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Előfizetési díjak: helyben negyedévre P 1 LO 
Vidékre és Németorfzágba . P 2 2 0 
Külföldre egy évre 4 dolK'.r 

vieg je leni* minden v a s á r n a p r e g g e l 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos R ó n a i F r i g y e s 
K ő s z e g , V á r k ö r 39. T e l e f o n : 2 3 s z á m 

Hirdetések ára milimétersoronkint S filter 
Szövegközötti rektámh r sora 30 fitiér 

Njilttér sora 40 f. — Hirdetések előre fizetendők 

K é l ó r á s v i t a u t á n 
a vóros képviselőtestülete 
elutasította a Hangya 
szubvenció-kérelmét. 

Érdekes újítást vezet be a város a választók összeírásánál. 
A város képviselőtestülete 

csütörtökön déiulán rendes közgyű-
lést tartott, amelyen a városatyák 
szepszámban jelentek meg. 

Vitéz Nagy Miklós dr. polgár-
mester megnyitó szavai után 
JCfazegi József 

interpellációt 
terjesztett elő a választói név-
jegyzék összeállításával kapcsolat-
ban. Kérte, hogy a legközelebbi 
összeírásnál az összeíró közeg 
minden olyan helyen, ahol nem 
tálalja otthon az összeírandó fe-
let, hagyjon egy figyelmeztető 
cédulát, amelynek körülbelül az 
legyen a szövege, hogy az illetó 
kellő időben jelentkezzek a vá-
rosházán a szavazók névjegyzé-
kébe való felvétel végett. 

Vitéz Nagy Miklós dr. pol-
gármester kijelentette, hogy az 
ügyes javaslatot az új összeírásnál 
már meg fogja valósítani a gya-
korlatban. 

Ezután a 

napirend 
tárgyalasára került a sor. A köz-
gyűlés kimondta, hogy C s a p o d i 
Kálmán nyug. városi pénztárnok 
nyugdíj éveibe a katonai szolgá-
latot is beszámít ja és így a nyug-
díjat 6 százalékkal felemeli. Zins 
Gizella, néhai Zins városi erdő-
mester 8 0 éves árvája részére 
havi 3 0 pengős kegydíjat szava-
zott meg a képviselőtestület. 

A közgyűlés nagyérdeklődéssel 
várt pontja, a Strucc-szálló ügye 
következett ezután. A polgármes-
ter előadta, hogy a Strucc-szálló 
bérlőjének halála után nehéz 
probléma elé került Kőszeg, a 
nyaraló-város. A felmerülő tervek 
közül a város azt támogatta, 
amely szerint Schmall Gyula, a 
szombathelyi Sabária-szálloda bér-
lője vette volna meg a Struccot . 
Kzt a tervet azonban váratlanul 
feldöntötte a Hangya, mert meg-
vásárolta a Szombathelyi Takarék-
tól a szállóépületet és azonnal 
hozzákezdett az átépítéshez. A 
földszinten üzlethelyiségeket állít 

fel, az emeleten pedig modern 
szállodát. Ehhez azonban kéri a 
város tamogatasát, tekintve, hogy 
Kőszegnek a ryaralóvárosnak 
érdeke, hogy modern, fürdőszo 
bakkal ellátott szállodája legyen 

Jí JCangya kérelme az, hogy 
a város Jő éven keresztül évi 
4 ezer pengS szubvenciót adjon 

a szálloda - vállalkozdsh oz. 
A pénzügyi és gazdálkodó bizott 
-ág a Hangyának ezt a kerelmét 
kereken e l u t a s í t o t t a A pol-
gármester azonban arra kérte a 
közgyűlést — magasabb, város 
fejlesztési szempontokra hivatkoz-
va — hogy szavazzon meg a han-
gyának J2 éven keresztül évi 2 ezer 
pengi szubvenciót, mert ellenkező 
esetben feltehető az, hogy a Han 
gya nem építi meg a beígért mo-
dern szállodát, amilyenre pedig 
okvetlenül szüksége van Kőszeg-
nek, a fejlődésben lévő nyaraló-
városnak, hanem csak a régi 
Struccot helyezi újra üzembe. 

A kérdés közel 

két órás vitát 
eredményezett. 

cArkauer Mihály arra muta-
tott rá, hogy a szállodát végered-
ményben nem a kőszegi iparnak 
és kereskedelemnek konkunenciát 
jelentő Hangya-szövetkezet vette 
meg, hanem a Hangya nyugdíj-
intézete. 

JCtszegi József felszólalásában 
teljesen elismerte a polgármesteri 
javaslatot abból a szempontból, 
hogy a Strucc-szálloda felépítése 
és modernizálása város- és idegen-
forgalmi szempontból nagyon kí-
vánatos, azt is, hogy helyesen 
tette, midőn a 6 0 . 0 0 0 P-s kérel-
met 24 .000- re szállította le, de még 
így sem tartja elfogadhatónak, 
mert a vállalkozás a Hangya 
részéről történik, mely tudvalevőleg 
a közterhekhez hozzá nem járul és 
így méltánytalan lenne, hogy az 
ezen tehernek nagy részét viselő 
kereskedelem és ipar adófillerje-
iből kapjon segélyt, különösen 
akkor, midőn a Hangya túltengő 

terjeszkedésével mindezek kenye-
rebe harop. De vélemenye szerint 
a Hangya nem is fog 124 0 0 0 P-t 
az átalakítasra költeni, még 
100 0 0 0 P vei is végrehajthat ja a 
bemutatott tervet és így nem 
szorul a vátos segítségére, sajat 
érdeke lesz vállalatait úgy meg-
teremtenie, hogy szamításait meg 
találja. Az állam is csa* a k k o r á d 
szubvenciót, ha nagyobbszámú 
munkásság foglalkoztatasaval bi 
zonyos évek elteltével adóalannyá 
válhatik, a Hangya pedig közis-
mert állami támogatás mellett 
sohasem lesz iiyen. Kérte az el-
utasítást azzal az indoklassal, 
hogy a város eladósodott és a 
Kérvényező a közterhekhez hozzá 
nem járul. 

Qcmötör &yula azt hangoztatta, 
hogy ha a Hangya mar beleölt 
eddig, a vételárral együtt, a Strucc 
épületbe 2 4 0 0 0 0 pengőt, akkor a 
24 ezer pengő nélkül is megva-
lósítja terveit. 

Jambrits Cajos szerint a képvi-
selőtestületnek — magasabb vá 
rosi szempontokat leszámítva — 
azért is meg kellene szavaznia 
a 2 4 ezer pengős szubvenciót , 
mert így a város vezetősége jog-
címet kapna arra, hogy egy ha-
talmas vállalkozásban aranylag 
kis összeggel való részvétel mel-
lett, beleszólhatna a vállalkozás 
kőszegi érdekeket érintő ügyeibe. 
Egyébként a Hangya most ház-
tulajdonos lett Kőszegen és így 
hozzájárul a közterhekhez, a szál-
lodát bérlőnek adja ki, aki szintén 
Kőszegen adózik. 

Sághy Jstván a kőszegi iparos-
ság nevében elutasította a polgár-
mesteri javaslatot. Beszédében 
arra is rámutatott, hogy a kőszegi 
iparosok milyen nehéz helyzetbe 
kerültek, mióta az elszakított 
nyugatvidékiek nem járnak be 
Kőszegre vásárolni. 

Vitéz Nagy Miklós dr. polgár-
mester válaszolva a felszólalások-
ra, kijelentette, hogy az, aki meg 
van arról gySzódve, hogy a JCangya 
városi hozzájárulás nélkül is megva-
lósítja a modern szállodát, az ne 
szavazzon javaslata mellett. Az egész 
kérdésből ki keli kapcsolni a 
„Hangya" szót és csak azt kell 
nézni, hogy egy modern szalloda 
mit jelent Kőszeg idegenforgalmi 
terveinek. 

JCtíszegi József szerint nem 
lehet a „Hangya" szót kikapcsol-

n i : a vállalkozást a Hangya-szö-
vetkezet bonyolít ja le, a kőszegi 
Hangya-szövetkezet erősödésével 
pedig mindenesetre gyengül a 
kőszegi kereskedők és iparasok 
adózóképessége. 

Vitéz Nagy Miklós dr. polgár-
mester újra hangsúlyozta, hogy 
a város magasabb erdeke kívánja 
meg a szubvenció megszavazását. 

Sulyok Ferenc közbeszólt: Az 
adófizetők pedig csak nyögnek. 

A polgármester ezután név-
szerinti szavazásra bocsátotta a 
kérdést: 

a képviselőtestület 22 szavazat-
tal 13 ellenében eíufasította a 

polgármesteri javaslatot, 

illetve magaévé tette a pénzügyi 
és gazdálkodó bizottság javasla-
tát, Kőszegi J ó z s e f indítványával 
módosítva. Jgy tehát JQíszeg városa 
nem járul anyagilag hozzá a JCangya 
kSszegi szálló-vállalkozásához. 

A tárgysorozat többi pontját 
már erősen megürült széksorok 
mellett tárgyalta a közgyűlés. 
Tudomásul vette, hogy a vármegye 
törvényhatósági bizottsága minden 
változtatás nélkül elfogadta a vá-
rosnak a különböző pénzintéze-
teknél lévő váltók aláírásáról és 
meghosszabbításáról szóló határo-
zatát, valamint azt, hogy a Vas-
megyei Mezőgazdasági Takarék-
nak új váltókat (forgatásra) bo-
csáthat rendelkezésre. 

Beleegyezett a képviselőtestü-
let abba, hogy Kappel J á n o s 
kőszegi lakos részére átengedett 
területről lemondhasson, majd 
névszerinti szavazással ezt a terü-
letet Dalos J ó z s e f városi tűzoltó 
részére átengedte. 

Küttel Dezső, a gyöngyös-jobb-
parti vadászterület bérlője kérelmet 
terjesztett elő a városhoz, hogy 
a vadászterület egy részét (Bides-
kut, Árpád-forrás), tekintve, hogy 
a műút közelsége is erősen za-
varja a vadakat, tegyék védett 
területté. A közgyűlés kimondta, 
hogy a vadászterületnek a műút 
körüli részén visszavonásig eltiltja 
a málnázást, eprészésl, gombázást éa 
a turistákat is csak az úton engedi 
közlekedni. 

Vitéz Nagy Miklós dr. pol-
gárme-ter a varos 1936. ós 1937 . 
evi zárszámadását mutatta be. Ki-
fejtette. hogy mindegyik évben 
hitel'úllépés vált szükségessé. A 
hiteltúllépést az utak javí tása , 
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Kovács Sándornak ítélte a 
közigazgatási bíróság 

a kőszegi mandátumot 

aszfaltozás, a város épületeinek 
a városházának karbantartása, az 
üzemek (téglag\ ár, törzsgyümöl-
c s ö s ) körüli befektetések okoztak 
Legnagyobb volt a hiteltúllépés 
az ittak, utcák, c s a o r n . k javítá-
sáná l : 1936-ban az előirányzott 
6 1 . 1 8 6 pengővel szemben 7 0 131 
pengőt kellett kifizetni, 1937 ben 
pedig az előirányzón 6 4 . 4 0 8 pen-
gővel s?emben 7 3 2 3 9 pengőt. 

A közgyűlés jóváhagyta mind-
két év zárszámadását, valamint a 
\áros ^yámpénzlárának 1937 évi 
zárszámadását is. 

A zárszámadással kapcsolat-
ban Dömötör Q u l a kérte, ho^y a 
város tegyen meg mindent az 
iparosok és kereskedők fokozot-
tabb védelmére: ne engedelyezze 
a városban a házalást. 

Vitéz Nagy Miklós dr. pol-
gármester 1-ijelentette, hogy a 
város nem ad idegeneknek haza-
Insi engedélyt, a házalók és ilgynö-

Kőszcg város társadalma felekezeti 
különbség nélkül kapcsolódik bele a 
város által rendezett kettős szentév 
jubileumi ünnepségeibe. Mar a tavalyi 
évben elhatározta a város képviselő-
testülete, hogy a kettős szent év em-
lékére első szent királyunk Szent István 
király megdirsőiilésének 900 éves év-
fordulója alkalmából, fia, Szent Imre 
herceg tiszteletére emelt és sok viszon-
tagságot átélt kegyúri templomot tata-
roztatja, kifesteti, művésziesen restau-
ráltatja és Istennek újból hajlékává 
teszi. 

A Szent Imre templom restaurálása 
befejeződött és a templomot a polgár-
mester, mint kegyúr meghívása és fel-
kérése folytán dr. Grősz József felszen-
telt püspök apostoli kormányzó pün-
kösdhétfőn adja ál a templom benedi-
kálása kapcsán újból a rendeltetésének, 
mely templom most már néhány év óta 
nem volt használatban. 

Az ünnepségek 
sorrendje 

A főpásztort a város határában a 
polgármester fogadja és kíséri be a 
fellobogózott házak sora között a bel* 
városba, a Jurisich-térre, ahol a Szent 
Imre templom bejáratánál a kerület 
papsaga fogadja a főpásztort Könczöl 
Antal esperes és dr. Székely László 
plébános vezetésével. A főpásztor meg-
érkezése után azonnal benedikálja a 
templomot, majd a papság kíséretében 
a Jurisich-téren a Sziiz Mária szobor 
előtt felállított oitár elé vonul, ahol tá-
bori misét tart, mely alatt Szabó János 
karnagy vezetésével a helybeli taninté-
zett k ifjúságából alakított 360 tagú 
vegyesknr (benc< s gimnázium, tanító-
képző, polgári fii'i és leányiskola) énekel. 
A s^ent mise alatt szentbeszédet mond 
dr Boross Alán bencés plébános. 

A mise után a püspök az Oltári-
szentséget körmenetben a belvárosban 
körülvis/i é* kíséretével, melyben a 
papságon a hatóságokon és városi kép-
viselőtagjain kivül csak egyes egyesü-

kök engedély nélkül vagy a rendeletek 
kijátszásával házalnak. Megígérte, 
hogy átiratot intéz a rendőrségre, 
hogy ebben a kérdésben a mos-
taninal is erőtel jesebb ellenőrzési 
evakoroljon. 

gyöngyös Cndre dr. főjegyző 
előterjesztésére a képviselőtestület 
őzv. beró Mayer Hohenberg 
(Jottfricdnét 120. özv. Papp Ist-
vánnét, özv. vitéz Márionhelyi 
Ágostonnét, Mérz Istvánt, Horváth 
Istvánt, Barath Jánost. Molnár 
Józsefet, id. Márffy Józsefet és 
•fj. Márffy Józsefet 4 0 - 4 0 pengő 
illetőségi díj ellenében felvette a 
város kötelekébe, Kappel Friderika 
bécsi lakos, k skorú Paloiás Pi-
roska és Kollmann József k ő s z e g 
illetőséget elismerte, kiskoiú Sza-
bó Károly és Spiegel Sándor 
zsidó hitközségi alkalmazott ille-
tőségéi pedip: elutasította. 

A közgyűlés 7 óra előtt ért 
véget. 

letek képviselete vesz részt, ünnepé-
lyesen bevonul a Szent Imre templomba 
és ott az Oltáriszentséget imádásra 
kihelyezi. 

Az ünnepség egy része ezzel be 
is fejeződött, ezután a Szent Imre temp-
lomban kezdődik meg az egy napig 
tartó szentségimádás. 

(Itt jegyezzük meg, hogy a Jézus 
Szive templomban csak reggel 8 órakor 
lesz a németajkuak részére szentmise, 
ezután több isteni tisztelet a Jézus 
Szive templomban nem lesz.) 

A Szent Imre templomban 11 és 
12 órakor lesz csendes szentmise 12 
órakor megkezdődik a szentségimádás, 
melynek rendje a következő : 

12—1 óráig : falusiak részére, 
vezető : Tálos Gyula plébános 

1 — 2 óráig: leány elemi iskola részére 
2—fél 3 óláig a fiú elemi iskola „ 
fél 3 órakor litánia. 
3 — 4 óráig : Kőszegfalva „ 

vezető : Könczöl Antal esperes 
4 — 5 óráig : polg. fiúiskola részére 

vezető: Tamás Imre plébános 
5 6 óráig: bencésgimnázium részére 

vezető : Czingráber Péter 
6—7 óráig : leventék részére 

vezető : Tamás Imre plébános 
7 — 8 óráig: zárda növendékei, 

vezető: György Pál hittanár. 
8 — 9 ói. ig : tanítóképző-intézet növ. 

vezető: Németh Imre igazgató 
9 — 1 0 ó r á i g : nagy leányok, 

vezető: Harangozó F prefektus 
10 11 óráig : hitközség, Kat. Kör, 

vezető . Székely L. dr plébános 
12 1 órá ig : éjféli mise, mondja: 

Németh Imre pápai kamarás 
1—2 ó r á i g : férfiak magyar szent-

Órája, vezeti Németh Imre 
2 — 3 óráig: asszonyok magyar szent-

órája, vezeti P. Seres B la S V D 
3 4 óráig : Oltáregylet. Obláták. 
4 — 5 órá ig : asszonyok német szent-

óraja, vezeti P. Rátz Béla 
5 — 6 óráig: férfiak német szentórája, 

vezeti Székely László dr. 
6 órakor szentmise, német énekkel. 

T e Deum-mal. 

A közigazgrtási bíróság szerdán 
délelőtt tárgyalta azt a peticiót, melyet 
a kőszegi képviselőválasztás ellen nyúj-
tottak be. Keszegen ez év február 27-én 
volt képviselőválasztás, melynek ered-
ményeként dr. Hindy Zoltán MABI 
vezérigazgató és m kir. kormányfő-
tanácsos a NEP jelöltje 5 szótöbbséggel 
győztesen került ki a választásból. A 
kisebbségben maradt keresztény-párti 
jelölt, Kovács Sápdor püspöki tanácsos 
párthívei petícióval támadtak meg a 
választást és annak megsemmisítését, 
illetve az eredmény kiigazítását kérték 
Kovács Sándor javára. Ismeretes, hogy 
időközben Hindy Zoltán dr mandátu-
mát a képviselőház összeférhetetlenségi 
bizottsága megsemmisítette, mert Hindv 
MABI állását összeférhetetlennek talált a 
és mert Hindy a kitűzött határidőre 
nem szüntette meg az összeférhetetlen-
séget, nem mondott le MABI állásáról, 
de a mandátumról sem, s igy a kép-
viselőház bizottsága megszűntnek jelen-
tette ki a mandátumot. Miután a törvény 
úgy rendelkezik, hogy ha a panaszosok 
a választás eredményének kiigazítását 
kérik, az eljárást ilyen esetben tovább 
kell folytatni. Ebben az ügyben hozta 
meg ítéletét most a közigazgatási bíró-
ság Bodó-Farkas tanácselnök elnöklésé-
veí lefolytatott tárgyaláson, melyen a 
kereszténypárt részéről Abt Albin és 
Reibel Károly képviselők jelentek meg, 
míg Kovács Sándor képviseletében dr 
Sümegh Gcza ügyvéd adta elő a 
panaszt. Igen természetes, hogy Hindy 
Zoltán dr-t senki sem képviselte a lár-
gyaláson, de annál feltűnőbb volt, hogy 
a megtámadott mandátumot sem kép-
viselte és védle senki sem Ilyen 
körülmények között megindulván a 
tárgyalás, felolvasták a képviselőház 
elnökének átiratát, melyben a képvi-
selőház elnöke közölte az összeférhe-
tetlenségi határozatát. A tárgyalást 
vezető tanácselnök ekkor megállapította, 
hogy ilyen módon a választás meg-
semmisítésére irányuló kérelem tárgy-
talanná vált, ellenben érdemben foglal-
kozik a bíróság a kiigazításra irányuló 
kérelemmel és felhívta a panaszosokat, 
hogy a kiigazításra irányuló adataikat 
részletesen ismertessék. Dr Sümegh 
Géza ügyvéd terjesztette elő bizonyíté-
kait, mely szerint Hindyre leszavaztak 
olyanok is, akik már meghaltak és 
törölve is voltak a választók névjegyzé-
kéből. Hat ilyen szavazatot igazolt az 
ügyvéd és ezek szerint Hindy Zoltán 
5 többsége elesett és igy egy szava-
zattal Kovács Sándor javára billent a 
mérleg. A közigazgatási bíróság hosszas 
tanácskozás után helyt adván a panasz-
nak, Kovács Sándort jelentette ki a 
kőszegi kerület képviselőjének. 

* 

Ha újra választás lett volna Kő-
szegen, úgy a N e m z e t i E g y s é g 
zászlója került volna ki győztesként a 
küzdelemből, mert az Imrédy kormány 
tartalmas és cselekvő politikája nagy 
tábort biztosított volna a választó pol-
gárok soraiból. A megfelelő jelölt sze-
mélye és viléz Szűcs István főispán agi-
litása éá népszerűsége fölényes győzel-
met hozott volna a NEP-nek. Kár, 
hogy nem próbálhattuk meg. No de 
majd legközelebb. 

Kovács Sándor a „kis Kovács" 
lett tehát Kőszeg és kerületének kép-
viselője. Neki itelte oda a mandátumot, 
mely gazdátlanná lett, a magyar királyi 
közigazgatási bíróság. Ebben az ítéletben 
megnyugszunk. Es megnyugszunk abban 

is, hogy Kovács Sándor püspöki taná-
csos, az Actio Catholica főtitkára lett 
Kőszeg városának és a kerületnek a 
képviselője. 

Sokan fordultak hozzánk a kőszegi 
mandátum sorsát illetőleg, hiszen közel 
két hónap múlt el a választás napjától 
és egy hónapig Hindy Zoltán dr volt 
a kőszegi képviselő. Ami azután jött, 
az közismert. A peticionálók összegyűj-
tötték adataikat és mint az ítélet is 
mondja, az öl több szavazattal szeml en 
hat érvénytelent mutattak ki. Jólínformált 
helyről tudjuk azt, hogy a Nemzeti 
Egység párlja sem volt tétlen és m g-
indult az ellen-peticiós anyag gyűjtése, 
amely igen sikeres eredménnyel járt. 
Ismerve a petició anyagát, az abban 
kifogásolt szavazatok érvénytelenítése 
után, 9 többséget hozott ki az ellen-
petíció Hindy javára, illetőleg a n an-
dátum javára. Ez érthető is, mert ha 
volt hat halott szavazat a Hindyre, 
akkor igen valószínű, hogy volt halott 
szavazat, vagy egyébként érvénytelen 
szavazat az ötezer Kovács-párti szavazat 
között is. Es hogy ilyen érvénytelen 
szavazat volt bőségesen, azt ugyancsak 
okmányokkal igazolta az ellen-petíció is. 
Es mint fentebb említettük, a NEP 
javára 9 szótöbbség mutatkozott. Az 
ellenpeticiónak volt már ügyvédje is, 
sőt közjegyzőileg hitelesített meghatal-
mazással is bírt a N E P választópolgárok 
részéről a mandátum védelmére. Nos, 
ha ez igy van, hát akkor miért nem 
került az ellen-petíció is a bíróság elé? 
Ez a kéidés az, amire még mi sem 
tudunk válaszolni 1 

Sokan azt mondják, hogy megijedtek 
a nyilasoktól, akik egy új választás 
esetén jelöltet állítottak volna a kőszegi 
kerületbe és így egy igen erős választás 
lehetőségei adódhattak volna Megijedni 
lehet, de félni, azt már nem szabad, 
mert a nyilasok inkább hangosabbak, 
mint erősek, s talán bátrak és elszán-
tabbak mint a különben nyájas szavazó-
polgár, de egy választáskor nemcsak 
nyilak kellenek hanem szavazatok is, 
s az ifjú, törekvő nyilasgárdában még 
a szavazatok száma nem elég sok. 

Egy érdekes jogi kérdés vetődött 
fel a kőszegi mandátum sorsának el-
düitével. Kőszeg város két tekintélyes 
polgára fogadást kötött február 27-én 
a déli órákban a választás eredményét 
illetőleg. Az egyik Hindy-párli lévén, 
tízszeres pénzzel fogadott Hindy győ-
zelmére, a másik, Kovács-párti, persze 
Kovács győzelmét favorizálta es bele-
ment a fogadásba 1 pengő erejéig. A 
választást, mint tudjuk, a döntő menetben 
H ndy nyerte meg 5 szótöbbséggel és 
így a Kovács-párti polgártárs szó nélkül 
kifizette az elvesztett 1 pengőt. Sem ő, 
sem a nyertes, akinek 10 pengőjébe 
kerüli volna a fogadás nem gondolt 
arra, hogy a mandátumnak mi lesz a 
végleges sorsa és most a Kovács-párti 
szavazópolgár jelentkezett a Hindy-
pártinál és kérte az 1 pengőjét és a 
10 pengőt. A Hindy-párti polgár meg-
lepödötten vette tudomásul az új hely-
zetet és szó nélkül visszaadta az 1 
pengőt. A jelenetnek több jogász tanuja 
akadt és meg is próbálkoztak az ügy 
birói elbírálásával, de eredményre nem 
jutottak es mint halljuk, a bíróságnál 
lesz folytatása. 

Fényes ünnepségek kereíében 
ünnepli meg Keszeg 

pünkösdhétfőn a keitös szentéuet 

Vásároljunk a most megayi t Berzlánovich Testvérek fűszer- és csemegekereskedésébea a Főiéren! 
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Impozáns ünnepséggel 
hódolt a város társadalma 

hősök emlékének a 
A világháborúban elesett hősök 

e m l é k é t mult vasárnap ülte meg a város 
társadalma: impozáns ünnepség kereté-
ben. — 

Reggel minden felekezet templo-
mában ünnepi istentiszteletet tartottak, 
amelyen megjelentek a hatóságok, 
hivatalok, intézmények és egyesületek 
v e z e t ő i vagy képviselői. 

A hősük ünnepélye délelőtt 11 
órakor kezdődött a Hősi-kapunál. Már 
jóval 11 óra előtt hatalmas számú kö-
zönség gyülekezett egybe A kivonult 
díszszázad diszosziop-vonalba sorakozott 
fel a toronytól balra Egymásután ér 
keztek a város társadalmának vezető 
emberei, majd az intézetek ifjúságának 
egyenruhás csoportjai vonultak fel. 

A Concordia dalárda Himnusza 
vezette be az ünnepséget. Az ünnepi 
beszédet Saly ArnuiJ dr bencés igaz-
gató tartotta. Magas röptű beszédében 
rámutatott arra, hogy a mai magyarság-
nak a világháborúban elesett hősök 
példáját kell követni, akik megmutat-
tak, hogy nemcsak a szavak emberei 
hanem életükkel is megpecsételték 
haz; juk irán érzett odaadásukat. Hang 
súlyozta, hogy a mai magyar élete 
sem válthatják meg a különböző szél-
sőséges eszmék, hanem csak a nemzeti 
összefogásból eredő és krisztusi szere-
teten alapuló bajtársiasság. A közönség 
lelkesen ünnepelte a szónokot. 

S z e n d r ő János tanítójelölt nagy-
l.a'ással szavalta el Gyóni Géza : .Csak 
egy éjszakára . . . " cimü versét. Ezután 
hősi emlékmű megkoszorúzása követ-
kezett : a kőszegi helyőrség nevében 
Deák László alezredes, a Hunyadi 
Mátyás reáliskola nevében Thomay 
Frii yes alezredes, Kőszeg város közön-
sége nevében Szmolyán László városi 
tan csnok, a frontharcos főcsoport ne 
vében Stúr Lajos dr ügyvéd, a Nyukosz 
kösiegi csoportja nevében Tauscher 
B' la nyug. alezredes, az ipartestüle 
nevében Sághy István ipartestületi elnök 
majd a tanintézetek küldöttei koszo 
ruzták meg a hősök emléktábláját. 

Concordia Himnusza után a katonai 
díszszázad, a frontharcosok, a diákság 
és a leventék csapatainak kemény disz 
menete fejezte be a lélekemelő ünnep 
séget. 

A Hangya nem építi fe 
a Struccot 

A csütörtöki közgyűlés ered-
menyeként, amit lapunk más helyér 
rcszleiesen ismertetünk, tudomá 
sunkra jutott, hogy a Hangya 
varos képviselőtestületének rideg 
álláspontjával szemben ugyancsak 
hasonlóval felel és mint megtudtuk, 
nem fog sem vendéglöt létesílen 
sem szállodát, hanem másmilyen 
célra fogja felhasználni az épületet 
és egyelőre más befektetési nen 
is csinál, mint az üzlethelyiség 
elhelyezését. Szomorúan kell ez 
tudomásul venni ős inkább közöl 
nénk azt a híradást, hogy a Han-
gya dacara a város sziikkeblüsé-
genek, mégis megcsinálja a modern 
szállodát és vendéglőt. 

é* 

2ldüiőűáz felavatás 
Weiemtien 

A kőszegi áll. polgári fiúiskola mult 
csütörtökön délután ünnepélyes keretek 
lözött adta át a velemi Garaboncia-
üdülőházát a közhasználatnak. Az iskola 
ünnepéllyé avatta ezt a napot, amelyen 
az intézetek vezetői, képviselői, volt 
anítványok és tanulók szülei is részt 

vettek. 
A Himnusz eléneklése és egy al-

almi költemény elszavalása után Ti-
lamcr Gusztáv igazgató méltatta a test 
és a lélek kultusza szolgálatában álló 
ntézmény nagy jelentőségét, majd hálás 

szavakban emiékezett meg az üdülőház 
megalkotójának: Pavetits Ede tanár 
nagy áldozati észségéről, az ügy érde-
dében folytatott lelkes agitációjáról 
áradhatatlan buzgalmáról, a volt tanít-

ványok anyagi hozzájárulásáról, szere-
Keléről, hűséges ragaszkodásáról, Kő-
szeg polgármesterének megértő párt-
ogásáról, Velem község elöljáróságá-

nak támogatásáról r - általában mind-
azokról, akik egy-két téglával hozzá-
árultak az épület felépítéséhez. Ezután 
i tanár-testület nevében a kettős épü 
letet a további gondozás kötelezettsé-
gével átvette. 

Dr Saly Arnulf főgimnáziumi igaz-
gató kedves, szívélyes szavakban a kő-
szegi iskolák üdvözletét tolmácsolta és 
egyben elismerését fejezte ki az alkotó 
értékes munkájának eredményéről. 

Az ünnepélyes keretet Enyedy Jó-
zsef tanái vezetésével előadott szép 
alkalmi és hazafias énekek es a tanulók 
szavalatai töltötték ki. 

Az esti órákban a cserkészek lá 
bortüz mellett előadott vidám tréfái 
szórakoztatták a közönséget. , 

Szép eredmenyeK^t 
értek el Kőszeg és 

járás céllövői 
Mult vasárnap délután a szombat 

helyi levente-lőtéren a vasmegyei váro-
sok és járások céllövőversenyt rendez 
tek, amelyen részt vett Kőszeg város 
és a járás céllövő csapata >«. 63 ver 
senyző indult. — Karády H r e n c járási 
testnevelési vezető mint a versenybíró 
ság tagja, szintén résztvett a versenyen 

Egyéni számokban Nagygencs vitte 
el a pálmát : 1. Hosszú Ferenc, II Soós 
László. Weisz Emil a 111. helyen, Koczor 
Lajos kőszegi versenyző a X . helyen 
végzett. 

Csapatversenyben I. Szombathely 
II. Nagygencs, III. Kőszeg. 

Az oktatói versenyben Koppány 
Ernő az V. helyen végzett. 

A leventék részére rendezett gyors 
lövő versenyben Bodorkós József nagy 
gencsi 11.,' Koczor Lajos kőszegi levente 
III. lett. 

A verseny után a győztesek szép 
díjakat kaptak, a csapatokat pedig meg 
vendégelték. 

v v V V w v 

A reáliskola 
intézetnapja. 

A kőszegi Hunyadi Mátyás reál-
nevelő-intézet kedden rendezte meg 
intézet-napját, abból az alkalomból, 
íogy az intézet névadója, Mátyás király 
ezelőtt 453 évvel hajtotta végre legdi-
csőbb fegyvertényét, Bécs város elfog-
alását. 

Az ünnepségeket hétfőn este zenés 
akarodó vezette b e : a szombathelyi 
catonai zenekar bejárta a várost és a 
Szentháromság-szobor előtt a zenekar 
zenés takarodót intonált. 

Kedden reggel zenés ébresztő volt: 
zenekar az intézet épületét kerülte 

meg. Délelőtt 9 órakor az intézet kato-
likus és protestáns kápolnájában ünnepi 
istentiszteletet tartottak, amelyen az 
intézet vezetősége és a meghívott ven-
dégek is résztvettek. 

Az istentiszteletek után a vendégek 
és az intézet ifjúsága az iskola parkjá-
ban álló Mátyás király szoborhoz vo-
nult, ahol vitéz nemes Berkovich Brúnó 
az intézet parancsnoka, megkoszorúzta 
a szobrot. Utána a növendékek kemény 
diszmenetben vonultak el parancsnokuk 
előtt. 

Az ünnepségek magva a délelőt 
fél 12 órakor kezdődő ünnepi matiné 
volt. Az előkelő közönség soraiban 
megjelent vitéz Nagy Miklós dr. pol 
gármester és Gyöngyös Endre dr. pol-
górmesterhelyettes a város közönsége 
képviseletében, Székely László dr. püs 
pöki tanácsok, a kőszegi helyőrség 
képviseletében vitéz dr. Pozsgay L.ászló 
alezredes, Vastagh Zoltán dr. rendőr 
kapitány, az összes iskolaigazgatók és 
és még nagyon sokan Kőszeg társadal 
mának kitűnőségei közül. 

A műsort az intézeti énekkar Szó 
2ata vezette be. Major Noibert II. éve 
növendék hatásosan szavalta el Agyag 
falvi Hegyi István: De egyszer elmegyek 
c. versét. A közönség mély érdeklő 
déssel hallgatta Mathia Károly dr. fő 
tanár értékes ünnepi beszédét, amely 
ben Mátyás királyt a tudóst, az állam 
férfit és a hadvezért mutatta be. 
műsor többi részét az intézeti zenekar 
és énekkar megérdemelt tapssal kisér 
szereplése töltötte ki. 

H Í R E K 
V á r h a t ó i d ő j á r á s a következő 

24 órára: Túlnyomóan derült idő, mér-
sékelt keleti szél, hőmérséklet emelkedik 

Halálozások. 
Június 1-én szenderült örök jobb-

étre hosszas szenvedés után Schiffler 
Karolina úrasszony a hollandiai Tilburg 
városban. 25 éven át volt városunk 
akója, 1931-ben költözött Hollandiába 

az ott élő leányához Raschke Ferenc-
néhez született Zerthofer Margithoz. Az 
elhunytban Zerthofer Rezső kereskedő 
és Zsolt Tivadar városi tisztviselő édes-
anyjukat gyászolják. 

Fiatalon ragadta el a halál Bencze 
József telekkönyvvezetőt. A 38 éves 
iatalembert gyilkos kór támadta meg, 
r gondos orvosi kezelés sem tudott 
rajta segíteni. Hétfőn temették el nagy 
részvét mellett. 

Elmúlt héten hunyt el 80 éves korá-
ban Glatz Samuné születet Wehoffer 
Erzsébet. Temetése szerdán délután 
a helybeli temetőben volt nagy részvét 
mellett. 

SEOETKER F«E 
„BAC KIN" SÜTŐPORRAL 

A második tavasz 
országosvásár 

hétfőn zajlott le a megszokottnál is gyen 
gébb forgalommal, bár az árusok meg 
szaporodtak. Legjobb vásárt úgy szemre 
az „olcsójancsik" csinálták. Az élelmi-
szerpiac volt a leggyöngébb — mészá-
rosokat leszámítva — még a hetipiaci 
kereteket sem érte el. — Az állatvá-
sárra felhajtottak 300 drb állatot: 92 
szarvasmarhát, 56 lovat és 52 sertést. 
Az árak alakulása: tinó drb-ja 190 330, 
tehénért 235—310 , üszőért 185—225, 
egyéves sertésért 55—70, féléves ser-
tésért 38—50, a 6 — 8 hetes malacért 
6 - 8, négy éven felüli igáslóért 80—230 , 
egyéves csikóért IbO 210 P-t fizettek. 
A vágóborjú kilója 84 - 86, zsirsertés 
92 - 9 6 , hússertés 8 8 - 96 fillér volt. 
Az állatáraknál különösen a sertések 
piacán mutatkozott észrevehető áresés. 

Ét '3 dió vizsgálatok sorrendje 
az iparvstanonciskolában. Június 8-án 
szerdán d.u. 4—6-ig a III—IV. o. vizs-
gálata, 9-én csütörtökön d. u. 4—6-ig 
l. o. vizsgálata, 10-én pénteken d. u 
4 - 6-ig II. o. és a leányosztály vizsgá-
lata Június 17—18-án pénteken és 
szombaton beiralás, beiratási díj 1'50 
P. Az újonnan szegődtetett tanoncok 
hozzák magukkal a legutolsó végzett-
ségükről szóló iskolai bizonyítványukat 
és a tanoncszerződésüket, többiek az 
iparostanonciskolai végzettségükről szóló 
ipariskolai bizonyítványokkal iratkozza-
nak be. Igazgatóság. 

A Aemxeti Egység Pártja to-
vábbra is fenntartja irodáját Kő-
segen és mert jelenleg nincs képvise-
lője, az országos központ támogatásá-
val fokozottabb mértékben áll rendel-
kezésére a választó polgároknak üg)es-
bajos dolgaikban Hivatalos órákat d. e. 
9 — 12-ig tart a kerületi elnökség. 

Esküvő. Ifj. Müller Ferenc építő-
mester ma tartja Bécsben esküvőjét 
mennyasszonyáva!, Krasser Stefivel, 
Krasser Emil dr bécsi ügyvéd leányával. 

A pünkösdhétfői saentistváni 
nap a város jelentős ünnepnapja, mely-
lyel a kettős szentévbe kapcsolódik. 
Szerény, de méltóságteljes cse'ekedet, 
midőn a város kegyúri régi templomát 
restauráltatta és a megyéspüspök újra 
megszenteli. Illő dolog, hogy a házak 
mind lobogódíszt öltsenek, a belváros 
lakossága pedig ablakait szőnyegekkel, 
virágokkal díszítse, az üzletek pedig 
zárva maradjanak. Ünnepeljen mindenki! 

Egyházi hangverseny. A katolikus 
egyházi énekkar, mint jelentettük, június 
11-én este fél órakor — belekapcso-
lódva a kettős szentév ünnepségeibe 
— egyházi hangversenyt tart a Jézus 
Szive templomban A hangverseny első 
része az Eucharisztiáról, a második 
része Szent István királyról szól. 

Érettségi vizsgálatok a kőszegi 
iskolákban. A bencésgimnáziumban jú-
nius 29-én, a leánygimnáziumban június 
13-án kezdődnek az érettségi vizsgálatok 
a tanítóképzőben június 23-tól kezdve 
tartják a képesítő vizsgálatokat. A ben-
césgimn.izium érettségi vizsgálatainak 
elnöke Kiihn Szaniszló pécsi cisztercita 
igazgató '(korményképviselőként Pethő 
Perepaties István dr szombathelyi állami 
gimnáziumi igazgató szerepel), a leány-
gimnáziumi vizsgálatok elnöke Kapi 
Béla ev. püspök kormányképviselője 
Oravecz Lajos soproni evangelikus 
gimnáziumi tanár lesz tanítóképző ké-
pesítővizsgálatait Liber Béla dr tanke-
rületi főigazgató vezeti. 

A katolikus fitielemi iskolában 
a következő napokon lesznek az évzáró 
vizsgák: június 8-án l 11. o.-ban, 9-én 
111. osztáiyban, 10-én IV. osztályban, 
11-én V VI. osztályban. A vizsgák 
mindegyik osztályban reggel 8 órakor 
kezdődnek. Június 12-cn délután 3 óra-
kor Anyák-napját rendeznek, utána 
tornavizsga és záróünnepély lesz. Június 
15-én délelőtt 9 órakor tartják meg a 
1 e Deumot, a Jézus Szive templomban. 

Június 16-án a tanulók résztvesznek az 
úrnapi körmeneten, utána megkapják 
az évvégi bizonyítványt. 

Z f l H f l T O S fehér bor literje 
4 6 fillér Sághegyi füszerkereskcdőnél 
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Haláleset, ö z v . Vargha Istvánné 
81 éves korában elhunyt Sopronban 
Az elhunytban Vargha Bálint polgár-
társunk édesanyját gyászolja. 

Évzáró hangverseny Móhr Jenő 
zongoraművész-tanár növendékeinek év-
záró hangversenye szombaton, június 
11-én délután 5 órakor lesz a leány-
gimnázium dísztermében. Közreműködik 
KiedJ László, ki Mendelssohn hangver-
senyét fogja előadni. Kísér Budaker 
Gusztáv. A növendékek közül fellépnek 
Pödör Zsuzsa, Mohr Magdolna, Róth 
Éva, Benkő Irma, Róth Edith, Dobó 
Béla, Holéczius Sándor, Kálmán Miklós, 
Stúr Lajos, Kopácsi Mária, Kováts Márta 
Ziegler Márta. Belépődíj nincs. Műsor 
30 fillér. 

h f l S f l G H E G Y I Gellért Rizling-
borát issza, gondjait elűzi és S á g 
hegyihez tér vissza. 1 liter 62 fillér 

A Coneordia nyári mulatsága 
ma pünkösdvasárnap délután 4 órakor 
lesz a Dorner-féle kerthelyiségben. Be-
lépődíj 70 fillér. 

Évzáró tornaünnepély. A kőszegi 
m. kir. állami tanítóképző-intézet f. hó 
6-án (kedvezőtlen idő esetén f. hó 8-
án délután 4 órai kezdettel a K S E 
sporttelepen az intézeti Ifjúsági Sportkör 
sportünnepélyt rendez, amelyre az ér-
deklődő közönséget tisztelettel meg-
hívja az Igazgatóság. Belépődíj: ülőhely 
50 fillér, állóhely 30. diákoknak 20 fillér. 

Felhivás a róm. kat. leventék-
hez A kős/egi leventeegyesület felhívja 
a római katolikus vallású levente tagjait, 
hogy a pünkösdhétfői templomszentelés 
alkalmával az ujjonnan felavatott Szt. 
Imre templomban a délután 6 és 7 óra 
kőzött megtartandó szent órán meg-
jelénni tartoznak. Gyülekezés a tűzoltó-
laktanyában délután 16 órakor. Meg-
jelenés ünneplő ruhában, levente sap-
kával 

S Z E K S Z f l R b l piros bor 62 
fillér Sághegyi fűszerkereskedönél 

Térzene. A városi fúvószenekar 
1938 évi június hó 6-án (pünkösdhétfői 
délelőtt 1 1 1 5 órakor tartandó térzene 
műsora: 1. Kováts F.: vitéz dr. Nagy 
Miklós induló. 2. Tróján E.: A cigány-
táborban, nyitány. 3. Tróján E . : Elni 
és szeretni, keringő. 4. Pécsi I.: Magyar 
dalegyveleg. 5. Kiiment: Bécsi külön-
kiadás, egyveleg. 6. Fricsay: Pipiros 
induló. Vezényel Kováts Ferenc városi 
karnagy. 

— Felöltők, öltönyök, burbury-
raglánok, női tavaszi kabátok, e s 6-
k ö p p e n y e k , nagy választék-
ban kaphatók Zerthofer Rezső ruha 
áruházában. — Ugyanott vegytisztí-
tás, kelmefestés, gallértisztítás a leg-
szebb kivitelben. 

B o r m é r é s . Jó vörös bort 
mér literjét 70 fillérért Pontyos Kálmán 
Szent Imre hg.-u. 9. sz alatt csütör-
töktől kezdve. 

Tanitóértekezlet. A Vasmegyei 
Által ános Tanítóegyesület kedden dél 
előtt 10 órakor a kat. elemi iskolában 
Finta Sándor elnöklete mellett értekez-
letet tart. 

Itt a határszélen különös figye-
lemmel kell tudomásul venni a magyar 
külügyminiszternek e héten a parlament-
ben elhangzott külpolitikai beszámoló-
jának az a részét mely így hangzik : 
„Magyarország és Németország között 
a világháború alatt és után olyan ér-
dekszálak szövődtek, amelyekből szinte 
természetszerűleg folyik a német barát-
ság őszinte ápolása. Magyarországnak 
nincs mii tartania a német terjeszkedő 
törekvésektől, sőt ellenkezőleg, megvan 
minden ok arra, hogy a magyar hatá-
rok sérthetetlenségére vonatkozó Ígére-
teknek teljes hitett adjon." Vegyék ezt 
tudomásul a gyengeidegzetüek és a 
rémhírterjesztők. 

Anyakönyvi hirek az elmúlt 
hétrőt. "Születés: Ecker Károly-Je l inek 
Ilona : leány, Berencsi Géza - Kiss Jolán: 
fiú, Döbrössi Géta—Zettler Anna 
leány, Erdősi István - Bán Korsós Mária 
fiú, valamint egy törvénytelen fiú szü-
letett. Házasság: Schrancz Frigyes 
Huber Máriával kötött házasságot. 
Halálozás: Bencze József 38, özv 
Glatz Gusztávné 84 éves korában 

É r t e s í t é s . 
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, hogy Kőszegen, Várkör 45 
sz. alatt (volt Szluha-féle ház) a Nem-
zeti önállósitási Alapból nyert segélyből 

új szi k vízgyára t 
létesítettem és a szódavizet az alábbi 
árakon hozom forgalomba: VÍSZOOtel-
adók részére fél liter 6 fillér, egész 
liter 12 fillér, maganfogyasztók részére 
fel liter 10 fillér, egész liter 20 fillér 
Alla 

ndóan fogyasztó magánháztartások-
nak házhoz is szállítom. A nagyérdemű 
cözönséget a szakmában töltött 10 éves 
gyakorlatom is biztosítja az előzékeny 
és pontos kiszolgálásról. A nagyérdemű 
cözönség szives pártfogását kéri 

B A K O S FERENC szikvizgyáros 

Kölyök vadászkutya és fokszik 
eledók. Pallis-utca 19. szám alatt. 

Közhírré teszem, hogy a város 
ulajdonát képező rétek kaszálása folyó 

évi június hó 5-én (vasárnap) délelőtt 
10 órakor a számvevőség hivatalos 
helyiségében tartandó nyilvános árve-
résen lesz kiadva. 

Felhívom a szülők figyelmét, hogy 
évi június hó 5-én póthimlőoltás lesz 

a városmajor tűzoltó ürhelyiségében. Az 
oltás kezdete d.u. 3 óra, befejezése d.u. 

óra. Felhívom mindazon szülőket, 
akik gyermekeiket még nem oltatták 

fenti időben tegyenek eleget ezen 
cötelezettségüknek, mert ellenkező eset-
e n kihágási eljárás lesz ellenük meg-
indítva. 

Közlöm az érdekeltekkel, hogy az 
1939 évre szóló ideiglenes választói 
névjegyzék a városháza 21. számú szo-
bájában a hivatalos órák alatt f. évi 
únius hó 15-ig közszemlére van kitéve, 

mely idő alatt az betekinthető, ellene 
ogorvoslat adható be és egyben ujabb 
cérelem terjeszthető elő. 

Közhírré teszem, hogy a földmive-
ésügyi miniszter úr 21.700 — 1938 sz. 

rendelete előirja, hogy a közfogyasz-
ásra szánt állatok (borjú, csikó, sertés, 

malac, juh, bárány, kecske, gödölye) 
is éppen úgy, mint a nagy állatokat 
elvéreztetésük előtt alkalmas módon 
(fejbeütés) el kell kábítani. Ezen ren-
delkezés végrehajtását a legszigorúbban 
ellenőriztetem s az ellene vétőkkel 
szemben a bűn ető eljárást folyamatba 
teszem. 

Felhívom mindazon kereskedőket 
és iparosokat, akik üzlethelyiséggel 
bírnak, hogy amennyiben az még nem 
történt volna meg, üzlethelyiségüket 
annak külső részén cégtáblával jelöljék 
meg. A cégtáblán fel kell tüntetni az 
üzlettulajdonos családi és utónevét. Az 
idevonatkozó rendelet teljes szövege 
betekinthető a városházán az iktatóhi 
vatalban. Figyelmeztetem az érdekelte 
ket, hogy jelen rendelkezésemet hala 
déktalanul hajtsák végre, mert ha ; 
vizsgálat során mulasztást tapasztalnék 
úgy az illető kereskedő vagy iparos 
ellen kihágási eljárás indul. 

v i t é z dr . Nagy Ml kló 

polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítjük testületünknek tagjait, 

hogy a Berlini Nemzetközi Kézműves-
ipari Kiállítás megtekintésére Budapestről 
f. évi július hó 3-án újabb különvonatot 
indítanak. Az utazás ismét 5 napos 
lesz. Részvételi összeg 138 P. Részt-
venni szándékozók szíveskedjenek az 
ipartestületben jelentkezni 

Ipartestület i e lnökség. 

VJézze meg ha Szombathelyre jön, mi a 

DIVAT ÚRI ÉS NCI KALAPBAN 
itt olcsó és a legújabb fazonú 
Ifj VARGA (fiágimnáziiiBBál) 

Kertmegnyitás 
Jazz-zenével ! 

Pünkösdvasárnap délután 4 órai 
kezdettel a szombathelyi Sátori-
féle jazz-zenekar közreműködé 
sével kertrnegnyitás a Kampits 
féle vendéglőben a Király-uton 
A zenekar minden vasár- és 
ünnepnap játszik. — Számos 
látogatást kér 

özv. Kampits Gyuláné, vendeglös, 

Ágytoll-pehely 
kelengyék penziók, szállodák ré 
szére, intézeti párnákhoz higiéni 
kusan kezelve olcsó árban. Fehér 
fosztott libatollat kilónkint 3 P-ért, 
jobb minőséget 3 '50 P-ért szállít 
5 kg.<-os csomagban, bérmentve, 
utánvéttel 

Rosner Gyula ágytollüzeme 
Kiskunfélegyháza. 

1938. június 6-án, pünkösd hétfőn d. e. 
11 órakor dr Kopfstein ügyvéd irodá-
jában magánárverésen eladatik : Horthy 
Miklósutca 13. sz. h á z , egy Gűnser 
gyümölcsös, egy Kulm szőlő és három 

káposztás. 

Meghívó. 

Az Emericanum 
Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság 

1938. j ún ius 14-én déle lő t t 11 ó r a k o r 
a Kőszegi Hitelszövetkezet tanácstermében tartandó 

évi rendes közgyűlésére 
a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az igazgatóság. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az elmúlt üzletévről. 
2. Az 1937. évi mérleg és eremény számi? megállapítása, a veszteség 

fedezésére vonatkozó javaslat. 
3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság részére a felmentvény megadása 
4- igazgatósági tag választása három évre. 
5. Esetleges indítványok. 
Az alapszabályok 10. §-a értelmében az a részvényes, aki szavazati jogát 

a közgyűlésen gyakorolni óhajtja, tartozik részvényeit 3 nappal a közgyűlés 
megtartása előtt a vállalat pénztáránál letétbe helyezni. A mérleg, valamint 
eredmény számla a közgyűlést megelőző 8 napon át a vállalat helyiségében 
betekintésre rendelkezésre áll. 

Tiz pengő értékű könyvet kap 
mindenki, akinek felvétele megjelenik 
a Színházi Elet pünkösdi albumában 
induló fotópályázatán. Az új Fénykép, 
pályázatról minden részletet közöl a 
Színházi Elet e heti száma, melynek 
szenzációs tartalmából megemlítjük a 
következőket: Pünkösdi Híradót szer-
kesztettek a budapesti színészek, a 
kormányzó fogadóestélye, Hatvany Lili 
levele, beszámolók, cikkek, rovatok, 
revű, novella, regény és egy csomó 
melléklet egészíti ki a Színházi Élet e 
heti számát, melynek ára 60 fillér. 

— „Zsidókérdés Magyarországon* 

cimű füzetből, — melyet gróf Károlyi 
Imre írt válaszul Stern Samu hasonló 
című füzetére — ínég néhány példány 
kapható lapunk kiadóhivatalában. 

Kapható a „ Kis Menetrend* 
kiadóhivatalunkban. Ara csak 10 fillér. 

Éleslövészet. 1938. évi junius hó 
8 , 10 és 14-én naponta reggel 7-től 
déli 12 óráig, továbbá június hó 20., 
21. és 22-én naponta reggel 6 órától 
délután 20 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 és hogy a helyenként fel-
állított biztonsági őrök utasításainak agi oi 
mindenki vonakodás nélkül eleget tegyen. 

Szorgalmas, megbízható fiút 

tanoncnak, kifutónak, azonnal felvesz 
S \ G H E G Y I fűszerkereskedése 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, akik felejthetetlen 

jó édesanyánk, ill. rokon 

özv* Ulrich Józsefné 
síül. Gerdenics Alojzia 

elhunyta alkalmával jóleső rész-
vétüket kifejezték és a temetésen 
megjelentek, valamint a koszoru-
és virágadományokért ezúton mond 
hálás köszönetet 

a gyászoló család. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, akik hőn szere-
tett férjem, ill. édesatyánk 

Bencze József 
kir. telekkönyvvezetö 

temetésén megjelenni és koszorúk 
küldésével, részvétnyilatkozatuk 
nyilvánításával mélységes bána-
tunkat enyhíteni igyekeztek, ez-
úton mond hálás köszönetet a 

gyászoló fíencne család. 
• 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazoknak, akik szeretett jó 
édesanyánk ill. nagyanya, rokon 

Glatz Samuné 
szül. Wehofer Erzsébet 

elhúnyta alkalmával jóleső rész-
vétnyilvánitásukat kifejezték, a 
koszorú- és virágadományokért, 
valamint a temetésen való meg-
jelenésért ezúton mond hálás kö-
szönetet 

A gyászo ló család 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában, Kőszegen. 
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