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K ő s z e g , l i - én 57. évfolyam 28. szám 

SZEG ES VIDEKE 
£ Elöfl: " : helyben negyedévre P 1*50 

Vidékre és /•». '.triába postán . . P 2*20 

Külföldre egy évre 4 dollár. Egyes szám 12 fil l . 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 
Felelős szerkesztő es kiadótulajdonos : 

R Ó N A I F R I Q V E S 
Várkör 39. sz. Telefonszám 23. 

Hirdetések ra(limét$rsoronklnt 8 f i l lér . 
Szövegközötti reklámhír to ra 30 fi l lér. 

Nyllttér sora 40 f i l lér. 
Hirdetések di ja előre f izetendő. 

U a l l j u f c a u i t é z i g o n d o l a t o t V 
(„T\ Vitézi Tízparancsolat" 1. pontja) 
Irta : v i t é z S z a b a d v á r y Ferenc emléklapos huszárkapitány. 

Valljuk, a vitézi gondolatot : ezt 
talán nem is kellene hangsúlyozni a 
vitézi társadalom előtt. A vitézi öniu 
dal önkéntelenül telepiti meg az alap 
síkot a vitézi gondolat ápolása sza 
mára Mégis: azt vagyok kénytelen 
tapasztalni, hogy a vitézi gondolat 
ápolásának eszméje a gyakorlati élet 
ben — egyáltalán nem valósul meg 
száz százalékosan. 

Az erre vonatkozó gondolat — 
váz már régóta bennem rögződött, de 
csak most, a nagy parádés államtői 
fogadtatásokon, amelyeken alkalmam 
volt reszt venni — formálódott egésszé. 
Miklas elnök, majd az olasz királyi 
pár tiszteielére rendezett fényes külső 
ségeken különösen szembetűnt, hog) 
a Vitézi Tízparancsolat ' első pont j i 
még nincs belefaragva a rendtársak 
lelkébe... 

Hadd szolgáljak egy példával. A 
magyar katona erényét fémjelző dísz-
szemle előtt az egyik fővárosi kávé-
házban ültem. Hadi kitüntetésekkel és 
vitézi pajzzsal ékes ezredes jött be a 
terembe. Melletlem elhaladva, barát-
ságosan köszönt: szervusz. . . Pillanat 
alatt megértettem a helyzetet. Qomb 
lyukamban ott volt a vitézi jelvény: 
vitézi mivoltomat köszöntötte bajtársi 
„szervusszal" az előttem teljesen isme 
retlen magas rangú katonatiszt. Ugy 
hamarjában szégyeltem is kissé maga 
mat, hogy fiatalabb létemre nem előztem 
meg az üdvözlést, de aztán — épen 
a már régen kisértő gondolatok hatása 
alatt — rájöttem, hogy ebben nem is 
annyira én vagyok a hibás, mint az a 
tény, hogy a vitézi társadalom nem 
ápolja ugy, ahogy kellene, külsőségek-
ben is —- a vitézi gondolatot. 

Megvallom: évekkel ezelőtt eltelve 
a vitézi együttévaló tartozás érzésétől 
néha-néha megpróbálkoztam egy-egy 
bajtársi „szervus" köszöntéssel, pajzsot 
viselő katonatisztekkel és civilekkel 
szemben. Bizony igen sokszor kérdő, 
csodálkozó, sokszor unott pillantással 
kisért válasz-üdvözléseket kaptam, ami 
persze elvette a dologtól a kedvemet 
és csak magamban rágódtam ezen a 
kérdésen . . . 

Az ünnepi napokban tele volt a 
főváros formaruhás és jelvényes vité 
lekkel. Érthető, hogy az előző jelenet-
hez számos hasonló játszódott le 
különböző változatokban. 

A kávéházi eset felnyitotta a sze-
memet. A .Vi tézi Tízparancsolat első 
pontjának érvényrejutását nem lehet 
csak pusztán a sorsra bizni. Itt alapo-
san megszervezett és részletekig kidől 
gozoit munkára van szükség. 

Az együvétartozás bajtársi érzésé-
nek kidomboritására legfontosabbnak 
tartom, hogy a vitézi rendnek minden 
egyes tagja kifelé minden alkalommal 
Hirdesse vitézi mivol tát : viselje, ha 

nem is a nagy jelvenyt, de legalább a 
kicsit. Ahol pedig szerepet vállal 
polit ikai vagy egyéb újságcikkeiben 
társadalmi működésében és bármely 
tevékenységében érvényre ke!! jutni a 
vitézi gondolatnak: a hazafias gondol-
kodású magyar embernek. 

Ezzel kapcsolatban, mint örven 
detes tényt kell megállapítani, hogy 
az olasz király előtt elvonuló csapatok 
háborút viselt parancsnokai majdnem 
mind vitézek voltak. De egyéb területen 
is érvényesülnek a vitézek: a minisz-
tériumokban, a közhivatalokban egyie 
öbb vitézzel találkozunk. Igy van 

rendben. Bárcsak eiérnök azt, hogy a 
Közgazdasági életben is sokkal több 
vitézt látnánk és ott nagyobb szerepe 
kapnának. 

A mostani nagy parádén is arra 
gondoltam — egyszer már terv is 
volt —, hogy meg kellene vaiósilan 
a magyar vitézek országos találkozóját 
Felejthetetlen látvány lenne, amikor 
lizenkétezer vitéz, csillogó kitüntetése-
ikkel eldübörögnének a főparancsnok 
az otrantói győző: Magyarország kor-
mányzaja előtt. 

Ezzel a kis eltéréssel a tárgytó 
csak arra akartam rámutatni, hogy 
igenis van biztató alapvonala a Vitézi 
Tízparancsolat célrajuttatásának. Ha a 
vitézi rend minden tagja átérzi ezek 
nek a momentumoknak horderejél, 
akkor nem lehet akadálya a vitézi 
gondolat kiterjedésének. 

A vitézi együttérzés kineveléséhez 
erre okvetlenül szükség van. Mert csak 
ezután lehet szó arról hogy a vitézi 
jelvenyt állandóan viselő rendtagok 
— társadalmi különbség nélkül — 
bajtársi üdvözléssel a gyakorlati élet 
ben, a fárasztó hétköznapok sorában 
is mindenkor és mindig vallják meg a 
vitézi gondolatot. 

Szükség volna a köszönési forma 
egyöntetűvé tetelére is. Az egyszerű 

szervusz1*, .szervusz bajtárs", „jóna-
pot bajtárs - , „Ad jon Isten Bajtárs 
helyett le kellene szegezni egy általános 
formulát. Mondjuk: Üdvözöllek bajtárs 
Köszöntse egymást minden jelvényes 
vitéz, akkor is ha nem ismerik szemé-
lyesen egymást. Rendelje el ezt a vitézi 
szék is, hivják fel minden vitézi össze-
jövetelen erre a rendtársak figyelmét 
s egy lepéssel, a vitézek 10 parancso-
latjának első pontjának gyakorlati meg-
valósításával előbbre vagyunk. 

S ha nem is tartozik szorosan a 
tárgyhoz, még két vitézeket érdeklő 
gondolat. 

Egy ik : 
A gyakorlati életben nem igen 

valósulnak meg a köz és egyéb szállí-
tásoknál, hogy vitézeknek biztosítják 
a 6*/, os előnyt.. Sőt egészen furcsa 
jelenségek figyelhetők meg. Ezért ki 
vánatos, hogy e tekintetben az egész 

vonalon megfelelő gyakorlati intézke 
dések történjenek. 

A másik: 
Az állam jelenlegi helyzetében 

sajnos még nem remélhető vitézségi 
éremdijak folyósítása — bár azt hiszem 
hogy az arany vitézségi érem dijak 
folyósítását nemsokára követi legalább 
a nagy ezüst érem dijak folyósítása 
annál is inkább, mert a tényleges 
tulajdonosok száma a Nagy Kaszás 
ál'andó aratása révén egyre fogy. De 
járható az ut, ha a vitézeknek és a 
frontharcosoknak kárpótlásul az elma 
radt éremdijakért kitüntetéseik arányá 
ban, bizonyos a rokkanteiiátási adó 
mintájára (de nem ezen alap terhére 
adókönnyítéseket és kedvezményeke 
adnának. Igazságos, méltányos és meg 
valósitható ez a gondolat i 

• 
vitéz Szabadváry Ferenc cikkének 

érdekes visszhangja támadt a vitézek 
körében, akik közül nagyon sokan 
hozzászóltak a cikk elgondolásához 
Különösen érdekes hozzászólásoka 
alábbiakban ismertetem: 

Vitéz Járomy Árpád m. kir. hon 
véd őrnagy levelében ezt irja : Lapunk 
VII. hó 1 i számában megjelent cikke 
det olvasva, annak egész lartalmáva 
egyetértek. Annál is inkább, mert az 
egymás köszöntését illetőleg már velem 
is előfordult, hogy vagy szervussza 
köszöntöttük egymást, vagy sajnos 
elmentünk egymás mellett, mintha 
nem volnánk egy család gyermekei 
Egy másik érdekes indítvány: ,A meg-
szólításra és köszöntésre vonatkozólag 
volna egy szerény propozicióm. Szó 
litsuk egymást Rendtársnak és nem 
Bajtársnak. Köszönteni pedig mindig 
a fiatalabb tartsa kötelességének előre 
köszönteni az idősebbet és pedig ugy 
hogy a kezet nyitott tenyérrel szem 
magasságba emelve „Rendületlenül' 
üdvözléssel, amelyet a köszöntött 

Mindhalál ig" köszöntéssel fogad, ill. 
viszonoz.* 

• ) Megjelent a .V i tézek Lapja" legutolsó 
számában. 

Lelkigyakorlatok a 
missziós szemináriumban. 

A világi urak részére tartott nyár 
eleji zárt lelkigyakorlatos kurzusok 
most fejeződtek be. — Junius 26 tói 
julius 9- ig három kurzus követte egy 
mást gyors egymásutánban. Junius 
26—30-ig a kőszegi és szombathelyi 
érfiintelligencia vezető egyéniségei 

vonultak vissza a lelkigyakorlat ma-
gányába, élükön vitéz dr. N a g y Mik 
ós polgármesterrel, a városi és állami 
hivatalok számos tisztviselőjével és a 
városi élet több más előkelőségével. 
A lelkigyakorlatokat Qyöngyös Ferenc 
c. kanonok vezette. 

Junius 30-tól julius 4- ig a kőszegi 
esperesi kerület tanítósága végzett 
zárt lelkigyakorlatot egy tavaszi köri 
határozatból kifolyólag, előkészületül 
az eucharisztikus szentévre. — Ezen a 
lelkigyakorlaton Kőszeg és környéké-

nek lanitósága imponáló számban vett 
• észt. A lelkigyakorlatokat P. S e r e s 
Béla S.V.D. házfőnök vezette. 

Julius 5 — 9 ig volt a harmadik 
lelkigyakorlatos kurzus, melyen a férfi-
intelligencia különböző vezető rétegei 
(tanítók, jegyzők, ügyvédek, állam-
rendőrségi főtisztviselők stb.) vettek 
részt. Kőszegi résztvevők nem hiá-
nyoztak erről a lelkigyakorlatról sem. 
— A lelkigyakorlat elmélkedéseit P. 
Z i m i t s Mihály S.V.D. házgondnok 
idta. A három kurzuson együttvéve 

62 résztvevő volt. — A lelkigyakorla-
ok hatásáról érdekes nyilatkozatban 
számol be a Missziós Szeminárium 
.S.V.D. Missziós Hi rnök" c. időszaki 
értesítője: 

Mennyire fontos, hogy mi ka-
tol ikusok, mi folyton üldözött 
katolikusok, megismerjük tel je-
sen vallásunkat, hogy kint meg-
állhassuk a helyünket ellensége-
ink között. Nagyon kellemese* 
és nevelöleg hatott rám ez a 
csendes magány. 

Itt, ebben a házban nyertem 
olyan lelkibékét, olyan lelki erő-
sítést, amilyet még sehol, soha. 

Azzal a tudattal és érzéssel 
jöttem Ide, hogy nekem itt va-
lamit kapni kell, még pedig va-
lami különöset. Meg is kaptam: 
lelki újjászületést, mélyebb val-
lási öntudatot, átéltem, mi az 
Istenközelség, láttam a növen-
dékek, missziós testvérek áhíta-
tát és a belőlük kisugárzó lelki 
boldogságot. Megtanultam, hogy 
itt az egész ház főtápláléka az 
Igaz kenyér, a nely soha el nem 
fogy. 

Boldogan megyek ki ebből a 
szép házból és örökre lelkembe 
zárom emlékeit. Kápolnájának 
esténkénti misztikus fénye örökre 
lelki szemeim előtt marad. Ez a 
néhány nap mint egy rövid, bo l -
dog óra múlott el, csak most, a 
végén veszem észre, hogy meny-
nyire más volt, mint az eddigi, 
boldognak mondott órák. 

Ha több i lyen lelkigyakorla-
tos ház lenne az országban, ke-
vesebb pénzt kellene költeni o r -
vosságra és kevesebb ideggyó-
RVÜÓ intézetet kHlene építeni. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítjük a nyilt árusítási űzle-

ekkel rendelkező tagjainkat, hogy a 
Kereskedelmi és Iparkamara a nyári 
idényvégi árusítás 15 napját folyó évi 
augusztus 2—14 napjára tűzve állapi-
otta meg. Ez idő alatt a kereskedők 

és iparosok idényét vagy divatját mult 
raktáron marad', kiselejtezett áruikat 
alkalmi kiárusítás hirdetésével árusit-
ial ják. Az üzlettulajdonosok az alkalmi 
Kiárusítás tekintetében csak az idé-
nyüket vagy divatjukat mult. kiselej-
ezett árukészleteikre vannak korlátozva 
ehát általános kiárusítás nem rendez-

hető és abba friss beszerzésű á ru be 
nem vonható. Csak a fent megállapított 
dö alatt lehet a kiárusítást eszközölni. 

I pa r t es tü l e t i e l n ö k s é g 

Egyes szám ára 12 fillér. 
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Kőszeg és Vidéke 1987. julius 11. 

A kőszegi kerület tanítói a m a i m b a n 
Szép és köv^tesre méíló gondo 

latol vetett fel a tavaszi tanítói köri 
gyűlésen a kőszegi esperesi kerület 
tanítói kerület elnöke, N a g y G y u l a 
igazgató, kerületi iskola laiogató. 
kettős szentévre való előkészületkepen 
az ő indítványára elhatározta a kerület 
tanítósága, hogy julius első napjaiban 
bevonul a köszegi marrézába zári 
lelkigyakorlatra, hogy ezzel is doku 
meniáíja azt a nagy és mindent átfogó 
hatalmas gondolatot, mely az eucha 
risziikus évben a magyar nert zet h g 
Jobbjait eltölti. A gondolatot le i 
követte. A kősztgi kerület tanítósága 
gyermeki alázattal sietett a manréza 
falai közé, hogy ott lelki megujhod i?r 
szerezve, méltóképpen kípcsolódlns 
sék bele az Aclio Catholica nemzet 
mentő programmjaba. 

Junius HO án az estéli vonattal 
érkeztek a Szombathelyhez közelebb 
fekvő községek tanítói, kik a kőszegi 
espf resi kerülethez tartoznak. Útköz 
ben ez a kis csapat betért a kőszegi 
tere lőbe, hogy lerója kegyeletéi a 
nemreg oly tragikus módon elete tel 
jében elhunyt Ö3uer Ödön kőszegi 
káplán sírhalma eiőtt. 

A kőszegi tanítóság teljes szám 
ban es a Kőszeghez tartozó falvak 
tanítói már mind várták a vonatnál 
megérkezőket hogy igy teljes létszám-
mal egyesülve megkezdhessék a lelki 
gyakorlatot, 

A lelk'gyakotlatck junius 20-án 
este 8 órakor kezd'd'ek, mikor is 
Nagy Qyula köreinek, kerületi iskola-
látogató, néhány keresetlen szóval 
üdvözölte P. Seres Bela S.V D. ház 
főnököt, mint a lelkigyakorlatok ve-
zetőjét. 

Seres páter válaszában a legna 
gyobb örömének ?dott kifejezés', hoey 

\ kőszegi kerület tanítósága példá 
mutat az egész ország tanítóságának 
nagába mélyedve, bensőséges lélek 
<el készül a magyarság közeli kettö> 
szeniévére. 

P. Srres Béla három napos elmél-
kedései és konferencia beszédei 
tökéletes életre való nevelésről, ön 
magunk viszonyáról az Istenhez, Isten 
dicsőítéséről, a bűnről, a pokolról 
Isiért szeretetéről megrázó erejű é* 
magas színvonalú beszéd k voltak. 

A lelkigyakoilatok sorrendje 
vasarnapi reggeli szentmisével éri 
viget. Szombaton a közös estéli 
imádság után, mielőtt a hallgatók 
lepihentek volna, hogy másnap korán 
reggel Istenhozzádot mondjanak 
rhsziósház falainak, Nagy Gyula 
igazgató szivbemarko'ó szavakka 
köször t ; meg Seres páternek azokai 

komoly és tartalmas exhoríációkat, 
melyekkel ellátta a kör tanitóságat. 

A lelkigyakorlaton résztvevők 
névsora a következő: 

Nr.gy Gyula igazgató, körelnök, 
ker. iskolalatogató Kőt>zeg, Kutassy 
János ipariskolai igazgató Kőszeg 
Iványi Dezső igazgató Velem, Rozonits 
Sándor tani ó Kőszeg, Vötös Lajos 
tanitó Kőszeg, Kovács József kántor-
tanító Kőszegpaty, Gábriel Pál kán 
tortaniio Vasszilvágy, Gtastyán István 
kántortanító Kőszegdoroszló, Kocsis 
Bela kántortanító Bozsok, Herényi B 
Jár os tanitó Vassurány, Steininger 
Gábor tanitó Kőszeg, Pekovits Ferenc 
igazgató Nagygencs, Fehér István 
kantortanitó Vassurány, Lajos Kálmán 
kántortanító Acsád, Balaton József 
igazgató Salköveskut, Kapiller Bertalan 
igazgató Vát, Galambos Márton tanitó 
Alsószölnök és Reiner László kantor 
tanitó Nagygencs. 

Ma már köziudomásu, hogy az E rdős i n g kitűnő s/abásu ! 

fcrdős divatházban 
Saját fehérnemű varrodámban kész tek tegelsörangu kivi te lben inget, 

pisámat , hálóirget C- n indenr.i mu t • r 11 fe turném üt O'CÍ-O aron. 

Szegediek hegyvidéke. 
A szegedi nyaraló al-ciókkai k p-

csolatban ezen a cimen közölt cikke 
a .Szegedi Uj Nemzedék", amelye" 
éld.késségénél fogva, de tekintettel i 
két város között meg jobban kimélyi 
tendö nyaralasügyi kapcsolatokra is 
teljes egészeben ismertetünk. 

.Sok szegedinek nemcsak l i rán 
dúlás ( k á t ó l , hanem e^észsegi néző 
pontbó', orvosi rendeletre hegyes vi 
d-.ket kell felkeresni legváltozas miatt 
Igy alakult azután, különösen K a r á -
c so n y i Gujdósomogyitelepiplébanus 
kezdeményt zesere a szegediek hegy 
v id tke Dunántuion. a szepfekvesü 
történelmi jelentőségű városban, Kő 
szegen Eieinte csak vérszegény é< 
gyenge tüdejü gyermekek kc:ültek 
Sz-gediőI oda, he gy a havas Alpest k 
rftl jövő kiiünö levegő a kis magya 
tokát talpraállitsa, kesébb azonban 
mar fe lnőt tek is n ind sűrűbben keres-
ték fel a kősz gi h gyeket, u^yho^y 
most már minden esztendőben a m á n 
hónapodban annyi szegedivel lehet 
találkozni, hogy Kőszeg varosunknak 
valóságos hegyvidéké let;. Igaz, e l4 
olcsón nyújtja azt, amit azelőtt messze 
utazva eleg dráunn tud unk elemi. 
Hisz» n, aki az idén a h. zai és kü f -idi 
ryar. lasi felhívásokat tanul r.^nyoz a 
cs khan ar megáll pufi ttia, hosy mos' 
már itthon is lehet jól s olcsóbban 
is űdü ni, mint kii földön. I ne. iit v.r 
Kőszeg esete is, ahol az o l ^ ó nyaral 
tatást maga a pelgármes'eri hivatal 
Intézi. 

Ke'szeg, ez a régi kulturáju nagy-
mubu vatos 280 méter magasságban 

van a terger szine fölött, s szép seia 
utakon a H92 »". magas Kátvaiiáta, ; 
G09 méternyi Óházra, a He fo,iádhoz. 
Stajerháiakhoz, valamint a hazánk e.' 
Ausztria határvonalán fc-kvó 883 m 
mgas és a Dunámul iegmagasabt 
pontjára, az Irottkóre jutunk, amelynet 
b ls terraszaról pompás körpanorám; 
nyiiik a boroslyánkői hegyekre. , 
R xalpera és a Schneebergre, amely 
utóbbi hűségesén szállítja a kőszeg 
nyaralóknak az egészséges, friss leve-
gőt. miért is az iu üdu.es a lügjobf 
edzőkura is. Nemcsak a gyönyörű 
közeli videkekre, hi.nem Ausztriába. 
Stájerországba való egy—hat napoj 
k tandul asra oicsó személyfuvarozási 
vállalat áll rendelkezésre. Peld ul M i 
i h Zell—Semn ering—R oda-vissza 
12 pengő De autocar-utazás van 
Salzburg, Gross Glockner, Graz stb 
uszonybiiokbfin is Egy sem-neiingi 
ei ynapos u^zás ára 5 p-ngő. (Kiad ? 
hivatalunk a kőszegi Hangya szövet 
k zet allal rendezet ezen kirandulá 
soAra közelebbi felvilágositást ad.) 

A városháza egyes részei a 15 ik 
«zázadbói valók, a történelmi neve 
tftességü vár. melyet Jurisich Miklós 
0 y h siesen védett, ma ódon épület 
védő tornyaival, bástyafalaival s mely 
sáncaival nagyon festői benyomás 
<elt. A Szent Jikab templom mellék-
1 jójában épüit kápolnában Jurisicb 
W'k!ós és S écsi Mária, a murán1,i 
Vénusz van eltemetve. 

Itt emeltek az e'ső H'.sök Kapuját 
Nagy név*, zetessege Kósz-gnek a 80<» 

vts szelidgesztenyefa és szép parkja 
Szállodáiban 30 jól berendezett szob; 
an, penzióval 4 - 6 pengő, a varosban 

pedig számos nyaraló lakás olcsón 
•jére hető. Tájékozásul közöljük, hogy 
kitűnő ebédmenü 1 20—1 40 P. Van 
vá osi fi irdő, uszod \ halászat, kávéház 
éttermek, könyvtár stb. Vagyis mindazt 
itt i egy jó üdülőhelytől váiunk, meg 
találjuk ennek a szép városnak derék 
és jólelkű lakosai között. Ezért nem 
csodálható tehát, hogy a hegyi leve 
gőt kereső szegediek annyira meg 
>zerették ezt a dunántuli várost, 
hogy vannak, kik állandóan vagy ismé 
telién itt nyaralnak, sőt vannak sze 
gediek, kiknek szép kuriájuk is van 
már, mert egészségüknek előnyére vá! 
a jó a'pesi levegő.* 

Csak ugy mellékesen 
szeretnénk elmond mi tapasztalatainkat 
az első elitbeli tánccal kapcsolatban. 
Mindjárt eiőjaróban le kell szögeznünk, 
hogy az a mult években gyakorta ese tt 
panasz, miszerint a kőszegi arany 
fjuság tavollarlja magát ezektől a 

szombatesti táncoktól, az idén végleg 
megdőlt. Aranyif jú és nem aranyifjú 
akadt elég. Nem mondhatjuk el azon 
ban ugyanezt a hölgyekről.jakik meg 
ehetősen kis arányszámban vonultak 

fel a kószegi nyaralótáncok premierjére 
Mindezekből mégis az következik, 
hogy az év elején elindított propagan 
danak — legyen Kőszeg a fiatalság 
vátosa is — meg lett a foganatja. A 
táncmegnyitón ugyan — Kőszegen 
sok minden megeshetik — az erősebb 
nem .árulta a petrezselymet", de ennek 
egyáltalán nem volt .kölcsön kényét 
visszajár" jellege. A nyaraló és benn-
szülött leányos mamák egyszerűen az 
gondolták, hogy minden ugy van, 
thogy régen volt és nem jöttek. Mos 
logy azonban bebizonyosodott : « 
helybeli és a nyaraló aranyifjúság 
igenis akar láncolni, hát nyugodtar 
negköthetjük a fogadást, ha arn 
esszük fel pénzünket, hogy sikeres 

táncestek zajlanak le az idei nyáron 
íz Elit parkettjén . . . 

—0— 
Itt a nyár. M -gjöttek a kacsak 

már mint a hir-kacsak. A napfulötie 
fantáziák a mult héten ket ilyen ka 
zsácskát is neki engedtek a varosnak. 
Az egy iket Kőszegdoroszló telői ho/.ta 

hars fav i rag . kcs isbogar .snyaí o z s 
és e g y é b gyógynövényekért 

mindin a legmagasabb arakat fizet és 
előnyös készpénz lebonyolítást biztosit 

Pantodrog Magyar Gyógynövény Rí. 
Budapest IX., Ferenc körút 36. 
Mintázott árajánlatot kérünk! 

a szel. Kettős akasztás történt a 
faluban, járt szájról-szájra a fama 
Ket gazdalegeny közös elhatározással, 
-gy időben rúgta ki maga alól a 
zsámolyt. Borongós tragedia-mesék 
úsztak a levegőben, rnignem kiderült, 
Hogy — uborkaszezon közelit — Kacsa 
Ofelsege kapott csak szárny ia . . . Lap 
zartánál tar oltunk múltkoriban, mikor 
befutott a h i r : egy kisgyermek bele 
u'ladt a Gyöngyösbe. Gyors kézzé* 

emeljük a teltfont, az illetékes hely 
izonban nem h j l lo t t semmit. Noszr 
rajta, máris kerékp'iron robogunk az 
íliitólagos színhelyre. Rövid nyomozás 

és meg van az eredmény: t ^ y jó 
jlett kacsa. . . H p nyár v a n . . . 

0 — 0 

. ö t üveg sör es a pincér- cin.ei 
adhvnák az alábbi es« !n- V, h \ éppen-
s.'Ugr! a hu rovatban akarnank el he-
yezni V-gy nyolc tagu társ s 

sörözgelett ' in p a t egyik kői egi 
kaiban". A hangú at magassági 

ío iát a glédába állított üres söiösGv • 
k mutatták. D? azért cs k mlndk 

. | t s b es ujabb üveg került az asztalra 
Mi nen a jótorku „ tagok" meg nem 

unták sokszori rendelést. Az egyikük 
ragához intette a pincért. 

— Hozzor. öt üveg sört. 
D j im, csodák csodája, nem pattan 

szokás szerint a pincér. Al i és arca 
-térdőjellé nyúlik. 

— Nem hallotta, Öt üveg sört kér-
tem — ismétli meg most már erélye-
sebben sörigényét a szonjas vendeg. 

A pincér már rohan, de mikor 
két kezében lóbázva hozza a söröket 
szemében még mindig ott ül a kétség: 
hátha csak viccelt a nagyhangú uri 
. 'mber . . . 

(Feljegyeztük ezt a kis esetet, mert 
hű tükre a mai pénztelen világnak. A 
vendéglőkben, kávéházakban már 1 égen 
leszoktak arról, hogy holmi nekikese-
redett vendégek ötösével ret.deljék az 
italokat.) 

Kőszeg tanácsnoknak hívta meg 
Szenczi Vilibald dr, soproni aljegyzőt, 

A Soproni Hírlap í r ja : Közismert 
lény, hogy a városháza e^yik legmp. 
szerübb fiatal tisztviselője, a fiatal 
Szenczi Vi l ibald dr. aljegyző, polgar-
nesteri titkár, ki városunk „legkép 
zettebb" tisztviselője is. mert az első, 
iki letette az egyesitett közigazgatast 
vizsgát. 

A kiváló fiatal tisztviselőnek a 
város határain kivül is jó hire van, 
mert ezt igazolja egy kitüntető meg 
hivás, amit most kapott. 

Szerdán ugyanis Sopronban tar 
tózkodott Kőszeg város polgármestere 
és főjegyzője, akik itt Heiszler Bela 
dr. tanácsnok vezetésével megtekin 
ették a Domonkos-templom festészeti 
nunkáit, valamint az Idegenforgalmi 
Irodát. A beszélgetések során azután 

Kepkeret, kép legolcsóbban 
Mandler J. Szombathely 

Kovács-szalló mögött 

<itez Nagy Miklós dr. kőszegi pol-
;ármester ugy nyilatkozott, hogy 
t.< ghivnák Szenczi Vi ibald dr aljegyzőt 
kőszegre és biztosítanák pénzügyi 
tanácsnokká való megválasztását. 

A kitünlető bizalom természetesen 
örömmel töltötte el Szenczi aljegyzőt, 
í azonban nem gondol arra, hogv 
Ih. gyja Sopiont. Részben azért, -nett 
tt később jobban haladhat előre, de 
másrészt azért is, m a t csaknem elsza-
<ithatatlanul hozzánőtt szeretett váro-
sához. 

* 

Az isr. ertetelt közlemény, amelyet 
i Vasvármegye is át vett, magatói 
ittetődően nagy érdeklődest vallott ki 
Kőszegen, ahol a kérdés még nem 

rült napirendre. Ezzel kapcsolatban 
megkérdeztük dr. vitéz Nagy Miklós 
polgármestert, hopy milyen iranyban 
olytatott tárgyalásokat Sopronban, 

mire a polgármester kérdésünkre a 
Következőket felelte: 

— A kérdéses cikk nem fedi a 
vi lóságot. Sopronban járván, hivata-
os ügyekben is tárgyalást folytattam 

dr. Heiszler Sopron városi tanács-
nokkal, majd a tárgyalásokat befejezve, 

tisztviselői létszám és a szabadsa-
gokra vonatkozó beszélgetés során 
epp-n csak érintettem azt a kérdést, 
logy a közel jövőben náiunk is be-

töltésre kerül a tanácsnoki állás. Azon 
b .n < gyáltalán nem foglalkoztunk a 
< Old esse I részletesebben és senkinek 
t személy? még csak szób 1, vagy 
kombinációba sem keiul.t 

Jó házbó l v a l ó f iút 

t a n u l ó n a k 
zctéssel a z o n n a l fe lveszek 

Sághegyi Gellért 
Kőszeg, KirHy-ut ti. sz. 
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V á r h a t ó Időjárás a következő 

91 ó r á r a : É lénk d é l n y u g a t i nyugat i 
^ á r a m l á s , vá l tozó fe lhőzet , t ö b b he 
• j tn fu tó záporeső, k é s ő b b f e l m e l e 

gedés. — _ _ _ 

Németh Imre országgyűlési 
képviselőt a kőszegi katolikus jó 
lékony nőegylet disztagjává válasz-
,otta l e g u t ó b b i közgyűlésén. Németh 
|mre e b b ő ! az alkalomból 100 pengői 
.utattoti el az egyesület elnökségehez. 

Vitéz Nagy Miklós dr. polgár 
mester szeidán délután Sopronbar 
lárt. A domonkos temlom restautálá 
iat tekintette neg. majd az Idegen 
forgalmi l ioda munkáját és szervezeté 
tanulmányozta. A vendéget Sopron 
város neveben Heiszler Bela dr. 
tanácsnok fogadta és kalauzolta. 

Farkas Pál fogalmazó — ren 
dórkapitány. A mostani kinevezései 
során Farkas Pál dr. kőszegi rer.dőr 
fogain azónak a rendőrkapitányi cimet 
adományozta a kormányzó. A nép 
szeiü uj kapitányt nagyon sokan üd 
vözClteK kinevezése alkalmából. 

Pénzügyi tanácsossá nevezte 
lii a kormányzó a kőszegi kir. adó 
hivatai főnökét: Szabó4sIstván taná 
csosi cimmel és jenfegekkel felruházott 
pénzügyi titkárt.1 

Kinevezés. Hermányi (Hermanr) 
István dr. t, volt kőszegi ügyvédjelöltet, 
akit legutóbb Németh Imre pártfogá 
sával a belügyminisztériumba egy 
ÁDOB állásra vettek fel, a mostani 
kinevezések során — ugyancsak Né 
me:h Imre közbejárására — kinevezték 
rengőifogalmazógyakomoknak. 

(x) E l jegyzés . Weinbtrger Gusztá\ 
ág. ev. lelkesz Pusztavámon eljegyezi 
Schindkr Hilda uileányt Sopionbó. 
(Minden külön értesítés helyett) 

x Uj doktor. Unger László Egont, 
Unger Károiy polgártársunk fiát e he 
ten avatták jogi doktorrá Budapesten 

Sághegyi borától felvidul! 

Disposiciók a ber.cés rendben. 
Kelenen Kiizosztom pannonhal '.i fó 
í-pat az evtnklnt szokásos dlspoziciókPt 
az idén a következőképen állapította 
tne^;: Pannonhalmára került Jordán 
Emil st g. dlelkésznek és hitoktatónak 
Budapestre Radó Polikárp dr. tanár 
nak, Esztergomba Gonda Celesztin es 
Kokas Endre dr. tanárnak, Gyóir 
Le^ányi Norbert, Jámbor Mike di és 
Szigeti Kiiián tanárnak, Papára Tóth 
Pelbárt, Nagy Kelemen es Penzes 
Balduin dr. tanárnak, Bakony Lélb 
Jánosi Gyula dr. plébánosnak, T i 
hányba Tihanyi Gál dr. alpetjel és 
K;iidos Benő plébánosnak és házgond-
noknak, Veszprémvarsányba Kalmái 
Gusztáv dr. plébánosnak, Ravazdra 
(az elhunyt Nóvák Ödön helyére) 
Borbély Ignác ptébánosn ik, Kapolyra 
Szalay Semjén dr. plébánosnak, Zala 
varra Komaromi Titusz pléoánosnak 

Huszár Mihály o r s z á g g y ű l é s i 
képviselő sárvan npi iplébár.os mos 
ünnep i p ppá szer telesé nek negyvt 
nfdik évfoidulóiat. A jubi láló apá 
Kőszegről is se k Szerencsek vAnato 
kapott, ann.ál is inkább mert 1901-tő 
j® 8 ig itt kaplánkodott és Kinc 
Istvnn volt a principálisa. 

Örs Marianna, d r. ö t s Ede ny 
v'-tos! tanácsnok leánya a budrapes 
Efzsé et Nőiskola kányl iceu nban 
kitüntetéssel tette le az éreitsegi vizsgá 

Halá lozás. Csütörtökön regge 
J " ; y t e! 88 éves korában Özvegy 
Mic< Betloldné az e s y k * r i kő t ted 

• i kádlördó falajdonosáMk öz 
v e -7 í . Temetése tegn.p délelőtt 10 
órakor ment vénbe naizy reszvé 
me'iett 

Nagy Dezsőné meghalt. Egy 
tragikus haláleset döbbentette meg a 
lét elején a város társadalmát. Nag\ 
Dezső MAV intéző, vasutas árvaházi 
gondnok fiatal felesége költözött el 
megdöbbentő hirtelenséggel ÍIZ élők 
sorából. A 39 éves asszony legutóbb 
trombozist kapott, ezt azonban mái 
valahogy kiheverte, mikor kedden 
reggel 6 órakor szívroham lámadta 
neg, a kéznél lévő kezelőorvos ezen 
is átsegítette, de 7 óra tájban egy 
ujabb erős szívroham következett, mely 
végzett az életerős uriasszonnyal. A 
Tiegboldogultat fékjén kivül leánygim 
nazista leánya Márta és fia Ivor, aki 
most eretisegizett a ber.césgimnázium 
ban, gyászolják. A csal id iránt — 
már hosszú évek óta laknak Kőszegen 
— n igy részvét nyilvánult meg 
halálesettel kapcsolatban. N-.gy Dezsőt 
nost he'yeztek át Budapestre, a család 
nyár végén költözött \o lna fel a fő 
árosba. A megboldogultat Kőszegen 

szenteltek be, azután Szombathelyre 
vittek és ott helyeztek a Nagy csalad 
sírboltjában örök nyugalomra. 

É r t es í t j ük Frontharcos Bij társa 
inkát, hogy f. hó 11 én vasárnap tartja 
i körmendi csoport zászlószentelés! 
ünntpségét. Mivel a körmendi csoport 
zászlószentelésür.kön nagyobbszamu 
csapattal itt Kőszegen is resztveti, iKy 
kötelességünk, hogy ezt viszonozzuk, 
miért is felkérjük bajtársainkat, hogy 
aki teheti, feltetlen vegyen részt a 
Körmendi csoport zászlószentelési ün 
nepélyen, ahova a kősztgi Fícsopoi t 
a zászlót is magával viszi. Indulás ma 
vasárnap reggel a 6 45 órás vonattal 
Szombathelyen csatlakozás a szombat-
helyi Főcsoport külön vonatához. 
Visszautazás ugyancsak a szombathelyi 
F( csoport külön vonatával Érkeze 
-Kőszegre este 10 órakor. Útiköltség 
Keszeg-Körmend és vissza 2 44 P. 
Ebédjegy a Korona-szállóban 1.50 P. 
T i bo r i étkezés 60 fillér. Megjelenés 
for naruhaban, ann^k hiányában sötét 
uhában. 

Nyaraló kirándulás. Az ideg. n 
forgalmi hivatal az iden is megrende* 
iz előző évek sikeres „nyaraló kirán 
lu lásair Az első ilyen kirándulás hét 

tőn re .gel 7 órakor indul. A kirándul 
csoport tagjai a Vöröske* e>zt g együt 
ntnnek. Innen, aki akar, felmegy a 
törmannforráson keresztül az hottkőrt 
t többiek pedig a Stájerházakhoz vo 
ulnak, ahol megebédelnek — bevárv 

iz Irottkőre rándulókat is — és ellöl 
ik az e^ész délutánt. Az ebédet igény 
ók ma délelőtt 11 óráig jelentkezhet 

nek a városhaza iktató hivatalában. A/ 
degenforgalmi hivatal kéri a lakásadó 
at, hogy a náluk lakó nyaralókat fi 
ye'imeztessék a kirándulásra. 

Egyházi hangverseny. A kato 
ikus egyházi enekkar julius 1? én 
•ste fel 7 órai kezdettel hangversenyt 
t irt a Jézus Szive templomban a köv^ t 
kező műsorral: 1. Liszt F : a) Kyrie 

) Glória. „Missa choraiis"-ból. 2 
N dasdy K : Jesu n x admirabi'is. 3 
D-ák — B irdos Gy.: Gedo a rr 
l üre-mi-eból". 4 Liszt F.: AveMai i 
5. Deák—Bárdos G y : Sanc'us 
„Szent Imre-miséből". 6 Deák—B ir 
dos Gv : a) Bentdicius. b) Agnus D u 
a „S?.ent Ignác miséből". 7. Harmat 
A.: Boldogasszony Anyánk. 8. Bárdos 
L : N' ujtsd ki mennyből. Orgonán ki 
sér: Ényedy Jóisef tanár. V zényel: 
Szabó János karnagy. B lépődij ninc 

40 é v e s találkoTÓ. Julius 3 án 
tartoti ík meg a sopror i < v ing. !ai itó 
(épxi i: .-.étben az 1897 ben v.gz 
anitók 40 éves találkozójukat, amelyen 

Kalma Pa', Záboji Gusz.áv bud p síi 
i .ni ok, Földes Elek debreceni, Pun 
Gyula ágfalvi, Vörös Sunu nemeskoliai 
i.'azg. tanítók, F^lb Gyu'a (pozsonyi 
és Bácz Kálmán kőszegi evang. tanitó 
vetlek részt. 

Tanítónők továbbképző 
tanfolyama a zárdában. 
A falusi leányvezető és egyházi 

éneklanfolyam hétfőn délelőtt 9 óra 
kor nyilt meg a Szent Domonkos 
rendi nővérek zárdájában. A tanfo 
yainon az egyházmegye különböző 

részeiből 29 tanitónő, öt Szent Do 
morkos-rendi és két Annunciata nővéi 
vett részt. 

Az ünnepélyes Veni Sanctet és 
megnyitó beszédet Szendy László dr., 
\ szombathelyi székesegyház plébá 
nosa tartotta. Az első előadásor 
Freyberger Jenő dr. ügyvéd a falu 
nai helyzetétől beszélt gazdasági 
kulturális és valláserkölcsi szempont 
hói. Utána Luczenbacher Erika a 
falusi leánymozgalom célkitűzéseiről 
tartóit előadást. Kedden Luczenbacher 
Etika második előadását tartotta n eg 
továbbá Kedl Lászlóné salköveskuM 
t nitónő és Közi Horváth József adott 
elő. 

A tanfolyam előadói közölt sze 
repelnek még. Stettner Andrea, Herczeg 
Ilona, aki j itei-ot, táncot, tornát tanít 
Pallay József dr. városi m kir. tiszti 
orvos, Sághy Elek, aki gazdasági 
vonatkozású előadásokat tart, Szendy 
László dr., Gyöngyös Endre dr. városi 
főjegyző. 

A zenei előadások délutánonkint 
folynak majd. Ezeknek vezetője é«= 
gyben a kettős tanfolyamnak lelki 

vezetője is Werner A'ajos dr., akinek 
A pár Aqinata Szent Domonkos rendi 
nővér, a Zeneművészeti Főiskola vég 
zett növendéke segédkezik. A kettős 
tanfolyam julius 15 én zárul. 

A kath. Jótékony Nőegylet 
kert iünnepélye ma vasárnap déiuian 
4 órakor a Balházban. Nagy szerencse 

azár, gyermekbazár, gyermek és leáry 
szépségverseny, cukrászda, gyermek-
tánc, városi zenekar és cigányzene 
Belépődíj 1 P, családjegy 2P, diákjegy 
50 fil lér. A tiszta nyereséget a szegén* 
iskolásgyermekek felruházására fordit-
uk. Tekintettel a nemes célra, szere-
l t te l kérjük számos megjelenésüket 

Rossz idő esetén a termekben. A n. é 
nyaraló közönséget ezúton hivja me 
y Nőegylet vezetősége. Adományok 
d ' . Kovácsné. Puschnénál es a Bal 
lázban adandók le. 

A kőszegi polgári lövészegye 
sülét julius l l - é r e hirdetett céllöví 
versenye a közbejölt akadályok miat 
ilmarad, igy julius 18 án lesz az 
uyütles (kezdők és külön nyertes-k 

vei senye) cellövőverseny megtartva. 

Sikeres volt az első város 
bemutató A ; idegenforgalmi hiv 
id i első városbemutr tó sétája fel üní 
nacy érdeklődés mel'ett zajlott le. A 
b mutatón — Gyöngyös Endre d 
f ' jecyző magyaiázta el a belváros 
ö téne lml nevezetességeit — kö/e 

2t 0 ny araló vett részt, akik mind 
é . ig e:d -kiödéssel sze nlelték m- g a 

kőszegi mult emlékeit 

T e j e i és mindenféle l e f t e r 
m é k e t olcsót s jót csak Magó-
n á l vásárolhatunk. Tejet házhoz i* 
szállít. 

A t r ianoni évfordulót hivatalo-
gy.isznappí kívánják tenni a törvény 
iatóságok, amelyeknek körében most 

folyik a mozga'om, hogy a gondolat 
hoz kormányhatósági jóváhagyást kap 
j inak. A terv szerint minden év junius 
4 e gyászünntp lenne. A közönség 

yaszloboiíók é-; gyászszall^gos nem 
zeti lobogók kitűzésével jelezné juniu 
4 e szomorú emlékét. Az iskolákban 
j napon szünet lenne s az oktatók 
negemlékeznentk az elesett hősökrő" 

E napon szinházi, mozi va^y müked 
velői előadás nem volna tartható. 

Olcsó s jóminőségü borok: 
1 tt. fehér asztali - ' 4 0 
1 It. szekszárdi piros ~ ' P 0 
1 It fehér pecsenye — ' 8 0 
1 It. badacsonyi 

zamatos — ' 9 0 
1 It. . pecsenye 1 1 0 
1 It. „ válogatott 1*40 

/ l e l j e meg kitűnő boraimat, — 

Sághegyi Gellert cseniegekereskedö 

Sőszeg, l irály-nt 6. SÍ Teitfon 33. 

Nagygencsen mult vasárnap 
nagyszabású lőversenyt rendezett a 
polgári lövészegyesület. A versenyen 
a nagygencsi, alsósági, iváni, kámoni, 
kemenestrihályfai, perenyei és szombat-
íelyi csapatok mellett Kőszeg csapata 
is szerepelt. A csapatversenyben 1263 
ponttal Nagygencs A) csapata lett az 
első. Az egyéni versenyt — 54 lövész 
indult — Berényesi Béla Alsóság 
nyerte 265 ponttal, második lett Perlaki 
József Nagygencs 258. harmadik Pintér 
János Nagygencs 257 ponttal. Tarnai 
Vi lmos Kőszeg 253 ponttal a hetedik 
helyen végzett. Az első 15 helyezett 
oklevelet nyert. A sakktábla versenyben 
65 ponttal Bodorkos József Nagygencs 
szerezte meg az első helyet. 

TÉRZENEK műsora: 1937. julius 
hó 14-iki szerdai térzene műsora: 
1. Nádor : Vígan előre, indu'ó. 2. 
Rossini: ,Regina" nyitány. 3. Ziehrer: 
Mondák a Dunáról, keringő. 4 Kodály: 
Közzene a „Háry János".ból. 5 Strauss: 
Kt V O Í I tanunk ? dal. 6 Kl imenl: Vigan 
is komolyan, egyveleg. 7 Kov its F.: 
Ein.uil idők, egyveleg, ö. Pécsi: Győ-
zelmi induló. — 17-iki szombati 
erzene műsora: 1. Kováts F.: Wáchter 

induló. 2. Donizet t i : Aria és kar a 
.Lukrécia Borgia"-ból. 3. Ziehrer: 
Bécsi polgárok, keringő. 4. Fl ies: A 
rajnai leány, dal. 5. K l imenl : Mindig 
<edé!ycsen. egyveleg. 6. Kl imenl: Ma-
;y »r dalegyveleg 7. Kamarad: Kőszegi 
kapások indulója. Ténenék kezdete 
este 8 30 órakor. Vezényel Kováts 
Ferenc városi karnagy. 

Nyári mulatság Kőszcgfalván. 
A kőszegfalvi leventeegyesület julius 
18 án mulatságot rendez a Wu st féle 
vendéglőben Belépődíj 50 fillér. 

Bécsbe utazik jövő vasárnap 
a KSE. Az hu'óbusz 17 én délben 
-ndul a Főtérről. Kísérők Solymár 
Ferenc trénernél jelentkezhetnek. Uti 
-cölfség 8 pengő. 

Egy pösei ember hirtelen lialá 
Iáról adtunk tudósitási mu t heti 
számunkban, mely szerint Kőszegén 
vWatolt kolbász által knpoit volna 
husmérgezést. A vizsgálat és a bon-
colás. melyet két szombathelyi és a 
nasyg ncsi orvos végzett, ntegállapi-
otta, hogy n.- i a kolbász, Innem 

idült vesebaja okozta Rozner G^ula 
n u^ tiszthelyettes halálát, kinek 
belsejében körei 3 liter genyt találtak. 

R ö v i d e b b lesz p j ö v ő tanév. 
A kultuszminiszterium'jan már kidol-
gozták a jövő iskolai év tervét, amely 

szerint az 1938-as evi eucharisz'ikus 
kongresszusra való tekintettel, a tanév 
i ár májusban vtget ér. Az írásbeli 

ér. ttsegi vizsgálatodat márciusban, a 
szóbelit peditf áprilisban tariják. Te-
KÍntettel arra, ho^y a fővárosban csak-
nem valamennyi iskolát az eucharisz 
ikus kongresszus vendégei részére 

rend /.ik be, május 15-én bef-'jezódik 
t tanév és május 16 án az iskolák 
homlokzdá-a felkerül az 1938 as 
euch iriszttkusev címere, atanternekben 
pedig a padok helyére á yak kerülnek. 
\ korai évzárás Szent István halálának 
9(X) éves évfordulója emlékére, az 
egész országra is vonatkozik. 



Kőszeg és V déke 19.i7. iu'ius n 

Pályázati hirdetmény. 
A középiskolát vegzettek részért 

szervezett egyéves kereskedelmi szak 
tanfolyamokon a vezetésem alatt álló 
kereskedelem és közlekedesügyi m 
niszteriu n által rendszeresített, összesen 
10 ( íz) tandíjmentes helyre ezenne 
nyilvános pályazatot hirdetek. 

Ezekre a tandíjmentes helyekn 
vagyontahn szül"k olyan fiúgyermek-
pályázhatnak, akik valamely köz.p 
iskolában ( ; i nnázium, reálgimnázium 
vauy reáliskolai az 193(5/3? tanévben 
jeKs. illetőleg jó eiedmennyel érettségi 
viz«git tet'ek es az élő nyelvekben 
valamint a mennyiségtanban lehetőleg 
jeles, de legalább jó usztályzatot 
nyertek. A pályázók pályázati kerve 
nyükhöz születesi anyakönyvi kivona 
tukat, érettségi bizonyítványukat,szüleik 
vagyoni állapotáról községi bizonyít-
ványt és hatósági erkölcsi bizonyít 
ványt tartoznak csato'ni. 

A kellően felszerelt pályázati kér 
vényeket legkésőbb f. evi ju'ius hó 
31-éiga kereskedelem ésközlekedésügyi 
minisztérium segédhivatalában (Brda 
pest II Lánchid-u. 1-3.) kell benyújtani. 
Az elkésve érkezett, vagy kellően fel 
nem szerelt pályázati kervények nem 
vehetők figyelembe. 

Családi pótlék emelés és agg 
l egényadó. A ker>viselőház egyik 
ülésén foglalkozott a tisztviselői családi 
pótlék ügyével és elhatározta annak 
felemelései. Fabinyi Tihimér pénz 
ügyminiszter pedig bejelentette, hogy 
az ősz folyamán beterjeszti az agg 
legénvadóról szóló javaslatot. 

Kötelező borfelszolgálás? U 
tóbbi evekben a magyar bortermelés 
terén súlyos válságot lehetett tapasz-
talni. t ' r e való tekintettel hir szerint 
Marschall föld nivelésügyi államtitkát 
azt a kijelentést tette, hogy gondos-
kodás történik a oor felszolgálás 
kötelezővé tételéről, vagyis mind ín 
menühöz kötelezőlenie a borfogyasztás 

C7J lelte már Ság hegyi jő borait? 

Éleslövészet. 1937. évi julius 
hó 23-án reggel 6 h. tói este 19 h.-ig 
Kőszegdoroszló észak. Cák község 
Cáki erdő, lrányhegy (Zeigerberg), Po-
gányi borpincék, Qulner malomtól 
nyugatra lévő forrás közötti területen 
éleslövészet lesz. Az érdekelt lakos-
ságot a köszegi állomásparancsnokság 
ezúton is figyelmezteti, hogy a jelzett 
időben és veszélyeztetett területen a 
saját érdekében senki ne tartózkodjék 
és hogy a helyenként felállított bizton-
sági örök utasításainak mindenki vo-
nakodás nélkül eleget tegyen. 

Hogy áll Kőszegen a piac 
kérdés ügye? Legutóbb, mikor 
Szombathelyen erős akció indult a 
piaci viszontelárusitók megrendszabá-
lyozására, Kőszegen is uj tápot kaptak 
a piackérdéssel kapcsolatos panaszok. 
Többen fordultak hozzánk olyan 
kérelemmel, hogy indítsunk mozgalmat 
a szombathelyi törekvésekhez hason 
lóan. Utána is jártunk a dolognak és 
megállapítottuk a következőket : Kő 
szegen a városnak nincs szabályren 
delete az elővásárlási tilalmi időről, 
ezen a téren a vármegyei szabályren 
delet az irányadó. A város vezetősé 
généi tett érdeklődésünkre azonban 
közölték velünk, hogy a piackérdéssel 
kapcsolatos szabályrendelet már mun 
kában van. A rendőrseg — lévén a piac 
kérdés nem rendőrségi ügy — csak a 
szükséges ellenőrzést gyakorolja, de 
ezzel kapcsolatban már több átiratot 
intézett a városhoz. 

Gépírást jutányosán vallatok, 
(Háznál Cim a kiadóban. 

A nyuga t i ha tá rv idéken nagy 
irányú valutavisszaélest lepleztek le 
\z osztrák hatóságoknnk már régeb 
u n feltűnt, hogy Hollner l i tván, aki 
tki a megszállott Mosonszentjánoson 
akik, gyakran jön át magyar területre 
A héten meglesték a csendőrök és 
imikor a magyar területről jövet ut 
evél nélkül átlépte a határt, igazolásra 

szólítottak fel. Nagy meglepetésre 2< 
zer schillingről szóló posta-fJadó 

/evénvt nyugtákat es eilennyugtákai 
aláltak nála. Kihallgatása során be 

'smeite, hogy öt év óta rendszereser 
oglalkoztk schillingcsempészéssel. 
"A igyarországon veit át nagyobb 
isszegeket s azokat Ausztriában meg 
idoti ci nekre vitte. Közel 800 (XXi 
chillinget csempészeit át évek óta. 

Ellenőrzőkönyvek a mészáros 
és hentes üzletekben. A földmivelés 
ügyi miniszter rendeletet küldött a 
vármegyék alispánjaihoz és a városok 
polgármestereihez, amely arra kötelezi 
i mészátos és hentesiparosokat, hogy 
llenőrzőkönyveket fektessenek fel 

ibból a célból, hogy az ellenőrzest 
;yakorló közegészségügyi és állat 
egészségügyi faktorok azokba észre 
vételeiket és ineghiányolásaikat beve 
zeihessék s amennyiben legközelebbi 
ellenőrző utjukban a hiányok nen 
pótoltatnának, a köztisztasági rendel 
kezéseknek nem tennének eleget, a2 
llető mészárosok és hentesek ellen 
negindithatják a kihágási eljárást. 

Levélpostai küldemények visz 
szaviteli di ja. A hivatalos lap közölte 
i kereskedelem- és közlekedésügyi 
niniszter rendeletét, amellyel a közön 
•séges levélpostai küldemények vissza-
viteléért és címváltozásáért járó dijaka 
tiódositja. Eszerint ha a küldemén\ 
•tég a felvevő hivatalnál van, a kére-
ern teljesítéséért — akár belföldre, 
ikár külföldre szól a küldemény 
\ i illető küldeményfajra érvényes helyi 
tijszabás legkisebb diját de legfeljebb 
10 fi i lé t, ha pedig a küldeményt mái 
• kár külföldre szól a küldemény — 
u illető küldeményfajra érvényes helyi 
díjszabás legkisebb diját, de legfeljebb 
i0 fillért, ha pedig a küldeményt már 
ovábbitották, akkor a belföldre szó* 
óknál 20 gr3m sulyu közönséges tá 
volsági levél diját, a belföldre szólók-
nál a külföldi rendeltetési helyre szó 
ó 20 gra-n súlya ajánlott levél diját 
Kell leróni. 

Bormérés. Elsőrangú jó 
ó vörösbort és idei fehérbort mér 
Gamauf Samuné Várkór 80. sz. alatt 

Megvan a párizsi utazási 
pályázat elsó nyertese. A Szinházi 
Élet utazási pályázatának első nyertese 
egy budapesti úriasszony, akit a Szín 
házi Elet ingyen utaztat Párizsba. A 
jályázat további tartamára a feltéte 
eket könyitették és a cél lehet .Pá-

rizs vagy amit akartok". Zilahy Lajos 
klasszikus értékű színdarabját „A szűz 
és a gödölye" t adja darabmellékletül 
Érdekes novellák, cikkek. Nagy mozi, 
divat, sport, társaság, konyha és koz 
metika rovatok. Rádió Világhiradó, 
szines gyereklap egészítik ki a Szin 
lázi Élet e heti számát, melynek ára 
60 fillér. Kapható Róth Jenő könyv-
kereskedésében. 

Legújabb divatú nőikalapot és 
művirágot készít a ruha anyagából 
is: Vámos kalapszalón, Szombathely 
Erzsébet királyné u. 1. 

Elköltözésből 
vissza maradt bútorok és haszná 
lati tárgyak eladására megbíztam 

L a u s c h ™"t£ror-
Főtér Unger f j l e házban. 
Úgyszintén megvételre keres ilyeneket. 

Szombathelyen szerepelt mult 
vasárnap a KSE. A SzFC II. csapa-
tával mérte össze erejét. A tartalékosan 
felálló kószegi gárda lelkesen küzdött 
i-s megérdemelten hozta haza a 3 : 2 
2:2) arany u győzelmet. A KSE gólokat 
VAolnár(2) és Szendrő rúgták. É de 
<essége volt a mérkőzésnek, hogy a 
KSE ellen védett az egyesület volt 
<apusa, Galla. 

Mai futbal lprogram. A KSE ma 
délután fel ö órai kezdettel a szombat 
helyi FC csapatát látja vendegül. A 
nérközes érdekes sporinak ígérkezik, 
nert a két csapat első találkozóján, 
Kőszegen a szombathelyiek győzlek 
ö:0-ra, a mult vasárnapi második ta 
lalkozó a KSE győzelmével végződön. 
A harmadik találkozó lesz tehát hivatva 
eldönteni: melyik csapit az trősebb ? 

Hivatalos rovat. 
Az 1937 évi ebadó kivetési lajstrom 

f. évi juiius hó 12—27-ig a városi 
idószámviteli ügyosztályban közszem 
lére van kitéve. Felhivom az ebtulai 
donosokat, hogy a kivetett ebadó 30 
lapon belül a városi pénztárban be 
fizetendő. 

Az 1937. évi bikatartási dijak ki 
vetési lajstroma f. hó 11—25-ig a 
városi adószámviteli ügyosztályban 
közszemlére van kitéve. 

Anyakönyvi hirek az elmúlt 
hétről : Születések: Behmann Kurl 
és Tremmel Irén házasságából leány 
'k, Kiss Pál és Csiszár Erzsébet há 
tasságábol fiu rk, Kunfalvi János és 
Palhy Anna házasságából fiu ág. ev.. 
Dö t ötör Feienc és Némeih Karolin 
aázasságából rk. Házasság: özv. 
Presisz János Ecker Máriával lépeti 
aázasságra. Halálozások: Kiss Gyula 
50 éves rk, Sch^er János 84 éves rk 
Nagy Dezsőné 39 eves rk, Szuoper 
lstvánné 62 éves rk, özv. Mick Ber 
talanné 88 éves tk. 

Felhivom a közönség figyelmét a 
Szegedi Szabadtéri Játékokra, amelyek 
f. évi julius hó 31 tői augusztus hó 
15 ig lesznek megtartva. Közelebbi 
értesítés a menetjegy irodában nyerhető. 

Felhivom az érdekeltek figyelmét 
a m. kir. honvédcsapatok zabszükség 
letének biztosítása tárgyában kiadott 
hirdetményre, amely a polgár nesteri 
hivatalban megtekinthető. 

vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármester. 

Hirdetmény 
arról, hogy a .Kőszegi Takarékpénz 
tár* tulajdonát képező „Bálházi ven 
déglőt", mely áll 1 ) 3 vendégszoba, 
egy emeleli kisterem, jég, s borpince 
s a hozzátartozó összes mellékhelyi 
ségekböl, úgy nagy kerthelyiségből, 
továbbá II.) mulatságok és különféle 
előadások tartására alkalmas nagy-
teremből, kisteremből s öltöző helyi 
ségből, végre egy mozgó képvetitö 
kamarából, f. 1937. évi október hó 1 
napjától kezdve bérbeadjuk 

Bérbevehetők a fenti helyiségek 
esetleg az I. és II. alatti helyiségek 
együttesen, vagy külön-külön is. 

Érdeklődőknek a Kőszegi Taka 
rékpénztár, úgy annak alul irott 
ügyésze közelebbi felvilágositást adnak 

Dr. Schneller Aurél 
tkpé nztár ügyész. 

— Nagyon jó állapotban levó 

t á s k a g r a m m o f o n 
nagyobb szamu 
áron eladó — 

hanglemezzel méltányos 
Cim a kiadóhivatalban. 

m a g a n o s egyént 
ki hajlandó volna 600 pengős 
kölcsönt nyújtani i p i r i célra 
kellő biztosíték mellHt. Cim 
a kiadóhiv italban. (Varkör) 

Tisztelettel értesítem kedves 

verőinket és jábardtainkat, 

hogy boldogult férjem 

ü z l e t é t 
a a fi nyomdokán haladva 

továbbra is aa fi szellemében 

fenntartom és tovább 

vezetem A» EDDIGI BI 

zalmat és támogatást továbbra 

is kéri tisatelettel 

oav. K/SS GYULÁNÉ 
m és sár os és hentes. 

Vendéglő-megnyitás 
Tisztelettel értesítem a n. é. közön-

séget, hogy V E L E M NYARALÓ-KÖZSÉG-
ben 11 szám alatti házban újonnan beren-
dezett éttermet és vendéglőt nyitottam. -
Elsőrendű meleg és hideg etelek és Italok 
valamint napi es havi étkezések es pansiók 
kapható a legelőnyösebb árak és legfigyel-
mesebb, legelózékenyebb kiszolgálás mellett 
A n. é. kiránduló és nyaraló közönség szi-
ves pártfogását kéri tisztelettel 

BETLEHEM ISTVÁN (volt szabóhegyí) 
vendéglőt, V e l e m . 

G y ö z ő d j ö n m e g ö n i s ! 

3drb. Önborotva penge 1 0 f i u . 
Megbízható, Jó és Olcsó 

Kapható: Lancsarlc< Vendelnél 
Szombathely Király-utca 9. szám 
Műköszörűs, — Acéláru, — Illatszer. 

hármas számú eladó. 
Chernel utca 11. szám. 

Egy jókarban levő 

e l a d ó -
Cim a kiadóhivatalban. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazon hatóságoknak, hiva-

taloknak és jó barátainknak, kik 
felejthetetlen férjem elhunyta al-
kalmából fájdalmunkban osztoz-
tak és szeretetüket nyilvánították 
ki, ezúton fejezem ki az egész 
család nevében őszinte köszö-
netemet 

Kőszeg, 1937. julius hó 

özv. Kiss Oyuláné. 

Hirdessen 9 
Ez saját éideke, mert üzleti forgalmát 

löveli. — Olc^ó pénzért na*y haszon. 

Hirdetéseket már rőO P- iö l felveszüK 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen- -
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