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Gömbös—Dollfuss 
Nyugatmagyarország. 

Kismartonban, az elcsatolt Nyu-
gatmagyarország tartományi fővárosá 
ban na^y politikai népgyűlés volt ké' 
hete. Az elcsatolt terület minden közsé 
géből különvonatok és autóbuszok 
szállították a sokaságot a parádés 
népgyűlésre. 

Dollfuss osztrák kancellár szegé-
lyes megjelenése és nagy politika 
beszéde tette nevezetessé a népgyűlés 
s a beszéd szomorú szenzációja min 
ket magyarokat illetőleg az volt, hogy 
a kancellár nyilatkozott Nyugatmagyar 
o r s z á g r ó l , illetőleg eme magyar terület 
j ö v e n d ó j é r ő t ő l táplált szándékáról 
Vallott. Szint vallott. Eddig a keresz-
tényszocialisták jobb belátásában 
tisztább emelkedettebb felfogásában 
biztunk. Tisztában voltunk vele, hogy 
a szociáldemokraták rég megcsúfoltak 
valamikor hirdetett azt a felfogásukat, 
hogy nekik nem az országhatárok 
szabnak irányt. Leszámoltunk vele, 
hogy a nagynémetek egyesülési és ter-
jeszkedési vágya nem ismer korlátokat, 
bár nem felejtettük el Hitlernek azt ; 
kijelentését, a nyugatmagyarországi kér 
dést még nyílt problémának tekinti, 
talán ugy is ez késztette Dolifusst és 
keresztényszociálistákat arra, hogy 
eddigi álláspontjukat feladják és pozi 
dójukat azzal igyekezzenek erősíteni, 
hogv a nyugatmagyarországi kérdés-
ben is határozott állást foglaljanak 

Kijelentette a káncellár, hogy 
semmiféle politikai tekintet, barátság, 
gazdasági kapcsolat nem vezethet arra, 
hogy Burgenlandnak Ausztriához való 
tartozását megingassa. Nem tud el 
képzelni olyan fordulatot, mely vita 
tárgyává tehetné az Ausztriához csatolt 
terület visszaengedését. Burgenlandot 
Ausztria elszakíthatatlan, fontos és 
végleges alkotásának tekinti. 

Ezeket a kijelentéseket Dollfuss 
részéről tudomásul kell venni. De mi 
magyarok soha nem fogunk lemondani 
s reméljük, hogy a mult vasárnapi 
nagyjelentőségű Gömbös—Dollfuss ta-
lálkozón e tekintetben is történt kö 
zeledés. 

Gömbös Gyula vasárnap és hétfőn 
Bécsben volt, hogy személyes látoga 
tásával és tárgyalásával is előmozdítsa 
a gazdasági közeledést és együtt-
működést. A miniszterelnök ugy nyi-
latkozott visszatérve nagyfontosságú 
és önként vállalt küldetéséből, hogy 
utja eredményével tökéletesen megvan 
elégedve. 

Gazdasági, reálpolitikai kérdések-
ről volt szó az osztrák államférfiak 
és a miniszterelnök között. Gtzdasági 
terményeink feleslegelnek keresett és 
talált piacot a miniszterelnök Ausztriá 
ban és á közbenjárás eredménye való-
színűleg nemcsak az exportlehetősé-
gek biztosításában, hanem a termény 
árak kedvező emelkedésében is meg-
találja jutalmát. A magyar miniszter 
elnök és az osztrák kancellár tárgyaltak 

a Fertő egy részének lecsapolásáról 
a hegyeshalo ni fő vasúti vonal telje 
villanyositásáról és a bécs —budapesti 
műút ausztriai részének tökélete: ki-
építéséről is. 

A gazdasági közeledés kitűnően 
indul. Nekünk itt a határszélen két-
szeresen biztató és Méretes jelenség 
Sőt talán nagyobb fejlemények, erő 
teljesebb összefogások is támadhatnak 
a megindult törekvésekből. 

Nincs Magyararszágon ma egyetlen 
ember,-ki meg ne volna győződve 
mélységesen arról, hogy minél szoro 
sabb gazdasági kabcsolatok keletkez-
nek a két szomszédos állam közöt», 
annál áldásosabb lesz az mindkettőre. 
Megtanított rá bennünk a viszontagság 
és nyomorúság. 

Csak az a szerencsétlen földrész 
amit ma „Burgenlandénak neveznek, 
ne állana közöttünk sötét válaszfalként 
Vtennyire ki tudnának nyílni a sziveink 
egymás irányában. Csak ezt a határ-
sávot ne hasítottak volna ki testünk-
ből, hogy ördögi praktikával odaadják 
annak a testvérnek, m-lyek igy ter 
mészete« ellenséggé tettek bennünket 
s talán örökre megbontották közöttünk 
a régebbi jó viszonyt. Ma ez a szo 
moru terület ncm volna közöttünk, 
minden könnyebben menne és Trianon 
óta már régen megfordult volna a 
szelek járása a Duna medencéjében 

Kincs István — 
pápai prelátus. 

A szombathelyi egyházmegyét nagy 
kitüntetés érte: XI. Pius pápa Mikes 
János gróf megyéspüspök előterjesz-
tésére Kincs István apátplébánost ér-
demei elismeréséül pápai prelátussá 
nevezte ki. 

A kinevezés híradásunk kapcsán 
osztatlan örömet kelt nemcsak a ki 
tüntett szűkebb pátriájában, Kőszegen 
hanem az egész egyházmegyében, mely 
nek Kincs István egyik legkitűnőbb 
papja és egyik legnagyobb tekintélye. 
De az öröm túlszárnyalja az egyház 
megyét is, mert az ország katolikus 
irói társadalmát is nagy öröm érte a 
kitüntetéssel és örvendezik a megszállt 
Nyugatmagyarország is, mely ezt az 
izig-vérig magyar kincset termelte ki 
az egyház és a magyar haza számára. 

Azt a nagy és fáradtságos mun-
kát, melynek gyümölcsét Kincs István 
kőszegi hivei már most élvezik és 
amelyet valóban még csak az utódok 
fognak élvezni, jutalmazta meg a leg-
magasabb egyházi hatóság: Róma. A 
magas kitüntetés, mellyel a méltósá 
sjos cim jár, Kincs Istvánban egyaránt 
jutalmazta a hivők szeretett plébáno-
sát, aki híveinek megalapította azok 
autónómikus szervezetét, azt gazdaggá, 
és oly hatalmassá tette, hogy ma a 
kőszegi kat. hitközség aránylag a leg-
gazdagabb hitközségi szervezet az egész 
országban. De jutalmazta a kitüntetés 
a kat. Írótársadalom egyik vezéralak-
át, aki példájával tündökölve mutatja 
mint kell egy papnak egyházát, hazá-
ját és hivőit szeretni. 

Kincs István pápai prelátusnak 
egyik legjellemzőbb, de legszebb vo-
nása is, hogy kerüli az ünneplést, ő 
a munka embere, és kereken elzár 
kózik az ünneplés elől akkor, amikor 
annak központjába éppen ő kerül. Ez 
az oka annak, hogy a kitüntetést is 
csak a legszerényebb keretek közt 
adta át szombaton este a megyéspüs 
pök, aki titkáiával jött délután fél 6 
órakor. Az autójából kiszálló megyés 
püspököt a hitközség tanácsa :élén 
Náhrer Mátyás ny. polg. isk. felügyelő 
igazgató, a hitközség elnöke fogadta 
és köszöntötte, majd a hitközség ta-
nácsával az apátplépános lakásába 
vonultak, ahol a megyéspüspök mély-
értelmü meleg szavak kíséretében adta 
át a pápai prelaturát és ruházta fel 
Kincs Istvánt a legmagasabb helyről 
érkezett pápai kitüntetéssel. — Ezután 
Náhrer Mátyás keresetlen szavakkal 
üdvözölte az uj méltóságos urat és 
tolmácsolta a hitközség és az összes 
kat. egyesületek hódolatát. — Kincs 
István a tőle megszokott szerénység-
gel válaszolt és meghatottan köszönte 
meg a kitüntetést. Az üdvözlések után 
a megyéspüspök kedvesen elbeszél-
getett Kincs Istvánnal és a hitközségi 
tanácstagokkal, majd visszatért Szo n-
bathelyre, mig Kincs István az ünnep-
líivel a Kat. Körbe vonult, ahol a 
Kör tagjai nagy számban jelentek meg 
és meleg óvációban részesítették Kincs 
Istvánt, a Kör egyházi elnökét. A Kör 
tagjainak nevében itt egyébként Frey-
berger Jenő dr. tiszti főügyész a Kör 
alelnöke mondott köszöntő beszédet, 
melyet ugyancsak kedves hangon kö-
szönt meg a kitüntetett. 

• 

Kincs István 1867. dec. 20-án 
született Felsőőrön. Gimnáziumi tanul-
mányait Szombathelyen végezte a pre 
montrei gimnáziumban, majd a szóm-
bathelyi szemináriumban végezte el a 
hittudományi főiskolát, mely után Hi-
dassy Kornél püspök 1801 ben pappá 
szentelte. Az ifjú pap először Vas-
szentmihályra kerül káplánnak, majd 
ugyanilyen minőségben Nagyszentmi-
hályon tűnik fel 3 év múlva, de 18J5 • 
4en már Kőszegre kerül káplánnak, 
akit Major János prépost plébános 
halála után alig 32 éves korában Kő-
szegen plébánossá választanak nagy 
lelkesedéssel. Mint ifjú plébános nagy 
energiával és fáradhatatlan buzgalom 
mai fogott hozzá nehéz feladatához: 
hivei lelkének műveléséhez. Misézik, 
prédikál, gy6ntat a lelkipásztor, az 
elemi iskolákban tanit és megismerteti 
magát már a kis gyermekekkel is, 
nincsen egyesület, melynek hazafias 
és kulturális mozgalmaiban alaposan 
<i ne venné a részét, az iskolánkivüli 
ifjakat legényegyletbe tömöríti es ál-
andóan foglalkozik az ifjúsággal. A 
elnőttek a Kat. Körben találkoznak a 
plébánosukkal, s amikor munkáját el 
végezte és visszavonul szerényen be-
rendezett plébániájába, tollat vett a 
rezébe és r agy w » 'rásával örökr? 
halhatatlanná teu< nevét. Munkájának 
eredményeképpen a szent Domonkos 
zárdában tanítónőképző létesül, mely-

nek első igazgatója Kincs István, aki 
e minőségben két évtizeden keresztül 
fáradozott és dolgozott. Közben 1906-
lan a kisemberek támogatására meg-
alapítja a Hitelszövetkezetet, mely ma 
a válságos időben is, amikor a vidéki 
pénzintézetek egymásután fuzionálnak 
felszámolnak, csődöt mondanak, egyik 
legvirágzóbb vidéki pénzintézet. Sok-
oldalú munkásságát ismerték el akkor 
amikor aránylag fiatalon, 42 éves ko-
rában István Vilmos püspök előterjesz-
tésére I. Ferenc József Kincs Istvánt 
apáttá nevezte ki. 

Ha Kincs Istvánt, mint papot 
akarjuk jellemezni, elmondhatjuk róla. 
hojy híveinek szeretett pásztora, aki 
ismeri övéit. A különböző egyleteken 
<eresztül érintkezik minden hívőjével, 
de lakásában is mindenkit felkeres, 
hogy személyesen ismerje meg min-
denkinek ügyes-bajos dolgát. Egész 
délelőttjét szobájában tölti, ahol egy-
másnak adják a kilincset a bajbajutott 
emberek, akik segítségért mennek 
plébánosukhoz. Fanttikus szeretettel 
azon fáradozik, hogy hivei gyülekeze-
tét, a hitközséget felvirágoztassa. Ha-
talmas tőkét gyűjtött össze mir a 
háború előtt, mely vagyont a nagy 
háború tönkretett. És Kincs István 
nem vesztette el a kedvét: amikor 
megérezte kiváló pénzérzékével, hogjy 
a pénz stabil ismét sürgősen a gyűj-
téshez fogott: különböző alapokban, 
melyek az ő nagyszerű financiális 
kapacitását dicsérik, ismét hatalmat 
összeget gyűjtött össze: ha majd nyil-
vánosságra kerül, akkor fog csodál-
kozni a nagyközönség, hogy Kincs 
István különféle kulturális és szociális 
célokra mennyi pénzt gyűjtött. Mfot 
pap valóban krisztusi szegénységberf 
él: takarékosságra nevel és tanit és 
ebben maga a jó pap jár elől pél-
dájával. 

Politikai téren rendithetetlen hive 
a keresztény irányzatnak. De nemcsak 
a kerületben, hanem országos viszony-
latban is elismert tekintély a politiká-
ban Kincs István. A hazáját igazán 
szerető magyar ember bontakozik ki 
Kincsből akkor, amikor a politikába 
nemzeti kérdés vegyül. Okos kézzel 
nyul ehhez a kényes témához is és 
mindizok, akik lassún tk tartották 
Kincsnek magyarosító politikáját,' va-
lamint azon kormánytényezők is, me-
lyek viszont a nemzetiségi elvet az 
iskolákban oly mértékben akarták 
Kőszegen bevezetni, mint amilyen 
mértékben az más nemzetiségi vidéken 
ta'ái indokolt is, belátták, hogy egye-
dül csak az ő nemzetiségi politikája 
igazságos és hatásos. Nem tévesztette 
el sohasem szem elől, hogy hivei 
közül sok a németnyelvű, miért is 
azok istentiszteleteit megtartotta, bár 
hivei már mindannyian beszélnek ma-
gyarul, ami kizárólag Kincs Istvánnak 
köszönhető. A legválságosabb napokat 
élte át Kőszeg akkor, amikor szóba-
került esetleges elcsatolása is a vá-
rosnak: a sok fejvesztett emberrel 
szemben valóban Kincs István alakja 
magaslott ki, aki magyar szivére hall-
gatva hamarosan döniötta t l a kér-
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dést. És példái rrutatott ez a magyar 
ember akkor is, amikor annyian és 
annyian szédüllek meg és gyáva mó-
don éltették a kommunizmust: kereken 
szembeszállott a nemzetgyalázó hor 
dával. amiért börtönbe vetették. 

És mikor ez a harcokban agyon 
farasztott ember hazakerül és azt hi 
szik róla, hogy pihen, akkor kezdi el 
írói n üködései. Talán ez mégis pi 
henes szamára mert csak pihenteim* 
és minden gordiól mentes lélek tud 
oly ragyogó tisztán, oly napsütése^ 
melegségben bánni a magyar nyelvvel 
mint Kincs István. Szereti, ismeri az 
ifjúságot: ifjúsági színdarabjai és re 
gényei valóban o'yan olvasmányok és 
annyira könnyen szinrehoíható n fivek 
melyek kedvelt olvasmányai nen csak 
az ifjúságnak, hanem a felnőtteknek 
is. Nagyobb regényeiben a magyar 
gazda józanságát es okosságát jel 
Jemzi, mint nála senki jobban, pellen-
gérre állítja a levitézlett zsemrit, aki 
nem bír gazdálkodni és szomorúan 
igazságos képet festi az oktalan ele 1 
következményeinek. Művei könnyen 
olvashatok Csupa sziv, csupa dert 
minden sora, akar novella az, akár 
naptarban megjelent elbeszélés, akái 
•rdekfes2itő regeny. 

És ha haboigatják ezt a kitüne 
írót munkájaban es valami gazdasagi 
dologgal kopogtat be, mindenkinek 
mindig nyitva álló szobajaba, akkor 
bontakozik ki Kir.cs Istvánban a feá.i* 
gondolkozású bankember, aki tiszta 
ban van a nemzet es világgazdaság 
irinden jelenségével. Alkotasai a leg 
nehezebb \ Iszony ok között letesültek, 
fi azonban fenntartja azokat, meit ke 
ryeret ad, megelhetést biztosit sok 
hívőjének es mert csak hívei vagyonát 
akarja gazdagítani. Gazdasagi polni 
kájaban az alapelvet a takarekobsagoi 
mindenben keresztülviszi. Mikor fi 
gyelmeztetett ó már arra, hogy ne nya 
raljunk kültöldön, ne vegyünk külföldi 
arut, es amikor meg javaban folyt a2 
észneiküli grundolas az egész vonalon 
és amikor mtg az volt a jelszó, hogy 
csak fejlCdni, épülni, ha nindjau 
adófcsagra is, akkor kéményén figyel 
meztelen C mar írásban, szóval, * 
város es megye parlamentjében arra. 

bogy a tajíatekossag szemtlőtt tévesz 

Üstnek szigorú böjtje lesz. l^aza lett. 

De csak az ismeri igazán Kincs 
Istvánt, aki már talalkozott vele e 
vtjlajaban, ahol magyaros vendégsze-
retettel fogadja az ó kedves vendegeit, 
akik nem győznek ilyenkor betelni 
ennek a sziv embernek derűjével 
soha nem sértő trélalkodásával, eredeti 
clceivel. S ahogy vendegével még a< 
utolso falaijat rs megosztja, épper. 
ugy pazarolja ilyenkor kedvét,'jóságát 
napsütéses lelkének minden mosolygós 
gondolatat. Minden kis adoma, amit 
ilyenkor elmond pompázik, a szótá-
rakban ugyan meg nem található, de 
harmatos ude és friss kijelentéseitől, 
melyeket n.ohan nyel és élvez a ven-
dég. S szívesen hallgatja vendégét is, 
meit ot minden érdekli, és ha valami 
küiör.öbkeppen megtetszik neki, akkor 
azt ttijegyzi magának. Akárhányszot 
igy ráismertünk egy-egy sikerült tár 
cajaban azokra az eseményekre, me 
lytk n.int köieleti furcsaságok kerültek 
etbeszeiesre vrllajában. 

tz t a híveit, hazaját és egyházát 
szerető magyar főpapot érte a tegnapi 
napon igen magas kitüntetés. S nem 
Jog kitérni tudnr uszttlóinek gratulá 
croju elöl barmiképpen kerüli is azt. 

Ha ő ezen üdvözléseknek nem is 
Oiventl, Örvendenek azonban ezen 
mederelemeit elismerésnek azok, akik 
az 0 puritán egyenes jellemét és mun-
kásságát ismerik és arra kérjük, hogy 
meg sokáig legyen Kincs István pre 
latus híveinek buzgó lelkipásztora, 
vaiosanak jólétéért dolgozó atyja és a 
társadalomnak vezetője. 

Ad multos annos Dr. F. E. 

A MANSz működésé. 
A MANSz 1633. julius 10-én tar-

tota közgyűlését. 
A lemondott elnök és a kórház-

ban tartózkodó alelnök hiányában a 
titkár vezette le a közgyűlést. 

Bertalan Erzsébet titkár sajnálat-
tal jelentette, hogy chernelházi Chernel 
Istvánné korára és gyakori távollétén 
való tekintettel «z elnökségről lemond 
Javasolja, hogy egyelőre az elnöki 
tisztséget hagyják betöltetlenül. A 
résztvevők az indítványt elfogadták 
Majd referált a Mansz működéséről 
Habár az egyesület működését csak 
1932. április vegén kezdte meg, elé^ 
sokoldalú tevékenységet fejtett ki, kü-
lönösen a jubileumi ünntpségekkel 
v apcsolatban. 

Szept. 7 én Csiky Jánosné orszá 
gos elnök, Meszlelényi Járosni szom-
bathelyi elnök kíséretében rendkivül 
éidekes és érlekes gyűlést rendezett 

A városban uleak szerint beosztva 
2—2 hölgy végezte a környezettanul-
mányokat. Alapos munkájuk révén 
könnyebben nyilvántarthatták, a sze 
gényeket, tehát könnyítettek az ínség 
ikció lebonyolításán. 

Az uj dolgok díjtalan megvarrása 
pedig lehetővé tette a .nagyobbmérvű 
ruhaanyag vásári, st. É célra a tőkét 
a zárda, a szt. Benedek-rend, Wald 
mayer Károly és az egyes tagok bő 
kezüsége szolgáltatta. A segelyezet 
főként a csecsemőkre és 1—5 évei 
korban le\ő gyermekekre terjedt ki 
miután e korban levő gyermekek fel 
iuhá2asáiól sen miféle egyesület nen 
gondoskodik. 

A kicsik hathatósabb anyagi és 
gyógy- es tápszerrel való tamogatá 
sata 1932. dec. 2 i gyűlésen eleire 
hozta a Stefánia szövetséget, mely 
agilis tlnÖknCjével Pétery Belánévai 
az elen, a Mansz tagok odaadó mun 
kássága révén s a város vezetőinek 
megértő támogatásával létrehozott e^y 
mintaterendezesü vedőintézelet, melyet 
f. hó 16 án adnak at rendeltetésének 

Varrógépet is beszereztek, hogy 
áldozatkész tagjai a barakkban ren 
dezett varródélutánokon minél t ö lb 
rnhát tudjanak feldolgozni a rászorul-
taknak. A varródelntanok még a nyái 
folyamán sem szünetelnek, hogy a 
a szegény emberek keservesen meg-
szerzett fillérei csakis anyagbeszer-
zése fordittasanak. 

A magyar dal ápolására Grémen 
Ilona tanárnő többször rendezett dal-
estéket a barakkban. 

A közgyűlésen a résztvevők el-
határozták, hogy a magyar ipar hat-
hatósabb pártoiasa céljából ugyneve 
zett fogadalmi ivet irnak és iratnak 
alá. Ez aláírási ivek már a közeljövő-
ben forgalomba kerülnek 

A nehéz gazdasági helyzetre való 
tekintettel a tagdijakat 50 t.-re szálli 
tották le. aki csak teheti, kéri a ve-
zetőség, hogy 1 P-vel járuljon a tag-
díjalaphoz.) 

A Mansz vezetősége kéri a város 
hazafias érzelmű, emberszerető kö-
zönségét, hogy e csekély tagdij lefi 
zetésevel segiisék elő a Mansz prog-
rammjának megvalósulását s fogadjak 
szívesen és megertően a taggyűjtéssel 
Önzetlenül fáradó hölgyeket. 

STiindenféle rovat 
Gömbös legutolsó felsőházi be 

szédeben mondja: „Egy nagy vágyam 
van, ezt a nemzetet ugy akarom szol-
gálni, hogy az utódok megbecsüljék 
emlékemet". 

* 

Ugyancsak Gömbös Gyula mondja 
tgyik legutolsó beszédeben: A kuruc 
es labanc mentalitás idejét multa. A 
magyar, ha meg akarja erősíteni nem 
zetkozi helyzetét, nem fogyaszthatja 

önmaga energiáit, nem pártoskodik 

tehát es nem keresi az ellentéteket a 

részletkétdesekben, hanem elfelejti a 

részletkülönbségeket, a nemzeti célok 

felé néz, még pedig ma már nem 

optimista szemüvegen keresztül, hanem 

a reálpolitikus szemével. 

Mennyit szidták Gömböst a ber 
iini utja miatt. Most nap-nap után 
megismerjük az eredményeket, 1 millió 
mázsa búzát t xpoitálhatunk, kukoricát 
e's gyümölcsöt. S ami még fontosabb, 
a négyhatalmi paktum aláirói között 
akik a mi létkérdésünk felett is dön-
tenek, Olaszország mellett még egy 
nagy baratra tét ünk szert. Ma a né-
metországi ut után s a jól sikerült 
Dollfuss találkozó után azok dicsérik 
legjobban, akik két hete a legtöbbet 

szidták! Be gyorsan forog ez a kerék 
• 

A tiszti üdülő juniusban itt nya-

raló vendégei közül 10-en juliusra 

itt maradtak, mint az üdülő vendégei, 

iovábbi 8-an pedig a városban vettek 

tel lakást. Rendkívül érdekes, beszedes 

es Örvendetes tény ez. 
* 

Még érdekesebb és ör vendetesebb, 

hogy többen is éideklődnek a Kősze 

gen nyaralók között a végleges lete 

iepedes lehetőségei felől. Házakat néz 

nek, komoly vásárlási szándékkal, Í 
más hasonló örvendetes tünetek is 

n egfigyeihetők. 
* 

Megnéztem a ma felavatásra ke-

rülő Stefania Szöveistg által kezde 

menyezett uj otíhonl. Szemem szám 

elállt, n it lehet fillérekből, S Z Í V Ó S mun 

kával és kitartással megvalósítani. 
* 

Ugyanakkor megnéztem a szegény-

hazakai is. Kőszeg büszke lehet sze 

genyhazaira, annyira tiszták és annyira 

helyesen van megoldva ez a kérdés 
• 

Azelőtt Kőszegen azt sem tudták 
mi a hoki. Most azt hiszem nemcsak 
en figyeltem meg, hanem sokan mások 
is. Mindenfelé az utcán a gyerekek 
nemcsak futballoznak, hanem saját 

gyártotta hokibotokkal vígan hokiznak. 
• 

Kőszegen összevásároljak a tibiz 
ket 12 fillérrel Viszik Bécsbe, mire 
odakerül, annyi költség terheli, hogy 
45 fillérbe kerül! 

Vasmegyében mindenfelé csökken 
a telefonelőfizetók száma. Kőszeg ki 
vétel, állandóan emelkedik. Helyes és 
örvendetes, de 100-nál vigyázzunk, 
megállni, m«rt különben drága szóra 

kozas lesz a telefon Kőszegen. 
• 

Vannak még vállalkozó szellemű 
fiatalemberek Kőszegen is. Kelemen 
Antal és társai adtak be egy kérelmet 
a varoshoz, amely ben többek között a 
következőket írják: „Mint kőszegi szü-
letésű és illetőségű, jelenleg munka 
nélküli iparossegédek, önhibánkon ki 
vül huzamosabb időn keresztül kereset 
nélkül állunk. Részben, hogy szüleink 
terhein könnyitsünk, részben, hogy 
esetleg jövőnket megalapozhassuk, el-
határoztuk, hogy külföldön próbáljuk 
meg szerencsénket. Ennek keresztül 
vitelét pedig ugy tervezzük, hogy épi 
tünk egy alkalmas hajót, mellyel Győr-
től kiindulva a Dunán a Fekete ten-
gerig, onnan a partmentén hajózva a 
földközi tengeren es az Atlanti Óceánon 
Angliáig hajózunk. Közben képeslípok 
eladásával akarjuk magunkat fenntar 
tani és ezzel hazánknak és városunk-
nak is hasznára lenni. Indulásunkat 
jövő év tavaszára tervezzük." A to 
vábbi sorokban kérnek hitelre fát, ami> 
ha keresetük lesz majd megfizetnek, 
öten vannak vér és dacszövetségben, 
akik mint ácsok, íme ily nagy fába 
akarj*., fejszéjüket belevágni. 

v. Sz. 

valódiság 
jele van bevésve. 

A S P I R I N - u U r t a i i 
\ is magukon ví-

selik valódisá-
guk jelét: az 
ismert B a y e r -
k e r e s z t e t . 

Meghűlés e lső 

jeleinél és fájdalmaknál 

ASPIR IN-TABLETTÁK 

Széchy Mária. 
Kaptuk a következő sorokat: 

Az egyenlő elbánás elve alapján 
arra kerem mélyen tisztelt Szerkesztő 
Urat, szíveskedjek alábbi sorokat b. 
lapjában k özzétenni: 

„A Kőszeg és Vidéke elmúlt .szá-
mában „Könyvismertetés" cimén dr. 
Barcza Leánder tollából egy közle-
mény jelent meg, amely Széchy Mariá-
ról szóló szerény munkámmal foglal-
kozik. Bevezetésében méltatja a hely-
történeti ismertetések jelentőségét, 
majd kitérvén munkám anyagára, el-
mondja észrevételeit, miközben kiemeli, 
hogy kőszegi ismertetőnek az összes 
felmerülő kerdésekre kell felelnie. El-
ismerem a támasztott követelmény 
jogosultságát. Igenis irtam volna Sz.M. 
halálának és eltemetésenek körülmé-
nyeiről, csekély hagyatékának felosz-
tásától, a ferencrendi szerzetesek jog-
igényltséről, nen különben az udvari 
kamara magatartásáról is, ha a magam 
elé tüzöit cél, a szűk tér és szereny 
anyagi viszonyaim megengedtek volna. 
A 40 oldalas munka túlméretezett 
költségvetésére még igy sem találom 
meg a megfelelő anyagi fedezetet. 
Mondhatom, helyszűke miatt sok er-
dekes és értékes anyagot kellett ki-
rostálnom s feláldoznom és ahhoz 
tartozott a felvetett kérdések anyaga 
is. Nagyon sajnálom ennélfogva, hogy 
igy a tisztelt cikkíró ur igényét nem 
tudtam kielégíteni. 

A mult szomorú tapasztalatain 
okulva, munkámat nem helyi, hanem 
országos viszonylatban kellett írnom. 
Címe nem Széchy Mária Kőszegen, 
— de igenis iparkodtam itteni életét 
és működését is főbb vonásokban a 
tisztelt olvasóközönség elé tárni. A 
hullámzó történelmi életre és nem a 
halállal kapcsolatos kérdésekre fordí-
tottam figyelmemet. És ezt az életet 
a maga tevékenységevei (hiszen csak 
3 évről van szó) a Széchy-probléma 
mai stádiumában -- azt hiszem — ki 
is merítettem. A többire majd más 
alkalommal — mihelyt időm engedi — 
térek ki egy-két újságcikk keretében. 

Széchy Máriáról írni, kényes fel-
adat. A különféle egymástól eltérő 
felfogások összeegyeztetése a nagy-
asszony életére és működésére vonat-
kozólag, azonkívül a hagyományokkal, 
mondákkal, költői vonásokkal átszőtt 
anyag feloolgozása nem kis feladat 
elé állítja az írót. 

íme csak a gyógyszertár kérdését 
érintem! Évszázadokon át a jelenig 
nemzedékről-nemzedékre szállt át az 
a felfogás s vélemény, hogy Sz. M. 
a jezsuiták gyógyszertárában dolgozott, 
készített orvosságokat s gyógyította 
betegeit. Ezeken a nyomokon haladt 
dr. Sz. E. jónevü iró erről szóló érte-
kezése is egy Berlinben magyar nyel-
ven megjelenő orvosi szaklapban, 
melyből én is bizonyos adatokat me-
rítettem, és kisül — amiről már ma-
gam is meggyőződtem, hogy csak 
tradíció. 

A jezsuiták gyógyszertárának ala-
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pjtási éve tehát 1743. E tény azonban 
nem zárjaki a feltevést, hogy a jezsui-
táknak már előbb is lehetett házi 
gyógyszertáruk, mert nemcsak ügy 
buzgó lelki atyák s tanárok, hanem 
hires orvosok is voltak, de az idők 
viszontagságának á ldozatává vált. E l 
ismerem, ezt bebizonyítani épp oly 
kevésbbé lehet, mint azt, hogy S z M. 
a várban lakott. 

Sztchy Mária halálozási napjára 
vonatkozólag mostanáig eltérők a 
vélemenyek. Chernel és Acsády pl. 
lt?79. évi julius hó 18 ára teszi, ujabt 
monográfiák julius 14-ére. Nagyon 
hílas vagyok mélyen tisztelt cikkiró 
urnák, hogy hiteles feljegyzésekből 
megállapíthatta, hogy elhalálozásának 
napja julius 16 ika. 

Általában köszönettel veszem cikk 
író ur felvetett megjegyzéseit, meri 
hozzájárulták az eszmek s vélemények 
tisztázásához; nekem pedig ez uton 
módot és alkalmat adtak, hogy az 
úgynevezett Széchy problémáról ismé-
telten nyilatkozhattam. 

Egyébként nyugodtan a nagyér 
demü olvasóközönség bírálatára s vé 
leményere bízom, hogy vájjon hely 
történelmi munkáimmal (Kőszeg ipara 
Trianon előtt és utána, Kősztg keres-
kedelme a múltban és jelenben, Jurisich 
Miklós a kőszegi hős, Nikolaus J., 
der gtosse Held unserer Stadt, fent-
idézett szerény munkámmal stb.) vé-
geztem-e építő, felvilágosító munkát. 

Midőn mélyen tisztelt Szerkesztő 
Urnák soraim szíves közzétételéért 
hálás köszönetet mondok, vagy ok kész 
híve Taucher Gusztáv. 

U lesebb vasúti menetárakat kérünk 
a nyaraló-varosnak. 

Inunk róla, hogy az olasz, jugoszláv, 
csehszlovák vasutak a tüidö vendé 
gtknek 50%- os menetdíj kedvezményi 
nyújtanak a visszautazásnál. Nalunl-
egy iüidönek sem adta meg a Mav. 
De miért ne lehetnénk kezdeményezők 
El kv.ll most ir.ditani annál is inkát b ezt 
az akciót, mtrt a Mav nál ugy is nagy 
a megértés ujabban ily problémákká, 
szemben. 

Vannak azután más kedvezmé-
nyek is. FI. Sopron városnak van 
nagy kedvezménye — és pedig aki 
Bükről Sopronba (40 km.) és vissza 
Bükre (+4U km.) utazik (tehát 80 km t) 
az csak 1*80 P-t fizet a jegyéit. 

Ha Szombathelyről ilyen módon 
Sopronba akarjak a forgalmat terelni 
akkor méltányos és igazságos, hogy 
Kőszeg felé is arányos nagyobb ked-
vezmenyt kérjünk. 

Trianon talán többet is vett el 
Kőszegtől mint Soprontól. Kőszeg is 
van s volt oly t ü város mint Sopron 

Adjanak tehát Kőszeg számara is 
legalább olyan kedvezményeket, mint 
amilyent már megadtak Sopronnak. 

Lövészverseny. 
A Kőszegi Polgári Lövészegylet 

abból az alkalomból, hogy a sport-
pályán a lőtér teljesen elkészült, vasár-
nap lövészversenyt rendezett, mely 
léggel fél 8 órakor keidtdött és 
megszakítás nélkül délután 6 óráig 
tartott. 

Wáchter Gyula gyáros, a Lövész-
egylet ügyvezető elnökének megnyitó 
Havai után megkezdődött a verseny, 
mely a következő eredménnyel vég 
ifidött: 

Egyéni versenyben: 1. Pekovits 
József, 2. Gács Miklós, 3. Schierhuber 
Lajos, 4 Weisz Helmuth, 5. bechtold 
Jakab, 7. Lepold Ernő, 7 Weisz En 
gelbeit, 8. Boda Jenő, 9. Ttffer Vil-
mos, iü. Ketcsmar István, 11. Nagy 
^roly, 12. Kappel Lajos, 13. Szak-
mary József, 14. Jikély Ariur, 15. Lan-
kovíis Ferenc, 16. Asztalos László, 

17. Boros Jenő, 18. Schvahofer János, 
19. Smedák Ferenc, és 20. Harkay 
László. 

A c*?patversenyben 1. helyezeti 
lett a városi tisztviselők csapata (tag 
jai: Kirchknopf Jenő, Lepold Ernő, 
Wilfinger Vilmos, Boda Jenő és Spindl-
bauer Ferenc) 207 egységgel, a II. a 
Hotis céllövőegylet 203, III. a Kőszegi 
önk. Tüzoltóegylet 198, IV. a Kőszeg-
falvi Polgári Lövészegylet 197, V. a 
Diana asztaltársaság 189, VI. a m. kir 
rendőrkapitányság, VII. a frontharco-
sok csapata 183, VIII. az Ágytetitő-gyár 
alkalmazottai, IX. a Levente egylet 
168, X. a Concoidiadalárda 162, XII 
Kőszegi Sport Egylet 160, XIII. Ev. 
Ifj. Egylet, 147, XIV. Kat. Legényegylet 
131 egyseggel. (Az első helyezettek a 
csapatversenyben minden valószínűség 
szerint a KSE úszói lettek volna, akik 
a délelőtti egyéni versenyen 227 pontot 
szedtek fssze. Pekovits különben is 
első helyezett lett. A délutáni startnál 
azonban elég nem helyesen nem en 
gedték indulni a csapatot azon a ci 
men, hogy kettő leventeköteles. Erre 
előbb kellett volna figyelmeztetni a 
benevezőket) 

Az egyéni versenynél az első 20 
helyezett értékes dijban részesült, a 
a csapatversenynél pedig az első há-
rom helyezett csfpat nyert dijat. 

A dijakat vitéz Nagy Miklós dr 
polgármesterhelyettes lelkesítő beszéd 
kíséretében nyújtotta át a győzteseknek 

H Í R E K 
Környei Mária művésznő varo 

sunkban nyaral és ma délelőtt a 10 
órai nagymisén effertóriumra betétként 
szólót énekel. 

Református istentisztelet lesz 
f. hó 23-án, vasárnap délelőtt lOkor, 
az ipartestület dísztermében. Prédikál 
dr. Rácz Béla lelkesz. 

Eljegyzés. Steininger Jenő gaz-
dasági akadémiai rk. tanár, eljegyezte 
magat Geiger Gyula számvizsgáló 
főtanácsos Editke leányával - Buda 
pesten. (Minden külön értesítés helyett. 

Kinevezés. A belügyminiszter 
Somogyi Isván kőszegi rendőrségi hi 
vatali főtisztet segédhivatali igazgatóvá 
nevezte ki. 

Gribács Lajos és Tanács Imre 
búcsúztatása . Mint már jelentettük, 
Gribács Lajos Máv. felügyelőt, a Máv. 
árvaház igazgatóját, felettes hatósága 
Budapestre helyezte át. Ugyancsak 
elnelyezték Kőszegről a tanítóképző 
intézetből Tanács Imre tanárt Győrbe, 
ahol a tanítónőképző intézetben tanit 
a jövő iskolai évben. E két köztiszte 
letnek és közszeretetnek örvendő tagját 
a kőszegi társadalomnak, akik kedvelt 
tagjai voltak a Kőszegi Kat. Körnek, 
búcsúztatták vasárnap este a Kat. Kör 
helyiségében. A búcsúztatón a Kör 
tagjai nagy számban jelentek meg. 
Kincs István apátplébános meleg sza 
vakban búcsúztatta a Kör tagjai ne 
nevében Gribács Lajost, Náhrer Má 
tyás polgári iskolai felügyelő-igazgató, 
a Kör világi elnöke pedig Tanács 
Imrét. Az ünnepeltek kedves szavakkal 
fogadták, hogy Kőszeget és a Kat. Köt 
tagjait mindenkor szivükbe zárják. A 
Kör tagjai kellemes hangulatban vol-
tak együtt a késő éjjeli órákig. 

Névváltoztatás. Tiszauer Ferenc 
kőszegi postaaltiszt a belügyminiszter 
engedélyével Tolnai ra, változtatta át 
családi nevét. 

Kinevezték az uj ják i apátot 
A Kollányi Ferenc dr. elhunytával 
megüresedett jáki apátságot .Etdődy 
kegyúri bemutató levele alapján a 
megyéspüspök Wenckheim Frigyes 
gróf hittanárral töltötte be. A nagykép 
zetségü pap szemben elődjével a jáki 
plébánosi állást is betölti és Jákon fog 
állandóan tartózkodni. 

Mert minden hölgy 
más-más illatot kedvel, 
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VIRÁG SZAPPAN 
az On kedvenc illatával 

A Ktszeg város testnevelési 
b izot tságának uj tagjai. A főispán 
most nevezte ki 4 évi időtartamra a 
Kőszeg városi testnevelési bizottság 
uj tagjait, Kincs István pápai prelátus 
apátplébános, dr. Tirtsch Gergely ev 
lelkész és vitéz Szabadváry Ferenc 
gyáros személyében. 

Az Erzsébet gyámoldában 
elhelyezett Országos Stefánia Anya és 
csicsemővedőintézet kőszegi fiókjának 
megnyitása julius 16 án délelőtt 11 
órakor lesz a városháza tanácstermé-
ben. A megnyitó gyűlés után a gyű-
lés résztvevői levonulnak az Erzsébet 
gyámoldába a védőimézet meglekinté 
sere. A Stefánia szövetség tagjait, 
valamint az érdeklődőket a megnyi-
tásán szívesen látja a vezetőség-

Támogassuk a Stefánia szö 
vétségét havi 20 f rel, hogy igy többi 
tejet, csecsemőkelengyét juttathassunk 
a szegény családoknak. Adományokat 
bármely üzlet elfogad s a vezetőség-
hez juttatja. 

Megnyílt A R óka l y uk 
A Hé t fo r r ásná l . Állandóan 
friss italok és hideg ételek kaphatók 
Szives pártfogást kér Sághy Gyula 

A Kat. Nőegylet mulatsága, 
mint minden évben, ez évben is kitű-
nően sikerült nemcsak erkölcsileg, 
hanem anyagilag is. A hatalmas és 
előkelő közönség, amelynek sorában 
ott láttuk Kőszeg város társadalmának 
minden rétegét, nagyszerűen elszóra 
kozott a szombathelyi katonazenekar 
hangjai mellett. Óriási forgalom volt 
a szerencse bazárnál, ahol mindenki 
megcsodálta a hölgyek fáradhatatlan 
ságát és szorgalmát. A bájos Jánky 
Erika magyar táncot lejtett olyan óriási 
sikerrel, hogy meg kellett ismételnie. 
Ugyanilyen rendkivüli sikerei voltak a 
kis Freiszmuth, valamint Molnár leány-
káknak is. A szépségversenyben az 
első dijat Jánki Erika, Maschl Irán, 
Asboth Gitta, a második dijat Pétery 
Mária, Szabó Marian, Mészáros Vilma, 
Kosztits Erzsi, Freiszmuth Kató és 
Freiszmuth Piroska nyerték el. A kitü 
nőén sikerült mulatság fáradhatatlan 
előkészítői a Kat. Nőegylet vezetői 
elsősorban özv. Pusch Károlyné és 
Ö2V. Dr. Kováts Istvánné nem dolgoz-
tak hiába, mert a felejthetetlenül szé-
pen sikerült mulatság ismét bebizonyí-
totta, hogy a Kat. Nőegylst nyári 
mulatsága egyike a kőszegi közönség 
legkedvesebb nyári szórakozásainak. 

Kertmegnyitás a Mu la tóban 
julius 23-án lesz tekeversennyel egybe-
kötve, melyen több értékes dij lesz 
kitűzve. 

A Kat. Nőegylet vezetősége 
ezúton mond köszönetet mindazoknak, 
akik adományukkal és munkájukkal 
vagy más tevékenységükkel hozzájá-
rultak a nőegyleti mulatság sikeréhez. 

A keresztény gazdaság i párt 
esztergomi nageyülésen, amelyen részt 
vettek Ernszt Sándor és Zichy János 
gróf is, revideálták szombathelyi állás-
foglalásukat és bejelentették, hogy a 
párt nem megy ellenzékbe, hanem 
továbbra is a jóindulatu várakozás 
álláspontján marad Gömbös Gyulával 
szemben. 

Kisgyűlés volt e héten, amelyen 
a kőszegi járás következő ügyeit in-
tézték el. Nemescsó és Pusztacsó 
hiába hirdetett pályázatot bábái állá-
sokra s ezért a községek ugy határoz-
tak, hogy saját költségükre képeztetnek 
ki bábát. A kisgyűlés e határozatot 
jóváhagyta. Perenye iskola tatarozási, 
valamint Nagygencs népház épitési 
határozatait jóváhagyta. Nagycsömöté-
nél a kisgyűlés nemhagyta jóvá a 
községbiró fizetésének leszállítását. 

A kőszegi sport egylet f. hó 
21-én este 9 órai kezdettel tartja évi 
rendes közgyűlését, amelyre tagjait 
ezúton hivja meg. 

KllUnö fehér cse-
m e g e b o r t mér Róth Sándor 
Várkör 16 szám alatt. 

A köz igazgatás i b izot tság is 
ülést tartott e héten, amelyen a gaz-
dasági főfelügyelő bejelentette, hogy 
a hűvös és esős időjárás juniusban a 
gabona érését erősen késleltette. Az 
őszi árpa le van már aratva, a rozsnak 
aratását legtöbb helyen megkezdték, a 
gabonatermés Vasmegyében jó köze-
pesnek Ígérkezik az őszi és tavaszi 
gabonában is. Érdekes volt a pénz-
ügyigazgató helyettes beszámolója, 
amely szerint az adók az idei évben 
lényegesen kedvezőbben folynak be 
és a folyó évi befizetés a mult évivel 
szemben 387.984 pengővel kedvezőbb. 

Tatay Sándor grafo lógus te-
kintettel a nagy érdeklődésre, kőszegi 
tartózkodását egy héttel meghosszab-
bítja. — Lakása változatlanul Chernel 
utca 14 

Társas au tóbuszk i r ándu l ás 
Sop r on-Kős zeg között julius 23-án 
lesz. — Az idegenforgalmi hivatal fel-
hívja az érdeklődőket, hogy akik ezen 
a kiránduláson részvenni óhajtanak, 
legkésőbb jul. 20-ig jelenkezzenek Róth 
Jenő könyvkereskedésében, vagy az 
Emericanumban. Útiköltség oda vissza 
3 p*ngő. Indulás Kőszegről reggel 7 
őri kor, érkt-és inan este 8 órakor. 



T 
4. Kőszeg és Vidéke 

1933. julius 16 

A strandfürdő büffé megnyílott 

A Függet len K isgazdapár t 
z á s z l ó bon t ó gyűlése Kőszegen — 

A parlamenti politikai pártok lázasan 
szervezkednek az országban. Ennek 
során jövő vasárnap, julius 6 án az 
„Országos Füg^etkn Kisgazda, Föld 
munkás és Polgári Agrárpárt" vagyis 
a „Nemzeti Ellenzék" rendezi meg a 
Mulató kertjében politikai népgyülését, 
me'yen az országoshirü pártvezerük, 
dr. Eckhardt Tibor ismerteti az or-
szág politikai és gazdtsági helyzetét 
— A gyűlésen felszólalnak még Láng 
Lénárd Gallasz Rudolf, dr. Né nethy 
Vilmos es dr. Rakovszky Tibor orsz. 
gyül. képviselők. — Bővebbet a hét-
főn megjelenő falragaszok nyújtanak. 

A Concordia da l á rda augusztus 
13—14 — 15 én háromnapos kirándu 
lást. tervez a Balaton környékére. 13-án 
Tapolca —Révfülöp—Bal ítonfüred, 14 
én délután hajóval átkelnek a Balato-
non Siófokra, c-ste visszajönnek Füredre, 
ahol mindkét éjszakát töltik. 15 én 
délelőtt Tihanyba rándulnak, ahonnan 
délután Vasváron keresztül éjjel ér-
keznek vissza Kőszegre. — Az autó 
buszon még 8—10 résztvevő számára 
van hely. Jelentkezni legkésőbb aug. 
9-ig lehet Dömötör Gyula elnöknél 
vapy Seper Imre főrendezőnél, akik 
bővebb felvilágosítást is adnak. Uii 
költség oda-vissza 10 pengő. Ebéd-
vacsora napi 2 P, szállás (polg. isko 
lábanl 60 fillér. Az összeg előre fize 
tendő. 

A nyara ló térzenéket ezentúl 
minden szombat este megtartják V,9 
órai kezdettel. 

A vasúti közgyű lés kedden dél-

után lesz a takarékpénztálban. 

A 83 ások bajtársi szövetsége 

megalakult Szombathelyen. Elnöke 

Káldos István. 

Nem szabad vá rakoz ta tn i a 
feleket a b í r óságokon az igazság 
ügyminiszter legújabb rendelete szerint. 
A bíróságoknak ugy kell beosztani a 
tárgyalások rendjét, hogy a beidezet 
teknek ne kelljen sokáig várakozniok, 
amig sorra kerülnek. 

A szombathe ly i szabadtér i 
ope rae l őadásnak óriási volt az er-
kölcsi sikere, anyagilag azonban reá-
fizetéssel végződött. Ez azonban az 
időjárás mellett természetes. Délután 
6 órakor még esett az eső és igy a 
videkiek mind elmaradtak. Szombat 
helyről igy is kétezren nézték végig a 
csodásan szép előadást. 

A szombathe ly i dandá rverse 
nyeken a teniszversenyben Hidvéghy 
Sándor Kőszegről a férfi egyesben 
negyedik lett. 

Ausz t r i a—Magya ro r s z ág nem 
zetek közötti válogatott atlétikai viadal 
lesz Szombathelyen 23-án az SzSE 
rendezésében. 

Já tékos értekezletet tart a KSE 
21-én fél 10 órakor clubhelyiségében, 
amelyre kéri az összes activ játékosok 
teljes számú megjelenését. 

I n tézöb i zo t t ság i ülést tart a KSE 
f. hó 21 én este fél 9 órai kezdettel, 
amelyre tagjait e»uton hivja meg club-
helyiségébe. 

A KSE fu tba l l s zakosz t á lya f 
hó 2l-én 8 órakor ülést tart. Ezt meg-
előzőleg a fegyelmi választmány ülé 
sezik. A tagokat a vezetőség ezúton 
hivja meg. 

Mozih i rek . A mozi ma vasárnap 
játszik. Három előadást tartanak. A 
délután 3 órai olcsóbb helyáru. A 
műsor Magyar Hangos Hiradó, kultur 
film, majd egy rendkivül eleven, vidám, 
frissen pergő, kitűnő német vígjáték. 
Cime : őnagysága nem akar gyereket. 
Főszereplője a végtelenül kedves és 
bájos Lianne .Haid, partnere a köz-
vetlen Georg Alexander, a nagybácsi 
pedig a roppant mulatságos, eredeti 
Ottó Waldburg. 

Különfé le j ó ka rban levő bú torok 
e ladok. Megtek in the tők napon t a 
d. e. 9 - 1 2 ó ra közöt t , Kelcz 
Adelffy utca 9. s z ám alatt . 

A nemzet i egység 'relyi szerve 
Jetének választmánya péntek este ülést 
tartott, amelyen a választmányi tagok 
letették a fogadalmat, megbeszélték a 
lovábbi szervezkedés teendőit és fontos 
folyó ügyeket tárgyaltak. Részletes tu-
dósítást jövő számunkban hozunk. 

Bécsből Kőszegen át Szombat 

helyre fut julius 23 ári Lovas Antal, a 

veterán ho >szutávfutóbajnok. 

Harcszerű é les lövészet . F. évi 
julius 25 tői naponta reggel 7 órától 
délután 6 óráig julius 28 ig bezárólag 
Cák község cáki erdő, Irányhegy (Zei 
gerberg) Pogány borpincék és a Kőszep 
kőszegszerd ihelyi országút közötti te 
rületen a kőszegi és szombathelyi hely-
őrseg harcszerű éles'övészetet tart. Az 
érdekelt lakósságot a kőszegi állomás 
parancsnokság ezúton is figyelmezteti 
hogy a jelzett időben és veszélyeztetett 
terjíeten, a saját érdekében senki ne 
tartózkodjék és hogy a helyenként fel 
állított biztons .gi őröknek illetve azok 
itasitásainak mindenki vonakodás nél 
kül eleget tegyen. A veszélyeztetett 
erület egyébként a szokásos módon, 
kilátó pontokra tűzött piros-fehér zászló 
is jelzi. 

A TESZ h iva ta los l ap j a a 
Nemzeti Figyelő, amely eddig hétfőn 
jelent meg, ezentúl vasárnap jelenik 
meg. A Nemzeti Figyelő nemcsak a 
TESZ hivatalos lapja, hanem a kor 
mány félhivatalos hetilapja is, amely 
a jövőben még fokozottabb mértékben 
akarja a Nemzeti Egység gondolatát 
szolgálni, valamint a TESZ célkitűzé-
seit. Foglalkozni fog a közéletet érintő 
mii.den politikai, társadalmi, közigaz 
atási szociális és kulturális kérdéssel. 

A lap bevezetése érdekében mindazok, 
akik igényüket bejelentik a TESZ 
kőszeg kerületi elnökénél vitéz Sza 
badváry Ferencnél, 3 hónapon keresz 
tűi díjmentesen kaphatják meg a Nem 
zeti Figyelőt azon reményben, hogy 
ezen idő eltelte után a lapot meg is 
rendelik az amúgy is minimálisra sza 
bott előfizetési dij mellett. 

Térképes leve lező lapok , A 
kőszegi hegységet járó turisták, főleg 
pedig az itteni nyaralók örömmel 
fogják üdvözölni Róth Jenő könyvke 
reskedő vállalkozását, hogy ..Kőszeg 
hegyvidékének turista úthálózata" 
cimmel olcsó, vázlatos térképet adott 
ki levelezőlap alakban és árban. Az 
ügyesen összeállított térkép feltün 
te i a környék összes nevezetes pont-
jait, az odavezető jelzések színeit és 
a trianoni határt is. Előnye az olcsó 
ságon kivül, hogy semmi felesleges 
részletet nem tartalmaz, postán leve 
lezölapként vagy nyomtatványként 
küldhető és felbehajtva kényelmesen 
zsebben hordható. Kétségtelen, hogy e 
kis térkép az idegenforgalom esszelé-
sének hathatós eszköze lesz de csak 
ugy, ha az utjelzések megújításánál a 
régi színeket megtartják, ami a Thir 
ring-féle u'ikakauzra való tekintettel 
is kívánatos. 

A kőszegi t en i s zgá rda vigasz-
talódhatik, mert a rajtunk győzedel-
meskedő MAV Haladás igen értékes 
győzelmet aratott Budapesten az ottani 
Törekvés kitűnő gárdája ellen. Ez is 
mutatja kitűnő formájukat. 

B o r m é r é s . Kitűnő vörös-
bort mér Dóra Lajos Kert-utca 5. sz. 
alatt. 

Csend legyen a városban . Erről 
irtunk ismételten is cikkeket az elmúlt 
év nyaraló hónapjaiban. Ez évben is 
megismételjük kérésünket. A nyaralói: 
elsősorban pihenést. r \galmat keres-
nek. Ezt elsősorbar zavarják az autók, 
motorkerékpárok. Mindenki támogat-
ná azon igyekezetet, hogy a gépjár-
művek kipuffogása lecsökkentessék, 

sebességük, dudálásu't és azok ideje i 
lakott vég kig ellenőriztetnék. Beér 
nő< például az előirt zajcsinálással 
Városunk vezetősége kérje fel moto 
rosainkat, hogy olyaa sebesen halad 
janak, hogy mögöttük por soha ne 
legyen — A fuvarosok pedig este 10 
órától reggel 7 óráig ügető lovakkal 
és zörgő szekerekkel ne zavarjak ven 
dégeink nyugalmát. A gyárak vezető 
bizonyára beszüntetnék a dudolás és 
a felesleges kihalló zajt, h i erre fel 
kérnék őket. Mindezekkel az aprósá 
gokkal is ösztönös ;n id nevein 5k ven 
elegeinket, s nagunkban az érzéket az 
idegenforgalo n alapjaihoz! 

Vendégül látna Budapesten 
22 éves fi italember szüleinél egy 
két szenélyt nyaralásért cserébe. 
Budipest. G óf Tisza István-utca 

16 I. emelet 6. 

Heghivó 
a Kőszeg-Szombathelyi h.e. vasul r.t, 

1933. év ju l ius hó 18-án 

dé lu t án 3 órakor 

a Kőszegi Takarékpénztár 

tanácstermében tartandó 

rendes évi közgyűlésére 
N a p i r e n d : 

1. Az igazgatóság jelentése az 1932. 
üzletévről. 

2. Az 1932. évi zárszámadás s mér 
leg előter|eszté?e. megvizsgálása és 
negállapitása. 

3. A felügyelőbizottság jelentése. 
4. Határozat a tiszta nyereség fel-

osztásáról és a felmentvény megadása 
felett. 

5. Az alapszabályok 23 § a 2. be 
kezdésének módosítása a meghívók 
közzététele tárgyában. 

6. Háron felügyelőbizottsági rendes 
és egy póttagnak választása 3 évre 
Ezek közül egy rendes tag Kőszeg 
város jelölése alapján. 

Mérleg 1932. december 31 én : 
VAGYON: Vasutép tés és felszerelés 
P 508 640 —, Pénztárkészlet P 0'18 
M. Kir. Postatakarékpénztár P 256 94 
Folyószámla adósok P 45.10837, 
Igazgatósági tagok óvadéka P 14.400, 
összesen: P 568.405-49. — TEHER: 
Részvénytőke P 508 640 Óvadékok 
P 14.400—, Hitelezők P 7.08340. 
Tartalékalap P 555 85, Törlesztési 
számla P 2 56 130. Fel nem vett osz 
talékok P 6826 70, Átmeneti számi? 
P 4 689 10, Felépítmény megerősítési 
alap P Ő80 94. Jelenléti jegyek P 1.410, 
Ügyviteli költség P 1.172 80, Tiszta 
nyereség P 20.486 40. — összesen : 
P 568.405 49. 

Eredmény s z ám l a 1932. decem-
ber 31-én: TARTOZIK: D Sz. A 
vasúti tőkekamat P 546 72, Nyugta-
illetékek és átutalási költségek P 
226 66, Gulner-mnlom tetőfedése 
P 1200 —, 1932. évi adó P 7 409 10, 
Jelenléti jegyek P 1.410—, Ügyviteli 
költségek P 1.172 80, Igazgatósági és 
irodai kiadások P 264 98, Illetékek 
P 193 02, Vegyes kiadások P 573 44, 
Tiszta nyereség P 20.486-40. -
összesen: P 33.483 12. KÖVETEL: 
Üzleti jövedelem P 33 483 12. 

Megvizsgálta és rendben találta 
a Felügyelőbizottság. 

A közgyűlésen az a részvényei bír 
szavazati joggal, aki részvénvét, vagy rész-
vényeiről szóló letétjegyét (20 , 28. §.) 8 
nappal a közgyűlés előtt a társaságnál le-
tette. Egy részvényes saját letett részvényéi 
után 20-nál több szavalattal nem btrhat, 
egynel több meghatalmazást nem vállalhat 
es a meghatalmazást megillető szavazatok-
kal sem birhat 40-nél több szavazattal. 

Ad. G312—1933. sz. Közhi ré te 

szem, h^gy a város tulajdonát 
gyümölcsfák ezévi termésének nvii nyí|. 
vános árverésen való eladása a szo 
kásos módon julius 23 án, vasárnapi 
délután a helyszínen fog megtörténni 
\z árverés d. u. 2 órakor kezdődik a 
/asuti hid mellett. Bővebb felvilázo. 
sitást a városgazda nyújt. I 

6311-1933. sz. Közhirré teszem 
liogy a hársfák virágjának szedése á l 
város belterületén levő fákról szitg.jruanl 
tilos A város külterületén levő hárs-
fákról is csak engedéllyel szedhető 
virág, amely eng:délya polgár nesteri 
hivatalban kapható. 

6035-1933. sz. Közhirré teszem I 
hogy a város saját kezelésében levő' 
szántóföldjei zabterméiének részben 
való learatása julius 23-án, vasárnap 
délelőtt 10 órakor fog a városházai 
tanácstermében nyilvános árverésen a 
szokásos módon kiadatni. Bővebb fel-
világositás a városgazdánál nyerhető. 

6422-1923 sz. Tekintettel arra, 
a gyapjas pi!le hernyói különösen a 
Szombathely —kőszegi állami ut mind-
két o'dalán rendkívüli módon elszapo-
rodtak, az ottlevő fákat máris tönkre-
tették és elterjedésük várható. Felhivom 
az összes érdekelt földtulajdonosokat, 
hogy a lárvák és fészkek elpusztításai 
iránt azonnal intézkedjenek. Ezen ren-
delkezésem végrehajtását naponként 
fogom ellenőriztetni és a mulasztók 
ellen a kihágási eljárást meg fogom 
indítani. 

Felhivom az érdekeltek figyelmét 
a m. kir. földmiv. min. 1933—34. evi 
egységes buza vetőmag csereakciójára,] 
ímelyre vonatkozó bővebb felviiágosi 
•ás f. hó 20 án a polgármesteri hi*a-| 
talban nyerhető. 

Világhírű 

kecskeméti 
vitamindús 

BARACKOT 
é s e g y é b g y l i m ö l c § Ö I 

előleg beküldése mellett 50%-os postai 
kedvezménnyel szállít 

Szőlősgazdák Szövetkezete Kecskemet 
D.ák Firenc-utca 19. számú házban 

5 szoba, fürdőszoba, 
vízvezeték és mellékhelyiségekből álló 

emeleti lakás 
május hó 1 re, vagy előbb is ki.idó. 

Nagyobb jégszekrényt 
a Strucc-szálloda részére megvételre, 
esetleg kölcsönbe keresek. Ugyanott 
egy t a nonc felvételik. Cim a 
kiadóhivatalban. 

E J L . E K T B O ; 
B I O S K O P H r 0 z ? s l 

V a s á r n a p , j u l i us hó 16 án : 

A legkacagiatóbb zenés vígjáték! 

Őnagysága nem 
akar gyereket 

A főszerepben : L l ane Haid , 

Geo rg A lexander stb. 

Magyar hangos hiradó. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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