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Ballá o imíra ven diiík...\ 

A kőszegi középiskolákban egy 
niásután csendül fel a „Billag má: 8 
vén d i ák - . . . Bjcsuznak a nyo'cadi 
kosok, az ötödévesek . . . 

A bencesgimnázium nyolcadikosai 
kezdték meg a búcsúzást. Higyomá-

n>os szokáshoz híven a Ballag mára 
vén d ák nkko-djai mellett vonultak a 
város utcáin át a btncéstemplomba. 
A végzett növendékek névsora a l ö 
vetkező: Bacsa Béla, Enytdi József, 
Fessler József, Oiratnvölgyi Albert. 
Gerecs István, Hilmay Gusztáv, He 
gediis János, Keresztes Pál, Kiss Béla. 
Kóczán László, Kondoi htván, Kov'c 
ferer.c, Kovács Viktor, L ;katos György 
Marton Kálmán, Németh Kaioly, Paliay 
József, Pontyos Vendel, Pulay Endre, 
Steffler Sindor, Szilváss Adolf, Szmo 
Jyán László és Torlh Káioly. 

A leányliceum érettségi előtt álló 
kisasszonyai az iáén a szokottnál 
nagyobb ünnepélyességgel bucsudak 
az intézettől. 

A utolsó nap órái virágokká: 
gazdagon diszilett teremben folytak 
je, az egyik falon borosiyánlevelekkei 
volt kirakva az 1930-1938 kettős év. 
szám. Az utolsó óráról kijövő tanulókat 
az egész intézeti ifjúság sorfala virá-
gokkal várta. Amikor a teremből ki 
léptek Arvay Mária I. osztályos, Pré 
sing Zsófia VII o. és Czeke Lidii-. 
VIII 0. trnulók mondottak kedvt'3 és 
közvetlen búcsúzó szavakat. Majd 
megindultak a Ballig már a vén diák 
s utóbb a Qiudtamus igitur éneklést 
közben az egész ifjúság menete élükön 
a VIII. osztályosokkal s buc^uzóui 
énekelve járták be az intézet folyosóit 1 

s t-inieit. A. idén a leánylic^u nban 
feltűnő sokiti késiülnek az érettségire 
tz előző években 5—7, az idén 17 

végzett nyolcadikos búcsúzott az in 
ézet ő ) Névsoruk a következő : B iitL> 
Erzsébet (Monor), Bncza Piroska 
Czeke L'dia, Dreisik r Mária, Ecstdr 
0 ga (Budapest), Fehér Éva (S'om 
•jathely), G.r.logos Ei zsebet (Kéty) 
Kauffmann Éva (Budapest), Kóczán 
Mária, Migyar I ona (Szák), Pachet 
Erzsébet (SzentgoUháid), Reichfeld 
l o i d (Tótszentmárton). Rilscher Ki-
a!in (Körmend) Smdor Katalin Készt 
liely), Sokoray I ona (H inta), Szilárd 
Atina. Wölfel Irén (Ivándáida). 

A zárda tanitónöképzöjének V é. 
növendékei szombaton mondtak 
oucsut az iskolának. A tanitőnőjeiöl 
tek a zárd 1 növendékeinek sorfala 
között, diíkdilokat enekelve búcsúz-
tak a megszokott falaktól. — Nemeth 
Ilona IV. o. növendek szép bucsu 
Oeszédet intézett hozzájuk. Ma, va-
sárnap a Maria kongregáció külön 
ünnepség keretében búcsúzik az in 
tézet távozó 26 növendékétől. A bu 
csubeszédet Kovács Anna mondja. A 
rűsor keretében előadják a „Szeretet 
áldozata" c. színművet. Az énekkar 
íltal előadandó bucsuéneket P^pp 
Anna IV. é növendek szerezte. 

A tanítóképző intézet ifjúsága a 
•^UCSUÍÓ V. éves jelöltek részére májú 
20 án rendezi meg a város u.vonaLln 
ugyományos lampionos ballagását. A 
ampionos menet este 8 órakor indul 
iz intézet udvaráról. A Kaszárnya-ulcán 
es a Gyöngyös menten, Tóth Antii dr. 
igazgató lakásához vonul. Itt rövid 
í'uc ubeszéd és szerenád után az in:er-
nátus megkerülésével a Várkörön ke-

ról-szájra adva a felkelés hirét. Pave 
tiis Ede polg. isk- tanár riadóztatta a 
51. sz. Esterházy öugeserkészeket éí 
egyben megnyerte az Erdődy házas 
pírt az f Ikelés ügyének. 

A fiatalság már az ághlvai ütkö 
zet napján tanácskozott. Elhatározták, 
hogy ők nem engedik a szomszédos 
falvakat, ahova annyi szeretel és em 
ték fűzi mindnyájakat. Amikor Páter 
Bónís Arkangyal, a hős ferencrend 
szerzetes másnap a városon kérésziül 
utazott, örömmel értesült arról, hogy 
Kőszigen már e^y jól megszervezett 
csapat vár az indulási parancsra. 1921 
au^uszlus 30-án délután 2 órakor el 
indult az első 33 főnyi csapat a 
hateba. 

A otthon maradi kőszegiek sem 
maiadtak tétlenül, ahogy esik tudták, 
támogatták a fiukat. Jambrits Lajos 
saját költségén két felkelőt: Kappel 
M-.háiyt és Geröly Józsefet állította a 
harcolók sorába. 

A felkelők és a kőszegiek közötti 
érintkezést az Esterházy-cserkészek 
tartották fenn. A fiatal cserkészek nem 
egyszer erős géppuskatüzben szálli-
ották ki a „tüzvonalba" az otthonról 
küldött lőszert, ruházatot és ennivalót. 

A kőszegiek tehát már az elsó 
mpokban részt vettek a harcokban, 
Pörgölénynél, Kirchschlagnál és Rép-

Kószegiek szerepe 
a nyugatmagyarországi felkelésben. 

1920-ban Trianonban feldarabol 
ták az ezeréves Ma^yaroiszag testét 

a -győzők" még regi szövetsége 
sünknek is juttattak belőle, az u. n. 
Burgenlandot, noha ilyen néven föld-
rajzilag határolt politikai terület soha 
sem létezett. Ezt a területei 1921-ben 
kiürítette a magyar kormány, hogy 
helyet adjon a megszálló csapatoknak 
amelyek Sopront, a leghűségesebb 
magyar várost is meg akariák szállni. 
De ekkor, mintha a földből nőttek 
volna ki, felkelő magyar szabadcsa-
patok várták őket Ágfalvánál és ala 
posan elverték rajtuk a port. Később 
a felkelés, melyet a lörlér,etiráswNyu 
gatmagyarországi felkelésnek" neve 
"tt el, mind nagyobb méretet öltöti. 
Nemcsak a határszéli, hanem a belső 
ország fiatalsága sietett a szabadcsa 
patok segítségére. Nekik köszönhet-
jük, hogy Sopron a mienk. 

Az alábiakban a kőszegi felkelők 
szereplését mondjuk el: 

Jambrds Lajos volt a polgármester 
amikor az ágfalvai ütközet hiréreKŐ 
»jeg város ifjai, akik közül többen 
% néhány hónapja vetették le a ka-
tonaruhát, mozgolódni kezdtek, száj 

Egyes szám ára 12 fillér 
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A kisemberek védelme Hissz ik, hogv ez a hniszáz 

Imiltio vagyondézsma a kormány 

A magyar politikai elet leg- rendelkezésére fog állani akkor 

nagyobb e s e m é n y e Darányi Kál-lis, ha kíméli — mint ahogy ki 

m á n miniszterelnök gyón beszé Imélni is kell - a kisegziszten 

deben bejelentett gazdasági prog-lciákat. Elsősorban azoknak k 

ram. A honvédség fejlesztésérc fltelcssége áldozni , a nemzet nagy 

egyeb, jórészt a falu érdekeit szol-lceljaira adakozni , akik ezt küny 

gó ló célokra a k o r m á n y a magyar nyen megtehetik. A világ minden 

nep áldozatkészségéhez fordult nllamaban érvényesül a terhe 

Hogy a nagy beruhá7ási preg- viselése terén a progresszivitá 

ram őt végrehajthassa, 600 mil l ió elve, s talán sokkal nagyobb mer 

vapyondézsmát kér. Ebből 350 tékben érvényesül, mint naíunk 
mill iót a vállalatok fizetnek, mtg Magyarországon. Ha egy nép 

2öO millió terhet a magánosok népek óriási versenyeben meg 

fognak viselni, akar állni, sőt tovább akar fej 

Az utóbbi időben a kisva-llódni, ez csak ugy történhetik 

gyonu polgárság köreben téveslha alkalmazkodik a kor követel 

hírek terjedlek el arról, hogy ezt menyeihez. A modern állam tö 

a reteget mennyiben fogja erin- rekvese az, hogy hatalmat és biz 

teni a vagyondézsma A kisva- tonságát a nep minél szélesebb 

gyo r u polgárságot a vagyondézs- rétegeire épitse A népi államok-

ma egyáltalán nem fogja érinteni korát él jük, mert a kemény ver 

mert azokat adóztatják meg, oki senyben csak az állam ál:hat meg 

nek 50.000 pengőncl nagyobb melynek répe érzi, hogy nem 

értekü vagyonuk van. Meg ezt csak ő van az allémért, hanem 

az 50 .000 pergőt is ugy szánr t az ál lam is érte. 

j ak , hogy az egész vagyon érté Darányi Ká lmán mélységesen 

kéből először levonjak az összes átérzi ezeknek a nagy alapelvek 

terhel et s csak ha ezek levonása nek az igazságát, s minden tet 

után is megmarad az 50.000 Pitével és lépésével annak a jobb 

tiszta vagyon, akkor kell vagyon- nagyobb és boldogabb Magyar-

dézsmát fizetni. országnak az alapjait munka i ja 

A magyar kormány igen fon- amely felé minden magyar szive 

tosnak tartja, hogy ez érdekeltek [áhítozva fordul, 

tisztában legyenek a vagyon-

dézsma kivetésének ezzel a ren I Erek a sorok, amelyek Dirány 

delkezésével. Ez a rendelkezés Kálmán ertdnényes kormányzás; r 

egyenes folytatása annak a n a g v - k a , n a k . m á r voltak szedve, miko' 
- ai _i, Darányi kormány váratlanul lemondo! 

aranyu szociálpolitikának, amelyI ^ h e I y é t
y , T r e d y B é l á n a | f < A 

a Daranyi-kormany nem hosszú (Jj k0rmány már be is mutatkozott > 

működése alatt már olyan óriási képviselőházban. A kormány névsor? 

eredményeket hozott. Büszkenn következő: miriszterelnök Imrédy 

sorozzuk azok közé az eredtre B e l a . a k i egyúttal a kereskedelmi mi 

nyek közé agazdaadóssagok ujabb " , M f e r ' u ™ ! ve.eil. belflgymfclsztei 
J . . & IK-rfszieí-Fifcher Fenne, honvédelmi 

rendezeset, a telepitesek folyama niniszier Viiéz Ráz Jenő gyalogsági 
tának meggyorsítását, a mezogaz- a tomok, KU tuszminiszier gróf Telek 

dasági munkaval la lók öregségi éslPál, fölrrivelésügyi miniszter Szlra* 

rokkantsági biztosítását és mind-hyavszky Sándor. A regi kabinet! ő 

azokat a törvényeket és t ö r v é n v -
 , a ' ^ j uk a j : Kánya Kálmán. 

. t
 J . . Roményi-Schneher Lajos. Bornemisz; 

javaslatokat, amelyek a munka- Q é z a é s M i k e C 7 Ö d ö n H ó m a n B á | : n 

relkülrsegen óhajtanak segíteni. ,arcanélküli mmiszier lett 

vagy sürgős orvoslasra szoruló 

szociális egyenlőtlenséget akarnak 

megszűn t em 

Kevés miniszterelnöke volt az| l rP 

iTszagnuk, aki átérezte volna a 

kisemberek buját bajat. életük küz 

delmes voliat, mint éppen D^ ia 

nyi Ká lmán . Mint földmiveles-

A nyoicadik vonatpár 
élrtbe a hónapi n p : ó 

Kezdve a kősztg-— szombati é yi von 
OP. Több szíz u'as felkérésére l 
vasszal mtgtaitoti duiantuli menet 
er derltkezkien szólalt fel ez érdem-
>en Kősregi Józstf nyu;». rendőrk pi 

Ugyi miniszter hivatalból foglal-Mny Oly meggyőző érvekkel indokolta 

i ozolt a lalu kérdésével, meg ^ g annik a szükséget, hogy a d.I 

előtti 4 vonatpár melleit a délutáni 3 
/ona'pátnak szintén 4 menetre va'o 

a hosi küzdelmet, amelyet a leg- (elemelését, hogy az értekezlet mi-
ertekesebb magyar réteg folytat Liszteriáis vezelőj- felkérte annak rög-
« megélhetés biztosításáért, csa- őni irásbafoglalásara, melyet ő illeie 
Iadjanak fenntartásáéit. Mint mi- <*« helytn előterjeszteni kész. - E< 
niszlerelnökrek me? ,abb módja a ' s ^ S y í í 
\an, hogy nnndrzt megvalósítsa. á l ó diákokrak, tisztviselőknek, mun 

amit ezen a vonalon szükséges-lnAsoknak, kóiházlátogaióknak és 0 
nek s a nemzet jövője s z e m p o n t - délben utazóknak is a gyorsabb hiza-

jabol elengedhetetlennek tart .ló iU,As,> A vasút szempontjából előnyös, 

szánd 'kainak csak nz orszác nenz n e r t a ny° , c a d l k
 vonatpár uj csat. szana.Katnak csaK az ország pénz | a k 0 z á 8 0 k £ t ,C8Z k<nye imessebbe és 

ügyi teljesitokepessege vet hatart negsiünl*ti az esti vonat túlzsúfolt 

amellyel számolnia kell, ha nem ságát. Most már a kőszeg—szombat 

akarja megsemmisíteni azokat azlueiji vasul közlekedése annyira töké-

igen jelentős gazdasagi eredmé- e , e 8 é s , T , i n í , t ; n k , , kielégiiő, hogy nem 

nyékei, ame.yné, a nemreg el- ^ ^ ^ t r t S l ? X l 

h tngzot t pénzügyminiszteri expoze c t , k é 8 Ö h b jnd.tassék ugy Szombat 

beszámolt. helyen, mint Kőszegen is. 

A kőszegi postahivatalban is lelie 
kongresszusi emlekbeiyegblokkot 

kapni. 
M íjus hó 16 án forgalomba keiül 

nek az eucharisztirus postabélyeg 
dokkok. Igen nrgy érdeklődés elő 
reg a pos a áliai az euch uiszti<u 

1 ongresszussal kapcsolatban kiboc^á 
tat dó emlékbélyegbloVkot. E művész* 
kiállítású 7 értékből álló. nyolc szinber 
előállított bélyegblokk az eucharisztiár 
kivül öt magyar szent és egy magya 
x ldoggá avatott képét ábrázolja 
e;zel mintegy a magyar szentek ga'é 
riáját ismerteti sztrte n világon, t 
kongresszusi bélyegblokk ezért nem 
csak a bélyeggyűjtők között örvem 
nagy keresletnek, hanem számos elő 
jegyzés érkezik a m. kir. postához 
azok részéről is, akik ezt kongress.-u 
emlékként vagy ajándékozás céljaira 
szánják. A m. kir. posta lehetőv 
kívánja tenni, hogy az emlékbélyeg 
blokkot azok is megvásárolhassák 
akik az előjegyeztelést elmulasztottá* 
s ezért a vidéki kincstári postahiva 
lalait is ellátja megfe'elő készlettel 
hogy elkerülje az esetleges tolongás* 
a bélyegblokkot már a korgresszu* 
előtt, május hő 16 án forgalomba bo-
csátja. Ezenkívül a felek kifejezett kí-
vánságára a nem kincstári postahiva 
talok is beszerzik a bélyegblokkot. A 
emlékbélyegblokkok, vagy annak egyei 
bélyegei május hó 16 lói bár rely 
leve'pos'ai küldemény bermtn esitéséi 
felhasználhatók, sőt a posta iniczke 
de tt olyan iranyban is. hegy a posta-
hivatal* k a bé yegeket a közönség 
kivánsaga szerint bélyegezzék le. 

B lyeggyüj'ő szempontból rnigy 
elmíőségii a postának az az elh:sii 
rozása, hogy nz el datlaru' m. rad 
"é'ycgblokkokat a fo galomból v^ló 
(isonással ey\id.-jirlt g megsemmi^iti 

A tarlón VPIÓ baromfinevelés 
jelentősége. 

Nagyon kevesen vannak g 'zdáuík 
w.özül, awik gondolkodna!', volna valah; 
azon, hogyan lehelne az araiás 
cséplés alkalmával a fődre huüoii 
»ibonamagvakar ért kesiteni. Pcdg 
iá n;eggondoliuk azt, hogy ilyen mó 
don évenként k?>. 5000 v>gon gabo-
na ag megy veszendőbe, bizony ér 
demes volna vele foglalkozni. Ezei 
nennyisé^nek egyrészt megmenthet 
nénk, akkor, ha gazdáink intezivebber 
ogialkoznának a baromfitenyésztéssel 

Nem elég az, hogy i'yenkor néhány 
KoUósa'ji c>i^é! ncv-lünk, mert e 
nagyon kev«.-s jövedelmet ad. haner 
nagyobb tömegű csibének a nevel -
sével kellene ekkor foglalkoznunk. E2 

könnyen megoldható, hiszen ; 
ölmivelésüeyi minisztérium felügyeled 

és irán)i'.ása melletl rnüködő Biromfi 
kellelő Központban, m» ly Kapcsváror 

vátosháza epüietéhen van, korlát'ar 
mennyiségben lehet nemesiteti napos 
iibéket beszerezni és eztket a csibéket 

úgyszólván minden takarmányköltség 
nélkül nevelhetjük fel a tarlókon. A 
n poscsibék árát jumusi hónapban, 
.hát akkor amidőn a tarlón nevelendő 
sibékre tényleg szükség is v^n, d b. 

ként 15 filletts árban állapította meg 
föld i ivelésügyi minisztérium. Egy 

másik előnye is van annak, ha a 
Baio-rfikeltető Központból szerezzük 
be csibéinket, nevezetesen az, ho^y 
zen csibék egyöntttüek, egysz< rrc 
ehet azokat piacra, vinni s i^y e^y 
ezerre nagyobb összeget kaphatunk 
értük, melytt más korolyabh kiad 1 
unk fedezésére is fordíthatunk. 

A csibe neveiésre és beszerzéséit 
vonatkozólag postai érdeklődes est»én 
elvilágositást készséggel nyújt a Bt-
romfikeltető Köipont, Kaposvár Város 
háza, ahol a csibékét előjegyezni lehet. 

Pont: 
melyért érdemes részt venni 
a jótekonycélu m. kir. állami 
sorsjáték húzásán . . . 

mert egy egész sorsjegy 
ára csak 3 P, fél sorsjegy 
ped-g 150 P. lyen olcsó 
borsjtgy nincs. 

rnert nverernényei 40.000 P 
20 000 P, 10.000 P, kétszer 
5000 P, négyszer 2 500 P, 
hatszor 2000 P, húszszor 
1000 P, összesen 18.729 
nyeremény. 

mert húzása már a közel-
jövőben : junius 3-án ese-
dékes, tehát az eredményt 
a közeljövőben élvezheti. 

Kőszeget is 
bekapcsolják 
becs—balatoni müutba ? 

Vas vármegyének már régi kíván-
sága, hogy a megépítendő hécs bala-
toni műutba Szombathelyt és Kős7e-
ijet is kapcsolják be. Ebben az ügyben 
a hel ekjén kü'döttseg járt Bud ipes-
tvn viléz Szűcs István dr. főispán 
vezetésével. A küldöttségben vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester is részt 
vett és az urkérdéssel kapcsolatban 
Kőszeg 1 ivánságainak adott hangot. 

A küldöttség nevében Ujváry Ede 
szombathelyi polgármester a kereske-
delmi áilamiiUár, szombathelyi ország-
yüiési képviselő és Algyai Hubert 

Pal dr. közlekedésügyi államtitkár 
.-lőtt ad'a tlő a kérelmet, hogy a 
Béc—Bak.ton kCzd müutba Sopron-
Kőszeg—S/ ombathely — Körmend és 
Ziiae ;erszeg váiosokat is kspcso'ják 
be. Az államtitkárok megértéssel hall-
gaiták az előterjesztéseket és egybt-
hingzóón kijelentették, hogy a 

maguk részéről is fontosnak tart-
ják a sopron- keszthelyi balatoni 
útnak Kőszegen és Szombathelyen 
keresztül való mielőbbi megépítését. 

'elhívták Freufeld Ferencet, a szom-
bathelyi állarépiiészeti hivatal főnö-
dét, hogy készitse el a megépítendő 
útvonal vasmegyei részének terveit és 
költségvetését. Hasonló megbízási 
adtak Sopion- es Zalamegyének is. 
Részletesen megtargyallák a r-zükségos 
ed zet előteremtésének kérdését is e 
ckintetben azonban egyelőre csak 
szmék és ötletek merültek fel, dön-

tést nem hoztik. 

Egyelőre elmarad a 
Széchenyi Szövetség 

ünnepélye 
Megírtuk, hogy a Kőszegi Szé-

henyi Szövetség a Soproni Széchenyi 
Szövetség g,l karöltve ina délu'.án mű 
oros ünnepélyt akart lendezni, ame-

lyen Gacs János d'. a soproni Szent 
nre kollégium igazgatója és Dorozs-

nay János, a neves meseiró is fel-
éptek volna. A Kőszegi Széchenyi 
Szövetseg már széleskörű prop3gdndá'. 
cj ett ki az ünnepély sikere éidtké-

ben, azonban váratlanul közbejött 
ikadályok miatt az ünnepélyt el kellett 
halasztania Előreláthatólag május 
végén vagy junius elején rendezik 
meg. 

Vásároljunk a most megnyílt Berzlánovich Testvérek fűszer- és csemegekereskedésében a Főiéren! 



• mm 

1938. május 15. Kőszeg és Vidéke 8 

júliusra elkeszül a Strucc-szálló 
Ismeretesek azok a nehézségek, 

a m e l y e k akkor merültek fel, amikor v 
Suucc-siálló bérlő nélkül maradt. — 
Már-már ugy látszott, hogy Kőszeg 
a n y a r a l ó és üdülő város a nyárr; 
elveszti nagybefogedó képességű szál 
l^ját. — Felmerült ugyan több terv 
amelyek a szálló-kérdés megoldását 
célozták, de ezek mind nehézségekbe 
ütköztek. A problémát egy csapásr; 
megoldotta a Hangya : megvette az 
épületet és azonnal hozzákezdett az 
átépítéshez. 

A szálló épület terve a kőszegi 
Hangya mult vasárnapi közgyűlésén 
került teljes egészében nyilvánosságra 
A földszinten a Hingya üzletei kapnak 
helyet, valamint az üveg-étterem és 
két vendégszoba. Az emeleten a mo 
dern igényeknek megfelelő szállót ren 
dezik be 21 szobával. A hátsó föld 
szinti épületekre emeletet húznak é 
igy módot találnak arra, hogy külön 
diák és turista szállót állítsanak fel. 
Az üzlethelyiségek május végére, a 
szálloda álépitesi munkálatai juliusm 
készülnek el. 

A Hangya közgyűlésén a szálló-
ügyön kivül még több érdekes ügyel 
tárgyaltak meg. A közgyűlés irán fd 
tűnő nagy volt az érdeklődés. 80 UÍ 
taggal gyarapodott a taglétszám. 

Itt emiitjük meg, hogy a H^ngy? 
40 éves fennállásának junius 23-án 
tartandó budapesti ünnepségén a kő-
szegi Hangya is képviselteti magát 
tagjaival. A felutazni szándékozók ré 
szére féláru utazási kedvezményt biz-
tosítanak. 

A m. kir. államvasutak 
állomásfőnöksége 

közli az trdekkeltekkel, hogy a köz 
szolgálati alkalmazottak és nyugdíjasod 
családi pótlekot, illetve nevelési járu 
leköt élvező gyermekei arcképes iga 
zolványainak érvényesítése az 1938. 
é\i nyári évnegyedre május hó 16 át 
megkezdődik. — A tényleges állami 
alkalmazottak, valamint a katonasáp 
és csendőrség érvényesítési kimuiatá 
sához a központi illetmény hivatal, 
illetve az illetékes katonai, vagy csen 
dőrségi gazdasági hivatal által kiálli 
lott és hivatalos bélyegzővel ellátott 
térítési szelvényt, továbbá az igarol 
ványonkén'.i 2 pengő térítési összegnek 
a szombathelyi üzletvezetőség címért 
és 12090 számú csekkszámlájára tör 
lént befizetését igazoló csekkelismer-
vényt ketl mellékelni. 

A nyugdíjas, volt állami alkalma-
zóiak az érvényesítéshez szükséges 
nyomtatványt a nyugd jszámfejtő h va 
táltól, vagy az illetékes központi illet 
ményhivatallól kérik s ugyancsak a 
2 pengő térítési összeg befizeiesé 
Igazoló csekkelismervényt es a téii'es 
szelvényt beküldik a szombathelyi 
üzletvezetőséghez. 

A nem állami közalkalmazottak 
gyermekeinek családi pótlék fo lyó i 
tását a hivatali felsőbbség igazolja A 
nem állami nyugdijasok gyermekének 
családi pótlékát vagy nevelési jáiulé 
kát a nyugellátást számfejtő hivatal 
igazolja. 

Térítési illeték elmér, a nem álla-
mi közalkalmazottak és nyugdíjasok 
4 pengőt fizetnek be a szombathelyi 
üzletvezetőség 12090 számú csekk 
számlájára és az elismervényt a beid 
ványhoz csatolják. 

Ha a gyermekek részére uj iga-
zolványt kell kiállítani, akkor a fent 
felsorolt 2 pengő, illetve 4 pengő? 
összegekhez még 2 pengőt kell be 
fizetni. 

Minden csekkbt fizetési lap hát-
oldalán a befizetett összegek rendel-
tetését ki kell tüntetni. — Postabélye-
geket térítési, vagy kiállítási illetév 
cimén nem fogad el az üzletvezetőség. 

H Í R E K 
Az időjárás 

ugyancsak furcsán viselkedett a leg-
utóbbi hónapokbon: jó memoriáju öre-
gek állítják, ilyenre nem igen volt példa. 
Már mint arra, hogy márciusban job-
ban nekitüvaszodott, mint például má/us 
elején. Nem is beszélve az áprilisról, 
amely igazi áprilisi tréfát járatott az 
emberekkel: első napján olyan vérbeli 
tavaszi hónapnak mutatta magát, hogy 
csak ugy olvadozott a tavaszvárók 
szive . . . De aztán : nemcsak a felöl 
tök gallérjai kellett feltűrni, de szégyen 
ide, szegyen oda, újra elő kellett venni 
a nyugdíjba helyezett télikabátokat is 
Jobb nem is visszagondolni rá. Lényeg 
ez: május von és az időjósok egyön-
tetűen azt jelentik, hogy napról napra 
melegebb lesz . .. 

Kemenes Illés dr. kir. főigazgató 
a héten szokásos látogatását végezt» 
a reálnevelő intézetben és a bencé: 
gimnáziumban. Csütörtökön utazott e 
Kőszegről. 

I sko la l á toga tás . E hó 6 án dr 
Kőszegfalvi Fiótis, tanügyi főtanácsos 
és tanulmányi felügyelő meglátogaft; 
a helybeli kereskedő-tanonciskolát 
Meghallgatta az összes tantárgyakba!, 
a tanulók feleleteit, felülvizsgálta ai 
írásbelieket, ellenőrizte az igazgató' 
ügykezelést és a látottak és tapasz 
tailak felett teljes elismerését nyilvá 
nitotta Pavetils Ede igazgatónak. — 
Ez az isko'a itt a határszélen — 
mondá — a kereskedelmi szakisme 
retek terjesztésével jó munkát, fontos 
missziót végez. A tanulmányi felfigyel/1 

nemcsak a tanártestület oktató n un 
kajáiól nyilatkozott elismerőleg, hanen 
Kőszeg sz.'ib. kir. megyei városiól is. 
amely áldozatoktól sem riad vissz 
hogy leendő kereskedőinek ktpzéseiő 
goidc skodjék. 

Az e lemisták e l sőá ldozása . A 
katolikus elemi fiu- és leányiskola elsf 
szent a dózói ma, vasárnap reggel a 
8 órai szent mise alatt járulnak a 
Legrr eltóságosabbhoz. Utána a f<u! 
i „missziós" rendház ebéalőjebtn — 
\ leányok pedig a zárda tornateimé 
ben szcreletiepgelin vesznek részi. 
Ugyanaznap a kettős szentevnek meg 
ünneplésére mindkét elemi iskola nft 
vendékei d . u . 3 órai kezdettel a zátd> 
dísztermében euchaiisznkus r. ü^oros 
délutánt rerde2ntk. amelyen az ünnepi 
beszédet Székely László dr. püspÖKi 
tanácsos, plébános mondja. Az ünne-
pélyre ezen uton is meghívja a szü'ő 
iet és azétd klődA<ke:az igazgalósag 

A kőszeg i esperes! kerület 
kat. tan í tó i köre csütörtökön tartj 
tavaszi közgyűlését Nigygtncsen. A 
közgyűlés előtt a templomtéren a hivek 
számara eucharisztikus ünnepségei 
tartanak. 

Sághy Elek dr. egyházmegyei 
segédtanfelügyelő, aki kőszegi sz?r 
mazásu, nagyon érdekes körülmények 
Között helyettesíti egyik paptársát 
Kiss Gyula amerikai magyar lelkészt, 
iki a szombathelyi epyházmegye köte 
lékébe tartozik. Az amerikai lelki 
pásztor ugyanis hazakészül az eucha 
iisztikus kongresszusra. Helyettesítésé-
vel Sághy Elek dr.-t bízták meg. A 
fiatal segédtanfelügyelő húsvét után 
<i is utazott Amerikába és — mini 
már Kőszegre is hire érkezeit — sze-
rencsésen megérkezel állomáshelyére, 
Tretonba, ahol közel két hónapig fog 
tartózkodni. 

Névmagyaros í tás . Strenn János 
honv. szakaszvezető belügyminiszteri 
engedélyei családi nevét „Solymos" ra 
változtatta. 

Bormérés. Jó vörös és fehér 
bort mér 70 fillérért özv . S imon 
J á nosné Kirá ly ut 27. sz. alatt. 

- ^ l ^ s s z o n y v a g y o n a — ^ S X ^ T 

Kcma fo t hoz , h a g o n d o s a n 

kezelik. Egyetlen feltéiei: 0!\ cn 

s z a p p a n t haszná l jon , mely ala-

posan es k ímé le tesen tisztit 
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H U T T E R M O V S Z A P P A N 
ragyogo feherre mos 

Budapest i d i ákok k i rándu lása 
Kőszegre. A budapesti Werbőcz* 
Gimnázium 35 növendéke Kerekgyártó 
Árpád tanügyi főtanácsos, igazgató 
vezetésével a hét elején két napos 
kirándulást telt Kőszegre. A diákok 
megtekintették a város nevezetességei' 
és kirádultak Lékára. Szerdán utaztak 
vissza a fővárosba. 

Térzene. A városi fúvós 
zenekar 1938. évi május hó 15-iki 
térzene műsora: 1. Kamarad A : Szi. 
Borbála, tüzér induló. 2. Suppte : 
Könnyű lovasság, nyitány. 3 Tróján: 
Tavaszi hangok, keringő. 4. Magyar 
d 'lok. 5. Ruszinkó: Papirkatonák 
díszszemléje. 6. Komzák : A 94 esek 
indulója. — Térzene kezdete délelőtt 
1130 órakor. Vezényel Kováts Ferenc 
őrnagy. . . . 

A bencés g imná z i um torr.a 
v i z sgá j a a mult heten a rossz idő-
járás miatt ei lett halasztva, s igy 
<edvezö időjárás esetén ma, vasárnap 
délután Vi4 órakor lesz megtartva 
A tornavizsga műsora a következő : 
I . Felvonulás, Himnusz, 2. Szabad 
gyakorlatok (I—VIII o.), 3. I. csoport 
koilat gyakorlatai (ezüstjelvényes vá-
logatottak), 4. Botgyakorlatok (VII — 
VIII. o. válogatottak), 5. Talajtorna 
(valogalot'ak), 6 II. csoport szertornája 
(vas, bronz jelvényesek nyújtó, korlát 
ó gyakorlatai). 7. Sportköri gyakor 
latok: I — 11 o. játékos stafétá', gerely 
dobás, diszkoszvetés, rudugrás, vivás, 
távgyaloglás 4 0 metereii (III—IV o.) 
VI , VII., VIII. o. 5x80 m es staféta 
verseny, 8 I. csoport szerugrásai (vá-
logatottak), 9. Társasgyakoilatok (V— 
VI o. válogatottak), 10. I. csoport 
nyújtó gyakorlatai (ezüstjelvényes vá 
ogatottak) 11. Jutalmazások. His:el;-
gy, 12 Tisztelgő elvonulás. 

Hol a bo l dogság mos tanában , ? 

Ott, ahol pénz és vagyon van ! Nag' 
vagyonhoz juthat könnyű szerrel, h 
rés?t vesz a m. kir. á!lamsorsjáte!> 
legközelebbi, junius 3 i húzásán, aho 
kisorsolásra kerül főnyereményként 
40.000— P és még *o>í kisebb, na-
gyobb nyeremény. 

Albrecht főherceg esküvője 

A Színházi É'et munkatársa és foto-
riportere gyfnyörü beszámolót adnak 
a pannonhalmai hercegi esküvőről. 
Szenzác ósan érdekes képek és igen 
érdekes szöveg elevenili meg Albrecht 
főhercegnek és Bocskay Katalinnak 
\i esküvőjét. Bemutatja a Színházi 
Élet azokat az epizódistákat, akiknek 
a mostani újdonságukban volt sikerük. 
Kedves cikk számol be a Ferencváros 
futballcsapatának látogatásáról <> 
Nemzeti Színházban. Ezeken kivül 
rengeteg cikk, novella, divat rovat, 
kotta, szines gyereklap van még a 
Színházi É'etben. Kip^ató Róth Jenő 
könyvkereskedésében. 

Bormérét. Május 15 tői, 
vasárnaptól kezdve jó vörös bort mér 
Özv. Scheck Gyu l áné Pallis-utca 

Kel lemes meglepetést szerzet' 
hiveinek ismét a Nikottx az uj cso-
magolású. kitűnő minőségű Nikotex-
Syrrphoniával. ízben, illatban és árbar 
felveszi ez a máris nagy közkedvel* 
ségnek örvendő cigaretta sok drígáu 
külföldi gyártmánnyal is a versenyt 
Gratulálunk az igazan csinos uj kön 
íöahöz és kívánjuk, ho^y minél töbl 
uj hivet szerezzen — „aiig drágábt 
— sokkal jobb" Nikotex-Symphonianal 

A „Kőszegi ált . Temetkezés 
Segélyegyesület" 2 elhalt tagja utár 
a 208 és 209 számú szelvényekn 
físedekes segélydijak beszedésére 193É 
évi május i5-én d. u. l/i2 órako; 
pénztári órát tatt. — Uj tagok 7,4 
óra utáni időben felvétetnek. 

.Vadász " ka land . — Szerencsét 
kimenetelű baleset történt az elmúl 
csütörtökön az esti órákban, a szom 
Oathelyi országúton. Vadász Lajos, £ 
Hangya ttxtil-üzletének vezetője „szá-
radott* 8—10 km-es tempóban haza 
felé. — Egyszerre csak feltűnt előtte 
egy fuvaros kocsi (nem auló) melye 
minden áron be akjri hozni. Mir majd 
nem sikerült a terve, amikor észté 
vette, hogy mögötte nagy sebesser 
közeledik egy másik kocsi két elever 
óerőtől húzva. Pillanat századrészt 
alatt határozni kellett, hogy mitéví 
'egyen. S a szerencse őneki kedvezett 
Éppen felemelkedett az ülésről, hogy 
szabályos fejesugrással keressen me 
nedéket az utmenti árok lágy vizében 
amikor az egyik ló ugylátszik felis 
merve a kritikus helyzetet, háfulró 
nyomatékot adott ebbeli szándékának 
A kocsis pedig teljes gázzal keresztü 
hajtott az uj motorkerékpáron. Vadász 
Lajost számosan üdvözölték ezalka 
lomból, hogy sérülés nélkül „úszta* 
neg a dolgot. 

* Szabóhegyen 
minden vasár- és ünnepnap 

J C o r v á t h j R n t a l 

cigányzenekarának 
z e n é j e a legjobb é > leg-

kellemesebb szórakozást 

nyú j t j a a vendégeknek . 

Anyakönyv i hírek az elmúlt 
hé t rő l : Szü'etések: Csánits András 
— D.rcsar Mária: fia, Inre József— 
Szimcsik Teréz: fiúgyermek, valamint 
e^y törvénytelen leánygyermek szü-
letett. Háza>ság: Krötzl József Miller 
Annával, Czeglédi KUoly Prisznyák 
Ilonával, Dárdák Alfonz Frühwiri 
Máriávil, Btkos Gyula Biuer Annává' 
kötött hazassagot. H.dá'ozás e *éten 
nem vol'. 

s Tánc az E l l l e - k á v é 
házban m inden szerdán és 
szombaton . Be lépőd í j és ruhatár 
nincs. 

ü 

I 
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Köszee és Vidéke 
1918. május 13. 

A szegedi ünnepi j á tékok iráni 
idd évben városunkban is nagyobb 

deklidÍS mutatkozik. M ir a tavalyi 
/ben is sokan jelentkeztek, akik meg 
erették volna tekinteni az ünnep, 
tékokat, mert az előző évben Kö-
tegről számosan vettek részi" azokon 
s a legnagyobb elismeréssel nyilat-
óztak a szeg-di ünn.pi játékokról. A 
ivalyi évben mint emlékezetes a ii lé 
es vonat ind tásn elmarad , mert Kó-
zegről ugyan vo t megfelelő számú 
elentkező, azonban más váiosokbó 
elentkeztek aránylag nagyon kevesen 
Remélhetőleg az idei ev?en más va 
osokban is nagyobb lesz az érdek-
ődés igy feltétlenül megy majd filléres 
;onat az alfö d' n.agy metropo iába 
aogy s ép nyári éjszakán elvezhesse 
i kőszegi érdeklődd közönség nagy-
szabású szabadtéri elő. d isokat. Akiket 
ez a szabadtéri előadás érdekel, for 
dúljanak a városháza 21. sz. szobájá-
ban az idegenforgalmi hivatal vezet V 
jéhez, ahol bőveob felvilágosítás 
nyerhető. 

Árverési h irdetmény. A m. kir. 
'endőrség kőszegi kapitánysága hiva-
ali helyiségében (15 sz. szoba) folyó 
ívi má j us hó 23-án d. u. 3 órakor 
nyilvános árverést tart, melyen küiöm 
3Öző tárgyak adatnak el. A vételárt 
is az árverési Összeg 3.6% át kitevő 
lletéket a megvett tárgy azonnali át 
vétele mellett egyidejűleg le kel! 
fizetni. 

dr. VASTAQH ZOLTÁN s. k. 
m. kir. rendőrkapitány 
a kapitányság vezetője. 

„Zsidókérdés Magyarországon" 
:immel gróf Károlyi 1 nre szenzációs 
könyvet adott ki, mely egyben válasz 
Stern Samu pesti zsidó hitközségi el 
nök pár hettel megjelent röpiratára. 
Ehhez az izzóan aktuális társadalmi 
gazdasági és politikai kérdéshez szó! 
hozza gróf Karolyi lmte, aki megdöb-
bentő igazságokra mu'at rá az őlep 
lezetlen őszintesegével. Ezt az irási 
el kell olvasni mind.n kereszténynek 
és mind.n zsidónak Kipható Róni i 
Frigyes könyvnyomdájában, ára 1 P. 

AdornánygyQjtők visszaélései 
a rendőrség nevével A rendőrség 
tudomásáia jutott, hogy egyes budi 
pesti, adománygyűjtési engedéllyel ren 
delkezö egyenek,'a rendőrkapitányságra 
hivatkozással, — sőt ugy tüntetve fel, 
mintha a rendőrségről küldettek volna 
k'. — gyűjtöttek jótékony stb. célra 
adományokat. A rendőrkapitányság fel 
hivja a közönség figyelmét, hogy a 
rendőikapitanyság nevében, vagy a 
rendőrségre hivatkozva senki sem jo 
gosult, — az visszaélés, — miért is 
iiy esetekről a legközelebbi rendőr 
értesítendő s ily egyének a rendőrség-
nek áladandók ! 

jRz álom. 
Jótékony, lágykezü anyóka az álom. 
Nyugalmat keresek nála 
S mindig megtalálom. 
Érzések zajongó viharából 
Rajongó lelkem zsibongó mámorából 
Rózsaszín emléket csinálva 
Elaltat. 

Megcsendül néha, néma éjszakákon 
Sok dallam zsongó, 
Lágy varázszenéje : 
Belemaródik fájón és szorongón 
Az emberi szív kellős közepébe 
Néha csak halkan, néha zúgva, rázva 
Rózsaszín emlékű képeket csinálva 
Elaltat. 

És akkor álmodom 1 

Reggel tűnődöm furcsa álmokon — 
Mik voltak — évek, percek, órák ? 
Mennyi volt álom? Mennyi volt valóság? 

T. O. 

Bormérés. J5 vörös bori 

aér Kappel Samu Sziget u. 7 sz. 

alatt. 

Tavaszi felöltök., btír 
ury raglánok, női tavaszi kabát,»k 
sőköp?nyek nagy v lasztékban k:p 

fi uók Zerthofer Rezső luhaáruhá/á-
^an. Vegy isztitás, kelmef-stés, gallér 
ísziitás a legszebb kivitelben. 

HIVATALOS ROVAT. 
Közh'rré teszem, hogy a varos a 

u'ajdanát képező Mex :kó f^ldeke: 
193S. októbor l-lől 1914. évi szept. 
10 ig, egymása án követkeró hit esz 

ndőre bérbeadja. Felhivom mind 
z">kat. akik bérföldit 'gényelnek, f 
vi május hó 17 tői 31 ig a városi 

oénztárban jelentkezzenek. 

Közhirré teszem, hjgy a város 
u'ajdonát képező R^itanger föidekei 
1938. évi október hó 1 tői 1914. évi 
zep'.ember 30 ig egymásu'án követ-

e z ő h u esztend5re bérbeadja. Fel-
hívó n mindazokat, akik földet igé 
tyehek, hagy május 17-től 31 ig a 
-árosi p^nz.árban jelentkizzen:k. 

Felhivom a nagyközönség, de 
<ülönösen a gazdaközönség figyelmét 
arra, hogy a cserebogár irtása köte 
lező és az irtás elmulasztása a gazdik 
eszéről kihágást képez. A cserebogár 

irtásnak legegyszerűbb módja a rajzá 
uk idejében va'ó összeszedésük és 

elpusztitásuk mielőtt tojásaikat lerakták 
volna. Hogy minél eredményesebb 
legyen a cserebogár irtása, kilogram-
monként 6 fillér mérsékelt díjazásban 
részesülnek azok, akik az összeszedett 
cserebogarakat a hatóságnak megsem-
misítés céljából beszolgáltatják A Í 
összegyűjtött cserebogarakat napon 
ként délelőtt 9—11 óráig veszik át a 
városmajorban. A cserebogarakat 
zsákba gyűjtve kell átadni. A csere 
bogarakat a reggeli órákban kel! 
összeszedni, mert akkor még nem 
tudnak röpülni. Arra is felhivom b 
cserebogáiszedők figyelmét, hogy e 
kártékony állat leginkább az erdők 
szélén és a gyümölcsösödben található 
nagyobb tö negben 

Kőszeg városához tartozó Kő 
szegfalván sertésorbánc betegség meg 
állapítván a 100.000—19,32. sz. F. M 
r. 484—505 § ai alapján a követke-
zőket rendelem el: 1. Azokat az ud 
varokat, melyekben sertésorbáncban 
való elhullás vagy megbetegedés tör 
tént, zárlat alá helyezem, ugy szinten 
zárlat alá helyezem a fenti udvarokkal 
szomszédos udvarokat is. 2. A zárlat 
alá helyezett udvarokból sertésekei 
elszállítani, elhajtani, vagy ezen udva-
rokba uj sertéseket beállítani hatósa^i 
engedély nélkül nem szabad. 3. A 
lezárt udvarokból sertéseket elszálli 
tani csak levágásra szabad s ehhez 
hatósági engedély kell. 4. A lezárt 
udvarokba herélöknek, miskárolóknak, 
sertéskereskedőknek bemenni tilos, a 
lezárt helyekről távozók közül azok 
kik a sertésekkel érintkeztek, távozás 
előtt lábbelijüket, ruházatukat, kezükéi 
megtisziitani kötelesek. 5. A lezárt 
udvarokban a sertés1 rágya külön gyüj 
tendő és szántóföldön alászánlandó, 
vagy kupacokban jól megfüllesztendó 
6. Sertésorbáncban vagy annak gya 
nujában elhullott állat hulláját a dög-
téren megkell semmisíteni és minden 
elhullást és uj ibb megbetegedést 
azonnal be kell jelenteni. Felhivom a 
közönséget a fenti rendelkezések 
szigoiu betartására annál is inkább, 
mert az ellene vétők megfelelő módon 
meg lesznek büntetve. Végül figyel 
meztetem a lakósságot, hogy a betegség 
ellen oltásokkal sikeresen lehet vé 
dekezni. 

Közhirré teszem, ho;y f évi 
rájus hó 18 án délelőtt 10 és 12 ora 
eözött kemény tűzifa váltható a városi 
>enziárbm. Mindizok válthatnak tűzi 
1 , aki c arra elöjegyeitek. A tűzifa 

;i, dts nercsak a jelíett napon, hanem 
toy(atóia:;osan az utána következő 
npokon is történik és felhivom Í 
öiönség figyelmet, hogy a részére 
nrgállapilott tüzifamennyiséget utána 
:övetkezó napokon is ép ugy nng 
<apja, mint a kiad is első napján 
ellát ne tegye ki magát egy esetleges 
olongásnak. A lüzifa csak készpénz 
lleneben váltható. 

Közh'rré teszem, hogy azon fuva 
•osok, akik ilietményfi fuvarozásra 
elentkeztek, f. évi május hó i8 án az 
íletményfa utalványokat az erdMiiva-
ilban átvehetik és a jegyzőkönyvet 
iláirhaiják. 

Közhirré teszem, hogy a himlő 
ileni oltásokat elrendelem és p^dig 

iz 1 évesek f hó 22-én, az ujraoltan-
dók (10 évesek) f hó 29 én oltatnak 
:e a városmajor tűzoltó őrhelyiségé-
ien d. u. 3—4 óra között. A : oltás 
<ötelező. Indokolatlan elmaradás kihá 
/ást képez, mdy büntetést von "-aga 
ul*n. Az oltás ingyenes. 

Felhivom az adazó közönséget, 
hogy a már esedékessé vált adótarto 
fásukat f. év május 16-án fizessék be. 
nert ellenkező esetben a legszigorúbb 
/égrehajtás lesz ellenük elrendelve. 

vitéz dr . Nagy Miklós 
polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Tudomásul vétel végett közöljük 

testületünk érdekelt tagjaival, hogy az 
Ip »riestületek Országos Központja a 
Hévizi gyó^ytelep csoportbeosztását, 
a hideg időjárás miatt egy héttel el 
halasztotta, e szerint az I. csoport 
május 16-án, a II. junius 6 án, III 
junius 27-én, IV. juüu3 18-án, V. 
augusztus 8 án, VI. Ru4usz us 29 én 
és a VII. csoport szeptember 19 én 
<ezdődik. Ennek megfelelőleg a jelent 
<ezési határidő is egy-egy héttel meg 
hosszabt ittatott. 

Ismetelten felkérjük testületünk 

tagjait. ho;y az ipaiosság aggkori 

ellátása targyában, Szombathelyen az 

partesiület székháza közgyűlési terme-

Oin f. iió 22 en d.e. 10 orrkor tartandó 

vármegyei nagygyűlésen minél szá 

nosabban szíveskedjenek megjelenni 

Ipartestület i e lnökség. 

Tisztelettel értesítem a n. é 
közönséget, hogy a Bil 
haz kerthelyiségében levő 

teke pályát 
szakszerű munkával ujjá 
alakíttattam, és ma, vasár-
nap bocsájto n m. t. ven-
dégei n rendelkezésére. A 
tekepálya naponkint lefog 
lalható társaságok részére. 
Szíves pártfogást kér 

B r a d e r János vendéglős 
Ház i a s s zonyok i — Nem kerül 

pénzbe, mégis a legjobb tésztarecep 
feket megkapja, ha még ma kéri a Dr 
OETKER féle világhírű fényképes re 
cep'könyvet, melyet bárkinek ingven 
megküld a gyár: Dr. Oetker A. Bu 
dapest, VIII. Conti u. 25. 

Bútorozott szoba 
egy vagy kettő személynek, kiadó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

S P O i í T 

Újra győzött a KSE. 
KSE—Szen tgo t thá rd 4 : 1 ( 2 : 0 ) 

Ai u óbbi időben újra siker kiséri 
i KS£ szereplését, sajnos azonban, 
io^y ez már nem sokat segít a hely-
eten, mert a kőszegi csapat legjobb 
s íben a harmadik helyet érheti el, 
••mi pedtg a második osztályban 
semmit sem jelent. 

Mult vasárnap a szen'gott'iárdi 
„yűttest látta vendégül a KSE. Az 
sös idő elknére is szép számú közön-

ség nézte végig a mérkőzést, amely 
nindvégig érdekes küzdelmet nyújtott. 

A kőszegiek már a mérkőzés első 
aerceitől kezdve nagy fölényre tettek 
;zert és meg is szerezték Molnár 
góljával a vezetést. A fölény tovább 
ártott, de ujabb gól, csak a 25 perc-
ben esett, Kántor fejelte a hálóba a 
abdát. 

A második félidőben unalmas 
nezőnyjáték alakult ki. A KSE csatá-
ok nagyon sok kiabáló helyzetet ki-

hagytak, mig végre Molnár 11 esből 
negszerezte a harmadik KSE gólt. Rá 

percre a szentgotthárdiak is szóhoz 
utottak és Fórján révén szépítettek 
íz eredményen. A végeredményt Kántor 
Ulitotta be. A biró jól vezette a mér-
kőzést. 

A szombathelyi alosztályban a 
CVSE 27 pontjával' ugy látszik vég-
érvényesen megszerezte a vezető he-
•yet. bár a ZTE csak 14 mérkőzést 
látszott. A KSE a Hdadás után 18 
oonttal a negyed k helyen áll. 

Ágytoll-peheiy 
kelengyék pensiok, szállodák 
részére intézeti párnákhoz higié-
nikusán kezelve olcsó árban. 
Fehér fosztott 1 1 b a t o 11 a t 
ki lónk int 3#— pengőér t , egy 
jobb minőséget P 3 50 ért szál il 
5 kg s csomagokban, bérmentve 
utánvétellei 

fl namzetkSzi vásáron tekintse meg árubemutatóm 

Rosner Gyula ágytollűzeme 
Kiskunfé legyháza . 

Bútorüzlet 
t e l j e s kiárusítása! 
Több mint 50 éve fennálló Rasenstingl 
Jikab cég bútorüzlete megszűnik. A 
raktáron lenö összes bu orokat, háló-
és ebéd:ő-berendezéseket, sezlonokat, 
vitrineket, könyvszekrényeket, csillá-
ro'.ai.villanvtesteker, kézikocsikat, napel-
lenzőt minden elfogadható áron kiárusít. 

Chernel-emlékmű mellett 678 • ö ! e s 

S c h r a n z -féle 

szőlő és gyümölcsös 
a Waisbecker Jenő u. 2. sz ügyvédi 
irdodában május 22 én vasárnap d e. 
'/,11 órakor eladásra kerül. 
^ w w w w w w v w w ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

A városi ret melletti 
kismezőn fekvő 

1 0 5 0 [ > ö l n y i r é t szabad 

kézből azonnal eladó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban. 

— Nyomatatott Rónai Frigyesnél Kőszegen. — 
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