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Előfizetési díjak helyben negyedévre 
Viilckre és Németországba 
Külföldre egy évre 4 dollár 

P 1 30 
P 2 20 

Megjelenik minden vasá rnap reggel 

Felelős szerkesztő es kiadótulajdonos R ó n a i F r i g y e t 
Kőszeg, V á r k o r 39. T e l e f o n : 2 3 szám 

Hirdetések ára milimétersoronkint 8 filter 
Szövegközötti reklAinhir sora 3') fillér 

Nyilttér sora 40 f — Hirdetések előre fizetendők 

S z o c i á l i s M a g y a r o r s z á g 

Irta : dr Péter Ernő 

Jog és kötelesség harmóniaja 
volna a magasabb cél, amely fele 
az emberiségnek haladnia kellene. 
Az ideális összhang megterem 
tese jog és kötelesség között a 
legvégső eredmeny lenne, amiért 
a földi életben a korok, emberek 
és eszmék harcoltak, küzdötte! 
Óriási haladast jelent, hogy szá-
zadunk már nyiitan hirdeti a szo 
ciális kiegyenlítődés szükségessé 
gét és a legerősebb társadalmak, 
államok épen ott épültek fel, .ihol 
a szociális gondolat államépítő 
tényezővé vált. 

A szociális eszmék ilyen ér-
vényesülése belső kapcsolatot, 
szoros összefüggést teremtett a 
jog és kötelesseg között. A ma-
terializmus fellegvárán nagy rést 
ütött az a társadalmi megújulás, 
amely a lelkekben a szociális gon-
dolkodás érvényesülésén ment és 
megy végbe. A keresztény erkölcs 
gyakorlati megnyilatkozását mind 
erősebben követelik úgy társadal-
mi, mint gazdasági téren. A hi 
hetetlen társadalmi és vagyoni 
ellentetek megszüntetése minden-
kiben kell, hogy élénkén éljen, 
mert különben a katasztrófa el-
kerülhetetlen lesz. 

Hazánkban hosszú időre nyú-
lik vissza a jelenlegi állapot ki-
alakulása, a mi szociális viszo 
nyaink sok eredőből te - odtek össze 
Éppen ezen sokrétűsége miatt is 
nehez nálunk a szociális feszült-
séget gyorsan levezetni és egy-
két intézkedéssel megszüntetni. 
Annyira különböző tényezők ala-
kították ki a szociális viszonya-
inkat, hogy amikor a szociális 
ellentétek kiegyenlítéséről beszé-
lünk, egyikről sem feledkezhetünk 
meg. Ha pl. a zsidókérdést sike-
rül végre megoldanunk, nem mel-
lőzhetjük a feudális rendszerre 
emlekeztető, idejétmúlt intézmé-
nyek megszüntetését sem. 

A nemzet szabad fejlődése és 
szükséges megerősödése paran-
csolóan követeli az igazságosabb 
jövedelem- és vagyon megoszlást. 
A jelenlegi osztályellentétek ki 
egyenlítése csakis ú j gazdasagi 
rendszer megteremtése által lehet-
séges. Olyan gazdasági rendszer 
Által, amelyben — mint a „Quad-

ragesitno anno" mondja — a ke 
reszteny mértékletesség erényi 
érvényesül, jobb belátás es ha 
tasos intézkedések. A korlátlan 
szabadversenyek az a formája 
amikor éppen az erősebbek szün 
telték meg egymás között a ver 
senyt (kartell slb.) el kell, hogy 
tűnjön és helyébe a kis erők tö 
mörülé se, a k isexisztenciák össze 
togása (szövetkezetek) fog jönni 

De 'úl a gazd tsagi életen, az 
áliami, a közéletben is érvénye-
sülnie kell annak a felfogásnak, 
amely méltánytalannak, igazság-
talannak találja a nagy jövedelmi 
különbségeket — Küzdeni fog a 
családi berrendszer, a szociális 
munkaviszonyok megteremtéseért 
és kivétel nélkül megvalósítja a 
nemzeti fejlődest gátló vagyoni 
kiegyenlítődést Ú j közszellem, új 
közerkölcs, szociális felelősség, 
biztosíthatja remc»ak felemclke-
desünket, de fennmaradásunkat is. 

A magyar fiatalság értékesebb 
részének kivétel nélkül egységes 
a felfogása ezekben a kérdések-
ben. Tiszta öntudattal látjuk a 
tennivalókat és irigyeljük azokat, 
a nemzeteket, amelyek megelőz-
tek és megelőznek bennünket. — 
Sok inind.n elválaszthat bennün 
ket, a látszólag üyen, vagv olyan 
oldal, de e g y : a Siocia l is Ma-
gyarország megépítése mar most 
s — talán külön utakon — egy-

formán lendít bennünket a cél 
felé! -

Légoltalmi tanfolyam. A Vas-
megyei Tűzoltó Szövetség rendezésében 
kedden légoltalmi tanfolyamot tartottak 
az irottkői járás tűzoltóparancsnokai 
részére. A tanfolyam colja az volt, hogy 
a vidéki tűzoltóparancsnokkal megismer-
tessék a légoltalom fontosságát és így 
propagálói lehessenek a községeikben. 
A tanfolyam 28 hallgatójának a vegyes-
dandár légoltalmi előadója, Szerdahelyi 
F.lek dr. és Kirchknopf Jenő tűzoltó-
parancsnok tartottak előadásokat. 

A Concordia férfi dnlosegyesii-
let kerti mulatsdgdt a kedvezőtlen 
időjárás miatt június 6-án pünkösdva-
sárnap tartja meg a Dorner-vendéglő 
kerthelyiségében. 

— „Zsidókérdés Magyarornadgon* 
című füzetből, — melyet gróf Károlyi 
Imre irt válaszul Stern Samu hasonló 
című füzetére — még néhány példány 
kapható lapunk kiadóhivatalában. 

! 
Teremtsünk közmunkákat 

Kőszeg városának múltja nemcsak 
a régi időkben volt mindig nemzeti szem-
pontból is jelentős, de azzá lett a je-
lenben is, mert azzá tette Trianon és 
ezzel sorsa szinte megpecsételődött. — 
Közel húsz esztendőn át reménykedtünk, 
hogy majd jön a megváltás órája és a 
tőlünk jogtalanul elszakított területré-
szek egyszer majd mégis visszakerülnek, 
ha nem is a fegyver jogán, hanem a 
méltányosság, az igazság, a történelem 
jogán Ez a reményünk úgylátszik, most 
már csak remény marad. — Már több, 
mint egy hónap eltelt azóta, hogy egy 
világtörténelmi esemény játszódott le a 
szomszédságunkban, de bizony ezideig 
nem láttunk semmit, ami ezen remé-
nyünk valóraváltásával bíztatna. Tér-
képek jelennek meg a szomszédban, 
melyeken azt látjuk, hogy akarva és 
nem akarva olyan határokat húznak, 
mely aligha lehet tévedés azok részé-
ről, akik e határokat meghúzták, de 
nem lehet jóakarat sem, mert kell tudni 
azt messze nyugaton is, hogy Csonka-
Magyarország határai húsz év óta hol 
húzattak meg, Ilyenkor azután magya-
rázatok történnek, miket türelmesen 
elbír a papiros, de a fantázia nem áll 
meg még e téves határokon sem és 
nap-nap után termeli a lehetetlen kom-
binációk egész sorozatát, mintha bizony 
mi nem is Magyarország volnánk. Hiba 
van itt a kréta körül és ennek a kré-
tának rajzmozdulatait láthatatlan kezek 
irányithatják. Ez azután aligha megy a 
jóbarátság javára és semmi esetre sem 
szolgálja a megértést és megbecsülést. 
Kis nemzet vagyunk, de van bennünk 
annyi erő, elszántság és hazaszeretet, 
hogy játékszerré nem hagyjuk magun-
kat tenni. Ez a nemzet élni akar, élni 
is fog ezen az ezer éves, vérrel ázta-
tott magyar földön. Elni akar még ak-
kor is, ha minden erejét megfeszítve 
kell az életfeltételeit megteremteni, 

de odafordul mégis segít-
ségért, ahova joggal fordul 
hat, es ahol joggal kopog-
tathat, és ez a magyar kor-

mányhatalom, 
melynek kétszeres kötelessége ide nyu-
gatra tekinteni és két kézzel nyúlni a 
nyugati végek bajainak orvoslásához. 

Nehéz helyzetben vannak a nyu-
gati végek várai. De ezek között talán 
a legsúlyosabb helyzetben éppen Kő-
szeg városa van. Mert teljesen a maga 
erejére van utalva, pedig a gazdasági 
feltételek épen Trianon folytán hiánvoz-
nak a város életéből. — Szombathelv 
cözelsége felszívja a közbeeső vidék 
gazdasági erejét és így Kőszeg lassan 
elnéptelenedik, iparában, kereskedelmé-
ben, sőt kultúrájában is elsorvad. 

Most volna igazán itt az ideje 
annak, hogy a kormány hathatósan 
.öjjön segitségére Kőszegnek és szinte 
gyorssegély formájában nyújtana lehe-
őséget arra, hogy közmunkák indul-

janak meg ebben a városban. 

Már több, mint harminc 
esztendeje, hogy az igaz-
ságügyi kormány 000 négy-
szögölnyi területet vett meg 
a városmajor utcai frontjá-
ból azért, hogy ott járás-
bírósági épületet építsen A 
tervek is elkészültek és a 
város vezetőségével le is 
tárgyalták annak idején is-
mételten a kivitel módozatait. 

Építsük meg tehát a járásbíróság épü-
letét és mingyárt van kenyérkereseti 
lehetőség »ok száz család szá.aára. Ext 
el lehet intézni napokon belül, csak 
jóakarat kell hozzá és a helyi viszonyok 
megismerésén alapuló helyzetfelismerése 
mely szükségszerűen diktálja a munka-
alkalom megteremtését. 

Itt van a tanítóképző ügye. Szin-
tén készen vannak a tervek a megfe-
lelő kibővítéssel és emelet ráépítéssel. 
250 ezer pengővel tartozik a kultusz-
kormány ennek a várost: * -*ttó-
képző létesítésével kapcs dj'uar. Meg 
kell építeni. Az őszre már állhat is az 
új tanítóképző. 

A milliárdos beruházási program-
ból feltétlenül juttatni kellene ennek a 
városnak néhány százezer pengőt, hogy 
a fenti intézmények megvalósuljanak. 
Soha jobbkor, mint épen most, amikor 
Kőszegen stagnál minden. Nincs épít-
kezés. 

Pedig ennek a városnak 
igen sok munkanélküli épi-
tőmunkása van és éppen ez 
a nyári időszak adhatna 
ezeknek kenyeret és kereseti 

lehetőseget. 
Mingyárt elcsendesülnének a duz-

zogó ajkak és a becsületes munka pol-
gártársaink lelkületét is megnyugtatná 
Nem is olyan nehéz ezeknek a dolgok-
nak a nyélbeütése, csak fel kell tárrv 
a való helyzetet illetékes körökben. — 
igaz, hogy momentán a parlamentben 
nincs képviselete ennek a városnak 
és kerületének. De ezt is ki kellene 
használni olyan módon, hogy minél 
előbb legyen képviselője is Kőszegnek 
és kerületének, hiszen peticiós eljárás 
van folyamatban egy olyan mandátum 
ért, amelyről a nyertes fél lemondott, 
a vesztes pedig megszerezni szeretné. 
— Ezt a gordiusi csomót meg ke'lene 
oldani egy erélyes gesztussal, és talán 
egy új választással miniszteri gazdája 
is akadna a kőszegi mandátumnak, aki 
felismerve ennek a városnak búját-baját, 
a segítséget is hozhatná közmunkák 
formájában 

Igenis, cselekedni kell, mert aj 
idő rohan, az eszmék érlelődnek és 
utat keresnek maguknak, de ha egész-
séges lelkekben találnak felvételre, ak-
kor ezek az egészséges lelkületű pol-
gárok ugyancsak egészséges és nem-
zetépítő gondolatokká és tettekké for-
málják át, az idők bujkáló eszméit. 

Közmunkát kérünk ennek a vá-
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rosnak. hogy a munka erejével állítsa 
vissza önbizalmát és hitét. A magyar 
kormánynak pedig egyenesen köteles-
sége, hogy segítségre jöj jön, mert ez 
a határváros megérdemli ezeréves multjá 
nál fogva is, hogv törődjenek vele. 

(- « ) 

Megalakulas előtt all Keszegen 
a Turáni Vadaszok Egyesülete 

Mint jelentettük, Kőszegen uj egye-
sület alakul m e g : a Turáni Vadászok 
Országos Egyesületének helyi csoportja. 
A szervezőbizottságnak már sikerült 
megnyerni a város társadalmának két 
vezetőemberét és egy magasrangú 
nyugalmazott katonatisztet, akik elvál-
lalják a megalakítandó egyesület veze-
tését 

Az egyesület céljait a következők-
ben ismertetjük : 

A Turáni Vadászok Országos 
Egyesülete, mint törvényes alakulat a 
Bt M. által 150,241/1929. szám alatt 
jóváuagyott alapszabályok alapján mű-
ködik és végzi tisztán hazafias a magyar 
nemzeti érzés és gondolatvilágtól átha-
tott s csakis arra alapított önzetlen 
munkásságát. 

Működése kiterjed az egész ország 
területére.} 

A szervezet pártokon felül áll és 
célját nem jelszavak hangoztatásával, 
hanem komoly es alapos munkával véli 
és akarja is elérni, mert tudatában van 
annak, hogy szervezetének alapjait a 
magyarság széles komoly rétegeire 
építheti és harcát csakis ezen higgadt, 
megfontolt és hazafias szempontból 
felíétlenül megbízható magyarokkal vi-
heti döntő sikerre. 

A Turáni Vadászok hazafias szer-
vezete : 

1. K ü z d a régi határok vissza-
állításáért. 

2. K 0 z d a magyar nemzeti gon-
dolat ébrentartásáért, a magyar nép 
jobb sorsáért, a magyar fa j naggyáté-
teléért, szociális helyzetének javításáért, 
az ősi nemzeti erényeknek, faji össze-
tartozandóságnak ápolásáért, a csonka 
Haza határain kivül élő és az egész 
világon szétszóródott összes magyarok 
egyesítéséért. 

3. K ü z d az államrendet veszélyez-
tető vörös forradalmi elemek ellen. 

A szervezet legfőbb irányelveit a 
megbízhatóság, fegyelem, testvéri sze-
retet és a haza iránti hűség képezik. 

A hazafias alapon álló és a nemzet 
érdekeiért küzdő magyarok tömöritését 
kivonja fenti célok érdekében foglalko-
zásra való tekintet nélkül, s zászlói alá 
csak hazájáért és fajáért lelkesedő, 
megalkúvást nem ismerő, szolgalelkű-
seget megvető, kemény gerincű és 
határozott jellemű magyarokat várja. 

Oktatni , tanítani, segíteni, bátorí-
tani és vezetni akar. hogy tisztultabb 
politikai felfogású, az eseményeket és 
tetteket elbírálni tudó, öntudatos, ma-
gábabizó, erős, megingathatatlan hitű 
es akaratú, szilárd jellemű magyarokból 
álló hatalmas tabora legyen, mert csak 
igy, ilyen egységes nagy és hatalmas 
tábor tudja a szervezet nemes eszméit 
valóra váltani. 

Ezekért a szent eszmékért szállt 
síkra a Turáni Vadászok Országos 
Egyesületének hazafias szervezete. 

Ehhez a nagy és eredményében 
felbecsülhetetlen munkához, ennek a 
lelki hadseregnek a megszervezéséhez 
hív minden hazáját és fajtáját hűséges 
odaadással szerető magyart. Munkatárs-
nak tekint a szervezet minden olyan 
magyar Testvért , aki a I 'VOE-nek belső 
é le tébe a kicsinyes napi és partpolitikai 
kérdéseket nem kever bele, hanem 
aki a politikai pártokon felül állva, az 
egyetemes magyar nemzet sorsának 
jobbra való fordítását elősegítendő, a 
nemzeti érzést, a magyar öntudatot és 

önérzetet, az összetartozandósági érzést 
az önzetlenséget, az áldozatkészséget, 
a tisztult erkölcsi es etikai felfogást 
kivánja a testvéri magyar lelkekben 
kiművelni — , aki azt akarja elérni, hogy 
minden igaz cs jószándékú magyar 
ezektől az emelkedett lelki adottságok-
tól eltel.en. akár közvetlen, akár pedig 
közvetve, becsülettel küzdjön Hazája 
és nemzete érdekében, hacsak a magyar 
közélet ama szűkösen körülhatárolt 
területén is, ahova őt jó vagy balsorsa 
a szerepeken való megosztozkodás 
során állította ! . . . 

A szervezetnek ezek a céljai, ezek 
az irányelvei. Ezeket hirdeti, vallja és 

A kőszegi Stefánia Szövetség most 
tartotta évi rendes közgyűlését, vitéz 
dr. Nagy Miklósné elnöklete mellett, 
aki elnöki jelentésében beszámolt a 
szövetség mult évi működéséről. Beje-
lentette, hogy Róka László dr. ügyvéd 
akit a szövetség a központ utasítására 
ügyésznek felkért, ingyenesen ad jogi 
tanácsot a szövetség szegény védencei-
nek. 

Kirchknopf Béla dr. a szövetség 
ügyvezető-főorvosa részletes jelentésben 
statisztikai adatokkal mutattaki a kőszegi 
Stefánia Szövetség eredményes munká-
ját. Az a n y a v é d e l e m terén a szö-
vetség gondozásba vett 111 terhest és 
135 gyermekágyast. A rendeléseken 
104 anyát vizsgáltak meg és részesítet-
tek orvosi tanácsban. A védőintézet 
szülőszobájában 4 0 szülés folyt le. Az 
ápolási napok száma 291 volt. 

A csecsemő és gyermekvédelem 
terén szintén szép eredményt mutathat 
fel " szövetség. Az elmúlt évben 130 

csecsemőt és 2 4 9 kisdedet gondoztak. 
A rendeléseken 855 csecsemőt és 857 

kisdedet vizsgáltak meg, tehát 1742 

esetben adtak orvosi tanácsot, 1936-ban 
1151 esetben. 

A csecsemőhalálozás nagyon ked-
vező volt az elmúlt évben Kőszegen. 

A 127 éiveszilletett csecsemő közül 
mindössze 4 halt meg 1 éven alul. 

Az 1 — 3 éves korban lévő kisdedek 
közül pedig egy sem halt meg. Az egy 
éven aluli, elhalt csecsemők arányszáma 
3 százalék, ami az Országos Stefánia 
Szövetség statisztikája szerint is a lehető 
legjobb eredmény, mert ez azt jelenti, 
hogy az emberi tudomány mindent 
megtett és csak az igazán életképtelen 
csecsemők estek a halál áldozatául. (A 
mult évben elhunyt kőszegi csecsemők 
közül egy megszületése után csak 5 
órát élt, egy 7 napot, egy 13 napot, 
és csak egy érte meg az 5 hónapot.) 

A szövetségben működő két védő-
nő összesen 3 1 9 2 látogatást végze t t : 
1534 csecsemőt, 1399 kisdedet. 178 
terhest és 133 gyermekágyast látogat-
tak meg. 

A védőintézet 239 esetben adott 
hintőport, 7 0 gyermek részére pedig 
tápszert. A kiosztott szintej mennyisége 
4172 liter volt. 

A közgyűlés végén a szövetség 
tagjai lelkesen ünnepelték vitéz dr. Nagy 
Miklósné elnöknőt, akinek közismert 
agilitása biztositéka annak, hogy a 
kőszegi Stefánia Szövetség évről-évre 
eredményesebb munkára tekinthet vissza. 

Külön kell megemlékezni a szövet-
ség azon hölgytagjairól, akik a szülő-
szoba ápoltjainak ebédet adtak. Az 
adakozó hölgyek névsora a követksző: 

Dr. vitéz Nagy Miklósné, ifj. Czeke 
Gusztávné, id. Czeke Gusztávné, Cziráki 
Józsefné, dr. Pallay Józsefné, dr. Beyer 
Jánosné. Benccsrendház, Püsky Gyula, 
Vértes Ernőnc, Töegl Tamásdy Henrik-
né, Takáts Istvánné, vitéz Szabadváry 
Ferencné, dr. Freyberger Jenőné, Stei-

ezek szerint akar élni és boldogulni: 
s ha ezeket sikerült valóra váltani, úgy 
a koldusok országútján nem lesz több 
magyar. 

" A Turáni Vadászok Országos 
szervezete felkér minden magyar Test-
vért, aki a fentiekért harcolni kész, 
jöjjön táborába, s álljon zászlói alá. 
Őszinte szívvel, magyar Testvéri sze-
retettel várja személyes, avagy írásbeli 
jelentkezését minden magyar embernek 
r>z országos központ : Budapest, Vili . 
Baross-utca 44 I. 4 sz. alatt, Kőszegen 
Varga Sándor hírlapírónál, a Kőszeg és 
Videke szerkesztőségében lehet jelent-
kezni. — 

ninger Gáborné, Tompeck Antalné, 
Gotthaid Dezsőné, Koczor Lajosné, 
Kincs István, Holzer Mihályné, dr 
Manninger Sándorné, dr. Halik Miksáné, 
Kiss Jánosné, Eitner Gusztávné, Szmo-
lyán Lászlóné, Dorner Ferencné, Németh 
Sándorné, Solymoss Ottmárné, Kutassi 
Jánosné, dr. Dreiszker Ferencné, Tóth-
né T a k ó Irma, Scháffer Gusztávné, özv. 
Horváth Jánosné, dr. Gyöngyös Endréné, 
vitéz Deák Lászlóné, özv. Kiss Gyuláné, 
Arkauer Mihályné, Székely Zoltánné, 
Weisz Vilmosné, Gálhidi Gyuláné, ifj 
Róth Jenőné, Karenits Antónia, Szuklicz 
Gézáné, Ederits Lajosné, Udvarhelyi 
Zoltánné, Harsányi Gyuláné, Sirhuber 
Lajosné, dr. Vastagh Zoltánné, dr. Riedl 
Zoltáné, Marc^y Lászlóné, dr. Kirchknopí 
Béláné, Móhr Mihályné, Kertai Jánosné, 
Kőhalmi Mártonné, Czeke Miklósné, 
dr. Stúr Lajosné, Róth Sándorné, Po-
nesz Lajosné, Szász Sándorné. 

A Kőszegi Esperes Kerület 
Katolikus Tanítói Körenek gyűlése 
A kőszegi esperesi kerület Kat . 

Tanítói Köre csütörtökön tartotta Nagy-
gencsen rendes tavaszi közgyűlését. A 
gyűlést fél 9 órakor Veni Sancte és 
szent mise előzte meg melyet Könczöl 
Antal 

esperes ker. tanfelügyelő mon-
dott. A szent mise alatt a kör tanítói 
közös szentáldozáson vettek részt, hogy 
ezzel is hódoljanak az Eucharisztikus 
szent évvel kapcsolatban a legméltó-
ságosabb oltáriszentség előtt. 

Ugy a hivek részére rendezett 
Eucharisztikus ünnepély, mint a köz-
gyűlés pedagógiai része a „Népházá-
ban folyt le. 

Pekovíts Ferenc nagygencsi ig.-
tanitó megnyitó beszéde után Herényi 
János vassurányi tanitó tartott az „Ol-
táriszentség tiszteletére nevelés" címen 
szivbemarkoló, magasztos, szónoklatot. 
Utalt a múltra, hogy a nagy megaláz-
tatás és eltiportságunk mellett egy 
jóságos kéz megsimogatta a magyart 
és hogy a nagy Oltáriszentség világra 
szóló nagy ünnepélye helyéül kicsi ha-
zánkat jelölte ki. Hálánk jeléül mutas-
suk meg, hogy érdemesek vagyunk 
Őszentsége eme kegyére. A nagyhatású 
szónoklatot Turáni József gyöngyös 
falui tanitó mély gondolatokkal telített 
beszéde követte „A szentséges Szív 
mélysége mint a családi és iskolai 
nevelés örök forrása ' cimen. A krisztusi 
szeretetet ismerje meg a gyermek, 
mihelyt eszmélni tud, hogy abból erőt, 
bátorságot merítve hü polgára legyen 
a hazának és oszlopos tagja az egyház-
nak. Ezt a szeretetet vigyük be a csa-
ládba, onnan pedig ki a világba, az 
emberek közé. Könczöl Antal esperes 
megköszönte a két magas színvonalú 
előadást. Az Oltáriszentség kiosztását 
a húsvéti, illetve nagyszombati tűzhöz 
hasonlította. Buzdította a hallgatóságot, 
hogy Krisztusról ki táplál, irányít, hangol 
minket ne feledkezzünk meg, hanem az 
Eucharisztia kegyelmeivel erősödve 

hordozzuk Krisztust mindenkor magunk-
ban. 

Szünet után a gyűlés második ré-
szét Nagy Gyula ig. körelnök magas-
szárnyalású szavai vezették be : Az 
Oltáriszentség az áhítat szentsége, az 
egység jelképe és a szeretet köteléke. 
Csendüljön össze szívünk Krisztus iránt 
és Krisztust az örök fényt, a mécsest 
kövessük és O hozzá vezessük példá-
inkkal az iskolában és az életben is a 
gyermekeket és népünket egyaránt. 

Heitier László kántortanító ének-
kari bemutatója következett . Az egy-
séges egyházi nép- és karének az egy-
házi év tükrében" címen. A „Szent 
vagy Uram" énekeskönyvből mutatott 
be az egy házi év egyes ünnepeire előirt 
szebbnél-szebb énekeket . A tiszta csengő 
gyermeki hang a komoly férfi kórus 
kísérettel gyönyörűséget nyújtott és a 
hallgatóság tetszését tel jes egészében 
megnyerte. Ezután gyakorlati énektaní-
tást mutatott be 2 szólamra V .—VI . o. 
tanulói részére. A tanítási egységek és 
fokozatok betartásával, az énektanítás 
mesteri vezetésével Heiner László oly 
szépet produkált, hogy a hallgatóság 
legnagyobb elismerését érdemelte ki. 
Németh Imre pápai kamarás is dicsérő-
leg méltatta Heiner László tanítását és 
buzdította a tanítóságot, hogy nevelje-
nek a falvakban éneklő if júságot. 

Regös J á n o s tömördi kántortanító 
előadása „Egységes egyházi népéneklés 
és a Szent vagy Uram c. énekeskönyv 
bevezetése"4 volt a tárgysorozat követ-
kező száma. Szakszerű előadásáért, 
melyben a legnagyobb részletességgel 
megvilágított mindent, a kör jegyző-
könyvi köszönetet szavazott, „Hogyan 
fogadjuk a községeinken áthaladó ide-
gen zarándokokat" c. értekezést Steiner 
Apollonia perenyei tanítónő tartotta. Az 
ügyes értekezésben rámutatott a irány-
elvekre és követendő útmutatásokra. 
Könczöl Antal esperes gyakorlati rész-
ben fordult a hallgatósághoz, hogy a 
falu ifjúságát oktassuk ki az idegenek 
szeretettel jes fogadtatására. Nagy Gyula 
ig. körelnök elnöki je lentésében kegye-
lettel emlékezett meg, az elhunyt Bauer 
Ödön kőszegi káplánról és a halott 
emlékének egy perces felállással adózott. 
A nyugalomba vonult Kincs István 
prelátus, volt kőszegi plébánosnak fá-
radságos munkája után békés, gond-
nélküli hosszú életet kiván, egyben 
szeretettel üdvözölte Nagy Gyula a 
köri gyűlésen első ízben megjelent dr 
Székely Lászlót, Kőszeg új plébáncSát, 
munkájára Isten bőséges áldását kérve. 
Elnöki jelentéseiben felhívta a kör tag-
jainak figyelmét a Szent István otthonra 
is, amelynek javára a kör 2 0 — P-t 
szavazott meg. Nagy Gyula ig. elnök 
iskolalátogatásaival kapcsolatban szer-
zett tapasztalatairól számolt be ezután, 
amely által sok értékes gondolatot s 
pedagógiai utmutatást adott a kör tag-
jainak. Indítványára a kör egyhangúlag 
elhatározta azt is, hogy minden harmadik 
évben testületileg vesz részt a kőszegi 
zárt lelkigyakorlatokon. Pénztári jelentés 
után az új tisztikar megválasztása volt 
a tárgysorozat következő száma. Elnök-
nek továbbra a kör egyhangúlag Nagy 
Gyulát, alelnöknek Steininger Gábort , 
körijegyzőnek Rozonits Sándort és 
Meggyes Józsefet választotta meg. A 
jövő évi gyűlés helye Nagyasszonyfalva 
lett. Előadóknak felkérte az elnök Per-
laky Ferenc nagyasszonyfalvai, Takácsné 
Szele Mária bozsoki, Kovács József 
kőszegpatyi és Heisz Ala jos perenyei 
tanítókat és a gyűlés Himnusz hang-
jaival délután fél 2 órakor ért véget. 

Gyűlés után Jambri ts Ferenc ven-
déglőjében társas ebéd volt, amely alatt 
a Szent István miseruha és Prohászka 
templom alap javára az elnök indítvá-
nyára 3 9 — P gyűlt össze. A kedves 
hangulatban elköltött ebéd alatt kö-
szöntőt mondtak : Herold József nagy-
gencsi plébános, Németh Imre pápai 
kamarás, Nagy Gyula ig. körelnök, 

3 százalék a gyermekhalandóság Kőszegen 
fi S te fan ia S z ö v e t s e g K ö z g y ű l é s é 

Váiáioüunk a most megnyílt Berziánovicb Testvérek fiiszer- es csemegekereskedésében a Fő éren! 
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Gáspár Mihály nagygencsi biró, Bár-
dost főjegyző és Heiner László kántor-
tanító. ( - ss — r.) 

Felhívás a v á r o s k ö z o n s e g e h e z ! 
A magyar nemzetre, elárvult csonka 

hazánkra, a nagy Ínségben sínylődő 
magyarok millióira reményt fakasztó és 
szebb jövőt igérő májusi nap süt. 

Amerre csak katolikus templomban 
t hét folyamán megszólal a harang, ott 
miránk magyarokra gondolnak szerte e 
nagy világban és értünk imádkoznak. 
Idegenek nagy tömegei és a katolikus 
egyház neves kiválóságai jönnek el 
Magyarországra, hogy résztvegyenek 
az Eucharisztikus kongresszuson. Ittlé-
tük alkalmával megismerik szép hazán-
kat, s talán felismerik azt a sok igaz-
ságtalanságot is, mely velünk történt és 
talán az itt látottak és hallottak meg-
cáfolják a sok idegenben a nehéz pén-
zekért terjesztett, gálád módon kieszelt 
és elhelyezett hazugságokat. És alig 
múlnak el ezen az ünnepi héten a nem-
zetközi Eucharisztikus kongresszus fé-
nyes napjai, újból ünnepi köntösbe öl-
tözik hazánk, mert nagy honalapítónk, 
Szent István Királyunk megdicsőülésé-
nek 900 éves évfordulóját ünnepeljük, 
amely ünneplésben valláskülönbség 
nélkül résztvesz minden magyar. 

E kettős szent év ünnepi hetében, 
mi kőszegiek is sokan zarándokolunk 
el Budapestre, hogy résztvegyünk e 
nagy ünnepségeken. De az ünnep, a 
fény nyomában az árnyék is jelentkezik 
és minél ragyogóbb a fény, annál szem-
beötlőbb az árnyék. 

E je jenségre figyelt fel a Kor-
mányzó Ur Főméltóságú Neje akkor, 
amikor arra kérte a magyar testvéreit, 
hogy a szegények nyomorán enyhítendő 
mindenki, akinak több je van, mint 
sínylődő testvérének adakozzon arra a 
célra, hogy az ünnepi héten ne legyen 
szűkölködő az országban. Ehelyütt is 
arra kérem polgártársaimat, hogy nemes 
adományaikkal támogassák e célt, annál 
is inkább, mert a gyűjtött összeg még 
e hét folyamán a kőszegi szegények 
között kerül szétosztásra. Megragadom 
egyben az alkalmat, hogy az eddigi 
nemes adományokért hálámat és kö-
szönetemet fejezem ki a szegények 
nevében. 

Végül arra kérem a háztulajdono 
sokat, hogy házaikat az ünnepi héten 
tehát szerdától kezdve egészen a jövő 
hétfőig (május 20-től 30-ig bezárólag) 
lobogózzák fel és ezzel is adják tanú-
jelét annak, hogy nemzetünk e nagy 
ünnepi hetében mi is ünnepelünk itt a 
határszélen. Hadd érezze mindenki aki 
a történelmi város falai alatt lakik és 
aki ezen az ünnepi héten idegenből 
városunkba jön, hogy e város hazafias 
és vallásos közönsége együtt ünnepel 
azokkal, akik résztvesznek az Eucha-
risztikus Kongressszuson és Szent István 
Királyunk nagy jubileumi ünnepén. Ez 
a kitűzött piros-fehér-zöld zászló legyen 
erős akaratunknak, törhetetlen hűsé-
günknek és egy szebb jövőbe vetett 
reményünknek kifejezője. 

vitéz Nagy Miklós dr 
polgármester 

Győri Rókóczlánum. 
(Katolikus Fiúinternátus Győr, Rákóczi F. u. 
57 5 9 ) Az intézet f középiskolai tanuló 
ifjúságnak olcsón kellemes, családias ott 
hont nyu,t, egeszseges élelmezést és az if-
jak ércekében megbi /ható , valláserkölcsös 
nevelést biztosit. Az internátus győreg) haz-
megyei papok vezetése alatt áll, felvesz 
bencés és állami gimnáziumi, keresk. iskolai 
növendékeket, I. osztatyra jelentkezés junius 
10-ig, magasabb osztályokba felvetel később 
is, ha hely van. Kívánatra prospektus válasz-
belyeg csatolandó. Telefon 56«l Mersekel-
teb'b dijazásért az intézettel kapcsolatos 
„Pálffyánum'-ban csak gimnázistak helyez-
hetők el. Tudakozódás fenti címre intézendő 

Pünkösdhétfőn szentelik fel 
a Szent Imre templomot. 

Kőszeg város képviselőtestülete 
már a tavalyi évben elhatározta, hogy 
kettős szent évet méltóképpen örökíti 
meg a város annaleseiben és ezért erre 
az évre esett a szent Imre templomnak 
Szent István király fiának tiszteletére 
emelt templomnak méltóképpen való 
restaurálása. 

A templomot a város, mint kegyúr 
tataroztatta, restauráltatta, valamint az 
oltárokat is és igy a belvárost uraló 
hatalmas baroktornyú templom, melyet 
1615. évben szenteltek fel s mely temp-
lom sok viszontagságot látott a kultúr-
harcok idején, falai között történelmi 
emiekeket rejtve, külsejében pedig 
Kőszeg város d cséretes hazafiasságát 
és vallásosságát tanúsítva várja pünkösd 
hétfőt, mely napon vitéz dr. Nagy 
Miklós polgármester kérelmére dr. Grősz 
József apostoli kormányzó félsz, püspök 
fogja benedikálni a Szent Imre temp-
lomot. 

Az ünnepségeket a város vezető-
sége a plébániával együtt rendezi meg, 
mely d. e. 9 órakor kezdődik a bel 
városban tartandó tábori misével, melyet 
dr. Grősz József püspök mond. A szent 
mise alatt Szabó János karnagy veze-
tésével a gimnázium, tanítóképző, tanitó 
nőképző, fiú és leánypolgári iskola 
egyesitett énekkarai mintegy 3 6 0 taggal 
énekelnek. 

A szentmise alatt Boros Alán ben 
cés igazgató mondja a szentbeszédet. 

Ezen ünnepség után, melyen i 
város katolikus társadalma együtt ün 
nepli meg az Eucharisztikus évet és a 
a Szent István jubileumi évet, a püspök 
a Szent Imre templom oltári szentségét 
körmenetben viszi be a Szent Imre 
templomba. • 

A benedikálási szertartás alatt 
Szent Imre templomban az egyházi 
éneknar fog énekelni. 

A benedikálási szertartás befeje-
üése után szentségimádás lesz, melyen 
a hitközség, a város társadalmának 
minden rétege, férfiak, nők, iskolák, 
egyesületek, hatóságok stb. vesznek 
részt, felváltva egész nap és egész 
éj jelen át. — A szépnek ígérkező ün-
nepség iránt Kőszegen és a környéken 
is igen nagy érdeklődés nyilvánul meg, 
mert erre a napra az esperesi kerület-
nek hivői is Kőszegre zarándokolnak. 

Panzió épült a Szabóhegyen. 
Kőszeg idegenforgalmi törekvései 

nek egyik legeredményesebb oldalhaj-
tása : a Szabóhegy felparcellázása és 
beépítése. Az utóbbi években valóságos 
kis weekend-város épült a kitűnő leve-
gőjű Szabó-hegyen. Ezt a fejlődést csak 
fokozottabb mértékben fogja elősegíteni 
az a panzió-vállalkozás, amelybe Gyu-
ricza Piroska és Baumann Antal fogtak. 
Most nyitották meg ezt a kívülről is 
szemrevaló panzió-épületet, amelye 
Cserkuti Károly építési vállalkozó ter-
vezett és épített fel. Cserkuti Károly, 
akinek az előző években készített ked-
ves,hangulatos kis weekend-villái azonna 
szembetűnnek a szabóhegyi sétálóknak, 
ezzel az újabb munkájával is öregbítette 
régi „szabóhegyi-sikereit". A panzió-
épület, amelyet „Alpesi panzió" névre 
kereszteltek, hat lakószobából, tágas 
ebédlőből és a szükséges mellékhelyi-
ségekből áll. Kitűnő konyháról szintén 
gondoskodtak a panzió bérlői. 

JR gimnázium énekkarának 
hangvecsemje 

Szombaton este előkelő közönség 
öltötte meg a kőszegi bencés temp-
omot, ahol az Eucharisztikus év és a 

Szent István év ünnepségeibe akarván 
az ifjúság is belekapcsolódni gyönyörű 
műsorban mutatkozott be ismét a kő-
szegi bencés vegyeskar 120 tagu ének-
tara Szabó János karnagy vezetésével. 

A műsor első részében az Oltári 
Szentségnek, a Szentségi Jézusnak, 
Krisztus Királynak hódolt az ifjúság. 
Két nagyszerű gregorián ének vehette 
3e a miisort : Adoremus és Ave verum... 
A kar művészi teljesítménye talán e két 
gregorián énekben jutott leginkább ki-
fejezésére. A művész crescendók töké-
letes énektanítást mutattak be, a tiszta 
lágy kiejtés öntudatos énektanításról, a 
pompás intonálások pedig nagy gya-
korlatról számoltak be. Nagy hatást 
váltott ki Kodály : Tantum ergo 11.-ja, 
ugyancsak az ahitatott mélyítették Bár-
dos Lajosnak nehéz kórusai. 

Dr Székely László mondott közben 
szentbeszédet belekapcsolódva az ifjúság 
nagy ünneplésébe. Beszéde alatt való-
ban a lélek szárnyán emelkedett a 
nagyszámú hallgatóság Krisztus lábaihoz 
hogy az ifjúsággal együtt ünnepelhesse 
az Eucharisztiát és tegyen magyaros 
vallásosságról tanúságot Szent István 
Király emléke előtt. 

Harmat Artúr és Bárdos Lajos 
kórusai következtek ezután, melyekben 
az irók nagy művészetét a kórus teljes 
tökéletességgel interpretálták. Végül a 
kitűnő karnagynak adta elő nagyon 
sikerült modern feldolgozású énekszámá 
a kar. E kórusok mind Szent István 
király tiszteletét voltak hivatva terjesz 
teni a dal szárnyán. 

A nagyszerű műsort Koudela 
Eucharisztikus himnusza zárta be, mely 
után a közönség lelkében mély hatássa 
távozott a kitűnően sikerült egyházi 
hangversenyről, melynek méltó kerete 
adott az ünneplő díszben pompázó 
szép barokk templom. 

— Felöltők, öltönyök, burbury 
raglánok, női tavaszi kabátok, e s ő 
k fi p p e n y e k, nagy választék-
ban kaphatók Zerthofer Rezső ruha 
áruházában. — Ugyanott vegytisztí-
tás, kelmefestés, gallértisztítás a leg-
szebb kivitelben. 

Szentsegimddds a bencés temp-
lomban. Május 27-én, pénteken a ben-
céstemplomban szentségimádás lesz. Az 
istentisztelet rendje és ideje : 6 órakor 
szentségkitétel, li%9 órakor diákmise 
10 órakor nagymise, 3 órakor litánia 
6 órakor szentségbetétel . 

Szentségimádás A zárdatemp-
lomban május 29-én az eucharisztikus 
ünnepségekkel kapcsolatban egész napos 
szentségimádás lesz. 

Házavntö ünnepély. A helybei 
áll. polgári fiúiskola ma (vasárnap) d.e 
1 211 órakor avató-ünnepély keretében 
adja át a közhasználatnak Velem község 
határában, a szent vidi kápolna alat 
épült Garaboncia-üdülöházát. Az ünne 
pély műsora a következő : 1. Himnusz 
énekli az iskola énekkara. 2 . Szeretet 
Endrőditől, szavalja Szekér Rezső IV 
o. t. 3. Avató-beszéd, mondja Tihamér 
Gusztáv igazgató. 4 . Régi nóta. Csen-
des már a faiu, énekli a kar. 5. Valló 
más, Magyartól, szavalja Koltay Gyula 
III. o.t. 6 . Szózat, énekli a kar. — Az 
intézet vendégeket szívesen lát. 
Rossz idő esetén az ünnepély elmarac: 
Bővebb felvilágosítást az intézet kapuján 
kitett hirdetés ad. 

Mikes ydnos gróf püspök Kfi 
szegen. Mikes János gróf a szombat 
helyi egyházmegye volt főpásztora 
kedden Répceszentgyörgyről Kőszegre 
autózott és meglátogatta Székely László 
dr. plébánost, aki a püspök legkedvel-
tebb papjai közé tartozik. A püspök 
megtekintette az újjáépített plébánia 
lakot, a restaurált Szent Imre és ben-
céstemplomot. 

flttlT • 

ma megtehet, ne 
halassza holnap-
utánra, mert jun. 
3-án van a jóté-
konycélú magyar 
királyiállamisors-
játék-huzás, mely 
f ő n y e r e m é n y e : 

40.000 a.P 
18.729nyeremény 
2 7 5 . 0 0 0 P érték-
ben. A sorsjegy 
ára egész 8, fél 
1.50 P . A sors-
jegy kapható min-
den sorsjegyfő-
árusitónál, vala-
mint az ö s s z e s 
dohánytőzsdékbe 

Ilősók emlék ünnepe. Kőszeg város 
közönsége az idei évben is kegyelettel 
ünnepli meg jövő vasárnap, május 29-én 
a világháború hőseinek emlékünnepét 
és egyúttal felidézi a kommunizmus 
alatt vértanúhalált haltak emlékét is. 
Az idei évben is az összes felekezetek 
templomaiban isteni tisztelet lesz, d. e. 
11 órakor pedig a Hősök Kapujánál 
lesz a város közönségének ünnepélye, 
melyen ez alkalommal az ünnepi be-
szédet dr. Saly Arnulf bencés gimná-
ziumi igazgató mondja. Szendrő János 
IV. éves tanitónövendék Gyóni Géza : 
Csak egy éjszakára c. versét szavalja. 

Pallay József dr. lesz a Kato-
likus Kör elmilke. A kőszegi Katolikus 
Kör legutóbbi társasvacsoráján a tagok 
elhatározták, ' hogy a Kör esedékes 
közgyűlésén betöltik Náhrer Mátyás 
halálával r megüresedett világi elnöki 
széket. Értesülésünk szerint a tagok 
egyhangúlag Pallay József dr. városi 
tiszti orvost akarják megnyerni a tiszt-
ség vállalására. 

A beneés gimnáziumban és a 
leánygimnáziumban a hét elején 
tartották meg az Írásbeli érettségi 
vizsgálatokat. A bencés gimnáziumban 
23, a leánygimnáziumban 17 tanuló 
jelentkezett a vizsgálatokra. A fiu ma-
turusok a magyar írásbelin irodalmi és 
törtenelmi, a leányok irodalmi és föld-
rajzi tétel között választhattak. — A 
tanítóképzőben május 27, 28 , 30 , 31-én, 
a tanitónőképzőben 2 3 — 2 7 - i g lesznek 
az írásbeli képesítő vizsgálatok. 

A tanitóképzö-intézet V. évfo-
lyamának tanulói pénteken este ballag-
tak lampionos menetben. Az életbe 
kilépő fiatal tanítók a . Ballag már a 
vén diák" melódiája mellett vonultak 
végig a városon. Nagy hatást váltott 
ki az eső ellenére is szép számban 
összegyűlt kőszegi érdeklődök körében 
a z a z izzó hazaf ia 's igú beszed, amellyel 
a búcsúzó növendékek nevében Horváth 
József tanitójelölt, ismert ifjúsági szó-
nok Jurisich és a világháború kőszegi 
hőseinek szellemét hivta segítségül a 
magyarság mostani nagy küzdelmében. 
A jelenvoltakban általános tetszést 
keltett az a bátor hang, amely a fiatal 
tanitójelölt szavaiból kicsendült. 

— Hasznos tudnivalók az eucha-
risztikus kongresszusra utazóknak. 
Olvasóink érdekeit óhajtjuk szolgálni, 
midőn felhívjuk figyelmüket, hogy buda-
pesti tartózkodásuk alatt keressék fel a 
világhirü S e m I e r-céget (Deák Ferenc 
u. 12 ), amelynek szövetei közismerten 
kiváló minőségűek és árban igen jutá-
nyosak. 

Bormérés. J ó vörös bort 
mér, literjét csak 60 fillérért, Preisz 
Károly Király-üt V4 8*. alatt. 
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A bencés gimnázium tornaviss-
gája. Mult vasárnap zajlott le a ben-
cés gimnázium nívós tornavizsgája szép-
számú közönség jelenlétében. A vizsga 
hü tükörképe volt annak a komoly és 
eredményes munkának, amely Szakmáry 
József testnevelési tanár vezetésével a 
gimnázium tanulói a torna terén vé-
geztek. A közönség lelkesen tapsolta 
meg az összes osztályok együttes sza-
badgyakorlatát, az ezüst jelvényes vá lo -
gatottak korlátgyakorlatát, a talajtorna 
gyakorlatokat, a sportköri bemutatót 
és különösen az ezüstjelvényes válo-
gatottak komoly tornát reprezentáló 
nyujtógyakorlatát, de a többi számok 
is általános tetszést váltottak ki a néző-
közönségből. A jutalmazások során a 
következők kaptak érmet : Fessler József 
VIII., Szilárd Rezső, Varga József, Szűcs 
Ferenc, Stettner Miklós VII., Herbst 
Miklós, Tóth Imre, Ferenczhalmy Zoltán 
V. osztályú tanulók. 

Concordia tagok figyelmébe. A 
vasárnapi 11 órai Concordia próba el-
marad. Kedden pontosan jelenjenek 
meg a tagok a rendes próbán. 

Légoltalmi gyűlés volt mult va-
sárnap a Bálházban, amelyen megala-
kították a légoltalmi szerveket. Vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester nyitotta 
meg a gyűlést és rámutatott a lég-
oltalom megszervezésének fontosságára. 
Mányay Emil rendőrfőfelügyelő, lég-
oltalmi parancsnok a vonatkozó törvé-
nyeket ismertette. Kirchknopf Jenő 
tűzoltóparancsnok, légoltalmi előadó a 
légoltalmi szervek beosztásáról tartott 
előadást. A gyűlés elején néhányan, 
akik nem értették meg az előadó sza-
vait, a tárgyhoz nem tartozó közbe-
szólásokkal keltettek feltűnést, de kellő 
magyarázat után elcsendesedtek. 

Tanulók kirándulása Kőszegre 
A budapesti tanítóképző intézet gya-
korló iskolájának 42 tanulója 2 tanár 
és egy tanárjelölt kíséretében fővárosi 
autóbuszon megindult dunántúli körút* 
jukon kedden városunkba érkeztek a 
Balatonról jövet. A hatalmas gépkocsi 
még az új szerpentin-útra is felmerész-
kedett és az ifjúság elragadtatással szem-
lélte a város és hegyvidékünk szépsé-
geit Lejövet után Kőszegi József nyug. 
rendőrkapitány vezetésével megtekin 
tették a belvárost, a templomokat, a 
múzeumot, a tanárok tisztelegtek a pol 
gármesternél, az ifjúság megkoszorúzta 
a hősiemléket, ahol egy svéd szárma-
zású fiú: Janssen Alfonz mondott meg-
lepő szép és lelkes beszédet. A társa 
ság azután Nagy-Cenkre utazott Szé-
chenyi István sírjához, onnan pedig 
Sopronba, ahol a Löweroen szállásolták 
el őket. Pénteken a vasvári polgári is-
kola tanulói jöttek városunkba tanára-
ikkal, akiket Tihamér Gusztáv igazgató 
kalauzolt. - Sajnos, a rossz idő miatt 
csak a városi látnivalókra szorítkoztak. 

Elköltöztették a zsidókat a bur-
genlandi határzónából, német hatósági 
intézkedésre. Házaikat, üzleteiket ott-
hagyva autóbuszon Bécsbe szállították 
őket, ahol az öregebbek különböző 
nemzetközi segélyakciókból élnek, mig 
a fiatalság kivándorol Délamerikába, 
Mexikóba, Palesztinába. A határmenti 
községeket már teljesen kiürítették és 
a községek bejáratánál többek között 
ilyen táblákat függesztettek k i : „Zsi-
dók csak saját veszélyükre léphetnek a 
község területére". 
— Eucharisztikus Kongresszusra 
és más alkalmakra Budapestre utazó 
vendégeket kettő pengő ötventől el-
szállásolunk uricsaládoknál. — Tel jes 
penzió-ellátás öt pengőtől. Előjegyzés, 
szobafoglalás. - VIDÉKI uricsaladok, 
akik fizetővendégeket fogadnának, kö-
zöljék pontos adataikat, vidékük rész-
letes leírását és feltételeiket, évek óta 
működő, beszervezett irodánkkal. Ctm-
bejelentés : „ M A V E O N " Magyar Ven-
déglátók Országos Nyilvántartója Bu-
dapest, VI. Andrássy-út 56 vezetőség. 

fídr gazdrg lehetnék fohászkodik 
sok ember. Ez a vágy nem elérhetetlen 
Egy három, vagy másfel pengős állam 
sorsjegy sok boldogságot valóra válthat. 
Közeledik június 3-a, a húzás ideje, 
vásárolja meg sorsjegyét. 

Éleslövészet. 1938. évi május hó 
23 , 24. és 25-én naponta reggel, 7-től 
délután 5 óráig Kőszegdoroszló Észak, 
Cák község, cáki erdő, Irányhegy (Zei 
gerberg), pogányi borpincék, Gulner-
malomtól nyugatra lévő forrás közti 
területen éleslövészet lesz. Az érdekelt 
lakosságot a kőszegi honvéd állomás-
parancsnokság ezúton is figyelmezteti, 
hogy a jelzett időben és veszélyeztetett 
területen a saját érdekében senki ne 
tartózkodjék es hogy a helyenként fel-
állított biztonsági őrök utasításainak 
mindenki vonakodás nélkül eleget tegyen. 

Előfizetési felhívás Kérjük szí-
veskedjék előfizetni a világháborúban 
mindkét szemére megvakult és ennek 
következtében tragikus körülmények 
között elhunyt vitéz Takáts Mihály 
szomorú életét és vitézi tetteit magába 
foglaló könyvre. A könyv az ambróz-
falvai vitézek kiadásában jelent meg 
és minden fillér jövedelem az özvegy 
és a tizenkét árva megélhetésének cél-
jait szolgálja. Egy példány ára 2 pengő. 

Az elsőosatályú SbSE vendtg 
szerepeI ma Kőszegen A KSE ve-
zetősége szezonzáró mérkőzésként a 
a kitűnő játékerőt képviselő SzSE-t 
hívta meg ma barátságos mérkőzésre 
A mérkőzés érdekessége lesz, hogy a 
K S E végre komplett-együttesével, Gallá-
val a kapuban, állhat ki a gyepre. A 
csapat felállítása a kővetkező : Galia — 
janzsó. tíerkesi — Schlőgl (Vadász), 
Várszegi, Maitz — Keszei, Maróti, 
Molnár, Kántor, Sipos. A mérkőzés 
délután 4 órakor kezdődik. 

Kapható a „Kis Menetrend' 
kiadóhivatalunkban. Ára csak 10 fillér. 

A z Eucharisztikus Kongresn-
szusra ránduló olvasóink figyelmét 
felhívjuk a budapesti Városi Színház 
nagysikerű operettjére, JULIA-ra, mely 
Honthy Hanna, Dénes Oszkár, Delly 
Ferenc, Somogyi Nusi, Kertész Dezső, 
Bársony István, Donáth Ági felléptével 
és a ragyogó együttessel kerül színre. 
Ábrahám Pál fülbemászó muzsikája és 
remek slágerei példátlan hatásúak. Föl-
des Imre és Harmath érdekfeszítő szö-
vege messze felülemelkedik az operett 
sablonon és irodalmi értéket jelent. A 
Városi Színház káprázatos kiállítása 
valóságos látványosság, mely Európa 
legnagyobb operett színpadjaival kiállja 
a versenyt. Lapunk olvasói 30" o ked-
vezményt kapnak az alant elhelyezett 
utalvány felmutatása ellenében és fillé-
rekért élvezhetik a budapesti színházi 
élet legnagyobb operett szenzációját. 

A Színházi Élet új számában 
megszólaltatja a leghíresebb pesti jóso-
kat és jósnőket, akik elmondják, hogv 
milyennek látják az idei nyarat. Beszá-
mol a pesti színházak újdonságairól, 
közli Hatvany Lili amerikai naplóját, 
Békeffy revüjét, Zágon mozikritikáját. 
A Szinházi Elet ehhez a számához egy 
64 oldalas „Utitervek" mellékletet ad. 
Ebben a mellékletben minden felvilágo-
sítást megtalálnak azok, akik bárhova 
akarnak utazni Európában A Szinházi 
Elet ára az összes mellekletekkel együtt 
6 0 fillér. 

Anyakönyvi hirek az elmúlt 
hétről. S z ü l e t é s : Németh Sándor 
és Takács Julianna házasságából fiu, 
Noszek János és Maitz Mária házassá-
gából fiú, Szeitz János és Fröhlich 
Mária házasságából leánygyermek szü-
letett. — H á z a s s á g : Bánadi József 
Gáspár Piroskával, Schmall Miklós 
Bruckner Jozefával, Dérfai Antal Tóth 
Máriával kötött házasságot. 

Bútorozott szoba 
kiadó. Ctm a kiadóhív.-ban 

flrlejtési h i rdetmény. 
A kőszegi m. kir. állami tanitó-

képző-intézet igazgatósága az intézet 
köztartása részére az 1 9 3 8 — 3 9 . tan 
évre szükséges alábbi cikkek szállítása 
céljából június 15-i lejárattal az előbbi 
hirdetés meddősége folytán ú j verseny-
tárgyalást hirdet s e napon (szerdán) 
d. e. 12 órakor tartja versenytárgyalását. 

Szállításra kerülnek a következő 
cikkek : 

l . L i s z t á r u k : 4750 kg. 00 liszt, 
10.000 kg. legjobb minőségű kenyér-
liszt, 200 kg. búzadara. 

2 F ű s z e r á r u k i 1( 0 kg. hámo-
zott borsó, 2 0 0 kg. bab, 100 kg. lencse, 
1000 kg. rizs, 1500 kg. kristálycukor, 
200 kg. porcukor, 500 kg. kristálysó, 
150 liter ecet , 3 ) kg. kávé, 30 kg. 
enriló, 5 kg tea, 100 mák, 4 0 kg. 
kakaó, 250 kg. szappan, 5 0 0 kg. fa-
szén, 10 liter kékítő, 25 kg. keményítő, 
50 kg. mosópor s vegyes fűszeráruk 
(egész bors, törött bors, szekfübors, 
paprika, köménymag, babér, gyömbér, 
szekfüszeg, fahéj, vanília, citrom, olaj, 
mustár, csokoládé, mandula, mazsola, 
mogyoró, gyümölcsíz, sajt, Oetker stb.) 
mintegy 1000 P értékben. 

3 . T e j t 8 0 0 0 liter. 
4. Tűzifa S 6 2 0 q kemény tűzifa 

(hasáb és dorong). 
Az egységárakat az ajánlatte-

vők ügy állapítsák meg, hogy azok-
ban a fának az intézet udvarrba 
való lerakása is bennfoglaltatnék. 
Ab vasúti állomás, ab raktár stb. egy-
ségárakat tartalmazó ajánlatok f ' j y e -
lembe nem vétetnek. 

— Az egyes áruknál emiitett 
mennyiségek csak megközelitőek s 
a körülmények és a szükség sze-
rint jelentékenyen változhatnak. 
Ezen élelmiszerek és háztartási cikkek 
szállítása a tej-áruk kivételével 10 rész-
letben szeptembertől kezdődőleg ha-
vonkint történik, a szállított áruk min-
den hó végén kerülnek kifizetésre. 

Pályázhatik minden termelő, iparos 
és kereskedő. A pályázat írásban fog-
lalt, szabályszerűen felülbélyegzett ár-
ajánlatok benyújtásával történik. 

Minden árajánlatnak tartalmaznia 
kel l : 

a) az ajánlattevő nevét, polgári 
állását és pontos cimét. 

b ) az ajánlattevő azon nyilatkoza-
tát, hogy a pályázati hirdetésben fog-
lalt feltételeket ismeri és magára nézve 
kötelezőnek elfogadja. 

cl az áru minőségének pontos meg-
határozását és az ajánlati árat (egy-
ségárakat) számokban és betűkben ki-
fejezve. 

Az ajánlatokat a kőszegi m. kir. 
állami tanítóképző-intézet igazgatósá 
gához legkésőbb f . évi június hó Jó-
én d. e. 11 óráig be kell nyújtani. A 
későbben beérkezett pályázatok figye-
lembe nem vétetnek. Az árajánlatokhoz 
bánatpénzt nem kell csatolni. 

Á legkedvezőbb ajánlattevővel 
írásbeli szerződést köt az igazgatóság. 

Kőszeg, 1938. május 20-án. 
A kőszegi m, kir. állami 

tanitóképzö-intézet 
igazgatósága. 

Eladó 3 drb. hasz-
nált, jókarban levő 
szecskavágó. 
Janzsó József géplakatos, Király-út 81 

UTALVÁNY 
A .Kőszeg és Vidéke" olvasói 

e szelvény felmutatása ellenében 
3 0 % - o s kedvezményben részesül-
nek a „Városi Színház" délutáni 
vagy esti „ J Ú L I A " előadásán. 

HIVATALOS ROVAT. 
Az 1938. évre újonnan megállapí-

tott ált. ker. adó kivetesi lajstroma f. 
évi május hó 31-ig közszemlére van 
kitéve a városi adóhivatalban. 

A melegebb időszak beálltával 
elrendelem a járdák naponkénti locso-
lását reggel 8 óra előtt és este. A 
járdák seprése csak előzetes locsolás 
után engedélyeztetik Ezen rendelkezé-
sem megszegése kihágást képez, mely 
büntetést von maga után. 

Közhirré teszem, hogy a város 
tulajdonát képező rétek széna kaszálása 
f. évi május hó 29-én, vasárnap d. e. 
10 órakor a számvevőség hivatalos 
helyiségében tartandó nyilvános árve-
résen lesz kiadva. 

Felkérem a város közönségét, hogy 
az Eucharisztikus Kongresszus és Szent 
István királyunk emlékének ünnepi 
hetében f. hó 25-től szerdától kezdve 
f. hó 30-ig hétfőig bezárólag házaikat 
a nemzeti lobogóval díszítsék fel. 

Közhirré teszem, hogy Sárváron f. 
hó 23-ára kitűzött állatvásár a száj- és 
körömfájás fellépte miatt elmarad. 

Közhirré teszem, hogy a F. M. el-
rendeli, hogy a marhalevéllel ellátott 
állatok eladása esetén ezentúl az eladó 
tartozik a tulajdonjogot a marhalevél 
hátsó oldalán a szerző nevére átruház-
tatni. 

Felhívom a közönség figyelmét a 
Vasvármegye m. kir. honvéd Ludovica 
Akadémia alapítványi ügyében kiadott 
pályázati hirdetményre. Ezen helyekre 
június l - ig lehet pályázni. 

v i t é z d r . Nagy M i k l ó s 
polgármester. 

A kőszegi kir. járásblrósig mint telekkönyvi 
hatóság. 3900-19-37 . tk sz. 

Arveresi hirdetmény-kivonat. 
Kőszegi Takarékpénztár cég végrehaj-

tatónak Hökkön Perenc és Süle Istvánné 
végrehajtást szenvedők ellen indított végre-
hajtást ügyében a telekkönyvi hatóság a vég-
rehajtási árverést 1238 P 80 f tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett a Köszegpatv 
községben fekvő s a kőszegpatyi 63 sz be-
tétben A. I. 1. 2. sor 113. 114 hrsz. felvett 
szántó és ház 50 öisz. udvarral a Beltelek-
ben levő és 34.5 sorsz szerint végrehajtást 
szenvedettek neven álló hattizenketted ille-
tőségre 915 P, a kőszeppatyi f>4. sz betét-
ben felvett es Hökkön Ferenc nevén álló 
ingatlanok közül az A I 1—5. sor 351 1 
352 1. 702j 1 1097. 1143 1. hrsz. szántó és er-
dőingatianra 662 P 20 fii ., az A -f 1 sor 
1040 1. hrsz. erdőingatlanra 13 P 50 f. -
mig a kőszegpatyi 66 sz. betétben A I. 1-6 
sor. 274 1. 351 5 352 5 702 5. és 1143 5. hrsz. 
alatt felvett és Süle Istvánné sz. Hökkön 
Maria nevén álló szántó ingatlanokra 1031. 
P kikiáltási árban elrendelte. 

Az árverést 1938 évi Június hó 13. 
napján d.e. 9 órakor Köszegpaty község 
házánál fogják megtartani 

Az árveres alá kerülő ingatlanok közül 
a kőszegpatyi 63. sz betetben felvett ingat-
lant a kikiáltási ár felénél, mig a kőszeg g 
oatyi 64 es 66 sz. betetben felvett ingat-
lanokat a kikiáltási ár kétharmadánál ala-
csonyabb aron nem adhatók el. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, 
melyet a magasabb igeret ugyanannyi szá-
zalékáig kell kiegészíteni. 

Kőszeg, 1938. január hó 15. 

Dr. RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 
A kiadmány hiteléül: 

ÖRKÉNYI IVÁN kiadó. 

Bútorüzlet 
t e l j e s kiárusítása! 
T ö b b mint 5 0 éve fennálló RosenstingI 
Jakab cég bútorüzlete megszűnik. A 
raktáron levő összes bútorokat, háló-
és ebédlőberendezéseket, sczlonokat. 
vitrineket, könyvszekrényeket csilláro-
kat, villanytesteket, kézikocsikat nap-
ellenzőt minden elfogadható áron elad 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában, Kőszegen 
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