9 órakor ! 

Vasá rnap , j un i us hó 25 én : 

délután 3 órakor (ifjúsági elő-

adás, mérsékelt hHyárak) 6 óra 

kor és este 9 órai kezdettel: 

ÉGI 
TITÁNOK l 
Dráma 12 felvonásban. A fősze- ? 

repben Wailace Beery, C.Gable. I 

Gr. Appony i Albert temetése. j 

Helyárak: 1.10 P, 1 .- , 50 fill. 7 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hat iság. 1040/1933. tk. sz. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Stiebecker Antal végrehajtatókn ik Lei-

meiszter Ferencné sz. Róth Anna végrehaj-
tást szenvedd ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi Intóság végrehajtási 
árverést 147 P 50 f. tőkekövetelés és járu-
lekai behajtása végett a kőszegi kir. j irás-
biróság területén levő Kőszeg városában 
fekvő s a kőszegi l!9i sz. tkvben A. -f- 2 
sor es (5645-öl545 a-5545) hrsz. alatt felvett 
szabaJbir tokból es a 2279, sz. tjkben A / 
1—2. sor és 104fi, 1052 b hrsz alatt felvett 
Sánc-u 7 sz. a. házból , istállóból, présház-
ból s udvarból Leimeiszter Ferencné szüt 
Róth Anna nevén ál ló Vj-Vi illetőségre Í52 
P, illetve í*<)0 P kikiáltási árban, mégis mind-
két tjkvbeli ingatlanjutalék az özv. Róth 
Józsefné sz. Groszman Teréz javára beke-
belezett özvegyi jog fenntartásával, azonban 
azzal, hogy ha az elérendő árverési vételár 
az 11H1 sz. tjkvben felvett ingatlannál a 
megelőző jelzálogos hitelező kielégitésére 
szükséges 650 P össszeget, — a 2279. sz. 
tjkben felvett ingatlanoknál a 700 P össze-
gét el nsm érné, abban az esetben az árve-
rés azonnal hatálytalanná válik s az árveres 
alá bocsatandó ingatlanok a jelzett özvegyi 
jog fentartása nélkül f ogmk árverés alá bo-
csáttatni. 

Az á rverés t 1933. évi j ú l i u s hó 18. 
n a p j á n dé le l ő t t 9 ó r a k o r tkvi h i t óság hi-
vatalos helyisegében (Chernel-u. 12. I. em.) 
fogják megtartani. 

A kőszegi 1I9!. sz tjkben felvett ingat-
lanjutalík 700 P-nél, a 2279 sz tjkvben fel-
vett ingatlanjutalék 750 P-nél olcsóbban 
nem adliatóel. (5610-1931. M E. sz. rendelet 
21. §•) 

Az árverelni s ándékozók kötelesek bá-
natpénzül a kikiáltási ár l01/,-át készpénz-
ben, vagv az 18S1 : LX. t c 42 §-ában meg-
határozott árfolyammal számított óvadékké-
pes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, 
hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe 
helvezésérSI kiállított letéti elismervényt a 
kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte-
leket aláirni (18M1 : LX t c. 147, 150, 170. 

1908 :LX t. c. 21. § ) 
Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 

magasabb ígéretet tett, ha többet igérni 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bá-
natpénzt az általa igért ár ugyanannyi szá-
zalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25 § ) 

Kőszeg, 193a évi márc. 26. 

Dr. R IEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 
A kiadmány hiteléül: 

H S R M A N N FF.RENC sk. kiadó 

Köszöne tny i l v án í t á s . 

Mindazoknak, akik szeretett 

édesanyánk, ill. anyós, nagy-

anya, dédanya, testvér, rokon 

özv. Prikopa Jánosné 
halála fölött érzett mélységes 

fájdalmunkban olyan szívé-

lyesen részt vettek, ezúton 

mondunk hálás köszönetet. 

A gyás zo l ó h á t r a m a r a d o t t a k 

MEGHÍVÓ. A Fatermeló és Ke-

reskedelmi R T. f. a. Kőszegen f. é. 

julius hó 3 án délelőtt 10 órakor tartja 

évi rendes közgyűlését saját helyisé-

gében, melyre a részvényeseket - tisz-

telettel meghívja. — Tárgysorozat: 1. 

A felszámolók jelentése a felszámo-

lás folyamatáról, valamint az 1932. 

évi mérleg megállapitása és a vesz-

teségre vonatkozó indítvány. 2. A fel-

iigyelöbizottság jelentése. 3. A felment-

vény iránti határozat. 4 Indítványok. 

— Mérlegszámla 1932. december 31-

én. Vagyon: Berendezés P 10—.Fo-

lyószámla P 5675 04 Veszteség P 

5350 07, összesen P 11.035 11. — Te-

her: Részvénytőkeszámla P 11.035 11 

összesen. — Veszteség-nyereség szám-

la : Veszteség. Áruszámla P 2692 08, 

Kamatszámla P 2052 50, Kéltség P 

380 09. Adók P 225 40. Összesen P 

5350 07. - Kőszeg, 1932. dec 31. 

Felszámolók. Felügyelőbizottság. 

Megvizsgálta és helyesnek találta: A 

felügyelőbizottság. — Az 1932. évi 

mérleg és zárszámadás a cég iroda-

helyiségében a közgyűlés előtti 8 na-

pon betekinthető. Csak az a részvé-

nyes bir szavazati joggal, aki részvé-

nyét a közgyűlés előtti 5 nappal pénz-

tárunknál letétbe helyezi. 
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