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Irta: dr. vitéz Nagy Iván . 

Husz év>»... akkor virág volt a 
katonasipkánkon és lányok integettek 
a Király-uton, amikor a sok önkéntes 
fiu az állonásra ment. Husz év! azót i 
egy világ változott köröttünk, de Kő 

s z e R i — Kőszeg ma is olyan, min: 
a k k o r vo l t . . . Vagy legalább nekünk 
olyan: csendes, tiszta, arnyas lombú 
utcái, régi szép házai, halk szavú, 
kedves lakósai — ideális hely í 
diákok számára. 

Most már másodszor voltunk it 
találkozón. Sajnos, még húszan sem 
jöttünk össze, pedig de sokan indul 
tunk el 28 évvel ezelőtt, az első 
szeptemberi találkozóról, mikor rövid 
nadrágos, ijedtszemü, apró gyermek 
seregként összekerültünk az I. osztály 
zöldrefestett padjaiban. Majdnem egy 
emberöltő telt el azóta. S ha most 
visszanézünk, mi is megállapíthatjuk, 
— mint már annyian előttünk és amit 
akkor dehogy is akartunk elhinni, — 
hogy életünk egyik legszebb szaka 
mégis csak az volt, amit ugy hivnak : 
diákélet 

Hiszen igaz, igaz; amikor néhai 
Nagy Balázs igazgató ur nehéz mate 
matikai feladatokat adott fel nekünk, 
vagy Komoncsy Gáspár tanár ur sokat 
jelölt ki az Iliasból fordításra, el-el 
keseredett a gyerekszivünk. De azóta 
— hajh! — az Élet, ez a nagy É-vel 
szereplő legszigorúbb tanár, be sokszor 
is adott fel mindannyiunknak sokkalta 
nehezebb tételeket, s bizony: nem 
csak egy két ismeretlenes egyenleteket 
kellett később megoldanunk. Ismeretien 
nehéz szövegeket is hányszor kap'unk 
magunk elé, amiket sokkal fárasztóbb 
és keservesebb volt kisilabizálni mint 
jó öreg Homéros szines meséit. Hogy 
mégis meg tudtuk oldani az Élet 
kisebb-nagyobb egyenleteit, hogy el 
tudtuk olvasni az elénkbe került sző 
vegeket, azt annak köszönhetjük, — 
s ezt hálás szivvel kívánjuk leszögezni, 
— hogy itt a bencésrend kitűnő taná-
rainak vezetése alatt álló gimnázium 
ban végeztük tanulmányainkat. 

Szent Benedek-rendjének világhírű 
és a századok folyamán Magyarorszá-
gon is olyan áldásos működést ki-
fejtett tanáraitól ugyanis mi nemesik 
latint, számtant meg irodalmat tanul-
tunk a nyolc év alatt, hanem annál 
sokkal több történt velünk: embert 
faragtak belőlünk. Nemcsak tanitas es 
oktatás, de nevelés, lélekformálás 
folyt itt Iparkodtak a régi görög 
ideált: a Mkalokaikagathos"-t, a talpig 
férfit kialakítani belőlünk. S ha meg 
álltuk később helyünket, azt ennek a 
lélekalakilásnak, a spitilus Kőszegien-
sisnek, Szent Benedek szellemében 
történő nevelésnek köszönhetjük. 

Husz év után megint visszatérve, 
hálás sztvvel köszönjük a rendnek, a 
Rimnáziumnak, — s sokan közülünk 
a Kele/—Adelffy áruháznak is, — 
valamint volt szeretelt tanárainknak a 

ránk fordított sok gondoskodást, sze 
rető oktatást. R.-mé jük, hogy sok-sok 
nemzedék fog még kiket ülni ennek 3 
gimnáziumnak falai közül, amely velünk 
együtt fog megöregedni, s mikor már 
mi elinulunk, akkor is tovább, öiökre 
fogja szolgálni a magyar nemzet kul 
u áiának dicsőséges fejlődesét. 

De kívánjuk Kőszegnek, a magyar 
halárvárosok e drága gyöngyszemének 
is, hogy ugy, mint az elmúlt husi év 
alstt is, — láttuk a sok uj épületet — 
vívat, crescat, floreat tovább is szép-
séges, gazdagodó, folyton csinosodó 
felejthetetlen diákvárosként. 

8 0 éves 
a kőszegi reáliskola. 

A kőszegi Hunyadi Mátyás reál 
iskola az idei iskolaév befejeztéve 
utjának nevezetes mérföldkövéhez 
érkezett: elérte fennállásának nyolc 
vanadik esztendejét. 

A kőszegi reáliskolát 80 évvé 
ezelőtt julius elején alapították, amikor 
a megszüntetett pozsonyi császári és 
királyi katonai felső-nevelőintéze 
Sutter százados vezetéséve! bevonult 
Kőszegre a mai reáliskola éppen akkor 
emelt főépületébe. 

A nyolc évtized alatt sok viszon 
tagságon ment keresztül az iskola 
Ötször változtatta nevét és szervezetét 
Egy izben még székhelyét is. A kő 
szegi iskolából kikerült növendékek 
1860-tól 1918-ig a monarchia vala-
mennyi hadjáratában résztvettek s 
mindenkor elismerést és nevet sze 
reztek anyaintézetüknek. A világhábo-
rúban hősi halált halt egykori növen 
dékek hosszú sora bizonyítja, hogy 
sorsdöntő percekben a hűségnek, 
kötelességteljesitésnek a szelleme ve 
zette őket, amelyet az alma mater 
falai között ifjú korukban magukba 
szivtak. Az intézet volt növendékei 
HÖZÜ I a világháború idején nyolc 
Mária Terézia rendes vitézt, olyan 
hires hadvezéreket adott a hadsereg 
nek, mint Boroevic tábornagy és 
Puhalló vezérezredes, Schariczer Rény 
iy. tábornok, Trieszt megmentője. 
Riedl altábornagy, a gorlicei hós, Janky 
Kocsárd lov. tábornok a honvédség 
volt főparancsnoka, azután Lerch 
Egon sorhajó hadnagy, az Adria 
legendás hőse szin'én kőszegi növen 
dékek voltak. 

Az összeomlás után az intézet 
nyelvben és szellemben teljesen ma 
gyárrá lett. A trianoni békeparancs 
nem tudta rákényszeríteni : tagadja 
meg régi katonai múltját és nemes 
hagyományait. Ezért nem hagyta ve-
szendőbe menni a régi katonai nevelés 
értékeit, hanem átitatván őket hazafias 
szellemmel s nemzeti tartalommal, 
igyekezett e kincseket beállítani a 
magyar jövőért folytatott nagy küz 
delembe. Így azok az ideálok, amelyek 
a hajdani tisztképzés sarkalatos prog 
rammpontjait alkották, a jellem, a 
szellem és a test harmonikus kifejlesz-
tése, változatlanul alapvető eszményei 
marad'ak a növendékek mai nevelésé 

nek is. A „mens sana in corpore sano" 
elve áll tehát ma is a nevelő munka 
központjában. Ennek az elvnek egyik 
legszebb gyakorlati érvényesülése az 
a sportverseny, amelyet a három 
testvérintézet egymásközt évente ren 
dezni szokott, hogy nemes versengés-
ben próbára tegye fiai izomerejét és 
küzdőképességét. 

Az idei „cőger-olimpiász" éppen 
Kőszegen kelül lebonyolításra és így 
fényével, sportbéli sikereivel nagyban 
hozzájárul a ritka jubileum ünnepi 
hangulatához. 

Actio Catholica nap és tanítógyúlés 
Gyöngyösfalun. 

A kőszegi esperesi kerület római 
katolikus tani'ói köre junius 9 én, 
kedden tartotta tavaszi rendes köz 
gyűlését Gyöngyösfalun. A tanító 
gyjléssel egyidejűleg Actio Catholica 
napot is rendeztek a hivek számára 

A gyűlést mise vezette be, melyet 
Könczöl Antal kerületi esperes, tan-
fe ügyelő mondott. A szentmisén a 
tdR.tók teljes, a hivek ped'g igen nagy 
számban vettek részt. A templom előtti 
téren kezdődött mise után az Actio 
Catholica nap, amelynek első szónoka 
Nagy Gyula kőszegi igazgató taniló, 
köri elnök volt. Lendületes beszédben 
ismertette az Actio Catholica célkitü 
zéseit és élénk példákkal illusztrálva 
arra mutatott rá, hogy az ország sza-
nálását csak a krisztusi eszmék meg 
valósításával és diadalra juttatásával 
lehet elérni. 

Szövényi Gyula kíszegfalvi tanító 
családvédelemről beszélt. Végig-

vezette a hallgatóságot a családvéde 
lem különböző nehíz problémáin. 
Ezzel párhuzamba állította az iskolán-
kívüli népművelést, amelynek szintén 
a családvédelmet kell szolgálnia. 

Az iskolában folytatódott ezután a 
gyűlés pedagógiai része, amelyet Nagy 
Gyula köreir.ök nyitott meg. Üdvö 
zölte Könczöl Antal esperes-plébános 
tanfelügyelőt és a megjelent vendége 
ket. A legmélyebb tisztelet hangján 
emlékezett meg ezután a betegsége 
miatt egyházmegyéje eléről eltávozott 
Mikes János gróf megyéspüspökről es 
azon óhajának adott kifejezést: h t m 
mielőbb adja vissza egészségét. Hó 
doló tisztelettel és ragaszkodással 
Köszöntötte Grősz József felszentelt 
püspök, apostoli adminisztrátort, aki 
nek apostol! munkájára Isten áldisát 
kérte. Indítványára a hivek és kör 
agjai egyhangú lelkesedéssel levélben 
is üdvözölték az uj főpásztort. 

Majd Turáni József gyöngyösfalui 
tanító mutatott be nagyon jól sikerüli 
gyakorlati tanítást a selyemhernyó 
enyésztésről. A gyűlés következő 

pontjaként Lakatos Krisz ina nagy-
asszonyfalvai tanítónő olvasta fel 
értekezését : ,Hogyan jelentkeznek a 
szociális bajok a gyermeknevelésben?* 
címen. Értékes előadásában rámutaioti 
azokra a szociális bajokra, amelyek a 
mai gyermeknevelést megnehezítik. 

Az aktuális elnöki jelentések és 
előterjesztések során a gyűlés az 
országos kat. tanító szövetség felhívá-
sára memorandummal fordult a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez, mely-
ben a tanítóságnak az OTBA ba való 
beléptetését szorgalmazzák. Ugyan-
csak memorandumban kérték külön-
böző tanitó sérelmek orvoslását is. 

A kör alehöki székének betöl-
tésére került ezután a sor. A gyűlés 
egyhangúlag Steininger G^bor kőszegi 
tanítót választotta meg alelnökké. 

A pénztáros jelentése után a gyűlés 
délutáni órákban a Himnusz hangjai-
val ért véget. 

Gyűlés után a megjelent tanítók 
banketten vettek részt, amelyen több 
pohárköszöntő hangzott el. Könczöl 
Antal esperes-plébános kőszöntője 
után Nagy Gyula igazgató-tanító 
Könczöl Antalt és Kaltenecker Károly 
szerdahelyi plébánost üdvözölte, akit 
köszöntött abból az alkalomból, hogy 
Grősz pjspök címzetes esperessé 
nevezte ki. 

Gömbös miniszterelnök 

osztrák kitüntetése 

Neustadter-Stürmer Ottó buda-

pesti osztrák követ kormánya meg-

bízásából kedden meglátogatta Bala-

tonfüreden Gömbös Gyula miniszter-

elnököt és átadta néki az osztrák 

szövetségi elnök által adományozott 

osztrák érdemrend első osztályú nagy-

keresztjét a sassal. Ez a legmagasabb 

osztrák kitűnt'tés, amelyet csak a 

közelmúltban alapítottak és amelyet 

Gömbös Gyula miniszterelnökön kivül 

eddig még Mussolini és Sshuschnigg 

kancellár kapták meg. Gömbös Gyula 

miniszterelnök a kitüntetés átvétele 

után hosszasan elbeszélgetett az osztrák 

követtel, aki Balatonfüredről Tihianyba 

ment. onnan pedig a réven Siófokra 

kelt át és visszatért a fővárosba. 

Ostffy Lajos dr. főispán 

kitüntetése. 

A kormányzó a miniszterelnöki 
teendőkkel megbízott földmivelésügyl 
miniszter előterjesztésére Ostffy Lajos 
dr. Vas- és Sopron vármegyék, valamint 
Sopron szabad királyi város főispán-
iának buzgó és eredményei szolgálatai 
elismeréseül a magyar érdemrend 
középkeresztjét adományozta. 

Ostffy Lajos dr -t kitüntetése al-
kalmából meleg ünneplésben része-
ltették.Kőszegről is többen üdvözölték. 
Igy vitéz Szabadváry Ferenc a Nemzeti 
Egység kőszeekerületi szervezete ne-
vében. Vitéz Nagy Miklós dr. polgár-
mester és Vas»agh Zoltán dr. rendőr-
kapitány személyesen tisztelegtek a 
főispán előtt s fejezték ki jókivánataikat 

Egyes szám ára 12 fillér. 
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Léka története. 
A mindenütt fellendül helytörténei 

írás a közeli Lékán is m^gtalalta a maga 
illusztris művelőjét. Nemcsak a na 
^yobb városoknak vannak monográ-
fiáik, hanem a környék több helye is 
ii csektdnetik már i tyennt l Csepreg, 
Borsrr onostor, Borostyánkő síb. mo-
nográfiája után most Léka történetéi 
kaptuk meg Dr. Schermann Egyec 
pannonhalmi főiskolai tanár, a Szent 
István akadémia tagja tol lából. — A 
Leka vidékéről származó tudós szerző 
hcsszu evek szorgalmas munkájává 
gyűjtötte össze mir.dazt, amit a nagy 
muliu hely iránt erdeklődő művt.1 
embernek tudnia kell. Az emiitett mo-
nográfia igen tetszetős alakban, több 
gyönyörű képpel il lusztrálva, a többi 
emiitett monográfiák nagyságában 
elent meg 297olda lon, német nyelven: 
.üesch ichte von LockenhíUs" cimen 
mert ez a hajdan magyar község (hisz 
a neve Léka is a régi Lenka, Lőke 
tula jdonnévből van) most a német 
nyelvet beszéli. I^y vagyunk a magyar 
eredet és elnépesedés dolgában a leg 
több megszállt területi helységgel. E? 
azonban nem akadálya annak, hog' 
az itteni lakosság, mely mind a ké 
nyelvet beszéli, vagy érti, ne ismer 
hetné meg a szivéhez nőtt és szívesen 
átogatott helyet. 

A legki tűnőbb forrásmunkák és 
levéltári munka alapján adja elenk a 
szerző Léka várurait, az érdekes io 
vagvár leírását, a vártartomány gaz-
dasági é letét : vallási és szellemi ele-
tének ismertetése különösen gazdag 
melyben elsősorban az ottani ágos 
tonosok messze kiterjedő működésé 
ről nyerünk bő képet. — A hitújítás 
megujulás kora rőu búcsújárások mind 
érintve vonnak. A község alakulása, 
élete, egészen nap j j ink ig fel van dol 
gozva. 

M nthogy Leka várurai vagy azo-
nosak voltak (mint a Németujváriak, 
Esteiházyak) a kcszegi belsővár é1-
vártartomány uraiv ;1, vagy szomszé 
dos e három : K f s z t g varos és ha 
iára, Kőszeg belsővár és vá »artomá 
nya, Léka vara és váitartománya, azer 
ezekre a kéidésekro ^inden tekintet 
ben bő feleletet talál m i n d é i a most 
negjelent monograf. íban. Ae. 1562. 
elhalt nagy Nádasdy Tamás n ido , a 
kivégzeit Nadasdy F renc országbiro 
lékai szerepe kit ne erdekelne? 

A mű a szerző Kiadása, a szer-
zőnél rendelve (Pannonhalma) 4 5 0 
P-ért kapható. 

Barcza Leander dr. 

Impo z á n s keretek k ö z ö t t ült* 
meg Űrnap j á t Kőszeg katolikuá 
t á r sada lma . A csütörtöki utnapl 

1 körmenet Kőszeg katol ikus társadal-l 
mának nagyszámú részvételével folyj 
le. Ezrekre menő tömeg vett részt 9 

1 körmenetben, amely a Jézus Sziv l 
1 templomból indult s a Főtéren, a| 

Kossuth Lajos-, Deák Ferenc-, KiráÍy-1 
uton át vonult vissza a nagyten.plombál 
A körmeneten testületileg vettek részt| 
a frontharcosok és az összes katolikus! 
intézmények, testületek és egyesüle-' 
tek A helyőrség diszszázaddal vonult ki. 

Halálozás. 
özv . nemes Jenny Boláné született 

, szent^yörgyi Czeke Krisztin* június 
hó 10 én, szerdán elhunyt. A köztisz-
teletben álló úriasszony váratlan halála 
városszerte őszinte részvétet keltett. 
Halála testvéreit, szentgyörgyi Czeke 
Gusztáv kormányfőtanácsost, nemes 
Jenny Ödönnét, özv. rohonczi Hajele 
Károlynét, Dressler Máriát és kiterjedt 
rokonságot borí tot t gyászba. Temetése 
pénteken folyt le nagy részvét mellett. 

Képes í tőv izsgá la tok az á l lami 
t an í tóképzőben . A m. kir. állami 
tanítóképző intézetben a képesítő 
vizsgálatok hétfőn kezdődnek meg s 
egész hét folyamán tartanak. A vizs-
gálatokon Szo mbathfalvy György dr. 
miniszteri k iküldött elnököl. 

Mohr J enő zongoraművész-
tanár növendékeinek hangversenje 
ma, vasárnap délután 5 órakor lesz a 
leányliceum dísztermében. Belepődij 
nir.es. Műsor 30 fillér. Közreműködik 
Riedi László (hegedű). Meghívók ez 
évben sem küldettek szét. 

Az ev. elemi i sko l ában a vizsgák 
tegnapi nap folyamán vol lak. Ma d.u. 
2 órakor hálaadó istentisztelet utána 
(jó idő esetén) tornaünnepély az 
iskola udvarán. 

K é z i m u n k a és ra j zk iá l l í t ás a 
z á r d á b a n . A Szent Domonkos-rendi 
nővérek vezetése alatt álló leánypol-
gári iskola az egész évi kézimunka 
anyagá' ól jó l sikerült kiáll i 'ást rende-
zn i . Af. ízlésesen elrendezett kiállítás 
u intézet tornatermében tekinthető 
meg. A terem falait csinos kiáiiitásu, 
nOpi hímzésekkel diszitett takaros 
tuh ík , látétes posztómellénykék, kü-
önbőzö népi h imztsekk t l ellátott 

terítők díszítik. Az alattuk elhelyezett 
asztalkakat változatos himzésü zsúr-
terítők, a mellettük lévő karosszékeket 
ugyanolyan mot ivumu párnák borit jak. 
Nagy szorgalomra és kézügyességre 
valló különböző hímzésekkel diszitett 
fehérnemük, uri hímzések, rátétes. 
székelyhimzésü párnak képezik meg 
a kiállítás anyagát, amelybe a buzsaki 
párnák és teritők visznek változatos-
ságot. A teremközépen fehérhimzésü 
párnák, teritők, recemunkák és disz-
zsebkendők találtak helyet. A terem 
v.gében a kézimunkák sorozatát a 
meglepő ügyesseggel elkészített rajzok 
kiállítása váltja fel. A nagy látogatott-
ságnak örvendő kiállítás megrendeze-
sének érdeme Bőszné Szabó Iima 
anárnőt illeti. 

Az Elektromos Mű értesiti az 
áram fogyasztó közönséget, hogy jun. 
0 tői, hétfőtől kezdve reggel 8-tól 

d.u. 2 - ig tart hivatalt. D u. 3 - tó l 5-ig 
irodaügyeletes tisztviselő, este 9 óráig 
pedig ügyeletes szerelő áll rendelke-
zésre.— 

Ker t imu la tságot rendez a kat. 
ótékony nőegylet jul ius 12-én, va-

sárnap a Bálház kertjében. 

Bormérés. Elsőrendű bur-
gundi vörös bort mér Su lyok Ferenc 

^Rohonczi-utca) 111. We isbecker Jenő 

utca 13. sz. alatt 

ERTESITES. 
Tisztelettel van szerencséin közölni a n. é. közönséggel, hogy 

Kőszegen, tárkor J alatt (volt hrausz-féle üzletI 

uri- női divat*, kötött- es szövött áru, játék' 

disaműáru-, üreg , porcelláu-, háztartási eik 

kek, ralatnirit pipeteáru-ii a l e t e t nyitottam 

ahol a jelzett árukkal a legnagyobb választékban állok m. t. kö-
zönség szolgálatara. — Kérem szíveskedjek üzletemet minden 
vásárlási kényszer nélkül megtekinteni. Kiváló tisztelettel: 

11 'IEDEMA XX TlliOR 

meg egész sereg értekes és hasznot 
tárgyat nyerhet az, aki megveszi a tom 
tolajegyet. Egy jegy ara 50 fillér. A 
jegyek minden üzletben kaphatók. 

A szakföigazgatóságok 
junius 15-én megszüntetik 

működésüket 

és hatáskörüket az i l letekts tankerületi 
főigazgatcsagok veszik át. Az erről 
szóló értesítés most érkezett meg a 
szombathelyi tankerületi királyi fő 
igazgatósághoz, amely junius 15-én 
megkezdi a vas-, sopron- és zalai 
t t lsö kereskedelmi iskolák, polgári 
iskolák, lanitó- és óvónőképző inté-
zetek, tanonciskolák és mindazon 
intézetek ügyintézésének átvitelét, 
anelyek t dd ig a különböző budapesti 
szaktőigazgatóságok hatásköre alá 
tartoztak. A megszüntetésre ítélt szak-
főigazgatóságok az átvétel befejezést 
utan, ju.ius 1 én felosztanak. 

ai egén világon tisitelet-

ben tartják II . . Ét búul* 

a magyar hénamony 

ha kalAoa é 1 süteményei 

jót sikerülnek I . . . El 

azonban mai nem neKei 

A Kőszegi Sport Egylet által ten-
dezendő neptombola időpontját junius 
14 - tő l julius 12-re halasztottak a 
tombola sikere erdekében. A nem sok 
jóval Kecsegtető időjárás és a reál 
iskolák intézetközi versenye képezték 
az tkadaiyokat , amelyek a spoitegyle; 
vezetőségét aira az eihatatozásra bír-
ták, hogy a t onbo la dátumát meg-
valtcziassak. A KSE vezetísege ezután 
is lelken az egyesületek es testületek 
vtzeiőseget, hogy julius 12-re lehetőleg 
semmifele ünnepseget ne vegyenek 
tervbe, meit a ton bola sikerét ve 
S2éi>ezittne a dátum további eltolása! 

A Jtgyik t l ídasa tovább folyik, 
h a s o r . l C k e p p t n a t á r g y a k g y ű j t é s e is. 
Az eddigi gyűjtések eredmenye máris 
felűln uija a tavalyi tombola nyeiemény-
tar^yainak értéket. Mult heti szamunk 
ban U i s o i o l t f i n y u e m e n y e n k ivü i 

olyan uerreL mellyel min-

den k&nnye* *t gyorjen 

Gyermekparalizis ütötte fel fejet Szombathelyen. 
A He ine—Medin féle betegség ismertétése. 

Nagy megdöbbenést keltett város-
szerte, hogy az elír ult héten az összes 
szombatht ly i elemi iskolákat és ovo 
dákat bezáratták a legveszedelmesebb 
gyermekbetegség, a gyermekbénulás 
miatt. 

A szombathelyi hatóságok erélyes 
óvintezktdéseket leptettek életbe, hogy 
a járványos betegseg elterjedései meg 
akadályozzak. Üzembe helyezték a 
járványkórházat arra az eseire, ha v 
közkórhiz jarványkórháza nem tudna 
befogadni a betegeket. A betegszállító 
mentőket ellátják fertőtlenítő ruhákkal, 
nehogy ók is megkapják és tovább 
terjesszék a betegséget. 

Szombathelyen csütörtökig 11 
megbetegedés fordult elő. Az első 
megbetegedést május 30 án, a máso 
dikat junius 4-én jelentették. Mindkét 
gyermek meghalt. Kedden este Szóm 
txiihe'yen az orvosi hív. bezaratott egy 
korcsmát, inert a tulajdonos gyeimekt 
is megbetegedett. A beteg gyermeket 
meglátogatta ket kis unokatestvéie 
akik szinten e kaptak a bajt. Termé-
szetesen a látogatás idején a szülök 
meg nem tud ak, hogy a kisgyermek 
milyen veszedelmes ragályos betegség-
ben szenved. 

A gyermekparalizissel kapcsolat-
ban szakértők azt állítják, hogy ezt a 
súlyos fertőző betegséget Romániából 
hurcollak be Magyarorszagra. Tavaly 
Siegtden, Debrecenben, majd Egerben 
es Szekszárdon ütötte fel fejét. A 
Heine-Medin-fele betegség ismerteié ( 

s t ie megkértük Pallay József dr. városi ; 

f i rz l i főoivost, aki legutóbb az óvó- 1 

nőkongresszus alkalmából ismertet'* 
ezt a veszedelmes betegséget. Pallay 
József dr. a betegségtől a következő 
ket mondot ta: 

— A Heine Medin-féle betegség, 
vagyis a gyermekbénulás ragályos 
betegség. A veszedelmes kórt 12mi l i 
mikron nagyságú baktérium okozza, 
melyet a levegő közvetít. A baklériu 
mok főleg az orr nyálkahártyáin tele 
pednek meg és ezek mérge a szagló-
idegek menten szívódik tel az agyba 
ahol mérgező hatást fejt ki. 

A betegség lappangási ideje 7—14 
nap. A kezdet tünetei nagyon külön 
bözök ; néha influenza-lünetekkel kez 

1 dődik, néha gyomor- és bélhu u 
tüneteit mulatja. Néhány napi beteg 
ség után a végtagokon bénulás lép 
fel, melynek azonban nagy százaléka 
meggyógyul. 

A Heine-Medin betegség nagy 
része nem lesz diagnosztizálva, men 
•nint emiitettem, más en>he betegség 
formájában megy végbe es ezért nehé/ 
a diagnózis feal ítása. 

Ha már néhány eset előfordult, 
ugy minden influenzás és gyo nor 
bélhurutos gyermek megbetegt desc 
különös figyelmet érdemel. 

A legfogékonyabbak ebben a be-
tegségben a 3—6 éves gyermekek. 

A beteg gyermek feltétlenül elkü 
lönitendő, lehetőleg járványkórházba 
szállítandó. Az elkülönítés hat hétig 
tart. Ugyancsak el kell különite;.i a 
beteg hozzátartozóit is a beteg elKulö 
nitésétől számított 3 hé'ig, ami azt 
elenti, hogy a csaladfő 3 hétig nem 
arhat munkahelyére, az anya nem 
árhat sem piacra, sem üzletekbe, 
átogatókat nem fogadhat, a testvérek 

3 hétig nem járhatnak iskolába ; szóval 
\ legszigorúbb izolálás van elrendelve. 

Az elkülönített beteg ápolója szi 
goruan tartsa be a hygienia követél-
ményéit. Kezeit lehetőleg szublimátos 
va^y l izoformos vízzel mossa, fther 
orvosi köpenyt viseljen, továbbá a 
szobában nem szaoad a legyeket meg-
tűrni. 

Mive l a baktér iumok bemeneti 
Kapuja az orr es száj nyálkahártyái, 
ezek gyak ori öblitese fertőtlenítő anya^ 
gal nagyon ajanlatos; lehet ez hyper 
mangan vagy l izoformos oldat. Na-
gyon ajánlatos ecetnek naponta több 
szőri szaglása, esetleges ecetes vizzel 
való öblö^etése a toroknak. 

A gytrmekbénulás veszélyes lévén, 
ajánlatos tehát minden gyanús gyei-
nekmegbetegi dest azonnal orvosnak 
megmutatni. 

HÍREK 

Elhalasztottak a KS t tomboláját. 
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NINCS NEZETELTERES 
ASSZONYOK KÖZÖTT 
aDDan/ h o g y k e n y e s h o l m i k 

mosásához L U X s z a p p a n -
p e h e l y a l e g a l k a l m a s a b b . 

Aki egyszer mosott vuíe hu marac 

Itiricg vizüvn is (izonnul habzik 

A kisdedóvó évzáró-ünepsége 
A kisdedóvó rrult vasárnap ünne-

pélyes keretek között tartotta meg 
évzáróját. Délelőtt az óvónőkongresz 
szusiói elmaradt virágkorzót szándé 
köztik megrendezni, az időjárás azon-
ban újból megakadályozta annak meg 
tanását. 

Délután három órai kezdettel az 
ovodnban tartották meg ezután az 
évzáró-ünnepséget, amely igen nag\ 
közönséget vonzott, úgyhogy a szülök 
es étdeklődők tömegéből sokan a 
folyosóra szorultak. 

A hangulatosan összeállított n ü 

sorú ünnepséget Kövesdy Etelka es 

Szatmáry Laci ügyes és talpraesett 

köszöntője vezette be, amellyel a 

megjelent közönséget üdvözölték kis 

birodalmukban. 
A legfiatalabb korcsoport kör-

játékai és játékos tornái varázsoltak 
mosolyt ezután az arcokra. A középső 
korcsoport ugyancsak körjátékokkal 
és kedves szakács-jelenettel mutat 
kozott be s nyerte meg a közönség 
szivét. Tizennégy kis lovas rúgtatott 
be erután füzfaparipáján a teremkö 
zépre. Horthy Miklós lovaskatonái. 
Bátor, tiszta gyermekhangjukon vigan 
énekelték : „Ha felnövünk kis pajtások, 
katonák leszünk. Szent hazánkért 
élünk-halunk, erre esküszünk!" 

A Törpék az erdőn c. dalos je-
lenetet ad'a elő utána a legidősebb 
korcsoport ir üvész-gardája. A Kis szi 
nészek együlteseből Schwahofer Mici 
kedves, csilingelő hani'on előadott 
szólószámával tünt ki. ö volt a tün 
dérkirálynő. A törpék között Szatmáry 
Laci, a törpekirály, Kirchknopf Miki, 
Kóii Laci, Farkas Ernő, Georgeovics 
Gyurka, Noszek Jani és Bödör Imre 
jeleskedtek. 

Megható jelenet volt a rrűsoi 
következő száma: a kis ovodisták 
leLidős-lbjeinek, az idei évben isko-
lába kerülőknek, „ballagása". Iskola 
táskával a hátukon „ballagtak* vegtg 
az ovoda nagytermében. Kedvesen 
csengő hangjukon éleire kelt a kis 
alkalmi dal: „Isten veled virágos, 
nólíis ovodam, iskolába Íratott be az 
anyám' . . . Tóth Mici kis versikevel 
« t t tucsut ezután a „ballagók- ne 
vében az óvodától és kis óvodista 
társaiktól. 

A pompás műsoru kis ünnepség 
mi: di négyes számát a közönség hálás 
tapssal jutalmazta. Utána a kicsinyeket 
cukorkával es süteményekkel vendé 
gelték meg. 

A jól sikerült ünnepség sikere 
Tóthr.é Takó Irma vezető-óvónő, Róka 
íren ts dr. Kirchknopf Beláné óvónők 
e8^sz évi fáradhatatlan munkájának 

eredménye. 

Tornavizsga. A helybeli polgári 
fiúiskola mult csütöitökön tartotta a 
szülők és vendégek jelenlétében az 
evvegi tornavizsgát. A Himnusz ma ' 
gaszios hangjai után Enyedy József 1 

tanár ügyes vezetése alatt peregtek le 
ritmikus egymásutánban, a legnagyobb 
pontossággal, festői jelenetekben a 
szabad és a katonai rendgyakorlatok. 1 

Majd Pavetits Ede tanár, a Sportkör ' 
vezetője mutatta be tagjainak ügyes- 1 

SeSet» gyakorlottságát s fegyelmezett 
Ségét a sokfele tornamutatvanyban : a ' 
suly-, gerely-, diszkoszdobásban, a < 
ahdajátékban, versenyfutásban stb. A 

ók általában a torna és sport 
nj'ndtn ágában szép eredményt értek 
fi és ebbeli kiváló teljesítményükkel 
, s b ,J°nyságát adták annak, hogy a 
polgári fiúiskola nagy gondot fordit a 
testi erő és ügyesség kifejlesztésére, í 
az önfegyelem gyakorlására. 

Zenésmulatságra engedélyt a 
Kőszegi szolgabirósági kirendeltség -
reruieten vasárnapra Kőszegpaty község 
váltott, ahol a leventék rendeznek r 
zenes táncvigalmat. k 

Felh ívás a kőszegi áll. polg. 
iskola volt tanítványaihoz! Junius 25-
én, csütörtök d. e. 10 órakor tartja az 
iskola évzáró ünnepélyét. Ez alkalom-
mal egyúttal fennállásának 60 éves 
jubileumát is ünnepli. Megelőzőleg 
résztveszünk az istentiszteleten, ^ i u t án 
személyre szóló meghívót nem bo-
csátunk ki, ez uton tisztelettel és 
szeretettel hívjuk az emlékezetes ün-
nepélyre az intézet valamennyi volt 
tanítványát. 

A Po lgár i LövészegyesDlet ház i 
cél lövőversenye. A Kőszegi Polgári 
L<>vészegyesület Űrnapján, 11-én tar 
totta házi céllövőversenyét, amely szép 
eredménnyel végződött A helyezést 
elért versenyzők mindegyike értékes 
dijat nyert. A háziverseny részletes 
eredménye: 1. Tarnai Vilmos 97. 2. 
Hochecker János 97, 3. Csermely 
József 96, 4 Bechtold Jakab 94, 5. 
Wáchter Roland 93, 6. Gombos Józsel 
91, 7. Draskovits Ernő 91, 8. Szakmáry 
József 90, 9. Nagy József 90, 10 
Maitz János 89. 

Katonai z á ró sportünnepély 
Szombathe lyen . A 3. vegyesdand.it 
nagyszabású sportünnepélyt rendez 
Szombathelyen, az ottani sporttéren 
\ sportünnepély f. hó 21-én 15 h-kor 
kezdődik, amelyben a vegyesdandát 
lakulatai szabadgyakorlatokat, külön 

üöző ügyességi, szer- és talajtorna 
gyakorlatokat fognak bemutatni. Az 
ünnepélyt harcijelenetek és látványos 
lovasbemutatások teszik még érdeke 
sebbé. Belépőjegyek elővételben junius 
15-től kezdve a szombathelyi Dukesz, 
Martineum és Nagy Lajos féle papir-
kereskedésekben, valamint a Szendrei 
sporiárucikk üzletben már kaphatók 

Szerencsét lenül j á r t a lovas-
túra egyik résztvevője . A Horthy 
Isivan lávlovaglásban résztvevő Alit 
Bayindir török földmivelésügyi á'lam-
titkár Zalaegerszeg közelében balesetet 
szenvedett. Az első híresztelés szerint 
a török államtitkár súlyos zúzódások;.! 
és lábtörést szenvedett. A Vasvárrregye 
szeiint azonban Atif Bayindir, aki egy 
vizesárok álugratása közben esett le 
lováról, már teljesen meggyógyult és 
újból lóra ült. Sebesülése utan kel 
napig gépkocsin követte a társaságot 

A m. kir. á l l amvasutak szorn 
bathelyi üz letvezetosége éitesiti a 
tenyleges és nyugállományú, valamint 
nyugbéres a'kalrrazottai, hogy az 
1935—36. tüzelőévad folyamán hasz 
nált lila sorszámú csekkutalványra 
junius 22 ike után tüzelő- és világító 
anyagot már nem szabad kiadni. — 
A már befizetett lila sorszámú csekk 
utalvány alapján csak VI. 22-ig adhatók 
KÍ az anyagok, tehát e, már a postán 
befizetett, utalványokra az anyagokat 
nég e hó 22-ig kell az állomáson 
kivételezni! A lila sorszámú, már be 
fizetett utalványok, melyek bármily 
oknál fogva junius 22-éig beválthatók 
nem volnának, julius 15-éig az állo 
máson — a befizetett összeg 2%-ának 
levonása mellett — visszatérítés vé 
gett leadandók. 193637. tüzelőévadra 
részletfizetéses utalványra, tűzifa és 
várpalotai szén az állomáson kivételez 
hető. 

Nyara l ók f igye lmébe 1 Mielőtt 
elhelyezkedik vagy leköti ittartózko- , 
dását, érdeklődjön a Strucc-szállóban, i 
ahol állandóan nagy étlap áll rendel 
kezésre a következő olcsó árak mel i 
lett: napi panzió egy szemelyre 4—6 i 

ebéd vacsora 2—3 P, csak ebéd i 
1 20—1 60 P. — Naponta többféle 
eves, főzelék, tészta. — Bővebbet a 
Strucc-szálló bérlőjénél, Király ut 2. 

Anyakönyv i hirek az elmúlt 
hétről . Születések: Dömötör Ferenc 1 

— Németh Karola: Ferenc r.k., Rieter . 
bauer Antal és Schatzl Anna: Mária 
r.k. Házasságot az elmúlt héten nem < 
kötöttek. Halálozás nem történt. 2 

Hétvégi hivatal i i dő a rendőr-
ségen. E héten a rendőrségen is élet 
belépett a hétvégi hivatali idő, mely 
szerint szeptember hó végéig minden 
szombaton déli 12 óráig lesz csak 
hivatali munkaidő és hétfőn reggel 1( 
órakor kezdődik újból a hivatali idő 
A rendőri szolgálat természeténél fogva 
szombat déltől, hétfőn d. e. 10 óráig 
is lesz ügyeleti szolgálat a rendőr 
kapitányságon, ez időben azonbar 
csak a halaszthatatlanul sürgős ügyek 
oen intézkednek. — Ezúton is figyel 
meztetjük a közönséget, hogy ezídő 
ilatt utlevélügyeket, határátlépési i^a 
zolványokat, különböző engedélyeket, 
bizonyítványokat stb. ne kérjenek, 
hanem ilyen és hasonló ügyekben 
már pénteken, legkésőbb szombat d e 
10 óráig forduljanak a rendőrséghez, 
hogy ügyeik intézésében fennakadás 
ne trtrténjék. 

K i rándu lók és nyara lók f igyelmébel 

A S ö r k e r t v e n d é g l ő 
nagy árnyékos kerthelyisege, éttermei, 
elsőrendű tekepályája, jó magyar 
konyhája a közönség rendelkezésere 
áll. Menü rendszer. Balatonmelléki 
borok, frissen csapolt sör, figyelmes 
kiszolgálás, mérsékelt árak. Számos 
látogatást kér Ba ldauf Káro ly 

sörkerti vendéglős. 

A kato l ikus legényegylet kerti 
mu l a t s ága . Mult vasárnap a katolikus 
egényegyesület a Bálházban kerti 
mulatságot rendezett. Délután három 
órakor zenés felvonulás előzte meg a 
mulatságot, amelynek az időjárás nem 
cedvezett, úgyhogy hamarosan a te 
rémben kezdték meg a táncot, ahol a 
cora hajnali órákig jó hangulat ural 
kodott. 

Tüzo l tóverseny Luk ác sh á z án . 
A nagycsömötei körjegyzőség tűzoltó-
csapatai f. hó 11 én Lukácsházán 
artotta meg körzeti versenyét, melyen 

első lett Nagycsömöte csapata 3 pont 
34 5 mp .es idővel, második Pöse 
csapata 4 pont, 33 5 mp. es idővel, 
harmad k Gyöngyösfalu csapata 6 
)ont, 387 mp., negyedik Lukácsháza 
10 pont, 39 mp.-es idővel. 

Bormérés. Kiváló burgundi 
vörös bort mér Somogy i Is tván 
J e n ő fhg. utca 9 sz. ház..ban. 

Ten i s z l abdák , teniszcipők leg-
olcsóbb beszerzési forrása a Freyberger 
Sándor cég. 

Medárd nap ja esővel köszön-
tött be. Aggod dómmal várta a város 
és környékének egész közönsége a 

i Medárd napot, amely az idei amugyis 
hűvös és esős tavaszt fenyegetően 

) követte. A néphit szerint a Medárd-
napi eső negyven napi esőzést von 

i maga után s ezen hiedelem tudományos 
; alátámasztást is nyert a leguiabb 

meteorológiai megállapítás szerint, 
i Ugyanis, ha ezen időtájban depresszió 

uralkodik, illetve hideg légtömegek 
utalják a helyzetet, akkor ezen mete-

i jrológi .i komponensek állandó jelle-
gűek maradnak s magu'< után vonják 
a hosszabb idő tartamú esőre hajló 
időjárást. Az ilyenformán tudományo-
san a'átámasztott néphit összes fenye-
gető aggodal nai jogossá váltak az 
idei Medatd napot illetőleg. Némi 
reményt csillogtat azonban számunkra 
az a körülmeny, hogy a Medátd napi 
eső csak nagyon futólagos volt és 
igy talán hamarabb befejezést nyer a 
mindenkit kétségbeejtő esős periódus, 
amely kora tavasz óta vonta a gond 
redőit mind a gazdák, mind a turisták 
és nyaralók homlokára. 

Légfegyverek, r iasztó és gáz-
pisztolyok tartásához, viseléséhez és 
vásárlásához is rendőrhatósági enge-
dély szükséges. Akinek ily fegyver 
engedély nélkül van birtokában köte-
les annak tartására és viselésére leg-
később julius 7 ig a rendőrkapitány-
ságtól engedélyt kérni. — Kivétel 
csak a kifejezetten játék- légfegyverek 
(pisztolyok) és olyan riasztópisztolyok, 
amelyek az ember egészsegére, testi 
épségére káros hatás néiKül, csak 
durranó láng adásra szolgálnak. 

Ház iasszonyok I Megjelent a 
dr. Oetker gyár 1936 évi első kia-
dású fenyképes receptkönyve, melyet 
Kívánságra bárkinek ingyen és bér-
mentve küld: DR . OETKER A. 
Tápszermüvek Budapest, VIII. Conti 
u. 25. Sütőpor és vanillia-cukor á:a 
most levelenkint 12 fillér. 

S zandá lok és igen praktikus 
tartós nyári cipő kapható a Freyberger 
Sándor cégnél! 

Egy j ó rava ló fiu 

tanoncnak felvétetik. 
El látást kap. O d o n l t s I s t v á n 

cipészmester. 



Kőszeg és Vidéke 

mellett mielőbb, de legkésőbb julius 
1 ie jelentkezzenek a városháza 21. sz. 
szobájában. 

Kö hírré teszem, hogy a város 
tulajdon it képező rétek szenakaszálása 
f. evi junius hó 14 én, vasárnap d e. 
i számvevőség hivatalos helyisegében 
tar tandi nyilvános árverésen lesz 
kiadva, mely árverés d. e. 10 órakor 
kezdődik. 

vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármester 

Árverés. 
1936. jun ius 20 án d e. 9 órakor 

Sziget-utca 14. szám alatt 

szépirodalmi és tudományos könyvek 
birói árverésen eladatnak. 

K l r á l y - u t 13. s z á m alat 
( D r e l s z l g e r haz) .hol elsőrendű 
magyar kon\hából Kitűnő házikosz 
kapható. Napi és h a v i abonánsokat 
mérsikelt ár k és f gyelmrs kiszolgálás 
mellett, házon kivül is, e fogadok. 
A n é. közörség szíves pártfogását kéri 

kiváló liszteleiki 

Betlehem István 
volt szabóhegyi vendeglős 

A horvá tzs idány i bucsu e hó 
21-én lesz A O ir-fele vendé i IMen 
reggtl g tartó z»ne és tanc. B. 1 p ' d i 
nincs. 

Kék pettyes rakot t szoknya . . 
a cime R:.nényi Béla legújabb csár 
dásának. Az országoshirü szerző, kinek 
„Van nekem egy cifra szűröm, és 
„Mikor az est mesélni kezd" c. dalai 
örökre bevésődtek a magyar nép 
lelkébe, e^.zel PZ uj csárdásával méltó 
folytatást ad ré i sikereinek. Ezt * 
csárdást, v. . u nt Kárpát Zol tán: 
„Szedret szedtem szeredán", Murgács 
Kálmán: „K n reggel mindig har 
matos a rét", továbbá Váradi István 
Janszky Elemér, Dezső Lajos stb. 
egy-egy szép uj nótáját Matkovich 
Elek „Ábrándé-ját, Milkó Ferenc 
hangulatos tangóját stb. közli a . M i -
gyar Z nealbum" legújabb száma, 
mely a gazdig kottarészen kivül szö-
vegeskepes mellékleten közli a zene 
világ eseményeit, t l " fizetési ára eg> 
évte 3 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, 
VI. Horn Ede utca 13. Mu'atványszám 
díjtalanul kérhető. 

Éleslövészet . 1936. Junius hó 25, 
26, 27 en, julius hó 6, 7, 8, 9 én 
reggei 7 h—20 h ig naponta Cak-
község, Cáki erdő, Irányhegy, (Zeiger 
berg) Pogányi borpincék és Kőszeg 
Kőszegszerdahelyi országút közti tetű 
leten a szombathelyi és kőszegi hely 
őrség éleslövészetet tart. F. hó 25 és 
26-án a Kőszeg—kőszegszerdahelyi 
országútnak a doroszlói útelágazástól 
a Cák község bejáratánál lévő kőhidig 
terjedő szakasza és a Kőszegdoroszló 
fe.é t á^azó útszakasz is le lesz zárva 
Az étdckelt lakosságot a kőszegi állo 
másparancsnoksag ezúton is figyel 
m . z te i i , hogy a jelzett időben és 
veszélyeztetett területen a saját érde-
kéber senki ne taitózkodjék és hogy 
a helyenkent felállított biztonsági őrök 
utasi'ásainak mindenki vonakodás 
nélkül eleget legyen. 

Eladó lebontásból 
eredő tetőgerenda, padlódeszka, 

lécz és egyéb épületfaanyag. 

Király ut 73. szám alatt. 

A kőszegi kir. jarasbirőság mint telekkönyvi 
hatóság. 300/.93H. tk. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
A Kőszegi Takarékpénztár végrehajta-

tónak Bilics István. Gyula, Gizella, Anna és 
Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indí-
tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha-
tóság a végrehajtási árverest 1200 P töke-
követelés és járulékai behajtása végett al 
kőszegi kir. járásbíróság területén levő, 
Perenye községben fekvő, s a perenyeii 
271 sz tk. betetben felvett ingatlanoknak 
Bilics István, Gyula, Anna és Gizella neven 
álló B 7 —10. alatti 1/5 reszére és pedig az 
A l. t—3. sor 812 2 , 1197, 1198. hsz in-
gatlanokból «Q P. a II. 1 -<i. sor és 991,996 
I526-152S es 204* hsz. ingatlanokból 88 P 
H0 f„ a III. 1 - 2 sor és 2S70, 2*71/2. hrsz.j 
ingatlanokból 4tf P., a perenvei 272. sztk.; 
betetben A I. 1—3. sor és 58 -59 és 357. 
alatt felvett s ugyanazok és Bilics Kálmán-
né sz. Simon Erisébet nevén alló 2ri öisz. 
ház, udvar, gazda ági épület (közös) es 
szántóból álló Nemesi birtokra 1012 P a 
perenyel 273 sztk. betétben felvett alábbi 
ingatlanoknak Bilics István, Gyula, Gizella 
és Anna nevén átló B. 8 - l t ! sorsz. alatti 
4'40 részére és pedig az A I. I 3. sor és 
565 567. hrsz. ingatlanokból 33 70 P„ a 11. 
1-3. sor és 114b, 1147. 1179 hrsz. ingatla-
nokból 7S25 P és a III. 1 - 3 sor és 1721. 
3270, 3432, hrsz ingatlanokból 27i P, végül 
a perenyei 2/4 sztk betétben A + 1 sor és 
60 hrsz. alatt felvett kert és gazdasági épü-
letnek ugyanazok és Bilics Kálmánné szül 
Simon Erzsébet nevén álló Ifi 32 részéri 
173 P kikiáltási árban és pedig az összes 
fenti hetetekben özv. Bilics Istvánná szül 
Viczértes Mária javára bekebelezett özvegy 
jog s illetve a 272. és 274 sztk. betétekben 
ugyanannak javára bekebelezett életfogytig-
lani haszonélvezeti szolgalmi jogok fentar 
tásával, mégis azzal, hogy ha az árverés 
vételár hitelezők kielégítéséhez szükségei 
és 1400, illetve a 272 és 274 sz. betétekr 
nézve még további 600 P összeget el nen I 
érn«5, akkor az árverés nyomban hatályá " 
veszti s a felsorolt ingatlan jutalékok a hl 
vatkozott özvegyi, illetve életfogytiglani ha 
szonélvezeti szolgalmi jogok fenntartása 
nélkül fognak árverés alá bocsátatni. 

Az árverést 1936 évi julius hó 1<L 

napján d. e. 9 órakor Perenye községházán* I 

fogják megtartani 1 

Az árverés alá kerülő házingatlan a k.kijl 
áltási ár felénél, a többi annak kétharmadáéi 
nál alacsonyabb áron nem adható el 1 

Az árverelni szándékozók köteleseljl 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át késwl 
pénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42 §-ábaíB 
meghatározott árfolyammal számított óva® 
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
tenni, vagy a bánatpénznek előleges biróH 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismetS 
vényt a kiküldöttnek átadni az árveré® 
feltételeket aláírni (18S1 : LX t.-c. 147., I 5 ( f l 
170. § § ; iy<)8: LX. t.-c 21 §.) • 

' Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási a r f l 
nal magasabb ígéretet tett, ha többet i«ért|^ 
senkt sem akar, köteles nyomban a kikiált 
tási ár százaléka szerint megállapított tiánítf 

föig : S T e ^ l ' 1 
Kőszeg, 1936. Január 24 

Dr. RIEDL ZOLTÁN s k . k i r . j b . elnö 

A kiadmány hiteléül : 

_ _ £ H N C Z E JÓZSEF sk. tkvvezetl 

Ünnepélyes keretek között 
kezdődött meg a „coger-olimpiász". 

A „cőger-oümpiasz", amelyet az 
idei évben — mint jelenleltük — Kö 
szegen rendeznek meg csütörtökön 
ünnep ilyes keretek között nyi t meg. 

A résztvevő intézetek közül a 
soproni Rákóczi intézet. Az állomáson 
a városi fúvószenekar várta őket. A 
zenekar kiseretében vonultak fel a 
reáliskolába, ahol Berkovich Brúnó 
ezredes fogadta őket a vendéglátó 
intézet nevében. A pécsi Zrínyi intézet 
növendékeinek százada szerdán este 
érkezett meg Kőszegre. 

Csütörtökön reggel istentisztelet 
vezette be a „cőger olimpiász* meg-
nyitó ünnepséget. Utana a nagy század 
vonalban állt fel az intézet törzsépülete 
előtt. Zászló átvétel után nemes Ber-
kovich Brúnó ezrtdes szemlét tartott 
a századok felett, majd emelkedett 
hangú beszéd kíséretében megnyitotta 
az ötödik cőger olimpiászt. Meggjuj 
tották az olimpiai fáklyát, utána az 
összes századok kemény díszlépésben 

S P O R T 

vonultak el a legmagasabb előljáró 
előtt. — A megr.yitó ünnepség utána 
reáliskola sportpályáján megkezdődtek 
i versenyek. 

Az atlétikában a 80 méter.s sik 
futás, a II - I I I korcsoport m a g a s u k 
számai kerültek lebonyolításra. A 80 
n. síkfutásban: 1. Szilassy ( H ) 9 8 
np , 2 Poór (Z) 9.8 mp. 3. Borsodi 
(R) 9í t mp., 4 Sárvári (R), 5. Pong 
racz (H), ti. Füzesséry (H). 

Magasugrás II. korcsoport : 1 
Marjay (Z) 160 cm. 2 Panker (R) 1 5 
cm, 3. Kőszegi (Z) 155 cm, 4! Saió 
(R), 5. G^recz (H), 6. Toperczer (Z) 

Magasugrás III korcsoport : 1. 
Papp (R) 165 cm, 2. Koltay <R) I 6 í 
cm, 3. Görgényi |R) 165 cm, 4. Both 
(Z) 165 cm, 5. Kőnek (Z) 165 cm, 
6. Rostár (Z) 165 c n. 

Délután a tenisz csapatmérkőzések 
kerültek sorra. A pécsiek csapatával 
szemben a Hunyadi csapata 5: 4 arány-
ban győzelmet aratott. 

A gyephockey során a Hunyadi 
a soproni Rákóczy intézet csapatától 
3:0 (2:0) arányú vereséget szenvedett 

Pénteken a 100 m. síkfutás, disz 
koszv^tés, torna egyéni és cs?pat 
versenyek,délután a Hunyadi—Rákóczy 
teniszcs pat verseny és Hunyadi—Zrinyi 
hockey kerültek lebonyolításra. 

KSE Ágyteritőgyár — Pápai 
Perutz 1:1 (0:<t). A KSE Ágyteritő-
gyár vasárnap a nyugdti kerület első 
osztályú kerületi bajnokságában 10 
helyen végzett pápai Perutz csapatával 
nérte össze erejét. A mérkőzés min 

denben beváltotta a hozzáfűzött remé 
nyeket, bár a felázott pálya mindkél 
csapat számára megnehezitette a játé-
kot. Az első félidőben veszélyes tá 
madások lendültek hol az egyik, hol 
a másik kapu felé, de mindegyik 
eredménytelenül végződött. A második 
félidő 26. p i cében aztán a Perutz 
támadását siker koronázta Az ered 
fényen azokban a KSE Kántor révén 
hamarosan változtatott. Ezután már 
csak eredménytelen küzdésben merült 
ki a játék. A mérkőzést Walent dr. 
biró kifogástalanul s közmegelégedésre 
vezette le. A mérkőzés előtt a KSE 
Ágyteritőgyár II. csapata a leventék 
válogatottéval játszott, amely felett 
8 : 2 (2:1) arányban győzelmet aratott 

A KSE Ágyteritőgyár ma 
vasárnap Szombathelyen a SzFC ven 
dége lesz és azzal játszik barátságos 
mérkőzést. 
w w w w w ^ ^ y ^ ^ ^ o V > T W V 

Meghivó. 
Az 

Energia R. T. 
1936. évi junius hó 22-én délután 
4 órakor Kőszegen a Kőszegi Hitel-
szövetkezet tanácstermében tartja 

IV. évi rendes közgyűlését, 
melyre a részvényeseket és a kötvény-
tulajdonosokat tiszteleltei meghívja 

az igazgatóság. 

Tá rgysoroza t : 
1. Az igazgatóság és felügyelő-

bizottság jelentése az 1935. üzletévről 
2. Az 1935 évi mérleg és ered-

ményszámla megállapítása. 
3. Határozatok az igazgatóságnak 

és felügyelőbizottságnak adandó fel-
mentvény iránt. 

4. Esetleges indítványok. 
A mérleg és eredményszámla 8 

nappal a közgyűlés megtartása előtt a 
Kőszegi Hitelszövetkezet tanácstermé-
ben közszemlére ki van téve. 

A közgyűlésen csak azok a rész-
vényesek és kötvénytulajdonosok bir 
nak szavazati joggal, akik tészvényeik, 
illetőleg kötvényeikről kiállított elis 
mervényt a közgyűlés megtartása előtt 
3 nappal a Kőszegi Hitelszövetkezet 
pénztáránál letétbe helyezik. 

Hivatalos rovat. 
Tekintettel a mnglári kártevőknek 

<ü "•nősen a zsizsiknek irtásához fii 
».rid » na^y közgazdasági érdekekre, a 
földművelésügyi IT iniszterium a gaz 
d ikna*< a klórmésszel .aló fertőtlení-
téséhez kedvezményes áron juttat 
k lómeszet métermázsánként 20 P ért 
A hüvelyesekel megtámadó zsizsik 
szénkénekkel Jrtható, melynek kod 
vezményes ára 47 68 P métermázsán-
ként. Aki kedvezményes áron klór-
meszet vagy szér.kéneget akar igényelni, 
igénylését sürgősen, de legkésőbb 
junius 15 ig jelentsék be a városháza 
21 számú szobájában, ahol ebben a7 
ügyben bővebb felvilágosítás nyerhet'. 

Közhírré teszem, hogy Köveskut 
és Salfa községek „Salköveskuf nev 
alatt egyesitettek. 

Közhírré teszem, hogy a m. kir. 
reáliskolai nevelőintézetek 1936. évi 
cportversenye közegészségügyi okok-
ból a nagyközönség kizárásával lesz 
megtartva, miért is azokon a meghívott 
vendégek sem vehetnek részt. 

4258—1 — 1936. Felhivom a kö-
zönség figyelmét arra, hogy őzgidád 
vagy bármely allat befogása szigoruar 
tilos. Ha netán valakinél őzgida volna, 
ízt tartozik a hatóságnak beszolgál-
tatni. A legnyomatékosabban felhivom 
a közönség figyelmét ezen rendelke 
zésem betartására, mert ha ismétel-
ten fordulnának elő kártételek, kény-
telen volnék a gombázást és epré 
szést egyáltalában betiltani. 

Közhírré teszem, hogy turisták, 
kirándulók részére az erdőben színes 
jelekkel ellátott utak állanak rendel 
kezésre. A közlekedés és sétálás csak 
a turista jelekkel ellátott utakon van 
megengedve. Felhivom az erdőbe ki 
ránduló közönség figyelmét, hogy 
ezen rendelkezésemet szigorúan tartsa 
be, különben azon kellemetlenségnek 
teheti ki magát, hogy az erdei sze 
mélyzet, vagy a vadászati jog gyakor 
lására jogosult kiutasító felszólításának 
lesz kénytelen eleget tenni. Az erdő-
törvény megfelelő paragrafusai szigo-
ruan tiltják az erdőben való olyan 
viselkedést, amely csak károsítást 
jelent a fiatal erdőujulatokra: zsenge 
csemeték, védett virágokra; aggályos 
a vadállomány nyugalma szempont 
jából. Rendkívüli időben az erdei 
u'akon kívüli tartózkodás életveszélyt 
is jelenthet a különben jóhiszemű 
sétálóra, gombázóra kirándulóra. Ez 
u tal nyomatékosan felhivom még az 
engedellyel ellátott egyéneket is, hogy 
este 6 órán tul és reggel 6 óra előtt 
tilos bármiféle célból az erdőben való 
járás-kelés, akár gomba, akar szárazf.i. 
vagy egyéb után, mert szerencsétlen 
ség történhet azáltal, hogy a vadász 
bérlet tulajdonosa, aki a törvény ér-
leimében ugy szarvasra, mint őzre 
csak golyós fegyverrel vadászhat, s 
ami csak este és reggel történhetik, 
a nem sejtett tilos helyen járó kelőt 
halálosan megsebesítheti, illetve tisz 
tán véletlenül életét olthatja ki. 

Az 1936 évi nem rögzített jöve 
delem és vagyonadó kivetési lajstrom 
f. évi junius hó 1-től 15-ig közszem-
lére van kitéve a város! adószámviteli 
ügyosztályban. 

A gazdaságokban alkalmazott 
idénymunkásokat a munkaadók azonnal 
jelentsék be a városi adószámviteli 
ügyosztályban felelősség terhe mellett. 

Böndicz István lemondása folytán 
megüresedett és a hercegi réten fekvő 
vagyonváltságos házhelyre igénylést 
hirdetek. Felhivom mindazokat, akik 
ezt a házhelyet megszerezni óhajtják, 
kérelmükkel érdemesséeük igazolása 

1936. junius 14. 
4 
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