
— • 

" . .. . >'< • •••3., 

Kőszeg, 1935. junius 55. évfolyam. 25. szám. 
I "í. > .,. 
. MKp «*•.- •" 

FLŐFi. ÁR egynegyed évre : 

Helyben házi . . szá l l í tva 1-40 Pengő 

VHékre póstán 1-80 Pengő 

Külföldre egy évre 5 dollár 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

RÓNAV FRIGYES 
Várkör 39. sz. Telefonszám 23. 

Hirdetések mlllmétersoronklnt 6 fillér. 

Hirdetések dija előre fizetendő, 
Nyllttér sora 40 fillér. 

Szövegkőzöttl reklámhír sora 20 fillér. 

Idegenforgalom. 
A t incv végén vagyunk és 

mintegy ezt-r tanuló, diak hagyta 

el városunkat, a tanítók es tana-

rok e g v része szintén n-m itt 
p ihn i ki sok fáradságát, innét is 
akad máshol nyaraló, levegőval 

tozást kereső és iuy megszokott 
cserdes városunk még csende-

sebbe lesz, csekély forgalma még 

lejebb száll tiz hét tartamára. Ezt 

lenne hivatva pótolni az id"gen-

forgalom fokozása. 

Ezer gyomor fogyasztása, élet-

szükséglete szünetel. 

A kereskedők, az iparosok, a nyári 

szállást, élelmezést adó családok 

tizenkét hónapnak minden terhet 

kötee<ek viselni, a kereset ellen-

ben csak alig tiz havi. Nagyon 

fontos gazdasági érdek, hoav 

ezen időben a helyi fogyasztás 

forgalma ne csökkenjen. 

Az az idegenforgalom, amelyet 

v idékünk alkalmatosvolta és az 

ez é : d e m b e n kifejtett propaganda 

elérni képes, sajnos, eddigi mére-

teiben erre nem elég. Pedig más 

pótlás hiányán mégis csak erre 

kell helyezni a fősúlyt. 

H o g y itt mi lenne a teendő, az 

már sokszor hangzott el ott, hol 

erről tárgyalni, tanácskozni szok-

tak és még többször e lap ha 

sábjain évtizedek óta. Mégsem 

talál megértésre. Valami sajátsá 

gos közöny tapasztalható e teren. 

Mind ig csak azt hangoztat ják: 

ej. nem erdemes. 

Ha nem igy lenne, hanem 

ellenkezőleg, külföldi példákat 

követve, egymást buzditó és se-

gítő törekvéssel minél nagyobb 

és minél tartósabb idegenforgal 

mat törekednénk itt meghonosítani, 

közkedveltté tenni, akkor ma már 

állandó tömeges kereslete lenne 

itt a nyaralók elhelyezkedésének 

és még mennyire fokozta volna 

ezt az időközben, — különösen 

a háború óta és az utazási kor-

látozások fennállása óta — be-

állott itthonnyaralási kényszerűség. 

Sajnos, ná lunk nem ismerik el. 

jobban mondva, csak kevesen 

ennek nagy gazdasági horderejét, 

Különösen egy iskolavárosban, 

hol a vakáció tiz hetének általános 

forgalomcsökkenésének pótlása 

közérdekű szükségletet jelent 

Úgyszólván mindenki számára. 

Éppen nálunk kellett volna 
ennek a szükségét azonnal telis-

merni, mert natívon sok, a fővá-

roshoz sokkal közelebbeső vidék 

eszmeit fel ujabban arra, hog> 

a százezreknek szükséggé lett és 

megszokott nyaralást keresőket 

magához csábítgassa. És ezek 

most már mind nagv konkurrensei 

ettek a mi már a kilencvenes évek-

ben megindult mozgalmunknak. 

Mesésen kiépítették a budai 

hegyvidéket, csak száz kilométerre 

esik a fővárostól a sok előnyt 

nyújtó Bükkhegység, nagy len-

dületet vett a nyaralási mozgalom 

a szintén közelebb eső Bakony-

ban és a Balatonról a Velence-

tóról, a gyógyforrásos helyekről ne 

is beszéljünk, ezekkel mi cgyál-

talaban nem tudunk versenyre 

kelni. Még Szombathely is túltett 

rajtunk egy modern strandfürdő 

létesítésével. Mi pedig minden 

nógatás dacára még azt sem 

tud juk elérni, hogy legalább szállo-

dáink két három fürdőszobát léte-

sítsenek, amit manapság még 

vizvezetéknélküli városban is pár 

száz pengőért meglehet csinálni. 

Ahoz, hogy egy természeti 

szépségéinél fogva elsőrendű nya-

ralási akcióra hivatott hely való-

ban azza legyen, nem elégséges 

egv-két embernek önfeláldozó 

buzgalma és szorgalma, a pro-

pagandalehetősegek kiaknazása, 

— ahoz bizony az összes ténye 

zőknek megértő összefogására van 

szükség. Bármennyire benne va-

gyunk a repülés korszakában, de 

a szájakba való sültgalambrepü-

lést nem lehet marol-holnapra 

elérni. 

Kitartó, céltudatos, az első idő-

ben aldozatos készségre van 

szükség, hogy a tömeges láto-

gatás hasznothozó eredményét 

megalapozzuk. Nem könnyű dolog, 

de hogy elérhető, igazolja az 

ebben óriási haladastés eredményt 

elért külföld, hova a magyar 

közönség nem csupán a külföld 

utáni vágyért kívánkozik, hanem 

azért a kényelemért, figyelmes-

ségért, előzékenységért, a nyara-

last kellemessé és • élvezetessé 

tételéért, amiben amazok élelmes 

nagymesterek. 

Hiába akarta a kormány a 

külföldre utazas lehetőségét meg-

szigorítani, — a külföld minden-

féle ellenszolgáltatást nyújtott az 

elrendelt korlátozások enyhítésére 

és alighanem a nyaralni vágyó 

magyar közönségnek is jutott 

szerepe abban, ami a kormányt 

engedékenységre rábírta. 

Hát ez nem világosan azt 

mutatja, hogy mennyire értékelik 

másutt a nyaralás tiz heti for-

lalmának gazdasági előnyét ? — 

Ha nálunk nem ismerték fel 

eléggé, ám kapjon észbe most 

mindenki. Még nem késő. 

Szép vidékünk az egyedüli, 

amit el nem paklizhatnak tőlünk 

Ez a mindenható Istennek kegyes 

adománya. Tudta ő, hogy vég-

eredményben erre is rászorulunk 

egyébb veszteségeink kárpótlására. 

Ha a sok tanintézet tizhónapra 

ad egy kis réteg vajat mindennapi 

szaraz kenyerünkre, gondoskod-

junk arról, hogy még két hónapra 

való jusson azoktól, akik kínál ják, 

de aki'<nek nekünk is ezért az 

erdőn és sétányokon kívül még 

más ellenértéket is kell megadni 

ér»e. 

Most összeül a múltkori városi 

közgyűlésen — nem tudjuk há-

nyadszor má'* — alakult idegenfor-

galmi bizottság. Gondoljon ki végre 

olyat, ami nagyobb eredményt 

kepes megteremteni és mert éppen 

tanév befejezésekor írjuk e 

sorokat, hát újból is hangoztatjuk, 

hogy tanintézeteink internátusai 

is lennének hivatva az eredmé-

nyesebb idegenforgalom előmoz-

ditására. — no meg a tisztiüdü-

lőtől is az várjuk, hogy a hozzá-

fűzött reményeink beteljesedjenek. 

.A mi óhajtott idegenforgalmunk 

ne maradjon idegen a forgalomtól. 
• 

• * 

HÍREK 
Egészségesebb közszellemet 

reklamálnak mostanában a vezetésre 

hivatottak. Nem uj dolog. Mindig 

ezen múlott az eredményesebb köz 

elet szolgálata. Ami rálunk az utolsó 

évtizedekben alkotás és előbbrehala-

dás történt, éppen ennek a közsztl 

lemnek tulajdonitható. Nem rohamié 

pésben történt, mert számot tartottak 

a teljesítőképességgel. Könyebb sok 

mindenfélét kigondolni mint megvaló-

sítani. A társadalmi közszellemnek a 

megnevelése is gondos diagnózist 

igényel. Legfőbb fellétele azonban az. 

ami sajnos a kisebb közületekben 

ritkán található: a közélet tevékeny-

ségében az abszolút független önál ló 

elhatározás szabadságának bátor meg-

nyilvánulása, a közcélú, egyetemes 

érdekekben való támogató részvétel 

nek a lelkes készsége, tekintet nélkül 

arra, hogy a kezdeményezés honnan 

és kitől ered. No, meg még valami 

van, amit az egészségesebb közszel-

lem m e g k ö v e t e l : a felvetett eszmék-

nek k o r c s m a i és kávéházi kiméletlea 

lekrit izálásának, a g y o n c s é p e l é s é n e k a 

nel lőzése , mert az ilyenek n e m c s a k a 

közszel lemet fertőzik meg, hanem 

sokszor a l e g j o b b k ö z ü g y e k n e k el-

roncso ló i , c s i rá jában m ? g ö l ő i . 
• 

A Kormányzó sziiteté ;e napján, 
<edden mind a négy f í l ek *et temp-

lomában volt istentisztelet, njlyen a 

h i t ó s á g o k képvise lő i , a k a t o i a s á g , a 

l ivata lok elöl járói és u n n e p ' 5 közön-

ség volt jelen A v U o s ez aUa lommal 

\ szokottnál s ü r ü b b ; n volt f e l l o b o -
; ó z v a , de még mindig s o k a n késnek 

ízen ünnepi diszszel . 

Országgyűlési képviselőnk, 
Néue ih I nre szorg íl n a s m látogatja a 

<erületet. M j g i r t u k mi<jr kit napon 

át f o g a d t a a vele beszélni akarókat, 

azóia ismét itt járt és u jy inez t tette 

Velemben, jövő héten ismét eljön, 

hogy jelen legyen a Hörmann forrásnál 

létesítendő turistamenház alapkőleté-

telénél és Nagygencsen a Leverite-

innepségen. Ugyanekkor alkalmat nyújt 

nindazoknalr, akik azt bejelentik, hogy 

násnap vele személyesen tárgyalhas-

sanak. Jól teszi; ez a sze nélyes érint-

xezes világosabbá teszi előtte a kíván-

ságot , mint a hosszadalmas írás. Itt 

mlitjük meg, hogy a patyi uradalom 

munkásainak panasza tárgyában, 

nelyet a Vasvármegye mint az Actio 

Catolica ténykedését tüntette fel, 

Németh Imre képviselő járt el elsőbben 

és ez érd?mben illetékes helyen .nár 

negtörtént minden intézkedés. 

K incs I s t ván prelátus plébános 

többheti üdülésre Hévízre utazott. 

Az urnapi körmenet hagyo-
mányos ünnepi felvonulással ment 

végbe csütörtökön a hívőknek óriási 

részvétele mellett. Az egyházi funkciót 

a bencésrendi tagok végezték Solymoss 

Vendel igazgató-házfőnök vezetésével. 

A katonaság diszkiséretet állított és 

az összes tanintézetek és egyesületek 

a cserkészek is zászlók alatt vonultak 

a körmenet élén. 

A szentvidi búcsú ez évben 
különösen élénk volt. A pompás idő-

járásban sok zarándok jelent meg a 

kies hegytetőn levő kápolnában és 

szentkutnál, még Burgenlandból is. 

Örömmel fogadták a kerület ország-

gyűlési képviselőjének, Németh Imré-

nek látogatását a ve'emiek, hol barátai 

kíséretében Weiszenbeck József erdész-

nél volt ünnepi ebéden. 

Iskolánkivüli népművelési ter-
vezetet dolgozott ki Kertai J á no i 

iskolaigazgató és jóváhagyás után 

ennek alapján kíván nevelési es csa-

ládvédelmi előadásokat megszervezni. 

Névmagyarosítás. Krug Qusztáv 
Teréz és Mária vezetéknevüket enge-

déllyel Kövesdi-re — Wehofer Károly 

nyug. csendőrőrmester Völgyes-re vál-

toztatta. 

H a l á l o z á s . Tegnapelőtt temették 

a város legidősebb asszonyát, a 90 

éves Z . r t h o f e r Frigyesnét, építőmester 

özvegyét nagy részvét mellett. 

Egyes szám ára 10 fil'ér. 
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2. Kőszeg és Vidéke 1935 junius 23 

A7 E v í r g . I f júsági Egytst i le 
ma d t l t l f u lel 12 órakot ves2i át b 

\ál«»ztrrérya altal aján-
dékoiolt s a t t np l c nban feiavaiot 
uj zaszlaját. Az avatási úrntpseg lé 
12 órakor ktzdődik az evarg. U n p 
lo i r tan . A zászós2tgtk elhtlytzese-
ntk ürntpsege a i tnp lom udvptan 
rossz idő esetén az egyesü'eti nagy-
teremben lesz n egtartva. 

Egyházmegye i közgyű lés . A 
Vasi-köztp tvaigtl ikus egyházneryt 
tz tvi rendes közgyűlését f. hó 20 ar. 
jeggel 9 órai ktzdtttel az evangelilus 
terrplombín taitja mtg váiosunkb.n 
A közgyűlés tinókéi sztnln árteni 
KÍ do Lajos főrtndiházi tag és Zongoi 
Btla tsperts. Megelőző napc r, k eddti 
d. u 2 óiakor az egyhazn egye tar.i'.o-
egyesúiett Somogyi Btla elrök vez»-
tésevtl tait közgyűlést Eztnkivül bi 
zottsí^i ültstk is leszntk. Ktddtn 
este v,7 orakor gyaminté2tti űnne 
pély Itsz a Un plon.ban,mtlytn ntmti 
nytlvü szónoklatot Schterer Józstl 
szentgotthárdi lelkész, rragyarr yelvü 
előadást tír. Bartha Btnö celldömölki 
játasbircsági tlnök tart. Az iinntpély 
zenei reszel, Bach J. S. 250 éves 
S2ültttsi évlordulój; nak tmltkére, i 
nagy zeneköltő n í h u képezik. 

A Kato l ikus Kör htifőn köz. 
gyűlést tartott, Nahier Mátyás tlnök 
iete alatt. Titkár és pénztáros évi je-
lentését tudomásul vették es vacsorak 
kirándulások ts táncestelyek rende 
zésere bizottságot jelölt ki. A szám 
vizsgáló bizottság tagjai Itlttk Nagy 
Dtzső , Schlaifer Jóisef ts Hetiingei 
Józstl. 

A t űzo l t ó jun iá l i snak nagysze-
rűen kedvezttt az idő, mégis aranylag 
kevesen voltak a rnulatsagon, melyntk 
gondos rerdezese mindenesetre na 
gyobb pártolást érdemelt volna. Ven 
dégtestultt csak egy jött el, a bui-
gemandi szorrszéd, a rőt—rendtk* 
melyet tisztelgéssel fogadtak. — Estt 
9 órakor fáklyás zenével vonultak bt 
a tűzoltók. 

A gazdák j övede lemgyarap i 
t ásá t akarja a htlkt rtskedelmi Híva 
tal elérni, mely célból Szabadhegy 
L inó oki. gazdat rendelte ide, ennek 
iiépszeiiisiteséie. Muliheti vezéreik 
künk mar beharangozta az alapeszmét 
Seidán ez erdembtn ertekezletregyülttk 
egybe a város gazdai és gyümölcs 
termelői, hol a kirendelt az irány 
elveket ts a tennivalókat ismertette. 
A gyün.Ölcstermelésben az egyforrra 
fajtak, a tömtgts torsó, tper, rifcizi. 
egies ttrmesztes jól fizttö piacokat 
talál a hulkettsk Hivatal közvetítést 
altal. A ktnyermagvaknál jóval több, 
tízszerte nagyobb ertdményt lehet 
elerni a külföld altal szivesen felveti 
eyümöics- és főzelékfélékkel. Sulyok 
Ferenc gazdaköri elnök nagyon biza!-
matlan kilogassal tyi átkozott, Róil 
J tnó es Dr. Beyer János a vedősze 
rek olcsóbb beszerezhetőseget tettek 
szóvá, Wftchter Gyula az egységes 
fajttrmesztest, Stetiner Walter gazd 
felügyelő a saját tapasztalatával iga 
zolta, hogy udvarának egy részeber 
evi 164 P eredmenyt ért el eperter-
mesziessel. Vitéz Nagy polgármestei 
Sulyok elnökkel szemben a jóakaratú 
kezdemeryezts mellett érvelt és kár 
hoztatta az örökös lemondást és pa 
naszkodast, nikor a mai korban csal 
a cstlekvésbői, kísérletezésből és ko 
moly akarásból lehet jobb helyzetei 
teremteni és a löld megmunkálóinak 
ez a legkönytbben érhető el. A kiren-
delt újból felszólalt és felajánlotta 
készseges tanácsadó segitsegét min 
denki szamára, aki öt tvegből fel 
kertsi. 

A bencés g imná z i um cserkész-
csapata tz évben táborozás helyett 
kerekparköiutat rendez a Balatun 
körül Gonda tanár parancsnok veze 
lése mellett. 

A kat . j ó tékony nőegylet va 
sárr.íp, julius 7 én a Bá:ház ktrijébt r 
kerti ünmp i t rendez. Kezdete de u'án 
4 óialor. Nagy sztrtrcstbazár, gytr 
n tk tazar , le; ny- es gyermtkszépsec 
veiseny, cukraszda Belépődíj 1 P 
Ctal tdjej.y 2 P. A tiszta jöv td t lnc 
a szegény iskolás gytrmektk teliuha 
zésara fordítjuk. Adományokat a cuk 
rasida es a bazar részére a Bálhaz 
dr. Kováts Istvárne, Pusch Karolyne 
togad tl köszönettel. 

. Tan in tézete inkben mindtnüi: 
ntgvolt az ür.nipélyts évzáró a szoká 
sos jutalrr; k kiosztása mellett.— 
Mirden ir.tezet adott ki és osztoti 
szel tartalmas érltsitőt, mely a Itfolyi 
t; névnek idatait és eredmenyét lünttt 
fel. Mindegy ír ei it mer teini fogja 1; punk 
is, hogy a közönség sztltsebb retrgu 
is> rntgismtrjek tanintézeteink n.ükö 
destt. 

A 3. vegyesdandár idei sport 
versenyén Kőszeg feltűnő sikerű 
vette ki részét. Btchtold igazg. tanai, 
miután a kőszegi Hotis-verseny rie>\ 
lövész-számában elsó lett, Szombat 
helyen második helyezést ért el hadi 
puskaban, isr etlőgisztolyban és ce 
lövi pisztolyban, ncgytdik helyezesi 
kisövü puskában. — Klasmszky ty 
ft hadnagy tlsó leit az egyéri ka»d 
vtrsenyben, második az egyem tér 
vtrsenytn, harmadik a párbajtőrben 
Rugonyi ny. főhadnagy 3-ik lett \Cr 
ben, 5 ik párbajtőrben, 7 ik kardban 

Pécsről Bécsbe menet hatalmas 
autétusz alit meg városunkban tegnap 
déluián es a varos megtekintese után 
o'ytatia útját. Az ottani intézet tanárai 

voltak. A vallalat 25 P-ért szál'itja 
errr a hoss2u útra 42 ülőhely elfog 
alásával. 

A kereskedelmi tanonc iskola 
évzá ró v izsgá ja pénteken volt a 
polgári iskoia tpuitteber. A tanulók 
az összes keitskt delrn szaktárgyak 

ól n t g k p ő szép eredményt rr utalta* 
A Ktreskedtlmi Kör kiküldőttj i 

ezért meleg szavakban fejeztek ki kó 
szünetüket Pavetits Ede és Tihamér 
Gusztáv tanárok ill. igazgatóknak. Va 
ratlanul felszólalt a növendékek ré 
széről Nagy Mihály, aki azon 
kertlmet terjesztette elő, hogy a Ke 
lesktdelni Kör ttgye lehetővé az 
iskola lenntartasát, hogy továbbra is 
olyan iskolaban folytathassak kiköp 
zésüket, mely az ő jövő életpályájukra 
való anyaggal gyarapítja tudásukat A 
Kereskedelmi Kör elnöke sajnálattal 
allapitotta meg, hogy a tanulók let-
szama nemcsak azért csökkent, mert 
a kertsktdő cégek személyzete lett 
kevestbb, hantm mert az iskolaköte 
Lseket mindenféle kibúvóval elvonják 
;.z iskolábajárás kötelezettségétől. 
Mivel pedig a szakszerű szellemi ki-
ktpzesre éppen ezeknek van szüksé 
,ük a továbbtanulásra, az egyesület 
minden lehetőt megtesz az iskola 
fenntartásáért. 

A rokkant és ny ugdi jegyesü 
let julius 7 én d. u. 2 —4-ig tagdíj 
btfizetest tait a Kováts szállóban. 

Dunántul 
legnagyobb 

cipőáruháza 

B i i r g e r 
Szombathely 
Erzsébet király né-u. 14 ez. 

A gyors iró l tpnfo lyam. melye 
Kőszegi Jczst f nyug. rendőrkapitány 
feleve letesitttt, ejutott a vizsgaieiel 
hez. Csütörtökön jötttk el a kultusz 
mir iszttr által ide térde It birálóbizott 
sági tatok: B lint Antal főtanácsos, 
z országos bizottság elnöke és d . 

Nosz Gyula, ktpvistlőházi gyorsíró 
tanácsos, kiket a tanfo'yamrendezf 
ndvözölt és azután megkezdődött a 
percenkirti 120 szótagos diktátum, 
uána ptdig a 10 pete alait diktáli 
nyagnak rtndts iiásra való áttéteie, 
rr i átlag 60—70 pttc alatt készüli 
I. Tizenhat tannvanynak e munkála. 

tait átvettek es most Budapestin a 
l.i i . ló bizottság többi tagjaival együtt 
fogjak felülvizsgálni és az elfogadoi 
ak reszelt a hivatalos okmáryt értő. 
mtgküldtni. Kidvts megkpetésber 
részesítették a tanítványok Kálmar 
Viktor gyorsíró oktatót. Egy gyönyörű 
tbresztőórat adtak át neki emlekül 
Aki a tanitas napjain sohasem neztt 
iz órát, meit a 2 órát mindég meg 
oldotta 1 — 2 órával, most nézheti 

Schntller Ilus volt a tanitvanyok szó 
szólója, ki egyben a tanfolyamrende 
őnek is kiftjeztc köszönetet. Buzdi 

tólag szólt meg Baiint Antal bíráló és 
Kálmán Viktor oktató. Kb. egy hét 
múlva válható a vizsga eredményének 
ünn pelyes kihirdetese. A gyorsiiasi 
megtanulni kívánók jeler.tkezeset tl 
'ogad,a Kőszegi József (Varkör 14 ) 

Megkezdtek az aszfa l t jav i tás t 
Megkezdhetlek volna már előbb is 
de megvárták a folytonossági hiányok 
mtgnagyobbodasat, hogy érdemesebb 
egyen. 

Az evange l ikus t cmp lomudva r 
yönyörü virágdíszben pon pázik 

Mtit nyilvános áijárót kepez, nagyon 
sokan élvezik a kedves virágdíszt. Ai 
egész udvar szipitese jó benyomást 
eit az airajátonak, csak éppen 

kcipuszin alatti teljesen rozoga, elkoi-
rd t , kikopott padlóburkolatnak nem. 
Mert kőzhasznalatu, tgytsült erővel 
kellene helyrthozni. A vátos adjon 
hozzá fát, a gyülektzet mtg munkai 
assa n tg, vagy talán megcsinálják az 
fjusági Egytsűleintk nagyon buzgt 

épitőmunkasai. 

Tekeverseny a Mayer vendég 
őben . A szombathtlyi Kispitytr hires 

kugiizói eljöttek Kőszegre megmér-
kőzni a Mayer kuglizó tarsasággal. A 
a — . 0 tagu csapat 2:2-re vegzett. 

Az első két partit a kőszegiek nagy 
Őlénnyel nyerték, a másikat a szo n 
oathelyiek — Így van ez jól. Minden 
,áték vegén a korcsmáros legyen a 
nyertes — Ma lesz a reváns kuglizás 
Szombathelyen. Kölcsönös idegenlur 
galomcsinálas. 

Az esztendő l eghoszabb nap ja 
volt junius 21-én, a tulajdonképem 
hivatalos nyár beköszöntésévé!. A nap 
.6 óráján át világos fenyben leheteti 

dolgozni. Kőszegen borult, esős, hű-
vös, sőt didergő hideg volt az első 
nyári nap. 

A lövészegyesület közgyűlést 
volt hétfőn Wáchter Gyula elnöklete 
alatt. Tisztújító ülést tart e hó 30 án. 
Nagyszabású cellöveszetet rendez 
ulius 7-én és 14«en. Női céllövőcsa 
>atot is próbál szervezni. 

Di f ter ia-védőol tások a Stefá-
n i ában . Folyó hó 24-én, 25-én és 
2t»-án, vagyis hétfőn, kedden és szer 
dan d. u. 4'órakor a második élet* 
évtkbtn levő gyermekek difteria-elle 
nes oltásban leszesülnek a védőinté 
zttben. Eztn alkalommal kivételesen a 
2 ev körüii, eddig be nem oltott idő* 
sebb gyermekek is tlhozhatók, azon-
ban tzután minden évben már csak a 
második eletévükben lesznek beoltva. 
Az oitás szegenysorsuak részére dij 
alan, mig a fizetőképesek 20 fillért 
artoznak a helybeli Stefánia javára 
izetni. Kőszegfalván f. hó 27 én, csü 

törtökön lesz az oltás. 

Várha tó idő járás f 1 

A meghűlés elsó jelcinéi vegyen nyomban 

Aíz 
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Ü g y e l j ü n k a 

„ B A Y E R " k e r e s z t r e , 

mely mindt:ü t í íblett ía lát l iaió. 
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Gyógyszertárakban kapliaió. 

Kapha t ó gyógyszer t á rakban ! 

„A kőszegi esperesi kerület 
róm. ka t . t an i t ó i kö re " junius hó 
|7 en Köveskuton t artotta tavaszi 
%özgy ülését, amellyel felejthetetlen 
n pot szerzett a plébánia híveinek, 
kiknek ez a nap fogadalmi ünntpe A 
Köticzöl Antal esperes plébános altal 
celebrált szentmise után: Nagy Gyula 
kőszegi ker. iskolalátogató igazgató, a 
Kör elnöke, a templomtéren, a plébánia 
sok száz hívőjének jelenlétében nyitotta 
m< g az impozáns gyűlést és lelkes 
hts?édben fejtegette a mai társadalmi 
oajok szanálási lehetőségeit es az 
Actió Catolica célkitűzéseit. — Indít-
ványára a gyűlés nagy lelkesedessel 
üdvözölte Gróf Mikes János megyés-
püspököt. Dr. Freyberger Jenő a mai 
elet antiszociális, embertelen berende-
zettségéről, — Kapiller Bertalan vati 
igazgató a férfiaknak, — Kedlné, 
Szathmáry Irén köveskuti tanítónő 
>edig a nők részére családvéd Imi 
lolgokró! értekezett felvilágosító r. tgy« 
hatású gyönyöiü beszédben. Megh tó 
űnntpség keretében Itpleztek le az 
elemiiskolások II. Rákóczi Ferenc 
arcképét is, ahoi az ünntpi beszedet 
i l la ton Jó:stf köveskuti kántortanító 
tartotta. U'ana Medgyes János söp'ei 
tanitó: „Kellenek-e tankönyvek az 
elemi népiskolában?*4 vitatétele követ-
kezett melyről előadó nagy fvlkeszii t-
séggel értekezeit. Végül : sok aktuális 
es ertékts szakkérdés letárgy<-.l .sa 
után a közgyűlés újból a tégt tisztikart 
választotta meg: Nagy Gyula igazg: ;ó 
körelnökkel az élén. 

* Autóval Mórlacell-

b e es bármilyen hosszú turakra egyts 

elentkezőket elfogad. Bővebb felvilá-

gosítás a Bálházban nyelhető. 

Éles lövészet . 1935. évi julius 
hó 8, 9, 10, 11. és 12-én, valamint 
5 , 16, 17., 18. és 19 én naponta 
h tói 11 h ig Kőszegdoroszló észak, 

3ák község, cáki erdő, Irány hegy 
Zeigerberg). Pogányi borpincek, 
julner malomtól nyugatra levő forrás 
közti területen éles lövészét lesz. Az 
rdckelt lakosságot a kőszegi allomas-

>arancs»okság ezúton is f i gye lmez i ti, 
rogy a jelzett időben a veszelyeztetett 
területen a saját érdekében senki ne 
tartózkodjék és hogy a helyenkent 
felállított biztonsági őröknek és azok 
utasításainak mindenki vonakodas 
nélkül eleget tegyen. 

A kőszeg i leventék az orszá-
gos cé l lövő-versenyen. Junius íb-an 
tartották meg Budapesten a leventek 
országos cellövő-versenyét; a kőszegi 
eventék is résztvettek, miután a var-
megyei versenyt Szombathelyen meg-
nyerték. A kőszegi csapat jobb pont-
arányt ért el az országos versenyen, 
mint az eddigi versenyeken, de a 
)udapestieket nem tudta felülmú ni. 
gyenileg Schumeth ( Kőszeg) 42-ik 

eit 254 egységgel. 

Éhen Gyu l a me l l s zobrá t el-
elyezték Szombathelyen a vasúti állo-

mással szemben levő róla elnevezett 
ren. Leleplezése nagyon szerény ün-

nep keretében történt. Ugy mondják, 
eletnagyságu s;obormüvet fog kapni 
erre alkalmas pénzesebb időben. 



Évzaró-v iz fgohangverseny . Muli 
szombaton, nagy erdeklfdes mellett 
folyt le M°hr Jenő zenetanár növen 
deklinek vizsgahargveisenye dr. Gratzl 
Gyula zenetanár növendékeinek közre-
működésével. A boldogságtól könnyei 
szen ü szülők, a játtk izgalmától ki-
piiult Í . Í C U taritványok, szigorú kriti-
kusok töltötték n.eg a termet. És cl 
kezdődött a vizsga, kicsiny akarnokok 
öntudatos, seidűlt ifjúság, végül ko-
uioiy tehetsegek Undületes játéka val 
takozott. Balian játszott a kis Hovorka 
György. Fald^ák Klára hataiozott, jól 
kiigyensulyozoit játékával tűnt ki 
Htiyesen tagolt, lerdületcs előadási 
volt Hoiváth Gyulának. Kifogástalan 
ten pcértékről U nuskodott Jesztl Anta! 
Ken oly, megfontolt játékaval keltei 
rokonszenvet B; ck Andor. Stúr Lsjcsi 
igazi zenei étzekről, szoigalmas taru 
lánc: tett bizorysagot; társat közű 
kitűnt. Fóris Miklós nehéz darabba 
küzdött meg. Koc<czky Bínnabas bet 
rati játszott, bar némely helyen rehe 
zen ellhető volt játéka. Pallay Józse 
szép előadással lepte meg a hal.gató 
sagot. Dotner Aniai truglepő tisztát 
intonált, ami jó hallásra engtd követ 
keztetnt. Bájosan szerepelt Dreiszktr 
Matta, lüotyka. ötletes databot vá 
lasztoit Magyrr Ltjos. Kiss Lujzó 
lámpalazzal küzdött, de dertkasar 
megállta helyet, lm.it.di János higgad 
jatekkal imponált. Kiss Anna bizton 
fellepese jó hatású voit. Steffler Miklós 
biztos játékát a tuletős bilUniés za 
vaita. Szentkirályi Miklós helyeser 
inteipretált egy piogran zenei számol 
Kt nu'iy, szorgalmas játékos Freyberge' 
Kan illa. Fejlett technika, preciz, jó 
színezett játék jellemeik Franki Magd. 
előadasat. Tehelségts higetiüs Feierc 
hiln y Eberhatdt. Katonás lendülette 
szerepelt Hőhr Rezső. Garamvöigyi 
Albett nthez daiafcot választott, teni 
pója lizotytalanná vált. FalUr Btlí 
iztp, nyugodt jatekav. 1 tünt fel. Ki:t 
Géza tehetseges zenesz. Halmay jet.< 
eitekis játékával egesz komolyan ki 
érdtmelte a sok tapsot. UngerMariai 
óriási haiídásró1 tott taruiágot. Deák 
János pompásán kezeli a vonót, szor 
galn as, tehetséges. Kováts Erzsébet j 
legtehetsegesebb tanítványa Moht 
Jenőntk, uiána következik Hankov 
s^ky Edit. Utóbbinak jateka leginkábf-
hasonlit mesterenek jatékanoz. Ried 
Laszlo méltóságteljes, biztos hegedű 
játéka már művészét. A sorozatot be-
zárta s mintegy koronát tett az egesz 
vizsgara Reményi Ferenc kiforrott 
művészi előadásaval Mohr Jenő és 
dr Giatzl Gyula zenetanárok kultur 
missziójukat ej.y évre ismét teljesítet 
ték es a város zenekultúrájának ezzel 
óriási szolgálatot tettek. Krt. 

Kitűnő s z abású uriöltönyök má 
20 pt n^őtől felfelé kaphatók Zer thofer 
Rezső ruhaáruházában. Feift és női 
tavaszi kabátok és esőköpenyek nagy 
raktara. Gyermekruhák,tiroli nadtágok, 
janklik nagy választékban. Gallér-
tisztítás, vegyt iszt í tás , ke lmefestés 

Cserkész t ábo rozás ra Kőszegre 
érkezik háromheti időtartamra a szol-
noki csapat. A Kálvária alatti erdő 
területen helyezik el sátraikat. 

A ho rvá t z s i d ány l búcsú ma 

vasárnap lesz, amelyre autóbusszal is 
lehet kirándulni. Ohr János vendéglő 
jében reggelig tartó táncmulatság kö-
veti. 

Egy b iz tos t lp. Fejfájás ellen 
hatásos szer az Aspirin. De tudja e, 
hoRy igen jó hatású más esetekben 
Is? Erősiti a szervezetet a meghűléses 
megbetegedés elleni védekezésben és 
megszünteti a theumat'kus fájdalmakat 
Hocy azonban csalódás ne érje, kérk 
minői? HZ eredeti csomaglást a Bayer 

•ereszttel. 

A Vasmegye i G a z d a s á g i Egye-
sölet Szombathelyen székházat epit 
«t a nyugdíjalapból. 

A nya ra l á s ra je len tkezők nagy 
s z á m a veszi igénybe az idegenforgalmi 
hivatalt és a turista egyletet. Mindenki 
megkapja az információkat, a bejelen 
tett szállástadóknak jegyzékét, — 
másrészt meghívást kapnak az eljöve-
telre, hogy saját maguk vállasszák 
azt az e'helyezést, mely nekik legjob-
ban megfelel, amihez kíséretet is kap 
Most már a helybelieken a sor, hogy 
a jelentkezőknek minél több kényel-
met nyújtson és ne legyen túlkövetelő, 
mert óriási a versengés a nyaralókér: 
az egesz országban. 

Vár luk a vá laszt azoktól, akii 
a ieguióbl i képviselőtestületi ülésber 
vittz Szahadváry részéről elhangzott 
sok mirdenre kiierjedő beszédnek a 
•észletes tartalmát kívánták, de nem 
jött. Pedig m.iga a felszólaló is kiván 
csión várja kinek mi megjegyeznivaló-
ja van, sőt Örülne arnal., ha visszhangja 
tárni dna a közönség köréből, mert ez 
is hozzájárulna az eszmék tisztázásá 
loz , a kívánt eredmény megvalósu 
lásához. 

Mozih i rek . Ma vasárnap Willy 
Forst mesteri rendezése mellett készül! 
és a velencei filmversenyen kitünte 
tett nagyszerű n övet n utat be a mozi. 
Címe: „Becsi Bái". Békebeli évek 
farsangja elevenedik meg ezen finom, 
megkapósn mély tartalmú darabban, 
mtgeltvenilve a nagyméretű bécs 
balok lenyűgöző miliőjét, a hatalmas 
zenei attrakciókat, mely részletek is 
nagyban hozzájárultak a darab párat 
lan sikeréhez. — Ffsz rtplői : Paula 
Wessely, Olga Tschechowa, Adol 
Woifbrtick, Walter Janstn. 

A honvéd d and á r spoit záró 
ünntpélyek tegnap kezdődtek és ma 
fejeződni k be Szombathelyen. A jutal 
mak között van Kőszeg város ado 
mánya is. 

Éj je l i késelés zavarta míg 
nult szombati éjszakát. Czetner Józst 
gyári nunkás összekülönlözött egy 
Upáskorcsmában Pöltl Magnusz tár-
sával, valami ragá'yos gyermekbeteg 
aég terjesztese feletli vitában, melyet 
mások Ucsendesittttek, de mikor mint 
szomszédok együtt hazamentek, út-
közben a vita megujult, Összeverek*, d 
tek és Czetner késsel meübeszurtc 
társát, aki lakása előtt összeesett. — 
Azonnal a kórházba szállitották, ahoi 
megállapították, hogy a szúrás nagyon 
közel esett a szívhez, de sulyos se 
béből néhány hét múlva felgyógyul 
Nagy szerencse ez, mert öttagú csa 
Iád gondozója. Az eljárás termesze 
tcsen megindult a tettes ellen szándé 
kos emberöles citnén. A lettest a kir 
ügyészség rendelkezésére letartóztatták 
és bekiserték az ügyészség fogházába. 

Nagygencsen f. hó 20 án délután 
\ Polgári Lövész Egyesület házi sport 
övő versenyt tartott. Első kiadásra 

került az egyesület keretén belüli 
vándordíj: igen szép kiállítású talpa 
zaton nyugvó turul madár. Dacára az 
éppen kedvezőnek nem mondható 
időjárásnak, a lövészek teljes számban 
megjelentek. A járási testnevelési 
vezető legteljesebb elismerését fejezte 
ki az egyesületnek példanak állitható, 
elkes és eredményes munkájáért. 
Külön üdvözölte dr. Szerdahelyi Elek 
cörorvost, kinek teljes érdeme az 
egyesületi élet fellendülése. 

Anyakönyv i hirek. Születések: 

Szalai Ferenc—Varga Róza: József 

r. k., ifj. Lovagi János—Szabó Juli 

anna: Zoltán r. k , Schreiner János— 

Gamauf Katalin: Lajos ág. ev. — 

lázasság: Tangl János-Wurst Gi 

zella. — Halálozások : özv. Zerthofer 

-rigyesné W0 éves, szívszélhűdés, 

Kuntnet János 81 éves, végelgyengü 

és, Bruckner Józsa 15 éves, endn 

carditis. 
Kinevezések és előléptetések 

sznek julius elsején az állami alkal-

mazottaknál. 

Szappan 

Körmenden ipsr i k iá l l í tástnyi 
tottak meg csülöritkör, közel 30( 
iparos részvételevtI. U^y'áiszik ott 
valamennyi iparos a kiallitásra dolgo 
zc tt. Ebtő l várja a n unkamegren-
delést. 

* Fizető vendég. 15 éve< 
gitrnázista fian at 1 hóm pra elhelyez 
nem uii csaladná'. Ajánlatokat kerek 
Szeged Dáni-u. 7. Schwarz Bela. 

A sopron i bánya- és e rdőmér 
nöki fő isko la alapításának 200 eves 
évfordulóját ür.nepli florran Bálim 
kultuszminiszter jelenleiében. Ludeti 
leg Stlmecbányár. kezdte mííködeset. 

A sopron i két kereskedelmi 
egylet fuzion.Hi, hogy étdekeik kép 
viseletét egyesített munkával fenn 
tarthassa. 

Az uj tanévre mar életbelép az 
uj középiskolai egységes terven ala 
puló rundtartas. Á különböző kate 
góriák megszűnnek és csak fiu- es 
leánygimnázium lesz 40—50 perces 
óratartammal. A tankönyvek a régiek 
maradnak. A tananyag beosztása ívsz: 
hit- és erkölcstan 2, osztályfőnöki óra 
(ujitás) l , magyar nyelv 5. földrajz 3 
nemet 3, természetrajz 2, számtan 
mértan 5, rajz 2, testnevelés 3. szcp 
írás 1, ének 2, kézimunka 2 óra he 
tenkint. Óraközi szünet 10 p,.jrc. 

A n a g y v a g y o r u Debrecennek 
33 millió pz adóssága. Van követelése 
ts közel 7 rriiltó, de ennek jórésze 
behajthatatlan. 

Káro ly k irá ly emlékére Dé 
nesfan, olt hova száműzetéséből re 
pülőgépen visszatért, a Cziráky grófi 
salád keresztúti stációkat állított fel, 

melyeket vasárnap szenteltek fel sok 
sopron- és vasmegyei hivő jelenlé 
tében. 

Hock J á no s volt budapesti plé-
bánost a Kormányzó hét havi börtön-
büntetés után a reászabott büntetés 
hátralékos része alól felmentette. 

Fi l léres vona t Győ rbő l jö^ 
Kőszegre PéterPál napján elegendő 
elentkezés esetén. Útközben Pápán, 

Celldömölkön és Szombathelyen áll 
meg. 

A had i kö l c sönöke t valorizálni 
ez idő szerint azért nem lehel, mondta 

pénzügyminiszter, mert az állam 
1800 milliós adóssága és 76 milliós 
elenlegi deficitje miatt lehetetlen. 

Z a r á n d o k l a t Már iace l l be . A 
hercegprímás engedélyével augusztus 
hó 6-án zarándoklat indul Máriacellbe 
Visszaérkezés augusztus 14-én. Valuta 
es útlevél megszerzéséről a vezetőség 
gondoskodik. Lelkivezető: Gampel 
iela majsajakabszállási p'ébános. 
Visszajövet tartózkodás Bécsben, a 
nevezetességek megtekintése. Utikölt 
ség II. osztályon 52 P, III. osztályon 
6 P. Érdeklődni és jelentkezni lehet: 

Borsy István technikai vezetőnél, Bu 
dapest, IX., Ernő-u. 19. I. 16. 

A r o m á n ko rmány helyzete is 
bizonytalanná vált és lemondása min 
den nap várható. Attól tartanak a 
halkán államok, hogy a román gaz-
dasági helyzet megromlása miatt a 
isantant fennállása is veszélyeztetve 

var. 

Az osztrák kormány ugy ha-
tározott, hogy amely ország ugy ren-
delkezik, hogy megnehezíti iakóssá-
gának a nyaralást Ausztriában, a maga 
részéről is betiltja azon országokban 
a tartózkodást. 

Magya r o r s z á g becsületes adós 
— áll pitja meg a genfi Népszövet-
ség kölcsönellenőrző bizottsága, az 
egyetlen állam, mely pontosan fizet. 

A ház i asszony magán leve le-
zése. Mikor egyszer az N. ben lakó 
M. ur hazajött, látta, hogy felesége 
epei) egy levelet dobott a postaszek-
rénybe Ebédnél megkérdezte : „Nagy-
mamának i i tál?" „Nem" felelte az 
asszony. „Bözsi néninek?" firtatta 
tovább a férj, mire a felesége megint 
Csak azt mondta: nem de nem tette 
hozzá, kinek irt. Ez szöget ütött a 
férj fejébe. A következő két éjjelen 
nagyon nyugtalanul aludt. De harmad-
nap a postás átadott neki felesége 
részére egy levelet. Ezzel megoldódott 
a rejtély. Ezt a levelet, ugyanis a 
Hutter és Lever R.T. irta Budapestről. 
Tartalma kimeritő válasz volt egy 
mosási kérdesre A férj szégyenkezve 
adta oda a levelet feleségénél*. Bizony 
a Hutter cég szívesen segít minden 
háziasszonyon, aki elégedetlen a 
fehérneműjével; csak tüzetesen meg 
kell irnia, miként mos, akkor Hutterék 
külön e célra iskolázott szakemberei 
niztosan megtalálják a baj okát. Ele-
gendő egy levelezőlap — nemsokára 
megjön rá a válasz. 

Rózsahegy i K á l m á n hnrmincöt 
év után elszerződött a NemzeM Szín-
háztól. Nagy Endre érdekes beszél-
getést folytatott Rózsahegyivel, melyet 
a Színházi Élet legújabb száma közöl. 
Képes riport Alpár Gittáról, akit 
Londonban szőke cipánylánynak hir-
detnek. Fizető Vendég akció, mozi stb. 
Sok érdekes cikken és novellán és gyö-
nyörű képeken kivül 64oldalas Rádióvi-
ághiradó, kézimunkamelléklet és 32 ol-
Jalas gyermekújság van még a Színházi 
Élet uj számában, amelynek ára 60 fill. 
előfizetési dij '/« évre B.50 pengő. Kap-
ható Róth Jenő könyvkereskedésében. 

A tengerészet i h ade rő tekinte-
ében Anglia és Németország között 
megegyezes jött létre Franciaország 
és Olaszország bevonása nélkül, ami a 
nagyhatalmak összetartásának veszé-
yes meglazulását jelenti. 

21.(.00 méter magas ra repül két 
amerikai pilóta gömbalaku ballonban 
és minden elképzelhető intézkedéssel, 
h-t emberre kibírhatatlan fagypontra 
kerülnének vagy gondolájuk megerő-
sítése a fagy által szenvedne és hír-
eién leszállni kenyielenek. Ez esetben 
vállható ejtőernyőket használnának. 
Az utolsó percig mindent rádión le-
adnának, hogy megfigyeléseik okvetlen 
megmaradjanak. 

A Fer tős t randot annyira kiépi-
ették, hogy a bécsi autóbuszok köz-

vetlen a viz partjáig közlekedhetnek. 

ünkösdkor már sok ezer vendége 
volt. 

A k isan tan t be lg rád i konfe-
renc i á j a , mely szombatra volt elren-
dezve, a jugoszláv kormányválság 
folytán elmarad. 
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Veszekedésbő l halá leset 1 tt 

Sop'onban. Sípos József kályhásmes 
tet ittas r.llrpolban összekülönbözöl 
felése ével es harauj ban elmem aludni 
azon házba, hol m u k á t vállalt. O 
alvas közben rás^kad i az épülő me 
nyezrt. Szörnyet halt 

Tannháuse r operá t adták elő 
Tatán a grófi kastély kertjeben Németh 
Máriával a főszerepben. Budap st e-
Becs legelőkelőbb k ö m yültek öiszt 
a csodás szabadtéri elő *d ísra. 

Az első őszi barack ke'iilt < 

héten Bud pesten piacra. Darabja 6' 

fillér. Bud ii melegházban termelik es 

négy d.irabonkint e^y dobozban á'u 

sitják. 

Egyetemi ha l lga tók a Bala ton 
mel lett . \ Magyar bgyeter.i es hő 
iskolai Hallgatók Országos S z ö v e t s z 
az idén már megkezdte nyaraltatásá' 
Szántódon, közvetlenül a B ilaion p irt 
ján felepitett modern diaküdirlötelepen 
A tihanyi félszigettel szemben épült 
em; Irtes üdülőépületben tiszta, világos 
és higjenikus szobák állanik a n\áru-
lók itndelkezésére s az üdü l nek s ijó 
strandja van. Az üdü'ő vezetősége Í> 
nrpi 2 50-j-10*/» pengős nyaralási díjén 
négyszeri bőséges es tápláló etkezes' 
nyújt. Jelentkezni lehet a MEFHOSz 
ban IX Kinizsi-u. 10. sz. alatt 

Az angol min isztere lnök pá lya 
futása. Abból az alKalomból, hog^ 
M tcDonald angol miniszterelnök, Bald 
win javara lemondott állásáról, nem 
éidektelen az angol politikai élet nagy-
ság inak kivételes pá yafutasáról meg 
emlékezni. MacDonald 1900-ban let! 
titkáta a Labour F>artynak (Munkapu;) 
és ebben az állásában 1912-ig maradt 
amikor a párt kincstárosa, majd lwlti 
ban elnöke lesz. Ugyanebben az ev 
ben választották meg Leicester parla 
menti követévé es mint ilyen, 1922 
ben a Labour Party képviselőházi cso-
portjának lesz elnöke. Az 1923 as va 
lasztások parijának többséget hoznak, 
neki pedig a miniszterelnöki széket, 
amelyet 1924 januártól csak ugyanez 
év novemberéig tart meg, hogy azután 
öt évig az elltnzék vezére legyen. 
1929 ben ismét miniszterelnök lesz 
1931-ben, a font ingadozásakor azon 
ban kénytelen lemondani, hogy egy 
koalíciós kormány élen ismét átvegye 
Anglia vezetését. Most ismét hazafiasan 
állt felre, hogy Baldwin előtt meg 
nyissa az utat. 

Egy éves kereskedelmi szak 
t an fo lyam. A Középiskolát Vegzettek 
Egyéves Kereskedelmi Szaktanfolya-
m a ^ (Budapest, VIII , Vas utca 9—11. 
sz. alatt) amelyet Budapest székes 
főváios közönsége tart fenn, az 
1935—36 iskolaévre szóló beiratások 
naponként d. e. 9—2 óráig tartanak. 
A szaktanfolyam célja az, hogy olyan 
férfiaknak és nőknek, akik a közép 
isko ai érettségi vizsgálatot letettek, 
vagy katonai tisztképző, vagy tanitó 
képzőiniézetet végeztek, egy év alatt 
alapos kereskedelmi szakképzést nyújt-
son, amellyel kereskedelmi gyakorlati 
kenyérkereseti pályára lephetnek. A 
beiratkozáshoz születési anyakönyvi 
kivonat es erettségi bizonyítvány szük-
séges. Beiratási di j : 25 P. Tandíj az 
egész iskolai évre: a hallgatók tanul 
mányi előmenetele és vagyoni viszo 
nvai szerint: 62 P, 124 P, 186 P 
248 P. Bővebb felvilágosítást a tan 
folyam tájékoztatója nyújt Budapest, 
VIII., Vas utca 11. 

London és Moszkva között 
rendes repülőforgalmat létesítenek 
15 óra alatt teszik meg az utat Ber 
linen át. Egy másik vonal Vladivosz-
tokba létesül. Ennek 3 napos a me-
netideje. Eddig 15 nap kellett. Angol-
ország magasabbtarifáju légipostát fog 
járatni a világ minden irányában. 

Olaszország bevonta az ezDst 
pénzt valutafedezetének emelésére. 
Háborús készülődése kényszeríti erre. 

A jugosz láv ko rmány megbu 
kott. Macsek a horvát parasztpár 
vezére buktat a nu^. A régenstanác 
meghívta tárgyalásra de nem vezetet 
erednényre. Újból katonai diktatúra 
lesz és ősszel újból választások. 

Az ango l ê s francia külügy 
miniszter Pansban tá gy.iltak had 
erőik lárgyáhan, de eredménytelent 
A; angol Rómába utazott Mussolinivá 
való tárgyaiásta, d? ez Abessziniáia 
vona'kozó nem les/. 

O l aszo rszág háború ra készül 
Folyton száliit katonaságot afrikai 
gyarmatainak megvédésére Abesszini 
ben, melynek fél millió katonája á! 

fegyverben. 

Helyből emelkedő repü lőgépe 
építene* Londonban, mely a levegő 
ben állni is tud. Magyar a feltalálója 

SPORTHÍREK 

Junius hó 20 án 
Rohonci Sport Egyle' 
futbadcs p tta vendég 
szerepeit Kőszegen és 
8 : 3 ( ) : 2 ) arányú ve 
reséggel voltak kény 
telenek e ih i ^vn iapo 
rondot. A mérkőzés 

örvendetes jelensége volt, hogy Kán 
tor a KSE uj ctn'ere egymaga hat 
gólt juttatott az ellenfel kapujába. 

E hó 29-én és 30-án a jó játék 
erőt kepviselő „Leitnerhof Graz" ven 
dégszerepel Kőszegen. Az első nap 
a KSE Nemez^yár. második napon a 
KSE Á^yteritőgyár csapa'a mérkőzik 
a gráciakkal. 

Julius 21-re meghívást kapott a 
KSE Aspang ra egy barátságos mér 
vőzés lejátszására és ugyancsak julius 
havában lesz a revanche Grálban. -
Mindkét kirándulás autóbuszon tör-
ténik Kísérők jelentkezhetnek a KSE 
vezetőségénél. 

Julius 7-én derbi-mérkőzés lesz 
Kőszegen laz Agyteritőgyár és a Ne-
mezgyár csapatai között. Ugyanezen 
a n?pon egy érdekes old-boy mérkő-
zés is lesz. K. M. 

Szerkesztőségi posta. 

Hü olvasó. Figyelmeztetését kö 
szönettel tudomásul vettük. Bátran 
kiírhatta volna nevét. Szívesen beszel 
getnenk önnel . Ugylátszik jó érzéke 
van a közügyek iránt. 

Debrecen . Kőszeg város ottan1 

kiállítását nem mi rtndeztük. A pol 
gármester megbízásából munkatársunk. 
Ugyanaz volt mint Szegeden. Nagyotb 
arányú igtn tölíséges Cikket elkeseit 
n k tekintjük. 

Helybel i . Ujabban talált okma 
nyok szeiint mar a XIII. században 
'ett szab. kir. város. Érdemes lenne 
ezt a történelmi nevezetességet külön 
kimunkálni. 

Tur is ta . Eddig meghívó nem 
lőtt ki. Ugy értesültünk,hogy Hörmann 
forrás menedékház alapkőletétele Péter 
Pál napján lesz. 

Hivatalos rovat, 
A nyári időszak beálltával a járdák 

locsolását elrendelem. A játdák reggel 
és este locsolandók. A seprést csak 
a locsolás után szabad végezni. Fel 
tiivom a közönséget, fenti rendelkezé-
sek pontos betartására, mert a mulasz-
ás kihágást képez és büntettetik. 

Közhírré teszem, hogy a város 
erdőgazdasága a talári vágásból kiad 
cca. 200 ürm. tűzifát fuvarozásra. A 
tűzifa a Frigyes laktanyába szállítandó. 
Felhivom mindazon fuvarozó csopor 
tokát, akik ezen fuvarozásra vállal 
kőzni óhajtanak, hogy megbízottjukat 

iunius hó 25 én kedden delelőtt az 

adóhivatalba küldjék be. Tekintette; 

ura, hogy a fuvarozási határidő rövid, 

nagyobb számból álló fuvaros cso-

porttal kötöm le a szerződést, hog\ 

i fuvarozási kötelezettsegünknek eleget 

tehessünk. 

Felhivom mindazokat, akik az 

idegenforgalmi hivatal utján, vagy akár 

egyéb módon lakásukat már kiadták, 

ürgősen közöljék ezt az idegenforgalmi 

hivatallal, nehogy a nyaralni szándé 

kozok feleslegesen keressenek fel 

olyan lakást, mely már nem kiadó és 

hogy ne zaklassák lakásnézéssel a 

bérbeadókat. 

Értesítem a város közönségét, hogy 
i Gyöngyös malomárok vize f hó 27-én 
d.e 5 órától 30 án deli 12 óráig le lesz 
jre^ztve. Felhivom ai összes partbirto-
kosokat, higy ezen idő alatt partvé 
del ni és medertisztítást munkálataikat 
okvetlenül végez'essék el. 

Közlöm az érd-keltekkel, hogy a 
Kőszegi Levente egyesület folyó évi 
junius hó 30 án vasárnap délelőtt 9 
órakor tartji évi rendes közgyűlését 
a tűzoltólaktanya s rtirában. A köz 
gyüle-s tárgysorozat t : A választmány 
évi jelentése. A zarszámadts előter 
j sztese. Az elnökseg, a tisztikar és a 
választmány részére a felmentvény 
negadása. Tisztújítás. A i 1935-3b 
egyesületi évre a költségvetés me4-
áliapitása. Esetleges indítványok. 

dr. vitéz Nagy Mik lós 

polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítjük a testületnek összes 

tgjait, hogy a? ipartestület felügyelő 
hatósága, a f. évi február hó 23 án 
tartott évi rendes közgyűléséről szóló 

gyző könyvben foglalt határozatokat 
az 1934. évi működésről szóló elől-
járósági jelentést tudjmásul vette, az 

1934.évi zárszámadást s az 1935. évi 
költségvetést megerősítette, valamint 
az alapszabályok némelv szakaszai-
nak módosítására vonatkozó közgyülé 
sí határozatot, nemi módosítással jó 
vá hagyta. A fentiekre vonatkozó 2008 l 

1935. számú véghatározat, fhó 19. nap 
jától számított 15 napon át, az ipar 
testület hivatalos helyiségeben köz 
szemlere van kitéve és a tagok által 
betekinthető. 

Ipartestületi e lnökség . 

Autóbusz-menetrend. 
Sirucc-szállótól a vasútállomásra és 

vissza a Dr. Dreiszker Szanatóriu nig 

több fel es leszállóhellyel 

(ugyanezen vonalon omnibusz és fiakker is 
közlekedik — Megrendelésre autó is.) 

KÖSZEG-BOZSOK : 
Minden szerdán és szombaton : 

Oda: 7-37 1T18 Vissza: 8 02 12 40 

Minden ünnep- és vasárnap: 

Oda: 7 37 13 21 Vissza: b 03 15 35 

K Ö S Z E G - C Á K - S Z E R D A H E L Y : 
Minden szerdán és szombaton : 
Oda: 7 27 11 18 Vissza: 8 18 12 47 

Minden ünnep- és vasarnap: 

Oda: 7*37 8 41 1321 16 06 

Vissza: 9 13 15 50 17 28 2128 

K Ó S Z E G - V E L E M : 

Minden szerdán és szombaton: 
Oda: 8 41 11*18 Vissza: 8 14 

Minden vasár- és ünnepnap : 

Oda : 8 41 13 21 l o06 2055 

Vissza: 9 10 1546 1725 2P25 

A K ő s z e g — L ö v ő - C s e p r e g — K ő s z e g 
áratot még nem helyezték forgalomba. 
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Kapha tó Po l l ák S ándo r cégnél 

Kőszeg . 

Árverés. 
Nagygencsen ju i. l'4 én d. u 5 

órakor bírói árverés alá kerülne!: álla-
ok, gazdisági eszközök, bútor. 

Lóárverés. 
A m. kir. „Hunyadi MátyU* reál-

iskolai nev lőiii ézet drb. I I é<es 
telivér kancát önkénres árverés aíá 
bocsájt. 

Az árverés színhelye f. hó 26 án 
Sóra 30 perces k-zdettel a Városmajor. 

A kanca kikiáltási ára 130 P. 

^ V ^ X W V W V ^ W W W ^ V ^ ^ V W V V v W N 

Berendezett uj 

VIKEND VILLA 
a Szabóhegyen azonnal 

bérbeadó, 
Cim a k i adóh i v a t a l á ban . 

1 

l 

A n. é. közönség szíves fi-

eveimébe ajánlom Kőszegen, 

Vá rkö r 35 sz h á z b a n levő 

(V'isulv ar) 

üveg- é s porcellán-

kereskedésernet 
hol m ind .nnenü háztartási és 
dísztárgyak a l ego l ^ ó j b an be 
szerezhetők. Elvállalok minden-
nemű üvegezést, képkere'ezést 
és egyéb javítási mun<ákat. Pon-
tos es ivors kiszolgálás olcsó 
árak meMett. 

Kratochwill Károly 
üveg - es porcellánkereskedő. ; 

E I ^ E H l T B O l 
BIOSKOP H A N G O S ] 

M O Z I 

Vasárnap, junius 23 án : 

A velencei nemzetközi filmkiálli-

táson első díjjal kitüntetve! 

^ é c s i b á l 

(MASKERAPE) 

Willy Forst mestermüve. A fő-

szerepben P^u'a Wessely, Olga 

Tschechowa, Adolf Wollbrück 

és Hans Moser. 

És a kisérőműsor ; 
Névjegy 

megrendelhető 

nyomdában 
— Nyomatott Rónay Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 

1 
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