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KŐSZEG 
ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre : 

Helyben házhoz szállítva 1-40 Pengő 

Vidékre póstán 180 Pengő 

Külföldre egy évre 5 dollár 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

R Ó N A Y F R I G Y E S 

Várkör 39. sz. Telefonszám 23. 

Hirdetések aiüimétersoroakiat 6 fillér. 

Hirdetések dija előre fizetendő. 
Nyilttér sora 40 fillér. 

Szővegközöttl reklámhir sora 20 fillér. 

Mennyit jövedelmez 
a gyümölcstermesztés? 

A napokban határozta el Kőszeg 
ráros képviselőtestülete, hopy a váró 

egy 50 holdas törzsgyümölcsös: létesít 
Időszerűnek véljük a „ K e r t é s z e t ' 

cimü folyóiratban fenti c i n alatt meg 

Jelent cikket, melynek szerzője, Szlávik 
Endre Magyaróvár, e g é s z terjedőimé 

ben leközölni. 
# 

A gondos kisbirtokosnak gazdái 
kodási módja kijelölésénél és keresz 
tülvitelénél arra kell törekednie: 1 
hosy kicsiny gazdaságából minél 
több jövedelmet érhessen el; 2. hogv 
ezen cél szemelőtt tartása mellett ta-
lajásak termőerejét ne gyenghse, ha 
iem állandóan fenntartsa. Ezen két 
fontos szempont a gyakorlati életben 
— sajnos — ritkán érvényesül, ami 
iek okai: 1. hogy legtöbb birtokos 
kűhnösen törpebirtokos termelésében 
semmiféle sorrendet be nei i tart; 2. 
túlságosan ragaszkodik a régi meg-
szokott gazdálkodási módhoz idegen 
kedik minden újítástól; 3. legtöbbnek 
fötörekvése arra irányul, hogy minél 
kevesebb fejtöréssel, munkával, fárad 
Sággal hozzon ki földjéből némi jöve 
delmet, melyet legtöbbször talajinak 
egyoldalú és nagymérvű kiélésével ér 
el. Ezek az okok régidőktől fogva 
fennállanak, melyek mindenkor érez-
tették hatásukat, amikhez járul ma 
még a vesztett háborút követé gaz 
dnsági válság is. Ezeknek súlya alatt 
görnyednek általában pazdáink, de 
különösen kisbirtokosaink, főleg törpe 
birtokosaink s ez utóbbiak száma a 
földbirtokreform végrehajtása kapcsán 
megsokasodott. Emberek millió jutót 
tak földhöz, azonban az igy szétfor 
gácsolt földdarabkák régi keretek 
között mezőgazdaságilag mivelve, ki 
használva, sem egyénnek, sem a köz 
nek nem jövedelmezhetnek, de még 
egyesek megélhetését sem biztosit 
katják, másban kell tehát keresnünk 
és megtalálnunk gazdaságunk erőtel 
jesebb fejlődését, megélhetésünk biz 
tositását. Ha a kisgazdaságok, főleg a 
törpe gazdaságok mezőgazdasági ter 
mesztéssel nem kielégítő eredményt 
mitatnik, a régi keretek szűkeknek 
bizonyulnak, ujakkal kell kiegesziteni. 
Megváltozott gazdasági viszonyaink 
késztetik kis-, főleg törpebirtokosain 
kat más gazdasági ágak felkarolására 
« ez sz, amely utat nyit a kertészet 
fejlődésének, — főleg a gyümölcs és 
töldségtermesztésnek — mint kiak 
oázatlan, kihasználatlan gazdasági 
^nak. Talán e téren találhatnák meg 
kis* és törpebirtokosaink is számitá 
sukat, segíthetnének szűkös helyze 
tökön, mivel hazánk földje természe 
ténél, fekvésénél egyéb viszonyainál 
'ogva erre nagyobbrészt kiválóan 
alkalmas is. 

Mezőgazdasági termelés mellett 
« t . holdanként átlag 8 - 1 0 - 1 2 mé-
termázsa búzatermés remélhető és ha 
»^sáját 15—16 pengővel számítjuk 
l|. ^ kat. holdanként 120-128, 150 

— 160, 180—192 pengő bruttó jöve-
delemnek felel meg. Ezzel szemben 
ha ugyanazt az egy kat. hold földet 
gyümölcsfákkal telepítenénk be, akkor 
az alábbi bruttó jövedelemre lehetne 
számitanunk. 

Egy kat. hold földre 8 méter sor 
afivény és tőtávolság mellett 90 db 
k^zép- vagy magr^störzsü gyümölcsfa 
ültethető, amelyek elültetés után 6 — 8 
év elmultával fordulnak termőre azon-
ban ezalatt az idő alatt, sőt később 
is mindaddig, mig a fák be nem ár 
nyékolják teljesen a föld területé', ki 
ehet használni a fák közeit valamely 
Kapásnövényféleségekkel, pi. burgo-
nyával, mely megterem legalább is 
50—60 métermázsát, á 4 pengő 200— 
240 P ; babbal 5—6 métermázsát, á 
30 pengő 150—180 P ; dinnyévé 
1500—2500 darab, á 10 fillér 150-
250 P bruttó jövedelmet hozhat. Bár 
mely hasonló kerti növények terme 
ésével el lehet érni azt a bruttó jö-
vtdel-net, mint az általánosan termelt 
gazdasági növények bármelyikével. 
Elültetés után 6—8 évre a gyümölcs 
fák teremni kezdenek és az első ter-
mési evben is már feltétlenül szátrit 
hatunk fánkén! — pl. almából, körté-
ből, kajszinbarackból stb. — 10 kg-t, 
90 fa után 900 kg-t; az értékesítés 
legalacsonyabb árát véve. á 20—30 
fillér, igy is ez 180—270 pengő bruttó 
lövedelemnek felel meg. A kiültetett 
és termésben levő gyümölcsfák bizo-
nyos kor eléréséig fejlődnek s ennek 
arányában a termés is fokozódik 
úgyannyira, hogy a termőév 10—15. 
évében egy egy almafa után 50—80— 
IC3 kg. gyümölcsre is számiihatunk, 
ami 90 db. almafánál 4500-7200— 
9000 kg. gyümölcsöt jelent, á 20—30 
fillér egységá- értékesítés mellett 900 
1350, 1440-2160, 18L0—27(J0 pangő 
bruttó jövedelemre. Az alma és körtefa 
40—50 éves korái? fejlődik, termése 
fokozódik, ezen tul pár évig a termes 
egyenletes s azután csökkenés áll be. 
Hasonló számítást lehetne végezni 
egyéb gyümölcsfajoknál is: cseresz-
nyével, meggyel, kajszi- és ősziba-
rackkal, szilvával stb. 

Fokozható ezen eredmény azáltal, 

ha a gyümölcsöst köztes gyümölcs-

fákkal ültetjük be, pl. ott, hol a vi 

szonyok megengedik őszibarackkal, 

melyek már a harmadik évben kez 

denek teremni, a termésév 6—lOevre 

tehető, amely idő eltelte után az 

öszibarackfák többnyire megérettek 

arra, hogy kivágjuk. Mint köztes fák 

egy katasztrális holdra kiültethető 

egalább 90 db. őszibarackfa, átlagos 

termés számitható évente darabonkent 

0 kg. termés, összesen 900 kg. á 

40-45 fillér, bruttó bevétel 360— 

450 P. 

A fenti számítás egyenlő átlagú 
zárt táblákba ültetett gyümölcsösre 
vonatkozik; tegyünk számítást egy 
kevert ültetésü gyümülcsösra is, hol 

sorok gyümölcsnemenként válla 
koznak, amely ültetési mód főleg 
úgynevezett házikertben és kisebb 
gyümölcsösökben alkalmazhatók. 

Egy kat. holdra kiültethető 90 db 
közép- vagy magastörzsü gyümölcsfa. 
Tegyük fel, hogy a terület négyzet 
alakú, hová tiz sor helyezhető el 8 
m. távolságra s egy egy sorba 9 db 
gyümölcsfa, melyek gyümölcsnemen 
ként az alábbiak szerint oszlanak 
meg s a várható terméseredmény é? 
bruitó bevétel: 

2 sor almafa á 9 fa, 18 db. á 50 
kg. termés, 900 kg. á 30 f 270 P. 

2 sor körtefa á 9 fa, 18 db. á50 
kg. termés, 900 kg. á 30 f. 270 P. 

2 sor szilvafa á 9 fa. 18 db. á 30 
kg. termés, 540 kg. á 20 f. 108 P. 

1 sor kajszibarack 9 fa á 60 kg 
termés, 540 kg. á 20 f. 103 P. 

1 sor cseresznye 9 fa á 25 kg. 
225 kg. á 20 f. 45 P. 

1 sor meggyfa 9 fa á 25 kg. ter-
més, 225 kg. á 20 f. 45 P. 

1 sor diófa 9 fa á 40 kg. termés, 
860 kg. á 60 f. 216 P. 

összesen : 8690 kg. 1062 P. 
Ha számítunk arra az eshetősé 

gekre, hogy nem minden évben van 
termés, tehát e cimen, továbbá adók, 
közterhek, kezelési költségekre, véde-
kezési anyagokra stb. vonjuk le a 
bruttójövedelem felét, vagyis 60% ot, 
meg akkor is legalább kétszeres-há 
romszoros a tiszta jövedelem a gyü 
mölcstermelésből kat. holdanként, 
mint a mezőgazdasági termelés melleit 
elért bruttó jövedelem. Ezek a kimu-
tatott jövedelmek nagyon természetes 
csak akkor érhetők el, ha biztosítva 
van a gyümölcs értékesítése, amely 
biztositható magán, társulás és szö 
vetkezetek utján. 

Kedvezőbb eredmény érhető el, 
ha a gazda a gyümölcstermelést ba 
romfitenyésztéssel köti egybe. A ba-
romfi rendes kezelés, gondozás, takar-
nányozas mellett nemhogy kárt tenne 
a gyümölcsösökben, hanem keresgélés 
közben rovarokat pusztit, miáltal csak 
has/nára van. 

Fentiek szerint tehát 1 kat. hold 
öld gyümölcsössel és baromfitenyész-
éssel kihaználva, évenként elérhető, 

de fokozható összbruttó jövedelem a 
gyümölcsfák termésfokozódása szerint 
1581-1625—1913-2778—3263 P. 
Mint melléktermék a baromfiak trá 
gyája a gyümölcsfák trágyázásánál 
gen jól használható. 

íme egy ut a sok közül szám-
adatokkal alátámasztva, amelyen gaz-
dáink, különösen kisebb és törpe 
gazdáink haladhatnának, illetve halad 
niok kellene annál is inkább, mivel 
smétlem: hazánkban minden elöfel* 
étel megvan a gyümölcstermesztés 
virágzásához. Megvan a gyümölcs 
számára a piac is nemcsak itthon, 
nanem külföldön is — csak ki kell 
használni — mert a magyar gyümölcs 
zénél, zamatánál fogva külföldön is 
keresett s a szállítási különbölet miatt 
erős versenytársa lehetne a távolabb, 
ról, Amerikából hozott gyümölcsnek 
Gyümölcstermesztésünket kellene tehát 
minden anyagi áldozat meghozása 
mellett is kezdetleges állapotából ki-
emelni, birtokosaink körében megho 
nositaai s őket sorozatos elméleti s 

ezt követő gyakorlati oktatás kereté-
ben, a fiatal generációt pedig a kft-
lönféle gazdasági szakiskolákban erre 
hivatott és képzett kertészeti (szakkö-
zegeink bevonásával kioktatni, rfa-
velni. A gyümölcstermesztés megbo»-
nositásával, oktatásának elmélyítésé-
vel adhatunk mai nehéz Razdaségi 
viszonyaink mellett részben alapot az 
egészsegesebb gazdasági fulődésnek 
s birtokosaink anyagi jóléte teremtheti 
meg a természetes alapokon nyugvó 
virágzó ipart is. 

Városi közgyűlés. 
Csütörtökön délután X órakoe 

nyitotta meg vitéz Nagy Miklós dr. 
polgármester a városi rendkívüli köz-
gyűlést a magyar H szekegygyel. Beve-
zetőjében beszámolt elmúlt heti buda-
pesti utján végzett tárgyalásokról. 
Beszámolója után rátért a napirenden 
levő ügyek ismertetésére. 

özv. Kéri Józsefné ismételten be-
nyújtott kérését, amelyben nyugdij 
megállapítást kér, a képviselőtestület 
elutasította. 

Dr. Freyberger Jenő városi tiszti 
főügyész tiszteletdíja ügyében a kis-
gyűlés határozatát tudomásul vették 
és azt havi 100 pengőben állapítottak 
meg. 

Ezután a városi törzsgyümölcsös 
ügye következett. A polgármester be-
jelentette, hogy a volt megyebiztos 
határozatot hozott ebben az ügyben 
és elhatározta a törzsgyümölcsös léte-
sitését. Ezt annak idején senki meg 
nem fellebbezte és igy jogerőre emel-
kedett. Arról kellett dönteaie a kép-
viselőtestületnek, hogy felvegye-e a 
város az államnak a vármegyén ke-
resztül felajánlott 10.000 pengős tele-
pítési kölcsönét, amelyet tíz év után 
egyenlő részletekben 10 év <*Jatt kell 
visszafizetni kamatmentesen, tehát a 
kölcsön 20 évre szól, vagy pedi^ fel-
állítják a törzsgyümölcsöst csupán a 
város anyagi erejére támaszkodva. 
Elénk vitát eredményezeit ez a kérdés 
amelynek során Dömötör Qyula indít-
ványt terjesztett elő, hogy csak 26 
holdon kezdjék el a telepítést és csak 
ha bevállott, akkor folytassák. Sulyok 
Ferenc ellenezte a telepítést felszóla-
lásában. Czeke Gusztáv, id. Róth Jené, 
dr. Szovják Hugó, Wichter Gyula és 
vitéz Szabadváry Ferenc felszólalása 
után, akik beszédjeikben a telepítés 
szükségességét és előrelátható jövedel-
mezőségét emelték ki, az elnöklő pol-
gármester névszerinti szavazást rendalt 
el, amelynek során a telepítés melleit 
30, ellene 11 érvényes szavazatot adtak 
le a képviselők. Három tag tartózko-
dott a szavazástól. A szavazás után a 
polgármester határozattá emelte, hogy 
a város 50 holdon törzsgyflmölcsftst 
létesít és felveszi vasmegye törvény-
hatóságán keresztül a 100C0 pengős 
kamatmentes telepitési kölcsönt. 

Régi kedves terv valósul meg 
ezzel a határozattal, amely hivatva 
lesz a város anyagi helyzetének javí-
tásához hozzájárulni és különöse* 

• 

• 

Egyes szám ára 10 fillér. 
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arra. hogy a város és környék g>ü 
mölcsterroesztéset irányítsa és ol>an 
nívóra emelje, amelyen állóit és amely 
méltán meg is illett. 

Tudomásul vette a képviselőtes 
tülel, hogy a föliimdvelésütyi minis* 
lerium rendelete ertelmében megszűnik 
a városi faiskola Újból 5 évre bér 
beadta a város a régi táblaház\\ az 
államrendőrség hivatalainak céljára 
éri 2C30 pengőírt. Tudomá*nlvette n 
képviselőtestület, hogy a Gyöngyös 
jobbparti vadászteriletet Kiiltel Dezső 
gyógyszerész, a balpariit pedig dr 
Drtiszker Ferenc szanatóiinmtulajdo 
nos H) 10 évre berbavették. Felszólí-
totta a képviselőtestület a polgár 
mestert, hogy a város forgalmahoz 
•térten állapítsa meg, hány nevjelzó 
táblára van siftkség. Megszavazott az 
Miami tanftókepezde 354 sz. IV. Béla 
cserkeszcsapatának évi 50 pengős 
segélyt. Tudomásulvette a polgári 
gyámolda és az Albrecbtinum alapít-
ványok zárszámadásait. Újból meg 
váltják néhai Kayszrál Károly volt 
városi erdőmester sirját és annak 
rendbentartásáról gondoskodik a város 

Ezután Schwihofer Lajos képvi 
selőtestületi t ' g indítványa következett, 
aki a villanyáram egysegarának leszál 
litását kerté különösen az átalányfo 
gyasztók számara és hogy tepye a 
város könnyebben hozzáférhetővé a 
villanyórákat, amelyeknek beszerzést 
túlságosan drága. Zoltán Géza tanitó 
képezdei igazgató szólt hozzá a kér 
déshez, amely után a képviselőtestület 
utasította a polgármestert, hogy az 
indítványban foglaltak tárgyában 30 
napon belül tegyen javaslatot a kép 
viselőttstüietnek. 

Bejelentette a polgármester, hogy 
több utca uj elnevezésére az újságban 
pályázatot hirdet. 

Á'engedte a képviselőtestület 
Stipkovits István malomiuia|donosnak 
a malma mellett levő 10 négyzelmé 
ternyi terülttet névszerinti szavazás 
után. építkezés céljára. 

Mészáros Antal erdőmester be 
számolt a rr uh évi fakitermelésről. 
Eladtak összesen 11.447 urmeter fái. 
Javaslatot lelt a tűzifa idei árának 
-negállapitására, amelyet a képviselő-
testület ugyanabban az árban hagyott 
meg, mint aa elmúlt evben volt. 

Végül letelepedési engedelyt adott 
.1 képviselőtestület Csuka Kálmánnak, 
arat utan a képviselőtestület rendkívüli 
ülése 6 órakor veget is ért a polgár 
mester zárószavAÍval. 

Rodolfo Mo sca látogatása Kőszegen. 
Rodolto Mosca páviai egyetemi 

tanár szerdán délután a félhárom-
órás vonattal érkezett meg Kőszegre, 
A« állomáson vitéz Nagy Miklós dr, 
polgármester es vitéz Szabadváry 
Ferenc a Revíziós Liga kőszegi osz 
tűlyának elnöke fogadtak az olasi 
agyatemi tanárt és a társaságában lévő 
Apor Dezső bárót. Az á'lomásról a 

ucc saáltodt elé hajtattak. Itt ma 
gyár ruhás lányok várták a vendégekel 
és Reményi Carmen olasz nyelven 
fldvbzölte Rodolfo Moscát, aki szín 
tén olaszul válaszolt. 

A program következő pontja: a 
Város nevvrete* epei nek futólagos be> 
matatása volt. Ezután kocsin a Kál 
vártára vitték ki az olasz vendégel és 
%lseró|ét. A helyszínen magyarázták el 
a trianoni határ igaiságtalanságait és 
sotszor nevetséges furcsaságait. A 
kis kirándulás utan uzsonna követke-
zett. M.ijd ax olasz tanár kőszegi 
tartózkodásának főpontja: Rodolfo 
Mosca olasz nyelvű előadása a trianoni 
békéről. 

Fontosán öt órakor gördült aj 
•gyeteml tanár és kiséretéaek kocsija 
a sárda elé. A bejárat előtt magyar 
ruhás lányok fogadták. Drelszker 
Ibolyka kedves szavakkal üdvözölte 

az olasz profeszort. A bájos köszöntőt 
Apor Dezső báró fordította le olaszra 
Rodolfo Mosca olaszul köszönt* meg 
»z üdvözlés', átvette a virágcsokrot 
es bevonult a záida dísztermébe, ahol 
a padsorokat zsúfolásig megtöltő kö 
zöaaég lelkesen megéljenezte. 

Az ünnepséget a tanítóképző 
énekkara által intonált Hiszekegy 
nyitotta meg. Vitéz Szabadváry Perenc 
ni olasz-magyar barátságot fejtegette 
és rámutatott, hogy mennyi minden' 
köszönhetünk az olaszoknak. Beszédi 
vegén a közönség viharosan éljenezti 
Mussolinit. 

Utána lelkes éljenzés közepett* 
Rodolfo Mosca emelkedett szólásra 
Olasz nyelvű beszédét báró Apói 
Dezső fordította át magyar nyelvre. A; 
olasz professzor rámutatott arra, hog\ 
ü revízió gondolata milyen mélyei, 
belegyökeredzett az olasz nep lelkebe 
Olaszország, amely a fasismusban 
megújhodott nem tűrheti az igazsag 
talanságokat. Jogi oldalról is megvila 
gitotta a trianoni békét. A népszövet 
ség 19 § anak keretei között, amely 
lehetőséget ad arra, hogy a népszö 
vétség tagállamait ne lehessen teljesen 
kizsákmányolni, keresett megoldást a 
bajok orvoslására Kijelentette. ho?y 
Olaszország mindig támogatni fogj.. 
Magyarország revíziós törekvéséit 
Beszédét fasiszta kézfeltartással es 
Evviva Ungheria" kiáltással fejezte 

be. A közönség percekig taitó éljen 
zessel ünnepelte a fiatal olasz egye 
temi tanárt. 

Ezután az ünnepség legkedvesebb 
műsorpontja: a csik.gói magyar 
egyesület reviziós pályázatán pályadíjat 
nyert elemi iskolai tanulók megjutal 
mazása következelt. Első dijat 5ü P 
Szijj Zoltán gyakorló iskola V. o. t . 
a másodi, harmadik, negyedik es 
ötödik ditat :30—20 pengőt pedig 
Mágocsy Éva zá>d t elemi Iskola V. o , 
Boda Jenő róm. kat. fiu elemi V. o 
Ke;lai E'emer es Kappel Kati evang 
elemi V. o. tanulók kap'ak. A kei 
első dijat nyeri pályamunkat vitéz 
Szabadváry Ferenc fel is olvasta a 
tözönség állandó tetszésnyilvánítása 
mellett. 

A tanítóképző énekkara ezután 
három magyar dall adod elő megkapó 
előadásban. 

Vitéz Nagy Miklós dr. polgármester 
lömör beszédeben az olasz egyetemi 
tanárt üdvözölte és Mussolini ered 
ményes magyar barátságára mutatott rá. 

Az ünnepély a tanítóképző ének 
karának Himnuszával ért veget. 

Este kilenc órakor az olasz ven 
dég tiszteletére társasvacsorát adott a 
Reviziós Liga kőszegi osztálya a 
Strucc szálló éttermében, amelyen a 
város majdnem minden veRelő ferfia 
megjeleni. A társasvacsora alatt a vá-
rosi fúvószenekar és a Concordia 
dalárda szorenáddal szórakoztatta a 
vendégeket. Rodolfo Mosca csütörtö-
kön utazottel Kősiegröl. 

Az Anyák nap j á r ó l kedves és 
megható ünnepség keieteben emlé 
kezett meg az allaroi tanítóképző 
intézet gyakorló elemi iskolája. — 
Vasárnap délután 3 órakor már együll 
voltak kicsinyek és nagyok és Szijj 
Bein gyakorló iskolai tanitó — ai 
unnepseg rendezője — üdvözlő szavai 
utan megkezdődött a műsor. A beszéd 
es erielemgyakorlati tanítás formájába 
foglalt ünnepség mindenkit könnyekig 
megbdtott, s nagy tapssal jutalmazták 
a mindenható anyai sieretelrőí szóló 
szavalatokat. Végül Zoltán Géza taniió 
kepző-intézeti igazgató zátóbeszedé 
ben h szülők szereteleről es tisztele-
téről emlékezett meg. Az ünnepség 
befejezése után szülői értekezlet volt, 
amelyen Magyari Ferenc gyakorló-
iskolai tanitó es dr. Gyórög Pál hit 
oktató folvtattak meg bestéié*! a 
szülőkkel. 

Kőszeg eneklo ifjúságának 
hangversenye. 

Budapesten, Győrött, Szombat 
helyen, Sopronban, Kőszegen nagy fal-
ragaszok hirdetik aat a nagyszabású 
hangversenyt, melyet Kőszeg városa 
ennek tanulóifjúsága és néhány más vá-
rosbeli dalárda közreműködésével ren-
dez május 26-án, vasarnap délután i 

órakor a Jurisich vár udvarában. 

A hangverseny kizárólag a klas-
szikus é» a mai modern magyar zene 
irodalom nagyságainak műveivel talál-
kozunk. Mijf a rendezés munkáját a 
város idegenforgalmi irodája vezeti, 
addig a bangveisenv művészi rendezé-
sével vitéz Nagy Miklós dr. polgár 
mester Baranyai Gyula gordonkaművész 
tanárt bizta meg — A hangversenyre 
Budapesttől és Győrből filléres vona-
tokat indit a Máv, a rádió pedig a mű 
»or egy részét, amelyben kőszegi ének-
karok és az összkar szerepel, közvetí-
teni fogja. Ugyancsak közvetíti a rádió 
Németh Imre országgyűlési képviselő 
beszedet is, aki Kőszeg nyaralóvárosba 
invitalja az ország nyaraló közönséget. 

A műsor egyébként a kővetkező : 

1. a) Vem sancte . . . 
b) Jos Quin des Press: Tengernek f é -

nyes csillaga. Vegyeskar 

c. Liszt: O saluta;is . . énekli a ben 
ces gimn. enekkara Sólymos Vendet 
igazgató vezetesével. 

2. a) Orlandus Lassus: Húsvét van. 
b) Pongrácz : Rákóczi imádsága. 

C) Halmos : y7. zsoitár, énekli a győr 
evang. el. isk gyermekkar V FodorK 

3 Kerényi : A „Kétágú sip"-ból. 
Vásárhelyi : Esik eső . . . enekli a kajdl 
elemi iskola énekkara. V Pungor M. 

4 Irányi: Ha van még benned vér 
Halmos: Eltörött a kis üveg . . . énekli 

a győri ev. el. isk. Fodor K. vezetésevei 

5 Kodá ly : Pünkösdölfl. 

Kerényi: Ttiápan. 

Bá rdos ; Tünde nóta. énekli a buda-

pesti Szilagyi Erzsebet leánygimn ének-

kara (Í50 taj;). V. B. Sztoja.iovits A. 

Ezután következik tfémeth Imre beszéde 

6. Josquin des Pies: Qui velatits. 
Bárdos : O ékes szép virág . . . énekli 
a bencés gimn. enekkara. V. SolymossV. 

7. Kodá ly : Jelenti magát Jézus . . . énekli 
a szt. Domonkos zard.t lan i tónókep/ í 
int. enekk. V. Szabó M. Ludovika nóver 

S John of Fornsete : Nyár kánon (Együt-
tes kanon, enekli 600 enekes Solymoss 
ignzgató vezetesével) 

9. D o b ó : Régi dal 
Kerenyt Varos vegén egy madár 
Vásárhelyi : Virág János, énekli a leány-
líceum enekkara. V Kertay János. 

10. Kodály : Túrót eszik a cigány 
„ Süket sógor . . énekli a polg 

fiuisk. énekkara. V. Envedy József. 

11. Népdalok: Három scabó legeny . . . 

(Kodalv gyűjt.) 
Virágok vetelkedeae. 

(Bartók gyüjt.J 
Tánckánon (Kodály Táncno-

tából ) Együttes enek Vezenyli Baranyai 
Oyula müves/.-tanár 

12. Koualy: Kaiádi nóták, énekli a tanító-
képző int. kara. V. Lengyel Gyula tanár 

13. Kodá l y : Tancnóta, énekli a tan tonő 
képző női kara. V Szabó M Ludovika. 

14. Dobnánvh A „Magyar J ővő " himnusza 
énekli a bencee gimn. vegyeskara. 

15. Kodá ly : Rákóczi kesergöje. EgvOttet 
ének Mohr Jenő harmónium kiséietevel. 

Bőséges idegenforgalom. 
Mozgalmas napja ígérkezett váró 

sunknak és idegenforgalmi irodájának. 
Két holyröl is — a magyar és a j 
osztrák fővárosból — érkeztek na-
gyobb kiránduló csoportok, hog) 
negteklntsék a várost es környékét, 
azonban — sajnos — a delben kelet, 
kezeit viharos, esős es hideg időjárás 
minden kellemeset elrontott A btcsi 
vendegek (18 an voltak) autóbusza 
mar szombaton este befutott. A Strucc* 
szálloda előtt Oyöngyös Endre dr. 
városi aljegyző, az idegenforgalmi 
hivatal vezetője, nemet nyelven üd 
vözöUe az osztrák túrásokat. Késő 
est« a fúvószenekar lerzenével ked 
veskedett nekik. Másnap délelőtt 

megtekintették a várost. Jókedvűen 
id'ztek az egyik „kapás korcsmában*. 
A délutáni programaiot elmosta az 
eső. I<y a jóltaplált bécsiek csak 
„pihenéssel- szórakoztak a jó kőszegi 
nor mellett. Esle 6 órakor elhelyez-
kt-diek az autóbuszon és jókedvtől 
Kiserve hazaindultak. 

A budapesti filléres gyors utasai 
közül 84 en látogattak el városunkba, 
á többi útközben lemaradt. Az érke-
zőket az állomáson az idegenforgalmi 
uoda vezetősege és a Concordia 
dalarda elnökük vezetésével fogadta. 
A fúvószenekar a déli órákban térzenét 
tdott tiszteletükre. Nagyon érdekes-
nek ígérkezett a filléres gyorson l». 
utazott budapesti Elektromos Művek 
Dalkörének a szereplése: a varos 
főterén akartak bemutatni országoshirü 
énektudásukat. De a kérlelhetetlen és 
szokatlanul kellemetlen időjárás máskép 
határozott . . . Az énekkar már felállott. 
A karmester megadta a h ango t . . . És 
náris esni kezdett jó kövér cseppek-
ben a májusi eső. A hatalmas közön-
ség — különösen a hölgyek — futva 
igyekeztek menteni tavaszi kosztüm-
leiket és pillanatok alatt üres lett a 
Főtér. A daloshangversenyt mindezek 
ellenére megtartották délután a zarda 
dísztermében, amelyet zsúfolásig meg-
öltöttek az érdeklődők és tapsviharrai 

jutalmazták a budapesti énekesek 
tökeletes számait. — Az eső persze 
_'gész délu án esett. Igy csak kevesen 
vágtak neki a hegyeknek a pestiek 
közül. A többség inkább a fehér 
asztalok mellett keresett „feledést* 
Különösen a Dorner-féle vendéglőben 
volt emelkedett a hangulat, ahol 
nintegy 24 dalárdista jött össze és 
szebbnel szebb dalokkal szórakoztatta 
az ott levő vendégeket, sőt még a: 
llomáson a vonat indulása előtt is 

egy szép karénekkel búcsúztak el 
városunktól. A filléres gyors fél 7 
órakor robogott ki az állomásról. 

HIREK 
A Magyar Rev iz iós Liga elnök 

ségének köszönete Kőszeg váró 
sához I Rodolfo Mosca olasz egye-
temi tanar kőszegi vendégszereplese 
alkalmából a Magyar Revíziós Liga 
központi elnöksége a következő leve 
lei intezte vitéz Srabadváry Ferenchez: 
.Őszinte hálával köszönjük hazaíias 
fáradozásodat, mellyel Rodolfo Mosca 
olasz egyetemi tanár vendegünk tar-
tózkodást felejthetetlenné tenni tzives 
voltál. Olasz barátunk a legteljesebb 
mértékben tl van ragadtatva kőszegi 
látogatásától és arra kért bennünket, 
hogy leghálásabb köszönetét tolmá-
csoljuk vendéglátói előtt azzal, hogy 
a kőszegi benyomások felejthetetlenek 
maradnak számára. Ugy a fogadtalas-
nál, mint a határoknál. Nagybecsű 
közreműködéseddel jelentékenyen hoz-
zásegítettél bennünket ahhoz, hogy 
egy kitűnő és befolyásos közéleti ief-
fiút végleg lekötelezzünk magunk iránt 
és ezzel a revíziós mozgalom szolgá-
ata terén hervadhatatlan érdemeket 
szereztetek magatoknak. Az elnökség 
nevében méltóztassál a központ há-
láját és köszönetét tolmácsolni * 
polgármesternek és miaden munka-
tarsadnak, valamint a város hazafias 
Közönségének. 

I s ko l a l á t oga t á s D. Kapi Bela a 
dunántuli ág. «v. püspök 15-én « 
16-án iskola látogatást tett a helybeli 
ág. ev. leányliceumban. 

Uf j á r á s i á l l a torvos . Dr. Kovács 
József járási m. kir. állatorvos e hé 
l én vette át az elhelyezett Chemei 
Jenő állatorvostól hivatalát. 

A S te f án i a Egyeafl let május 
<45 én d .u .6 órakor tartja közgyűlését, 
melyre minél számosabb megje lenést 

kérnek. 
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Esküvő. Csütörtökön délután 6 
órakor vezette oltár elé menyasszonyát 
a Jézus Szent Szive templomában 
Hont Etus tanítónőt kitxdi dr. Péteiffy 
La.szló, s szombathelyi közkórhaz 
alorvosa. Az esketési szertartást 
Szombath József káplán végezte, aki 
magasszárnyalásu beszédet intézett a 
fiatal párhoz. A szertartás után a bájos 
kis menyasszonyt, valamint a völe 
genyt elhalmozták mindenfelől szeren 
csekivánatokkal. 

Országgyűlési képviselőnk Iá 
togatása Kőszegen. Megírtuk már, 
hogy a május 26 án megtartandó ün 
nepségckre városunkba érkezik a kerü 
let országgyűlési képviselője Németh 
Imre is, aki a rádióközvetítés alkalmá 
val rövid ismertetőt mond városunkról 
A képviselő már 25 én városunkban 
tarózlodik és úgy 25 én, mint 26 án 
dílelőtl szívesen fogadja azon válasz 
tópolgárokat, akik előzetesen bejelen 
tik ezen szándékukat a Nemzeti Egy 
ség központi irodájaban, ahol az idő 
beosztást elkészítik. Aki tehát bármi-
lyen ügyben személyesen óhajt beszélni 
a kepviselövel, jelentkezzék a városház 
hí. 2 szám alatti irodában,'hol kérését 
nyilvántartják és azt a képviselőnek be 
jelentik. 

Szobor leleplezés. A m. kir. 
Hunyadi Mátyás reáliskolai nevelőin 
tézet ma délelőtt Vjl2 órakor rendezi 
az intézet parkjában vitéz Székely 
Karoly szobrászművész alkotásának, 
igazságos emlékezetű Mályás királyunk 
szobrának leleplezési ünnepélyét. 
Nemzeti történelmünk legválságosabb 
napjaiban a dicsőséggel teljes magyar 
mult egyik legragyogóbb alakjának, az 
intezet névadójának ünneplésére rend-
kívül nagy az érdeklődés, annál is 
inkább, mert Gömbös Oyula minisz-
terelnök is kilátásba helyezte megjele 
nését. Az ünnepélyre meghívókat bo 
csatoltak ki. 

A gyógyszerészek egyesülete 
vasárnap tartotta országos közgyűléséi 
Budepesten, melyen Kőszegről Küttel 
Dezső gyógyszerész vett részt. 

Madách ünnepély volt vasárnap 
délután a Domonkos-rendű zárdában 
melynek dísztermét teljesen megtöltötte 
sz érdeklődő közönség. Az ünnepély 
nagy sikere ismét Bőszné Szabó lrrua 
tanárnő érdeme. 

Első szentá ldozás és szeretet 
vendégseg sz áll. tanítóképző-intézet 
gyakorlo elemi iskolaiban. Felejihe 
tétlen élményben volt azoknak részük, 
akik resztveitek az áU. taaitékepao 
gyakorié iskolai növendékeinek első 
szentáldozási ünnepségén. Kedves és 
szép látványl ayujtou a fehérruhás, 
mirtuszkoszorus leánykák serege, 
amely a szentmise befejezése után dr. 
Győiög Pál hitoktató vezetesevel a 
gyakorló Iskola tantermébe tért vissza. 
Itt a szülök és jóakarók áldozatkész 
segeből gazdagon teritett, virággal 
díszített asztal várta a kicsinyeket, 
akik nagy örömmel vettek részt a kis 
„kánai menyegzőn". — Végül Zoltán 
Géza tanitóképző-intézeti Igazgató 
mondott záróbeszédet, amelyben árra 
(••yeimeatetta a kicsinyeket, hogy 
eietük e boldog napjának emiékét 
mindig őrizzék meg szivükben, s ne 
feledkezzenek meg azokról a jószívű 
emberekről sem, akik az ö ünnepük 
fényét eziel a kis vendégséggel is 
emelni akarták. 

A kőszegi Éneklő I f júság első 
főpróbáját ma d. e. 11 órakor tartja 
meg a Jurisich vár udvarában 

Turlataházat letesitenek a Hör 
mannforrásnál. Az alapkőletetelet mái 
junius 2 ára tervezik. Tárgyaiások 
folynak az illetékes körökben, hogy 
ezea Ünnepséget fcellikeppen élőké 
szitsék. 

Szombathelyi modern kölcsön 
könyvtár kőszegi fiókja Király-ut 1 
I. emelet. * 1 1 

A kőszegi Polgár i lövészegye 
sülét 1935. évi május 30 án Áldozó-
csütörtökön délelőtt 11 órakor tartja 
1935. évi rendes közgyűlését a Város-
házán. Az egyesület vezetősége kén 
a tagokat, hogy minél nagyobb 
számban szíveskedjenek megjeleni.; 

Kőszeg és környékének fagy 
kára aránylag véve nem mondható 
súlyosnak. A gyümölcsfákat érte leg 
erősebben. A szilva , cseresznye- és 
barackfák fekvésük szerint 
50—80 százalékban, a diófák 100 
százalékban szenvedtek kárt. A sző 
lökben a kár 10—15 százalékra terjed 
A gabonafélék nem érezték a szokat-
lan tavaszi fagyot, ugy hogy közepes 
termés várható, ha a jég még addig 
el nem veri. 

Egy őzike tévedt be hétfőn 
reggel a városba a Szt. Imre herceg 
utcán át. A gimnaziumba igyekvő 
Gráf Ferenc kádármester karjaiba 
futott, ahonnan azonban kiszabadította 
magát és gyors iramban a Hegyalja 
utcán át ismét kimenekült a szabadba. 

Levél szerkesztőségünkhöz. 
Kaptuk a következő tartalmú levelet 

melynek szívesen adunk helyet lapunk 
ban, mtrt az ismeretlen irónak teljes 
egészében igazat adunk. Ime a levél 

„Semmisem teszi a vidéki várost 
— bármily kicsi, fgenytelen, egyszerű 
is legyen — oly tetszetőssé és barát 
ságossá, mint a virág. 

Sajnos ezt a ne.nes és szép kultuszt 
városunkban egyáltalában nem űzik 
sőt aki elvétve űzné, azt is megaka 
dályozzák. Azt hiszem több virágked 
velő nevében is beszélek, amikor ezi 
az ügyet érintem illetve nyilvánosságra 
Hozom. 

Evek óta minden ősszel a leg 
nagyobb gonddal és örömmel készi 
tem a házam előtti kis kertet, tavassza 
nap nap után reménykedve figyelem 
a kibontakozó bimbókat és amikor 
legelső alkalommal sugárzó szemme 
gyönyörködöm az elért eredményben 
aznap éjszaka letépdesik a virágokat 
sőt nem egyszer gyökerestől kiemelik 
* palántát. 

Városunk csinosítása és propa 
hálása érdekében sok erőt fejtünk ki, 
de arra nem gondolunk, hogy az 
igénytelen kis virág mennyire csinosítja 
és ezáltal már propagálja is a várost 
Nézzük csak Szegedet, Kaposvárt, 
Keszthelyt, az utcákat mindenütt virá 
gok szegélyezik, csakhogy a legki 
sebbtől a legöregebbig mindenki meg 
tecsülf és soha senkinek se jut eszébe, 
hogy egyet is letépjen. De természe 
tesen, ha ftt a város lakossága erre 
nevelve nincs, vagy pedig hiányzik 
belőle a virág Iránti megbecsülés — 
különösen, ha az más tulajdonát 
képezi — ezt az eredményt nem 
varbatjuk. 

Ha már enr.él a kérdésnél tartok, 
egyúttal megemlítem nyaralóim meg 
jegyzéseit is, akik felette csodálkoztak 
azon, hogy a város csinosítása érde 
kében a vasútról a főtérig vezető 
hosszú utcát 2 oldalán nem parkíroz 
zák fel és nem flftetlk be virággal. 

Felesleges megjegyeznem, hogy a 
hosszú útról fáradtan érkező vendégre 
milyen kellemes benyomást keltene a 
mindig frissen pompázó utca. 

Nagyon örülnék, ha szerény kis 
cikkem nyomán a lakosság jobban 
megbecsülné a virágot és eaáltd 
hozzájárulna értékes kis városunk 
csinositásáhos, ugy hiszem, közvetve 
idegen forgalmunkat is aövelnena. 

Egy virágkedvelő, 
aki a város érdekait szivén viseli". 

Tekegolyók Llgnum Sanktum 
fából, tekebábuk, játék és háztartási 
dkk t k legolcsóbban kapható GUTH 
esztergályosnál S i o m b a t h e l y , 
Kossuth u 17. 

A „Honszeretet" egyesület, amely 
nek Németh Imre országgyűlési kép 
viselő az alelnöke, május 26 án kirán-
dulást rendez Kőszegre. A kirándulás 
főcélja, hogy Kőszegen megalakítsák 
a .Honszeretet" vasmegyei szervezetét. 
Az egyesület, amely a Reform nem-
zedék egyik legintenzívebb mozgalma 
az egész országban megalakul és 
annak jelenlegi vezetésében is a reform 
nemzedék irányitói viszik a főszerepet, 
a magyar fajiság ápolására alakult. 
„Honszeretet" nyomtatott ismertetője 
a következőkben szögezi le az egye 
sülét célkitűzéseit. Magyarabb ma-
gyart akarunk, ösztönös és öntudatos 
magyart, aki minden emberi gyarló-
ságot leküzdve, a magyar faj érdekei 
nek önzetlen szolgálatában áll. Tábo-
runkba ezért csak olyan magyarok 
jöjjenek, akik az élet minden jelen 
ségét, minden megnyilvánulását minden 
eszmét, minden tervet és intézkedést 
— tudatossá edzett ösztönösséggel — 
csak a magyar faj érdekeinek szem-
pontjából vizsgálnak. Ezt a minden 
másnál magasabb rendű faji megítélést 
azért kell hangsúlyoznunk, mert csak 
ennek vé'ünkké válása rombolhatja 
le a magyarságot elválasztó négy 
veszedelmes ellentét kőfalát. Ezek a 
következők : Első felekezeti (katolikus 
protestáns), 2. közjogi (szabadkirály 
választó-habsburgpárti), 3. szociális 
(gazdag, szegény, ur és paraszt), 4 faji 
(őslakó és bevándorolt) Ez a négy 
elválasztó elem a legtöbb magyarban 
el. Ezeket az ellentéteket a közénk 
telepedett elemek ösztönösen és cél 
tudatosan fűtik. Meggyőződésünk, 
hogy a négy ellentét csak ugy küszö 
bölhetö ki, ha a magyar világnézet 
kifejlődik, ha gyarapítjuk az oly jellemű 
magyarok számát, akik mindenek 
előtt magyarok. 

Mozihirek. Ma vasárnap a moz 
bemutatja a magyar filmgyártás egyik 
legsikerültebb alkotását a „Meseautó" 
című zenés vígjátékot, melynek az 
egész országban óriási sikere volt. 

A Kőszegi Sport Egylet álta 
pünkösdvasárnapján rendezendő tom-
bola játékra nagyban folynak az elé-
készületek. Nagy gondot okoz a ren 
dtzőségnek a nyeremény tárgyak 
Kiválasztása, mert fontos az hogy a 
szerencsés nyerők necsak értékes, ha 
oem hasznos tárgyak birtokába jussa-
nak. A főbb nyereménytárgyak a kö 
vetkezők: 1 teljes háló berendezés 
öt 0 P. • drb. uj kerékpár összesen 
570 P. 1 törzskönyvezett üsző 100 P 
1 konyhafölszerelés 80 P. 2 drb. 
süldő 70 P. 1 hatszemélyes alpaca-
készlet 60 P. 1 falióra 50 P értékben 
Ezen tárgyakon kívül meg kb. 150 
drb. értékes tárgy kerül a szerencsés 
nyerők birtokába. A nyeremény tár 
gyak a közel jövőben egyik főtéri 
üzletben tesznek kiállítva. 

Bornemissza Géza kereske-
delemügyi miniszter május 25 én 
déli 12 órakor személyesen nyitja 
meg a junius S-ig tartó VII. Szegedi 
Ipari Vasárt. A vásár ünnepélyes meg 
nyitásáról a rádió helyszíni közvetítést 
ad Május 18 tói junius 8 ig 50% os 
vasúti és bajókedyez mennyel lehet 
Szegedre utaani. Ezen a vásáron is 
képviselteti magát Kőszeg a vetített 
képekkel. 

KitünÖ ssabáau urfftllönyök már 
20 pengőtől felfelé kaphatóit Zerthofer 
Rezső ruhaáruházában. Fóifi es női 
avaszi ksbátok és esőköpenyek nagy 
raktára. Gyermekruhák, tiroli-nadrágok, 
anklik óriási választékban. Gal lér 

tisztítás, vegytisztítás, kelmefestés 
A kukoricamoly lekOzdéséra 

megjelent miniszteri rendelet akként 
ntézkedik, hogy a gazdák kötelesek 

a még meglevő kukoricaszárakat május 
végéig fektetni vagy pedig jó mélyen 

földbe elásni és vastag földréteggel 
letakarni. 

Ú j d o n s á g o k : 
Selyem térdharisnya gumival 

168 P 

I. a Mattselyemnadrag 1 50 P 

Kék divat bőrkesztyű 5 90 P 

HÖFLE-kesztylisnél 
Szombathely, Király-utca 19. 
Levente lóverseny volt folyó hó 

12 én. Kőszeg város és a járás csa-
patai küzdöttek helyezésekért Csapat-
versenyben: 1. Kőszeg városi Levente 
Egyesület csapata, 1117 egységgel 
nyerte báró Schelver György nyug. 
folyamőr törzs-kapitány .Turul" ván-
dordíját és 5 nagy ezüst érmet. 2. 
Nagygencsi Levente Egyesület csapata, 
1054 egyseggel 5 kis ezüst érmet. 3. 
Nagycsömöte-Pöse Levente Egyesület 
csapata, 922 egységgel Csapat-okle-
velet nyert és vigaszdíjul egy tortát, 
Kleininger József cukrász ajándékát. 
— Epyéni versenyben: 1. Tarnai Vil-
mos (Kőszeg), 241 egységgel íróasz-
tal készletet nyert, dr. Dreiszker Ferenc 
főorvos ajándékát. 2. Kvasznovszky 
Alajos (Kőszeg), 240 egységgel nyerte 
Kőszeg szab. kir. város ajándekát egy 
ébresztőórát. 3. Hosszú Ferenc (Nagy-
?encs), 236 egységgel nyert cigaretta-
tárcát, Gálba Vince tb. főszolgabíró 
ajándékát. 4. Schumeth István (Kőszeg), 
i36 egységgel nyert zsebórát, dr. vitéz 
Nagy Miklós polgármester ajándékát. 
5. Gáspár Mihály (Nagygencsi 224 
fgységgel nyert delejtüt. 6. Varga 
Ferenc (Kőszeg). 220 egységgel nyttft 
egy könyvet. — Ifjúsági oktató ver-
senyben : 1. Koppány (Lepold) Ernő 
(Kőszegi Levente Egyesületi oktató) 
227 egyseggel nyerte Kőszeg szab. 
kir. város ajándékát, karórát. 2. Prisz-
nyák Sándor (Bozsok Levente Egye-
sületi oktató) 22i egységgel nyert 
ezüst irónt Karády Ferenc alt.-nok 
szándékát. 3 Gtigacz István (Nagy-
gencs Lev. Egy. segédoktató) ön-
borotva készletet, Karády Pereoc alt.-
nok ajándékát, nyert jutalmul. A ver-
seny folyamán a városi vezeté állásban 
levők megjelentek illetve képviseltet-
ték magukat. A lövészet végén dr. 
Halik Miksa közjegyző, a Kőszegi 
Levente Egyesület elnöke elismerd 
és buzdító beszéde után Kirchknopf 
Jenóné, a Kőszegi Levente Egyesület 
vezető főoktatójának felesége kiots-
toita a dijakat. Ennek befejeztével a 
leventék ajkán a Himnusz hangzott el, 
mely után a lóverseny véget ért. A 
testnevelési vezető Kőszeg váiosnak, 
dr. vitéz Nagy Miklós Kőszeg város 
polgármestere, báró Schelver Gyötgy 
nyug. folyamőr tOrzskapiiany, Galba 
Vince tb. főszolgabíró, dr. Halik Miksa 
körjegyző, majd Kitiniger cukrász és 
Kohn jakab kereskedőnek a levente 
ifjúság tészére felajánlott dijakkal ki-
fejezett nemeslelküségük, valamint a 
megjelent hölgyek és uraknak az 
ifjúság s a nemes sport iránti szives 
"igyelmükért ezúton is mond köszö-
netet. 

Elsőrtndő Jó 
és tiszta burgondi vörös bort mér 
Gaál Gyula Király ut 73. sz. alatt. 

TUzoltóversenyt rendez jövő 
vasárnap, május 26 án a tömördi ön-
centes tüzoltóegylet. A verseny után 
Ragasits János vendéglőjében tánc-
mulatságot tartanak. 

Jutányosán szt r s l Kratochwill 
Győző Rádió és Villamossági 
vállalkozó. 
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4. Kőszeg és Videke 1935 május 19 

Az első filléres gyorson m?Jy 
mult vasarnap hajnali 5 Órakór indul 
Kőszegről Szombathelyen es Győrön 
át Budapestre, Keszegről 43 személy 
vett reszt, kik hétión hajnalban ér 
keztek vissz* Kőszegre filapisan kifá 
radva ugyan, de egy kellemesen el 
töltött nap szép emle* eivel gazdagodva 
és — néhány pengővel megfogyva 
Megérkezésük illetve felébredésük után 
csodálkozva fppasztMijk a pesti é^ 
kőszegi döjárás különbségét, mer 
ott verőfenyes szép idő volt, nálunV 
pedig ugyanakkor zivatar és jégeső 

A szombathelyi vivóklub 1933 
évi junius hó 2-án (vasarnap) délután 
'/tő őrei Ve dettel a Lova-isá-ji lakta 
nysban ne nz^tk^zi kardvivó ve«seny 
rendez, arruly-n a legjobb olasz 
lengyel, német, osztrák és magya 
kardvivók indulnak. Az előmérkőzcsek 
kezdi it : d. e. 8 órakor, a dönlőmér 
kőzést k kezd .te : d.lu án fél 5 órakor 

Középiskolai f iuinternátus Szom 
bathelyen, humanisztikus gimnazi 
umot. íiancianyelvü reálgimná/iu not, 
felsőkereskedelmi, polgári iskolát es 
püspöki elemi iskolát látogató fiuk 
számira Bosco szt. János papjainak 
vezetese alatt. Évi tartásdíj 420 pengő, 
tiz részletben fizethető. Családias ellá 
tás, komoly erkölcsi es tanulmányi 
felüjyrlet, közegészségügyi ellenőrzés 
Tájékoztatóval szolgál : Szalézi Intézet 
igazgató-ága Szombathely. 

Szent Kerény püspöknek tisz 
teletére építik Szombathelyen plé 
bánia teirplomukat Don Bosco papjai 
több mint 7000 szegenysoisu tulnyo 
móan munkanélküli híveik számára. 
1932 ben helyeztek el az alapkövet, s 
azóta áldozatos emberek támogatása 
val kb. a felére jutottak munkájukkal. 
A részletépitkezés során az ide 
munkaévben a hosszuhajó második 
mezőnyét szeretnék megépíteni, hogy 
Szt. István királynak égi születése 
kilencedik százados jubileumi évére, 
1988-ra tető alá vihessék a rendkivül 
szükséges müvet. Ezúttal is kérik 
szent célért lelkesedni és áldozni tudó 
jóbarátaik nemesszivü támogatását 
Bárminemű felvilágosítással szolgál: 
Szalézi Intézet igazgatósága, Szom-
bathely. 

Jutányosán szerel Kratochwill 
Győző Rádió és Villamossági 
vállalkozó. 

Kutyakiál l l tás. A Magyar Eb 
tenyésztők Országos Egyesülete Bu-
dapesten, a Nemzeti Lovardában 
nemzetközi kutyakiállitást rendezett. 
A kiállításra több, mint 250 fajkutyái 
hoztak ennek több mint fele külföldi 
volt, osztrák, német, cseh, francia 
kutya. 

10 mil l ió pengő felesleget mutat 
ki a m. kir. pósta. A kereskedelmi 
miniszter nagyszabású póstai refor-
mokat készít elő. Reméljük, hogy 
legelsősorban is a levelpóstadijakat 
fogja aiapoi mérséklés alá venni 

K é l k ö z é p i s k o l á s 
l e á n y o m o l a nyári szünidőre 
cserébe a (inam németajkú csaladhoz a 
németnyelv gyakorlása végett Értesítést 
kér: Kováts Ferenc tisztviselő. 
Mezőtúr . 

Nagy gyásza van Lengyelor 
szágnak. Vasárnap este 9 órakor 
Varsóban meghalt Pilsudski József az 
ország első tábornagya, Lengyelország 
ujjáteremtője. Halálát máj és gyomorrák 
okozta. A 67 éves marsall holttestet a 
Belvedere palotában ravatalozták fel. 
Innen szombaton sz Állították Krakóba, 
shol a Wawel-vár székesegyházának 
kriptájában helyezik örök nyugalomra. 

Szombathelyi modern 
kölcsön-könyvtári 

Kőszegi f iókja Király-ut 1. sz. I. em. 

Zrínyi napok Nagykanizsán 
Nagykanizsa mindig büszkén vallotta 
magát a Zrínyiek városának s maga 
•kultusszal áldozott a hős család emlé 
<ének. Ez a kultusz hatja át a város 
ez évi idegenforgalmi ünn.-pét is 
nelyet pünkösdkor rendeznek. Az 
ünnepségek tengelyében a 40 éves 
fennállásához érkezett Zrínyi Miklós 
I odalmi és Művészeti Kőr jubiláris 
diszünnepélye áll, amely hü képéi 
fogja adni a város magas színvonalú 
zenei és irodtlmi kuturajának Virágos 
kocsikorzó, lovas es kocsiversenyek 
i kanizsai képviselet és népszokások 
bemuiaiása, a 20 a* honvéd és 48 as 
közös ezredek bajtársi köreinek s 
piarista és keresk«de!mista diákszövet 
bégeknek találkozói, a kanizsai járás 
elemi iskolák nép és nemzeti viseletbe 
öltözött kétszólamú énekkarainak kis 
dalosversenye és az összes nagyknm 
zsai iskolák s a már külföldön is 
hires „kiskanizsai sáskacsapat' együttes 
tormünnepélye képezik a dus pre 
ramm főbb számait. A Zrínyi-napok 
alkalmával az ország minden részébö 
50*/e os kedvezménnyel lehet Nagy-
Kanizsára utazni. A féiáru jegy négy 
napig érvényes s a váltásához sziik 
séges igazolványt 70 fillérért az összes 
Junántuli és budipesti menetjegyiro 
dákban meg lehet kapni, vagy u^yan 
rzen összeg beküldése ellenében : 
város idegenforgalmi irodájától lehet 
igényelni. 

Mackensen vezértábornagy 
világhírű nénet hadvezér, a Zsófia 
dunai gőzösön Budapestre érkezett, 
hol a Ferenc József rakparton levő 
alkalmi kikötőben fogadták hatalmas 
néptömeg jelenlétében. A német biro-
dalom halálfejes huszárezredenek fekete 
diszegyenruháját v;selő vazértábor-
nagyot elsőnek Shvoy István tábornok 
üdvözölte. A fogadás után Mackensen 

német követségen levő lakására 
hajtatott, hol fia, Mackensen György 
német követ látogatta meg. Másnap 
csütörtökön délelőtt koszorút helyezeti 

rákoskeresztúri temetőben nyugvó 
német katonák sirjára, azután pedig a 
névtelen hősök emlékkövére. Fel 1 
órakor kihallgatáson jelent meg a 
kormányzónál, mely után villásreggeli 
volt tiszteletére. Este a miniszterelnök 
átta vendégül estebéden. Pénteken 
Székesfehérvárra utazott, ahol részt 
vett a nevét viselő egykori 10. huszár-
ezred emlékünnepén. Szombaton 
ugyancsak a Zsófia gőzösön utazott 
vissza Németországba. 

Izgalmas küzdelemben győzte 
e Magyarország válogatott futball-
csapata az osztrákokat. Bus Fekete 
„ászló erdekes cikkével és remek 
ényképekkel számol be a nagy mecs 

ről a Szinházi Élet legújabb száma, 
mely a nagysikerű: Én és a kisöcsém 
operettet adja darabmellékletül. Kotta: 
Előfizetési dij % évre 8.50 pengő. Kap 
ható Róth Jenő könyvkereskedésében 
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Kapható Pol lák Sándor cégnél 
Kőszeg. 

Szabóműhelymegnyitás. 

Értesítem a mélyen fisztelt közönséget, 

Közhirré teszem, hogy az idei év [hogy Kossuth Lajos u. 15. sz. alatt 

május hóJ^lj1 f jjSZStî ^̂  

műhelyt 
nyitottam. Elvállalok minden e szak-
mába vá^ó munkát: polcari és katonai 
valamint bőrmunkát, öltönyök készí-
tését legújabb divat után, átalakításokat 
stb. a lígjutányosabb árban. Kérem a 
n. e. közönség szíves támogatását. 

Tisztelettel 

Maitz Antal 
polgár i és katonai szabó. 

Sezlonok, 
r e c a m l é k , á g y b e t é l e k 
m a t r a c o k stb. feldolgozását 

Hivatalos rovat. 
ben a himlőoltások f. évi május hó 
26 án, 30 án (áldozó csütörtökön) és 
junius 2-án délután 3 órakor a város 
majorban — tűzoltólaktanya őrhelyi 
séeeben — lesznek megtartva. Be-
oltva lesznek a 3 hónapnál idősebb 
csecse-nők és a 10 eves gyermekek 
Felhívom a szülők figyelmét arra. 
hogy gyermekeiket f.ltétlenül oltassák 
be, mert ellenkező esetben a mulasz 
lók ellen a kihágási eljárás megindi 
tását fogom elrendelni. 

Közhirré teszem, hogy f. hó 3 tói 
kezd^dőleg a csepregi járás területére 
ebzárlat rendeltetett el. 

és 

Fe'hivom mindazokat, akiknek a| 
városnál bármiféle tartozásuk van 
fiogy tartozásukat 8 napon belül, al 
jövőben pedig az adott határidőben! 
feltétlenül egyenlítsék ki, mert a jö-
vőben kénytelen leszek a hátraléKosI 
idósok ellen a végrehajtási, ill. birói|és u jonnani készítését szolid árak 
eljárást megindítani 

Közhirré teszem, hogy Kőszeg 
város erdőgazdasága f. évi május hó 
23-án tuskó és rőzsefá! -árverez a 
város felső erdejeben a most épülő 
u| ut mentén Talalkozó délelőtt 10| 
órakor a „Kincs hegy"-i pihenőnél. 
Közhirré teszem továbbá, hogy f. évi 
május hó 27 én, hétfőn ugyancsak 
uskó és rőzse rakás árverés lesz az 

alsóerdő lövölde mögött fekvő vágá 
sában. Gyülekező a vágás végén dél-
előtt 10 órakor. 

Közhirré teszem, hogy a város 
erdőgazdasága által 1934—35. év 
elén termelt sarangolt tűzifa eladása 
. év május hó 20 án kezdetét veszi. 
^ fautalványok a városi pénztárból 
naponta válthatók 8—12 óra között. 

képviselőtestület által jóváhagyott 
rányárak: ölenként I. o. bükkhasáb 
34 P, II. o. bükkhasáb 24 P a stájer-
názi vágásban. I. o. tölgyhasáb 36 P, 

o. tölgyhasáb 34 P. Fenyőhasáb 
26 P az alsóerdei vágásban. 1. o 
bükkdorong 24 P a stájerházi vágás 
ban és 1. o. tölgydorong 29 P az 
alsóerdei vágásban. A többi faanya 
,?ok árai ezen irányárak szerint isa 
zodnak és a hirdető táblán megtekint-
hetők. 

dr. vitéz Nagy Miklós 
polgármester. 

(kedvező fizetési feltételek 
m e l l e l l v á l l a l j a 

Kovács Aladár 
kárpitos 

Kős7ejar,PaiHs-u. 2. 

Egy használt,de jókarban lévő 

motorkerékpár 
I a d ó. Gyöngyös-utca 6. 

Köszönetnyi lvánítás 

Azon számos és jóleső rész-
vétnyilvánitásért, melyben szere-
tett fiam, fivérünk és rokon 

Kiss József 
elhunyta alkalmával részesítettek, 
nemkülönben a virág és koszorú-
adományokért. különösen az Ev. 
Ifjúsági Egyesületnek a koporsó-
vivésert, az asztalos szaktársak 
részvételéért ezúton mondunk 
hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1935. május 18. 

A gyászoló család. I 
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Ipartestületi közlemények. 

A székesfehérvári hadiárva inté 
zetben gondozott növendékek közül, 
Különféle iparban 48 iparostanonc 
szabadul fel f. évi junius 30-án, aki 
ket az intézet segédekként elhelyezni 
óhajtana, közvetítésre testületünket is 
elkérte. Felkérjük testületünknek azo 
kat a tagjait, aWk az ilyen példás. — 
nevelésű, fegyelmezett fiatal segédeket n r I f\ A « z f i r k P r u h a 
alkalmazni óhajtanak, igényeiket szíves-m|j A IIII f y 1 * 5

 U n ' 
ktdjenek az ipartestületben bejelenteni. plumpnadrág S egy 
- A tanoncok névjegyzéke, szakmák| c í l e r a- — Cim a kiadóban, 
szerinti megosztása rendelkezésükre áll. 

Ipartestületi elnökség. 

Óriási választék. 
Premontrei-rendház. 

Szombathely 

Menetrend. 
Érvényéé 1935- má jus 15-től 

1955. október 5-lg. 
Kőezegről I ndu l : 5 10 6.36| 
•947 1212 16.22 §18.00 20.44 §22.00 
Szombathelyre érk.: 5.38 7 11 
10.23 12.40 10 5S §15.28 21.20 §22.271 

Szombathelyrő l I ndu l : 5.44 7.55 10.40 
§12.48 13 48 §15.30 18.46 22.39 ;§23.05 
Kőszegre érkezik : 6.27 838 11.15 
§13.18 14 31 §16 Oö 19 29 *2S.13 §2? i0\ 
Kőszegről Indul Sopron felé : 

3.45 9.40 14-40 
Sopronba érkezik: 6'10, 1214, 17 21 
Sopronból Indul: 1012, 1548, 19 33. 
Sopronból érkezik Kőszegre : 

12 45 18.12 21.53 
Siombathelyrtl. Budapestre iádul 4.101 
600 7 36 10 46 13 30 17 12 19-00 22 38| 

•> CMk MtkOinap, 
ft) CMk vuAr- ét lanapaa* kSstektdlk. 

E L E K T B O 
BIOSKOP H A N Q 0 Sj 

M O Z I 

Vasárnap, május 19 én : 

Jegyek elővételben. Ma a 3 órai elő-
adásnál is teljes helyárak vannak 

AUTÓ 
Kiváló énekes, zenés magyar vígjáték. 

Főszereplők: Perczel Zita, 
Törzs Jenő, Gombaszög i Ella, 
Kabos Gyula, Berky Lili stb. 

Hangos kisérőműsor. 

— Nyomatott Rónay Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen -


	Kőszeg, 1935. május hó 19-én
	55. évfolyam 20. szám
	Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: RÓNAY FRIGYES
	Mennyit jövedelmez a gyümölcstermesztés?
	Városi közgyűlés
	Rodolfo Mosca látogatása Kőszegen
	Kőszeg éneklő ifjúságának hangversenye
	Bőséges idegenforgalom
	HÍREK
	Levél szerkesztőségünkhöz
	Hivatalos rovat
	dr. vitéz Nagy Miklóspolgármester
	Ipartestületi közlemények
	Ipartestületi elnökség

