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ElCfi/etési díjak : heiyben negyedévre P 1 50 
Videkre és Németországba „ P 2 20 
Külföldre tv,y évre 4 dollár 

Megjelenik i r inden v a s a r n a p r e g g e l 

Felel"s szerkesztő es kiadctulajdonos R ó n a i F r i g y e s 
KftlZCf, V á r k ö r 39. T e l e f o n : 23 s z á m 

Hirdetések ára miliinétersoronkint 8 fillér 
Szövegközötti rekláinhir sora 3 0 fillér 

Nyilttér sora 40 f. — Hirdetések elfire fizetendők 

Grősz püspök jelenlétében. 
fényes külsőségek között ünnepelte meg 

Kőszeg a kettős szentévet 
A k-.ttős szent év ünnep-ebeibe 

Kőszeg tarsadal r.a is méltóképen 
kapcsolódott bele : pünkösdhétfőn 
fé yes ünnepség-.k keretében hó-

dolt — a művésziesen restaurált 
Szení Imre templom benediká'a-
sáva! kapcsolatban — az Eucha-
risztiának es Szent István király 
emlékének. 

A gondosan előkészített ünnep 
segek iránt feltűnő nagy erdek 
lődés nyilvánult meg a környéken 
is : a falusi hívek sok százan 
vonultak fel plébánosaik xizeté 
sével. 

A Srent Imre templom uj ja-
szentelését vitéz Nagy Miklós dr 
polgármester mint kegyúr felké-
resére, Grősz J ó z s e f püspök vál 
Jalta 

Megérkezik 
a püspök 

Az autón érkező főpásztort 
a varos határában vitéz Nagy 
Miklós dr polgármester fogadta 
és kísérte végig a fellobogózott 
házak között a Juris ich térre, a 
Szent Imre templom bejárata ele, 
ahol a kerület papsága neveben 
Könczöl Antal esperes és Székely 
László dr plébános köszöntötték 
a püspököt, akit Huber Antal dr 
püspöki szertartó kisért el kőszegi 
útjára. 

Grősz püspök ezután a temp-
lomba ment és felszentelte a 
templomot, majd a papság kísé-
retében a Jurisich-téren, a Szűz 
Mária szobor előtt felállított oltár-
hoz vonult, ahol tábori misét 
pontifikált. 

A tábori mise lefolyása felejt-
hetetlen élményt jelentett. A szik-
rázó napsütésben a hívők szazai 
nak színes serege övezte a \irá-
gos kertben álló oltárt, amely 
előtt a főpapi díszbe öltözött püs-
pök* és a miseruhás, karinges 
papok mutatták be a szent áldó 
zatot. Az oltár mögül pedig egyre 
szárnyalt az ég felé a kőszegi 
tanintézetek if júságából alakított 
360 t j g u vegyeskar áhitatmélyitő 
éneke. Az egész lélekemelő képnek 

méltó hatteréül szolgáltak a bel-
város, patinás, ba' okk-házai, a 
S.íent Imre templom napverte ku-
polnja és az oltárral szembe ma-
gasló Hősi-torony . . . 

Evang liumkor 

Boros Alán dr 
bencés plébános mondott szent-
beszedet. Az Euchatisztia erejé-
ről és Szent István királyról be-
szé t. «-A kettSs szeniévnek — mon-
dotta — nem szabad nyomtalanul 
eltűnni a magyar nép életéről, hanem 
még erősebbé kei 1 tenni hitében, 
ho^y így felvértezve állhasson 
az új ezredév küzdelmei elé 
Kőszeg varos polgárainak is ezen 
az úton kell jarniok, amelyet ön-
maguk jelöltek ki, mikor temp-
lomszentelésse! mutatták ki hó-
dolatukat a világot átfogó Eucha-
risztia és az első szent*király 
em'éke előtt. A neves egyházi 
szónok zengő orgánuma nagyon 
hozzáillett a lélekemelő ünnepség 
áhítatához, keményerejü szavai 
mély hatást váltották ki a hívők 
seregeben. 

Elindul 
a körmenet 

Mise után a püspök a hívek-
sorfala között körmenetben vitte 
körül az Oltáriszentséget a bel 
városban. A leventék díszszakasza 
nvítolta meg a körmenetet, utánuk 
a városi fúvószeneker, majd fehér-
ruhás kislányok haladtak, akik 
virágszirmot szórtak a Legméltó-
«ágosabb elé A baldachin mögött 
vitéz Nagy Miklós dr polgár-
mester, Vastagh Zoltán dr. rendőr-
kapitány, vitéz Deák Laszlo al-
ezredes zászlóaljparancsnok id 
Eitner Gusztáv, kai hitközségi 
alelnök es Kiedl Zoltán dr járás-
birósági elnök lépdeltek, utánuk 
a \áros képviselőtestületének es 
az egyházközség tanácsanak tag-
j i i , valamint az egyesületek kép-
viselői következtek. 

A menet megkerülve a Bencés-
székházat a Szent Imre templomba 

vonult, - hol a püspök kihelyezte 
az Oltáriszentséget imádásra. 

Az ünnepségek egyik része 
ezzel be is fejeződődött. A má^ik 
része az 

egy napos 
szentségimádás 

deli 12 órakor kezdődött meg a 
Szent Imre templomban, csendes 
szentmise utan. Az egyórás adorá-
last Tá los Gyula plébános veze-
tésével a falusiak kezdték meg, 
majd a leányelemi iskolások, a 
f úelemi iskolások, a Kőszegfalviak 

(Könczöl Antal esperes vezetésé-
ve!). a polgáristák (Tamás István 
plébános vezetésével), a bencés-
gimnázium tanulói (Czingráber 
Péter tanár vezetésével), a leventék 
(Tamás Imre plébános vezeté-
sével), a zarda növendékei ^György 
Pál hittanar vezetesevel, a tanító-
képzőintézet növendékei (Németh 
Imre pápai kamarás vezetésével), 
a nagy leányok (Harangozó Ferenc 
káplán vezetésével), a katolikus 
hitközség és a Katolikus Kör 
tagjai (Székely László di plé-
bános vezetésével 1, a magyar fér-
fiak (Német Imre vezetésével), a 
magyar asszonyok <P. Seres Béla 
S V D vezetésével), az Oltáregylet 
és az Oblata Szövetség tagjai, a 
németnyelvű asszonyok, P. Rátz 
Béla vezetésével!, a németanya-
nyelvű férfiak (Székely László dr. 
vezetésével) következtek. 

Délután fél 3 órakor litánia 
volt, éjfélkor Németh Jmre pápai 
kamarás szentmisét mondott. A 
szentségimádást reggel 6 órakor 
szentmise és Tedeum fejezte be, a-
melyet Székely Oászli dr plébános 
tartott. 

Ebéd a plébánián 
Délben a plébánián ebéd volt, 

amelyen Grősz József püspökön 
é a hazigazdán Székely László dr 
plébánoson kívül a következők 
vettek reszt: vitéz Nagy Miklós dr 
polgármester, Eitner Gusztáv hit 
községi alelnök, Könczöl Antal 
e peres, Kovács Sándor ország-
in űlesi képviselő, Vastagh Zoltán 
dr rendőrkapitány, Saly Arnulf dr 
bencés igazgató, Németh Károly 
tb. kanonok, Gyöngyös Endre dr 
polgármester-helyettes, Boros Alán 
bencés plébános. P. Seress Bela 
missziósintézeti igazgató, Horváth 

Simon bencéstanár, Nagy Gyula 
igazg.-tanító, Kaltenecker Károly, 
Herold József . Csendes György, 
Simény Ferenc, T a m á s Imre plé-
bánosok, Huber Antal püspöki 
s z e i t u t ó , Győiög Pál hitoktató, 
Pintér László, a Szent Imre temp-
lom restaurátora, Szabó J á n o s 
karnagy, Dorman Kálmán és Rad-
vány Mihály káplánok. 

A felköszöntők során Székely 
László dr plébános mint házi-
gazda, a püspökre mondott fel-
köszöntőt. akit először üdvözöl-
hetett vendégként, az uj jaalakított 
plébánián. Majd vitéz Nagy Miklós 
dr. polgármester mondott köszö-
netet a Szent Imre templom re-
staurálásáért és a plébánia-lak át-
építéséért. Grősz Józse f püspök 
kedves szavakkal válaszolt a kö-
szöntő szavakra és szmtén kö-
szönetet mondott a polgármes-
ternek mint kegyúrnak, a restau-
rálásokért. Viléz Nagy Miklós dr 
polgármester annak a reménynek 
adott kifejezést, hogy az ú j j á -
alakított p lébánia- lakból és a 

Szent Imre templomból lelki re-
naissance árad majd ki a kőszegi 
hívekre. Könczöl Antal esperes 
Székely plébános munkatársai t : a 
bencéseket, a missziósokat, a zarda 
és a fiúnevelőintézet papjait kö-
szöntötte, akik nevében Saly Ar-
nulf dr bencésigazgató Ígérte meg, 
hogy a jövőben — ha lehet — 
még fokozottabb mértékben tá-
mogatják munkájában a plébánost. 
Végül köszöntötte Kovács Sándor 
Kőszeg új országgyűlési kép-
viselőjet. Kovács Sándor vála-
szában kijelentette, hogy mindenki 
képviselője akar lenni Kőszegen 
és kérte, hogy ebbeli szándékának 
megvalósításában minden kőszegi 
polgár támogassa. Politikára te-
reive a szót kifejtette, hogy lelkes 
híve lmrédy miniszterelnöknek, 
akinek személye esetleg oda vezet-
het, hogy a kormánypárt és a ke-
reszténypárt egymásra talál. Imredy 
Bélát tartja egyedül alkalmasnak 
arra hogy a nemzetet a mai sors-
döntő órákban a helyes úton ve-
zesse. A felköszöntök sorát Pintér 
László restaurator-művész felszó-
lalása zárta be. 

Az ebéd végeztével Grősz 
J ó z s e f püspök még sokáig elbe-
szélgetett az egybegyűlt vendé-
gekkel, délután 5 óra tajban uta-
zott el Kőszegről. 
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1 STRUCC-SZÍLLÖ Í Z ÉRDEKLŐDÉS KÖZÉPPONTJÁBAN 
Helyesen cselekedett-e a képviselőtestület, hogy nem tamogatta 

a Esrsya-szálló váll8lkoíásnt ? 
ar ró l 
«e'ő 

Nagyon sok szó esik újabban 
Kőszegen, hogy a városi kepv 
testület helyesen cselekedett-e, amikoi 
kereken elutasította a Hangya szubven-
ció kérelmét, amely pedig egv nu dern 
kőszegi szálló és verdeglo létesítéséi 
biztosította volna. 

Ket alábbi szerkesztőséginkhöz 
beküldött ( kk — szintén írre a ker 
désre igyekszik . feleletet keresni. A két 
cikket egyelőre n in le:i kommen ár 
nélkül kö/öljük. 

m -glóriás lesz a döntő, hanem a jőve 
delme/ s foc izása . Dacból csak veszi-
teni leket. Jól átgongolt volt a 
1 sen lett azt.n k 
meg a S í iucc 
P beruházás helv 

közgvü-
jeientes, hogy elégedjék 
új tulajdon, sa 124.000 
,-ett 100 0 0 0 P beruhá-

Vagy kétszáz esztendeje áll a 
Strucc vtndéglő és szálló a főtér sarkán, 
de annyit nem beszéltek róla, mint 
mostanában. Nagyszabású elgondolások 
akadályversenye hozta napirendre. 
A Hangya szorgalma nagyobb terjesz-
kedésre serkentette a vezetőséget és 
mert minden alkalmas házvétele meg-
hiúsult, megérett a Szombathelyi Taka 
rékpénztár kőszegi fiókjának gyümölcse: 
már nem remélt árért túladott a neki 
terhes ingatlanon. Ezzel a vétellel azon-
ban a Hangya belekényszerült drágább 
üzletbérbe es szükségessé vált az epü-
letnek minél jobb kihasználása. Magától 
értetődik, hogy itt elsősorban csak a 
szállónak és a vendéglőnek további 
fenntartása jöhetett számításba. Ennek 
a modernizálása azonban emberi számí-
tás szerint 50 — 60.0' 0 P további beru-
házást igényel. Központi füt éssel lehet 
talán 80.000 P. Olyan terv és költség-
vetés készült, mely 124.000 P szükség-
letet mutatott. (Valószínűleg sajat kaviár 
és osztrigatenyesztés bekombinálásával.) 

Ezen az alapon a felét, 60.000 P 
szubvenc ót kértek a várostól. A polgár-
mesternek elég bő tapasztalata van 
annak a megítélésére, hogy egy ilyen 
kérvénnyel szemben milyen összegű 
segélyt indítványozhat, hogy a kívánatos 
szállodaüzem fenntartására a képviselő-
testület áldozatkészséget behangolja. 
Ámbár úgy is elintézhette volna, hogy 
a beadványt, amely csakis 60 .000 P 
segély esetére hajlandó szállómoderni-
zálást végrehajtani, képviselőtestületi 
tárgyalásra alkalmatlannak mondotta 
volna. Nem kifogásolható azonban azon 
elhatározása, hogy a szálló létrejöttének 
érdekében 24 .000 P-ős segélyezést 
indítványozott, összegszerűen nem nagy 
áldozat. 

A sok beszéd sorában mint leg-
illetékesebb helyről igazoltan áll az, 
hogy a város hosszúlejáratú kölcsönnel 
60 .000 P-ért megkaphatta volna tulaj-
donul a szállót és 60 .000 P beruházási 
célra. Üzletnek és szállodaszerzésnek 
ez kétségtelenül kedvezőbb mint 60 .00 ' ' 
P-vel segélyezni. Valószínű azonban, 
hogy a képviselőtestület ezt sem fo-
gadta volna el. Nem városnak V3ló 
vállalkozás. Ha valóban szükség van 
egv szállóra, azt megteremti a magán-
vállalkozás is 

Akik néhányan „szégyenkeznek 
az elöregedett Strucc miatt, nem ismerik 
a Stucc-szálló történetét. — A régi jó 
időkben, mikor Kőszeg törvényhatósági, 
kerületi tábla székhelyes, egész Dunán-
túl által felkeresett tekintélyes város 
volt, akkor, amikor jelentékeny katona-
helyőrség volt, királyi és más hercegek, 
főúri kliensek tekintelyes ügyvédekkel, 
magasállású bírák, katonai vezérfér-
fiak látogatták sűrűen, nagyon helytálló 
ház volt a Strucc, melyet úgy vezettek, 
hogy általános jóhirnévnek örvendett; 
nem kellett miatta szégyenkezni. Igaz, 
megváltoztak azóta az igények, ma még 
a vigécek is nagyobb követelményeket 
hangoztatnak; legyen is jobb e l s ő 
szállodánk, mint a legutóbbi évtizedek-
ben és szerintem meg is lesz, midőn 
tőkeerős kezekbe került, akik jól tudják, 
hogy prosperitását miként tudják elérni. 
Nem a várossal való szembeszállás, 

og je n-* ássál igy is óriási huia .tust 
ter.i átalakítása. 

H •> y a város képviselőtestületének 
többsége meg Í J év alatti 24 .000 P 
hozzá] iru!á .t 1 s megtagadott, azt trs/t;-: 
elvi alapon t«.Ue. Eladósodott város 
nem szubvencionálhat olyan vállalatot, 
mely a közterhekhez hozzá nem járul, 
ellenben az adófizetők jelentékeny részét 
megélhetésében, keresetében, adófizető-
képességében károsítja és míg magi 
nem fizet üzletei után, a többit csökkenti, 
ami az amúgy is kisállományú egyenes 
adók után a magas pótlékot meg jobban 
emelné. 

Nagyforgalmú városban talán nem 
bír jelentőséggel a kedvezményezett 
szövetkezeti konkurrencia. Erősen meg-
oszlik vagy másban találhat kárpótlást. Itt 
Kőszegen ez nem várható. A helybeli 
kereskedő és iparos csak a legszeré-
nyebb belfolvasztásra van utalva. 
Ennek is csak egy részére. Sokkal több 
az. ami a szomszédváros javára guru! 
oda. Ha olyan vállalat, mely kivételes 
állami kedvezményekben részesül, veszi 
fel a versenyt a sokkal több terhet 
viselővel, attól és a hozzákapcsolódó 
érdekeltektől nem várhat még ajándék-
áldozatot. Micsoda röhögés futott volna 
végig az országon, ha az adósságait 
is csak lassú tempóban fizetni képes 
város az állami segítségben részesülő 
magánvállalkozást még szubvencióvá 
támogat ja? Előrelátható volt, meg is 
mondották a közügyekkel behatóbban 
foglalkozók: Hangya szubvencicnr-k 
megszavazása képtelenség. Ez különö-
sen akkor nyilvánult volna meg mtg 
döbbentő hatásban, ha mind a 60 tagja 
eljött volna úgy szavazni, amint azt « 
közvélemény ez esetben mindég) iktő 
elvárta. 

Miért n.'m ment tönkre a Róth, a Hacker 
stb. c é g ? mert ezekben van kereske-
delmi tudás, s ellem és élelmesség. Es 
vájjon „túltengő terjeszkedéssel" mely 
iparnak a kenyerébe harapott" a 
H a n g y a ? A kőszegi szállodásoknak 
és éttei mese' rek csínái indokolatlan 
koiku r ncia»? Hát van Kö t e g e n egyet-
len szállód.i, vagy étterem, amely csak 
egy kis komforthoz siokott idegen igé-
nveit ki tud1 a el giteni ? Viszont egy 
ilyen nagy 124 0 0 0 pengős átalakítási 
mur.kával kőszegi vállalkozónak, ipa-
rosoknak, munkasoknak adott volna 
keresetet es adófizetési lehetőséget, sőt 
fizetett Vi Ina a fényes üzem utan maga 
is nagyobb adót, ha már eppen csak 
az adófizetés a fontos. 

A legszomorúbb a dologban az, 
IK g épp-n azt a Hangyát éri ez a 
céltudatos es gyűlölködő támadás, a-
melynek pedig Kő zeg idegenforgalma 
igen sokat köszönhet es éppen annak 
a részéről éri, akinek mint a város — 
nem tudom — kinevezett, vagy csak 
önkéntes propaganda főnökének inkább 
támogatni, mint támadni kellene a 
Hangyát. Mert pl. mi .. jött-ment" és 
ujdon-ült, de azért a d ó f i z e t ő szabó-
hegyi lakósok kénytelenek vagyunk ki-
jelenteni. hogy a Hangya, nevezetesen 
annak kőszegi vezetője : Tóth Zoltán 
megértő figyelme, előzékeny s mindenre 

kiterjedő támogatása nélkül már alig. 
hanem megszöktünk volna Kőszegrö 
\ szükséges élelmiszerek beszerzése ét 

felszállítása az ő megértő és szeretetre, 
méltó segítsége nélkül olyan nehéz, 
ségekbe ütköznék, hogy alighanem e|. 
vette volna már a kedvünket a kőszeg 
nyaralástól. Az ő jé) akaratából veszün* 
tudomást a nagyvilágról s kapjuk meg I 
naponta a postánkat; az ő érdeme lesz 
ha a közeljövőben telefonhoz jutunk 
hogy olcsó kiránduló túrákra mehetünk 
szóval minden és mindig a Hangya 
a Hangya. 

De ismétlem jelenleg nem erről 
van szó, csak azt nem hagyhattam 
megjegyzés nélkül. Hogy azt az intéz-
ményt támadják indokolatlanul, amely 
önzetlenül azon fáradozik, hogy az itt 
nyaralók nemcsak üzleti, hanem privát 
ügyeinek előzékeny és figyelmes elin-
tézésével azok ittartózkodását lehetővé 
és minél kellemesebbé tegye. Ezért 
mindenesetre inkább köszönetet és hálát, 
mint gyűlölködést és gáncsot érdemel. 

Soraim szíves közléséért fogadja 
igen tisztelt Szerkesztő Ur előre is a 
leghálásabb köszönetemet. 

Egy „jött-ment" újdonsült kőszegi 
adófizető. 

vitéz dr Dobó József, 
r.y. máv. főtanácsos. Kőszeg, Szabóhegy. 

P a M a y J ó z s e f d r l e t t a 
S i a t o l i k i i s K ö r e l n ö k e 

* * * 

Folyó évi június hó 5.-ki nb. lap-
jában nagy megdöbbenéssel olvastam 
azt a tendenciózus, szinte gyűlölködő 
hangot, amellyel egyesek a városi köz-
gyűlésen a Hangya zubvenció kérelmét 
tárgyalták. Nem arról akarok szóin 
hogy méltányos és indokolt volt-e a 
kerelem s hogy mennyit használt volna 
Kőszeg idegenforgalmának egy köz-
ponti fűtéses, modern, komfortos szál-
loda s egy a város közönségének is 
rendelkezésére álló hygiénikus fürdő 
(másutt, ahol ilyen nincs, ott a város 
maga építtet) erről megvan a véle-
ménye azoknak, akik ha pár napot Kő 
szegen kell tölteniök, kénytelenek Szom 
bathelyen megszállni s azoknak az ide-
geneknek, akik ha egy tisztasági für-
dőt akarnak venni s nem akarják a 
tisztiüdülő jóakaratú szívességét előre 
meghatározott napon és órában igénybe 
venni, kénytelenek egy-egy napra Szom-
bathelyre leutazni. En csak a tárgyalás 
hangját és lehetetlen okfejtését szeret-
ném szóvátenni. 

Hát igen, holtig tanul az ember ! 
En eddig úgy tudtam, hogy a köz-
gyűlés tagjai a város összpolgárságának 
az erdekeit képviselik, tehát a köz-
érdeket. A közérdek pedig az, hogy 
a vevő minél nagyobb kínálat mellett, 
minél olcsóbban tudjon vásárolni, és 
nem az, hogy egyes nagyhangú köz-
gyűlési tagok rokoni, vagy baráti köre 
konkurrentia nélkül minél nagyobb hasz-
not vághasson zsebre Mert szeretném 
tudni, hogy hány élelmes kőszegi ke-
reskedőt tett már tönkre a H a n g y a ? 
Ha tényleg volt ilyen az a bukását 
bizonyára nem a Hangyának hanem 
saját élhetetlenségének köszönhette. 

A Katolikus Kör kedden tartotta 
meg nagy érdeklődéssel várt évi rendes 
közgyűlését, amelyen — a tagok nagy-
számú részvétele mellett — Náhrer 
Mátyás örökét is betöltötték 

Székely László dr. plébános, egy-
házi elnök megnyitóbeszédében a kato-
likus körök céljaira mutatott rá. A ka-
tolikus kört feszekhez hasonlította 
ahonnan a katolikus gondolatoknak é 
társadalmi megmozdulásoknak kelt ki 
indulnia, de egyúttal — mondotta 
műhelynek is keli lennie a körnek, aho 
dolgoznak a város katolikus, szociális 
és kultúráiis ügyeinek előmozdítása 
érd kében. Ha a kőszegi Katolikus Kört 
a szeretet és az egyetértés halja át 
akkor eléri célját és a fészekbe szivesen 
járnak a város katolikus urai és szive-
sen dolgoznak majd a műhelyben is 
Kályhához is lehet hasonlítani — mon-
dotta később — a Katolikus Kört 
az otthon melegét árasztja maga körül 
De a kályha nemcsak meleget ad 
együtt jár vele a füst és a korom is 
A kőszegi Katolikus Kör kályháját úgy 
kell kezelni, hogy mentes legyen min-
den füsttől és koromtól, mert csak igy 
lehet — a mult példáján okulva — 
harmóniát biztosítani. 

Gyöngyös Endre dr főjegyző, Jtöri 
titkár évi jelentését terjesztette a köz-
gyűlés elé, amelyben kegyeletes sza-
vakkal emlékezett meg a Kör két fe 
lejthetetten halottjáról: Náhrer Mátyás 
világi elnökről és Bauer Ödön káplán 
láznagyról. Kifejtette, hogy ez a két 
haláleset annyira rátette bélyegét a köri 
életre, hogy a mult évben még a köz-
gyűlés is elmaradt, favasolta, hogy 
Bauer Ödön emlékének megörökítésére 
a Kör küldjön ki bizottságot. Majd be 
elentette, hogy az elmúlt év folyamán 

a Kör tagjai sorából Schaffer Sándor, 
nyugalmazott plébános, Nagy Dezső 
MAV árvaházi gondnok és Pleszkáts 
József nyug. körjegyző, választmányi 
tagok hunytak el. Rámutatott arra, 
hogy a köri élet harmóniájának meg-
bontásában szerepet játszottak az. utóbbi 
időben lezajlott különböző választások 
(plébános, hitközségi tanács, ország-
gyűlési képviselő — választások), ame-
lyek a Kör tagjait szembeállították 
egymással. Reményét fejezte ki, hogy 
ez a jövőben meg fog szűnni. A tiszte-

let és a szeretet hangján emlékezett 
meg a Kör ujjáalapítójáról, Kincs István 
prelátusról, akinek közreműködését 
nyugalomba vonulása után is szeretnék 
megnyerni a Kör tagjai. Végül hangot 
adott annak az óhajnak, hogy kőszegeit 
is n;cg kellene valósítani u katolikus 
házat, amelyben otthonra találnának 
az egyes katolikus intézmények és egye-
sületek. 

7 ormann János káplán, pénztáros, 
a pénztárosi jelentést mutatta b e : a 
Körnek jelenleg 2 7 5 0 pengő vagyona 
van. 

Ezután a 

részleges tisztújításra 
került a sor. A közgyűlés Náhrer Má-
tyás halálával megüresedett világi el-
nöki tisztségre, egyhangú lelkesedéssel, 
a választmány által ajánlott Pallay Jó-
zsef dr. városi tiszti orvost választotta 
meg, Bduer Ödön háznagy utóda Dor-
mann Kálmán káplán lett, a számvizs-
gáló bizottság rendes tagjainak Schlaf-
fer József cégvezető, Nagy Gyula 
igazgató tanító és Árbócz Imre városi 
tisztviselőt választották meg. 

A tisztikar ujjonnan megválasztott 
tagjait Székely László dr. üdvözölte 
meleg szavakkal. Külön üdvözölte Pallay 
drt-t, az új elnököt, akinek személye 
— mondotta — garancia arra, hogy a 
kőszegi Katolikus Kör új célkitűzései 
meg fognak valósulni. 

Palloy József dr. megköszönte 
maga és az új tisztségviselők nevében 
a kör bizalmát és megígérte, hogy a 
maga részéről mindent elkövet, hogy a 
Katolikus Kör megvalósíthassa céljait. 
Kijelentette azonban, hogy a választás 
nemcsak őt, hanem a választókat is 
kötelezi: csak a közös munka tudja 
meghozni az óhajtott eredményt. Kérte 
a tagokat, hogy szorgalmasan látogas-
sák a Kört, vegyenek részt társada'mi 
és kultúráiis megmozdulásaiban. 

A tagok nevében Freyberger Jenő 
dr. alelnök üdvözölte az új elnököt és 
a tisztikart és rámutatott arra, hogy ha 
a Kör életét az a szellem fogja irányi-
am, amely a kőszegi eucharisztikus 

ünnepségek alkalmával megmutatkozott, 
akkor a kívánt eredmény nem marad el. 

A közgyűlés az új világi elnök 
éltetésével ért véget. 
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5zabóhegy. 
Ez a városunknak legközelebb eső 

hegy' kiránduló helye, azóta hogy par-
c e l l á z t á k , villákkal, vikendházikókkal 
g y a r a p o d o t t , sőt legújabban már penziót 
is nv i t o t t ak a már létező vendéglőpenzió 
fölött. , . 

Eredménye ez azon idegenforgalmi 
p r o p a g a n d á n a k , melyet évtizedekkel ez-
előtt kezdeményeztem s melyet a város 
természeti szépségein kivül az is se-
gített előbbre jutni, hogy az emberiség 
szükségévé lett a levegőváltozással egy-
bekötött üdülés. 

De mennyivel gyorsabb tempóban 
menne ennek a kies erdőközeli, gyö-
nyörű panorámát nyújtó, kiterjedő erdei 
sétaútjainak 5 - - 60Ü méter magasságig 
való 1 önnyen elérhető emelkedése, ami 
gyógytényezőkként is értekes, ha meg-
szereznénk számára a vizet és villamos 
világítást A város idegenforgalmi tény-
kedése a még magasabb Stájerházak 
felé irányulói. Kétségtelenül azon helyes 
elgondolásában, hogy ez a magasság 
az, amelyet az orvosok sokaknak javai-
nak, azért is. mert fekvése nagyszerű 
természeti szépségek szemlélésére, él-
vezetére nyújt messzelatást, kitűnő vize 
is van, s így érthető, hogy az újabban 
megépített s/.erpentinutat igyekszik be-
fejezni, sőt e g y e l ő r e feleslegesen 
még to/ábbra is kiépíteni. 

Emellett azonban nem volna szabad 
elhanyagolni a szabóhegyi terjeszkedés 
előmozdítását, mert ez a városhoz leg-
közelebb eső hegynek benépesítése vá-
rosforgalmi érdekből hasznosabb és 
irányt szab a városnak odairányuló épít-
kezéseknek, amit csak a századakkal 
ezelőüi temetőhelynek szerencsétlen ki-
jelölése gátolt meg. 

Evek óta kísért a vizkérdésnek a 
megoldása. A József-forrást úgyszólván 
oriunk előtt más célra vezettek el, a 
Mohás-forrás átvezetése a Szabóhegyre 
könnyen megoldható probléma lett, de 
hiába fáradoztam érte. Nehezen bár, de 
a költségek jegvzése mégis sikerrel ke-
csegtetett, azonban háttérbe szorította 
a varázsvesszős Kovátsék terve a Szabó-
hegy szikláinak a megfúrása, melynek 
évekkel ezelőtti első kísérlete az ablx.n 
bizalodóknak szomorú tapasztalatot szer-
zett és az érdekelteknek vagy kétezer 
pengővel gyengitette a vizszerző alapot 

Mikor pedig most Moha-forrás és 
szabóhegyi kútfúrás közt kell választani, 
a Kalchgrabeni víznek felszivattyuzásá-
val komplikálják a vízkérdés megoldását. 

Hát bizonv ez nagy baj. Csupa 
fékezöhatásu tervezgetés. 

Igv vagyunk a világítás kérdésével 
is. A Szabóhegyen elhelyezkedettek mél-
tán csodálkoznak azon, hogy ennek 
eg\szerű megoldása miért késik. Néhány 
szú fenyőszálfát a város a saját erde-
jéből termelhet, az áramot a város saját 
telepén termeli, hát csak néhány ezer 
méter rézvezetékre van szükség. Igaz, 
a Szabóhegy áramfogyasztásából e be-
ruházásnak a kamatozása egyelőre még 
nem biztositható, de közérdeke a város-
nak a maga fejlesztése és idegenforgal-
mának lendületesebb terjesztésére ezt a 
beruházást nem sajnálni, mikor a víz-
vezeték létesitesenek költségei nagy 
részét úgyis a telektulajdonosok fedezik. 

Az ország másik végében lakó vál-
lalkozó, felismerve a kőszegi hegyvidék 
benépesítésének lehetőségeit, nem saj-
nált egy kis penziót létesíteni, úriasszony 
vállalta a vezetést, mit feleljen az elsők-
nek érkező vendégeknek, ha pár hét 
alatt legalább egyszer fürdőt akarnak, 
vagy ha szobatartózkodásra kényszeri-
tett időben petróleum avagy gyertyavi-
'ágítást szolgálnak nekik? 

Ismerjék fel végre a városházán a 
szabóhegyi lakhatási kultúrának szük-
ségét és sürgősségét és fogjanak hozzá 
a mai kornak megfelelő eréllyel és 
gyorsasággal. - * 

* • 

Tanítógyűlés. 
A Vasmegyei Altalános Tanító-

egyesület szombathelyi, kőszegi, sárvári 
és celdömölki járási körei a hét elején 
Kőszegen tartották meg évi rendes 
közgyűlésüket, a katolikus fiúelemi is-
kola nagytermében. A gyűlésen meg-
jelentek Székely László dr plébános, 
Gyöngyös Endre dr polgármesterhe-
lyettes, az összes kőszegi középiskolák 
igazgatói, valamint a tanítóság nagy 
számban. 

Vitéz Csenne y litván alelnök nyi-
totta meg lendületes beszédben a köz-
gyűlést. Az Eucharisztia és a Szent István 
év pedagógiai jelentőségéről beszélt, 
ö z v . dr Tóth Kálmánné szombathelyi 
tanítónő „Leánynevelés a serdülő kor-
bari" címen székfoglalót tartott. Magas-
igényű előadását, amelyben a leány-
nevelés jelentőségét és helyes irány-
elveit domborította ki, Németh Imre 
zárdaigazgató és l'etróczi József gyógy-
pedagógia tanár méltatták, a legnagyobb 
elismerés hangján. Tantó István kör-
mendi református elemi iskolai igazgató 
nagy gyakorlati felkészültséggel .,A 
tantárgyak alaki célkitűzéseinek gya-
korlati megvalósítása" címen értekezett. 
Deák István vármegyei elnök az Or-
szágos tanítószervezetek működéséről 
számolt be a tanítóságnak. Kiss Imre 
szombathelyi tanító a pénztárosi jelen-
tést mutatta be. 

Hciniz Fiilcp szombathelyi tanító 
szép felépítésű előadásában gyönyörűen 
rai/olta meg a magyar mesevilág vonzó 
alakjait és a magyar mesének rend-
kívüli nagy nevelő hatását, úgy magyar 
nemzeti, mint morál etikai szempontból. 

A nivós közgyűlés végén Csermely 
István alelnök meleg szavak kiséretébeu 
mondott köszönetet Székely László dr. 
plébánosnak az iskolai nagyterem át-
engedéséért, Nagy Gyula kőszegi igaz 
gató-tanitónak pedig a körültekintő és 
pontos rendezésért. 

A közgyűlés után a Dorner ven-
déglő kerthelviségében társas - ebéd 
volt, amely kitűnő hangulatban folyt le. 

Kertmegnyítás 
ma vasárnap délután a 

Bálházban. 

Angol lovasvendégek 
Kőszegen. 

A hét folyamán érdekes vendégei 
voltak Kőszegnek : egy hattagú angol, 
lovasokból álló társaság kereste fel a 
várost. A Soproni Lovas Egyesület 
rendezésében Pinezich Jenő dr-nak, 
Pinezich József dr. országyűlési képvi-
selő ügyvéd-fiának vezetésével távlovag-
lásra indultak Sopronból. Ennek során 
érintették Kőszeg városát is. Az első 
nap teljesítménye, a sopron - kőszegi 
mintegy 50 kilométeres táv abszolvá-
lása volt. A csoport tagjai : Miss C. 
M. Hall, Miss D. E. Berwick, Miss 
Sylvia Stevenson irónő, Mr. G. H 
Grimaldi a Dayl Mail belső munka-
társa, Mr. W. E. W . Galley vállalati 
igazgató, Mr. W. H. F. Barkley ügyvéd 
Londonból, minden különösebb fárad-
ság nélkül, a körülményekhez képest 
frissen érkeztek meg Kőszegre. Kőszegre 
érkezésük napján még éjf< 1 után is 
vigan táncoltak. Szerdán a kőszegi 
hegykoszorú érintésével Gyöngyösapátit 
látogatták meg lóháton, ahol a tiszti-
üdülőben szálltak meg. Itt töltöttek egy 
napot, közben Szombathelyre is belá-
togattak. Pénteken indultak vissza 
Sopronba. 

H Í R E K 
Egy éves évfordulója volt szom-

baton annak, hogy a .legnépszerűbb 
kőszegi káplánfíaucr Ödön vissza 
adta telkét 7ertmtójenek. A Jézus Szíve 
templomban miset monatak lelkiüdvéért, 
a hívek pedig elárasztották sírját vi 
rágesővd. 

Halálozás. 
Gergovátz György nyug. rendőr-

felügyelőhelyettes, volt malomellenőr 
hosszú betegség után elhunyt. Gergo-
vátzGyörgy mintaképe volt a szorgalmas 
józanéletű polgárnak, aki az egész 
városban köztiszteletnek örvendett. Ha 
lálát felesége és négy gyermeke, köztük 
Gergovátz György oki. tanító, sörgyári 
tisztviselő gyászolják. Temetésén, amely 
szerdán délután folyt le nagy részvét 
mellett, megjelentek a kőszegi rendőr-
kapitányság tisztikarárak tagjai, élükön 
Vastagh Zoltán dr rendőrkapitánnyal, 
valamint az elhunyt gimnazista fiának 
osztálytársai. 

A járási iisati orvosi munka-
körrel az irottkő-járási kerületet ille-
tőleg dr Mátéfy Jenő szombathelyi 
járási m. kir. tiszti orvos bízatott meg 
Hivatalos helyisége Szombathelyen a 
főszámvevői hivatalban van. 

Zarándoklat az arauyvonathoa 
Az aranyvonat június 19-én viszi Szom-
bathelyre a Szent Jobbot . Ebből az 
alkalomból Kőszegről zarándoklat indu 
Szombathelyre, melyhez útközben ; 
gyöngyösmenti falvak zarándokai is 
csatlakoznak. A zarándoklatra még 
hétfőn lehet jelentkezni a Jézus Szive 
templom sekrestyéjében. Különvona 
nem indul, a résztvevők az 5 óra 40 
perckor induló vonattal utaznak. 

A pécsi ünnepi játékokról, a 
Missa Solemnis szabadtéri eiőadásáró 
érdekes fényképfelvételeket közöl a 
Színházi Elet e hoti száma Egyéb ér 
dekességek : Hatvany Lili levele, Beth-
len Margit grófnő cikke. Szép Ernő 
Zágon István, Zsigray Julianna irásai 
mozi, divat, Társaság és irodalmi ro-
vatok, kézimunka melléklet, a Sport-
rovat beszámolója, Erdős Renée regénye 
32 oldalas szines gyermeklap stb. — 
Ara az. összes mellékletekkel együt 
60 fillér. 

JYtinden vasár- és ünnepnapon 
c gányzenekar hangversenyez í D o r n e r 
^erenc vendéglős kerthelyisegeben. 

Kirándulást rendezett a szom-
bathelyi Mária leány-kongregáció szom-
baton Kőszegre. 

Beírások a bencés gimnázium-
ban. A bencés gimnázium igazgatója 
ezúton is közli, hogy az intézet I. osz-
tályába lépő tanulók beírása június 
20-án lhétfőj d e. 9—11 óráig lesz az 
igazgatói irodában. Szükséges okmá-
nyok: elemi iskolai bizonyítvány, polgári 
anyakönyvi kivonat és újraoltási bizo-
nyítvány. 

h f l Sr tGHEGYI Gellert Rizling-
borát issza, gondjait eiüzi és Ság-
hegyihez tér vissza. 1 liter 62 fillér. 

E"illéres vonat jön ma Buda-
pestről. A vonat délelőtt 11 óra 10 
perckor érkezik meg a kőszegi állo-
másra, 18 óra 40 perckor indul vissza 
Budapestre. 

A Coneordia dalárda mult va-
sárnap jól sikerült nyári táncmulatságot 
rendezett a Dorner-vendéglő kerthelyi-
ségében. A tánc megkezdése előtt a 
dalárda, általános tetszés közepette, 
több dalt adott elő. A mulatság az 
erkölcsi siker mellett, számottevő anyagi 
sikerrel is járt. 

Teljes jókarban levő f é r f i -

e l a d ó . Cim a kiadóhivatalban. 

A kat. Nőegylet kertimulatsága. 
A kat. jótékony Nőegylet július hó 
3-án a Bálház kertjében kertiünnepélyt 
rendez. B<"vebbet a falragaszokon. 

A nagycsömötei körjegyzőség 
frontharcosai ma tartják Gyöngyös-
alun alakuló gyiilésüket, ünnepelyes 
külsőségek között. Az ünnepséget reg-
fel t) órakor zenés ébresztő vezeti be. 
A délelőtt folyamán ünnepélyesen fo-
gadják a vidéki frontharcosegyesületek 
küldöttségeit. Fél 10 órakor tábori 
mise lesz. 11 órakor felavatják a kör-
jegyzőség frontharcosait. Délben közös 
ebéd a Tímár vendéglőben. Délután 
2 órakor vecsernye lesz, fél 3 órakor 
megkoszorúzzák a hősi szobrot, kis 
ünnepség keretében A napot tánc-
mulatság fejezi.be Az alakuló ülésen 
a kőszegi frontharcos főcsoport is kép-
viselteti magát. 

Aa állami tanítóképző intézet 
gyakorlóiskolájába a jövő tanévi be-
iratásokat június hó 20. és 21.-én tart-
juk meg. Beiratkozni mindkét napon 
délelőtt 8 órától 12-ig lehet. 

Az igazgatóság. 
JYtinden vasár- és ünnepnapon 

cigányzenekar hangversenyez ^Do rne r 

Jerenc vendéglős kerthelyiségeben 

Kőszeg város Elektromos Müve 
értesiti az áramfogyasztó közönséget, 
hogy június 13-tól kezdve délelőtt 8-tól 
délután 2 óráig tart hivatalt. Délután 
4 — 5 óráig irodaügyeletes, este 9 óráig 
ügyeletes szerelő áll rendelkezésére a 
közönségnek. 

.I vasmegyeiga'.dasdgiegyesület 
legutóbbi közgyűlésén Horváth Istvánt 
választotta meg igazgatónak. 

Velemben diáküdiilőház építését 
vette tervbe a végzett kereskedelmisták 
szövetsége A szombathelyi felső keres-
kedelmi iskola végzett tanulóinak szö-
vetsége pünkösd vasárnap ülést tartott, 
amelyen többek között elhatározták, 
hogy négyezer pengő költséggel diák-
üdülőházat építenek Velemben, abban 
a reményben, hogy az intézetnek több 
mint kétezer végzett tanítványa körében 
megértő visszhangra talál a terv és 
áldozatkész hozzájárulásukkal támogat-
ják is ennek a tervnek megvalósítását. 
Az üdülőház építéséhez szükséges telket 
már korábban megvásárolták. 

Női holttestet találtak a Gyön 
gyösben. Csütörtökön délelőtt a Gyön-
gyös pataknak a strand körüli szakaszán 
a járókelők női ruhadarabokat láttak 
úszni a vizén. Mikor figyelmesebbek 
lettek a dologra, kitűnt, hogy egy női 
holttest úszik a vízben. Az odasiető 
rendőr segítségével partrahúzták a testet 
A mentők is hamarosan megérkeztek, 
de Windisch Aladár dr már csak a 
beállott halált tudta megállapítani. A 
lefolytatott vizsgálat megállapította a 
holttest személyazonosságát, özvegy 
Kolossá Imréné 76 éves asszonyt is-
merték fel a holttestben. Mint meg-
állapították, ismeretlen okból — 
öngyilkossági szándékból ugrott a 
Gyöngyösbe és bennfulladt. Testén a 
külső behatásnak legkisebb nyomát 
sem tudták felfedezni. Temetésére az 
engedélyt megadták. 

Deutsch sprechendes solides 
Mádchen zu 2 Kindern gesucht . 
R Waoh te r Kaszárnya utca. 

Nagy tűz pusztított a lé kai 
Eszterházy fatelepen A lékai hercegi 
fatelepen mult szombaton délelőtt ha-
talmas tűz keletkezett, amely igen nagy 
anyagi károkat okozott. A délelőtti 
órákban a kőszegi tűzoltók is értesítést 
kaptak a tűzről és segítségre is siettek 
a lékai tűzoltóknak, akik a környékbeli 
községek tűzoltóival együtt 18 fecsken-
dővel sem tudták eredményesen felvenni 
a küzdelmet a lángtengerrel, amibe a 
fatelep borult. A kőszegi tűzoltóság is 
több mint háromnegyed órán keresztül 
küzdött a tűz továbbterjedése ellen. Az 
egyesült erővel küzdő tűzoltóknak végre 

Festék és lakk legkiválóbb minőségben kapható Kirchknopf Mihály cégnél 
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is sikerült a fatelep íakészletét meg-
menteni, a főépület és a gépház azon-
ban menthetetlenül a lángok martalé-
kává vá't a benne lévő felszereléssel 
együtt. Hozzávetőleges becslés szerint 
mintegy 80 ezer pengő kár érte a fatele-
pet. A tüz keletkezésének kivizsgálása 
kapcsán az a feltevés alakult ki. hogy 
az egyik gép csapágyának súrlódása 
okozta. Nincs azonban kizárva, hogy 
gyújtogatás okozta a pusztító tüzet. A 
nyomozást ebben az irányban is kiter-
jesztették. 

S Z E K S Z f i R b l piros bor 6 2 
fillér Sághegyi füszerkeres* edőr el 

As er leánygimnázium igaz-
gatósága zz érdekelt szülők számára 
a következőket közli. Az évvégi rajz-
és kézimunka-kiállítás a mai napon d. u. 
3 6 óráig tekinthető meg. Ezen kívül 
vidéki szii lők a kiállítást a rajztanárhoz 
intézett kérésre hétfőn és kedden is 
megtekinthetik. 

Iskolai beira fások az állami 
polgári fiúiskolában. A jövő évi be-
íratások június hó 20 án és 21-én d.e. 
8 - 1 2 óra között folynak. Az első osz-
tályba olyan tanulók iratkozhatnak be 
akik az elemi iskola negyedik osztályát 
sikeresen végezték és 9. életévüket 
már betöltötték. Az illetők felnőtt 
hozzátartozójuk kíséretében jelennek 
nu*ir és elhozzák születési anyakönyvi 
kivonatukat, értesitőkönyvecskéjüket 
vagy iskolai bizonyítványukat az oltási 
vagy ujraoltási tanúsítványukat 
Volt tanítványaink legutóbbi bizo-
nyítványuk alapján iratkoznak be. Be-
iratkozáskor általában a következő dijak 
és illétékek fizetendők: Felvételi dij 
címén 2 50 P, járulék címén 1 70 P, 
filmdíj fejeben az előző evi tandíj 3 
százalékát ami kikerekítve 1 2 0 , 1 — , 
— '70, - 50, —'20 P-nek felel meg 
Az első osztályú tanulók egységesen 
1 2 0 P-t fizetnek, azonkívül a Tanul-
mányi Értesítőért még külön 1'70 P-t 
— Azonkívül értesítjük a szülőket és a 
város nagyérdemű polgárságát hogy a 
tanulók rajzaiból és kézimunkáiból jú-
niús hó 12-től 16-áig rajz- és kézi-
munkakiállitást rendezünk az 1. emeleti 
rajzteremben, melvre az ügy iránt ér-
deklődőket tisztelettel meghívjuk. 

Heiratások aa er leánygim-
náziumban a jövő iskolai évre június 
17-én d. e. 9-től 12-ig lesznek. Az évi 
díjak a következők: felvételi dij 20 P., 
vegyes dij 15 P., tandíj 100 P. A be-
íratás alkalmával a 20 P felvételi dij be-
fizetendő. Nyomatékosan kéri az igaz-
gatóság a helybelieket, hogy ne ha-
lasszák szeptemberre gyermekeik be-
iratását, mert szeptemberben csak egy 
napig lesz beiratás a bentlakó tanulók 
számára. 

Z f l n f l T O S fehér bor literje 

4 6 fillér Sághegyi füszerkeresk^döné 

A Királyúti házak értékemel 
keáése. Jelenleg a Királyút elején levő 
nagyobb térfogatú házakban van keres-
let. Három ilyennel is folyamatban van 
a tárgyalás. Egyik innét elszármazott 
budapesti vendéglőiparos amerikai örök-
ségét itt akarja elhelyezni, de sokká 
valószínűbb, hogy szállodai célra akarja 
megszerezni. Kísérlet történt a Kőszegi 
Takarékpénztár főtéri sarokházának meg-
vételére is, mert földszinti helyiségei 
vendéglő, kávéház és cukrász elhelye-
zésére nagyon alkalmas, itt azonban 
a vételár magassága meghaladja a terv 
bevett vállalkozás keretét. Kombiná-
cióba került még a volt Unger féle 
ház is, melynek telke a legtágasabb 
egy szállodái üzem fejlesztésére. Ha 
azonban itt nehézségek mutatkoznak 
a vállalkozó a városmajor telkének elejét 
is megfelelőnek találja. 

Borméré». Kitűnő fehér 
és vörös bort mér szombattól kezdve 
fcollmann János, Palisck utca 14. 
szám alatt. 

Németország államadóssága sa-
ját statisztikai kimutatása szerint 20 
milliárd márka, 10 milliárddal több 
mint 4 évvel ezelőtt. Főleg a nemzeti 
hadsereg szervezése emelte az állam 
kiadásait. Ebben Ausztria közadóssága 
nincsen még beleszámítva. A most el-
készült költségvetés szerint a birodalom 
hevétele 1936 37 ben 14 milliárd volt 
az előbbi 1 1 és fél milliárddal szemben. 
Kereseti adókból 505 milliárd, társulati 
adókból 364 millióval, fogyasztási adók-
ból 48S millióval több folyt be, mint 
megelőző évben. Ausztria területére 
lőreláthatólag a birodalom nagyon sok 

új beruházása miatt nagy áldozatokat 
kénytelen hozni, de ha a birodalomba 
való beszervezés munkája készen lesz, 
az itt várható többletbevétel kifogja 

gyensúlyozni. 

— F e l ö l t ő k , ö l t ö n y ö k , burbury-
raglánok, nöi tavaszi kabátok, e s ő-
U ö p /> e n y e k, nagy választék-
ban kaphatók Zerthofer Rezső ruha 
áruházában. — Ugyanott vegytisztí-
tás, kelmefestés, gallértisztítás a leg-
szebb kivitelben. 

Mai futball program — 
rádiókőzvetítéssel 

A K S E két hetes pihenő után ma 
újra kiáll a gyepre: a budapesti lég-
védelmi osztály futballegyüttesévcl veszi 
fel a küzdelmet. A légvédelmi osztály 
futballcsapata már tavaly is játszott 
Kőszegen, kitűnő budapesti amatőr 
játékosok szerepelnek benne A kőszegi 
futballkörökben nagy érdeklődéssel várt 
mérkőzés, tekintettel a magyar-svájci 
mérkőzésre, délután 4 ói akor kezdődik. 
A mérkőzés után pedig Kratochwill 
Gvőző rádiókereskedő nagyerejü hang-
szóróval „közvetíteni" fogja a inagyar-
-vájci mérkőzést. A sportegyesület 
vezetősége reméli, hogy ez az érdekes 
újítás, amely a kőszegi sportbarátok 
kényelmét igyekszik szolgálni, megfelelő 
visszhangra talál. 

A K S E t e n i s z g á r d á j a m á s o d i k 
lett a kerületi 

férfi c s a p a t b a j n o k s á g b a n . 
Pünkösd két ünnepén rendezték 

meg Győrben a kerület első osztályú 
erfi csapat bajnoki küzdelmeit. A ver-

senyben résztvettek a szombathelyi SE, 
a Győri AC, a GvTE, a Pápai SE, a 
\oszegi S E és a Soproni V S E csapatai. 

A mindvégig szép küzdelmekben 
bővelkedő versenyből abszolút győztes-
ként a Szombathelyi S E került ki.IMind-
egvik ellenfelét 6 : 0 arányban győzte le 

A K S E együttese a GvAC-ot 5:1, 
az SVSE-et 4 2, a GyTE-'et 4 : 2 , a 
•'SE-et 5 : 1 arányban verte 

Végeredményben : 1. SzSE 10 pont 
30 mérkőzést nyert, egyet sem vesz-
ett) 2. K S E 8 pont ( 1 8 : 12) 3. G y T E 

6 pont ( 1 6 : 1 4 ) , 4. S V S E 4 p. (13:17), 
5. PSE 2 pont ( 8 : 2 2 ) , 6 G Y A C 0 p. 
' 5 : 1 5 ) . 

A tanítóképző-intézet 
évzáró tornavizsgája 

Nagy sikert ért el a tanítóképző-
intézet évzáró tornavizsgája, amelyet 
pünkösdhétfőn rendezett meg a K S E 
sporttelepén. A szépen megrendezett 
ünnepség — amely D i 1 a Dénes test-
nevelő tanár szakavatott irányítása 
mellett egyre fejlődő tornakultúrától 
tett tanúbizonyságot — minden egyes 
műsorszámát nagy tetszéssel és érdek-
lődéssel figyelték. Nem maradt el egyik 
szám után sem a jól kiérdemelt taps, 
amelyben bőven volt része az egész 
intézet ifjúságának. 

A felvonulás szép látványa után a 
Himnusz vezette be a tornavizsgát, 
majd közös szabadgyakorlatok kereté-
ben mutatták be a fejlett tornakultúrá-
jukat a tanítójelöltek. Az atlétikai 
számok során versenyképes atlétikai 
felkészültségükről tettek tanúbizonysá-
got. Sok tapsot kaptak a szertornászok, 
akik nyújtón és korláton mutattak be 
komoly munkára valló, szépsikerü gya-
korlatokat. A mozgásos gimnasztika 
bemutatója következett ezután, melyben 
az új testnevelő irányzat munkáját 
mutatták be szép sikerrel. Nagy sikere 
volt a talajtornának és szerugró szá-
moknak. Játékok és staféta töltötték 
ki még a vizsga műsorát. A Hiszekegy 
és az ifjúság fegyelmezettségre valló 
elvonulása fejezte be az ünnepséget, 
amely alatt állandó graniafonzene szó-
rakoztatta a közönséget. 

Anyakönyvi hírek az elmúlt 
hétről. Születés: Weigl János Berg-
hofer Paula: fiú. Házasság: Gőcze 
Lajos dr Fölnagy Klárával, Valasits 
Mihály Kaltenecker Magdával, Kasper 
János Maitz Annával, Kratochwill Károlv 
Magyar Ilonával, Farkas József Nádasd 
Erzsébettel, Noszek József Maitz Annává 
lépett házasságra. Halálozás: Gergovácz 
György 51, özv. Müller Józsefné 77, Értesítem a város közönségét, hogy 
Kelemen Margit 21, özv. Kolossá Imréné a Gyöngyös malomárok vize f évi 
76 eves korában Imnyt el. 'június hó 16-án reggel 3 órától június 

HIVATALOS ROVAT. 
* Közlöm az érdekeltekkel hogy a 

m. kir. földmivelésügyi miniszter úr a 
raífia árát a következőkben állapította 
meg 1938. április 20-tól. 

25 q vagy ennél nagyobb tételek-
ben történő vásárlás esetén ab Buda-
pest, 134 P , 1 - 2 5 q-ás tételben tör-
ténő vásárlás esetén ab Budapest 141 
az 1 q-nál kisebb tételekben történő 
vásárlás esetén bárhol 151 P 60 f, az 
1 q-nál kisekb tételekben történő vá-
sárlás eseten ab Budapest 146 P 60 f, 
vidéki kiskereskedői ár bálabontás ese-
tén i 60 P, a megállapított árakban a 
fázisadó, valamint az összes szállítási 
költségek is bentfoglaltatnak. 

Az 1938. évre előirt apaállat-
tartási költség járulékról a kivetési laj-
strom f. é. június hó 13-tól 28-ig a 
városi adóhivatalban közszemlére van 
kitéve. 

Közhirré teszem, hogy a város 
tulajdonát képező Reitanger földeket 
1938. október l-tő| 1944. szeptember 
30-ig egymásután következő hat esz-
tendőre bérbeadja. 

Felhívom mindazokat, akik földet 
igényelnek és eddig még nem jelent-
keztek, júniús hó 20-ig a városi szám-
vevőségnél jelentkezzenek. 

Közhirré teszem, hogy a város 
tulajdonát képező mexikói földeket 
1<Í38. október 1-től, 1944 szeptember 
30-ig egymásután következő 6 eszten-
dőre bérbeadja. 

Felhivom mindazokat, akik bér-
földeket igényelnek s eddig nem jelent-
keztek, június hó 20-ig a városi szám-
vevőségnél jelentkezzenek. 

Az 1938 : XIX. tc. az országyyűlési 
képviselőválasztásra vonatkozólag új 
törvényt alkotván, e törvénynek végre-
hajtási utasítása a képviselőválasztásra 
jogosultak új összeírását rendelte el. 
A lakosság vallomásszolgáltatása alapján 
történik a választók névjegyzékének 
összeállítása. A vallomás szolgáltatás 
számláló lapok kitöltése utján történik, 
mely számláló lapokat folyó évi június 
19. után fogom kiosztatni az érde-
keltek között. Vallomásszolgáltatásra 
köteles minden 19. életévét betöltött 
férfi és nő. — Felhívom a háztulaj-
donosokat (esetleg ezek megbízottjait, 
a házmestereket) hogy az esküt tett 
összeirókat munkájukban támogassák 
és legyenek nekik segítségükre. 

hó 18-án este 6 óráig le lesz eresztve. 
Felhivom az összes érdekelt partbirto-
kosokat hogy ezen idő alatt partvédelmi 
és medertisztitási munkálataikat okvet-
lenül végeztessék el annál is inkább, 
mert, a mulasztók ellen a kihágási el-
járást megindítom. Vizmerités, vagy 
fürdés céljára alkalmazott lépcsők úgy 
alakitandók át, hogy azok a mederbe 
ne nyúljanak, mert ezek vizfolyási 
akadályt képeznek, hanem a partba 
sülyesztendők. 

Felhivom a saját otthonukkal nem 
rendelkező és 3-nál több 14 éven aluli 
gyermekkel rendelkező gazdasági mun-
kásakat, hogy saját jól felfogo't érde-
kükben folyó hó 20-ig a városháza 19 sz. 
szobában jelentkezzenek. 

Közhirré teszem, hog>' mindazok, 
akik a városi pénztárban tűzifára elő-
jegyeztek az előjegyzett tűzifát f. hó 
18-ig okvetlenül váltsák ki, illetve, ha 
nem tudnák kiváltani, de igényt tar-
tanak rá, igényüket jelentsék be. 

Amennyiben valaki sem ki nem 
váltaná, sem igényét be nem jelentené, 
úgy a város az előjegyzett tűzifát más-
nak értékesíti. 

Közlöm az érdekeltekkel, hogy az 
1939 évre szóló ideiglenes választói 
névjegyzék a városháza 21. számú szo-
bájában a hivatalos órák alatt f. évi 
június hó 15-ig közszemlére van kitéve, 
mely idő alatt az betekinthető, ellene 
jogorvoslat adható be és egyben ujabb 
kérelem terjeszthető elő. 

vitéz dr Nagy Miklós 
polgármester. 

Ö s z i s z á l l í t á s r a 

brenbergi kockaszénre 
e l ő j e g y z é s e k e t elfogad 
kedvező részletfizetés mel-
lett is a Hangya-szövetk. 

Brennbergi széo mar 3 40 P-ért kapható! 

Két szoba—konyha lakas kerttel 
k l £ k d Ó . Waiszbecker Jenő u. 35. 

Egy k i fogás ta lan 6 3 lencsés 

fényképezőgép 
(6x9 nagyság) pakkfilm-kazettával eladó. 

Cím a kiadóhivatalban. 

Plébániai rétek 
fütermésének árverezése a színhelyen 
ma (vasárnap) délután 3 órakor lesz 

készpénzfizetés mellett. 

K i f u t ó f i u k a t 
felvesz a H A N G Y A szövetkezet. 

AiVVWVVS^VVVVVVVVVWW^WW^V^ 

— ..Zsidókérdés Magyarországon, 
című füzetből, — melyet gróf Károlyi 
Imre irt válaszul Stern Samu hasonló 
című füzetére — rnég néhány példány 
kapható lapunk kiadóhivatalában. 

•BS^Bfeau^. . r r- viMi'm^r^ ' 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, akik szeretett fér-
jem, ill. édesatyánk 

Gergovácz. György 
nyug. rendőr ftlügyelöheiyettes 

temetésen megjelentek és koszorúk 
küldésével, részvétnyilatkozatuk 
nyilvánításával mélységes bána-
tunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton 
mond hálás köszönetet 

a gyászoló GergováQz-Qsalád. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában, Kőszegen 


	Kőszeg, 1938. június hó 12.
	58. évfolyam24. szám 
	Keresztény, nemzeti, politikai hetilap 
	Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: Rónai Frigyes 
	Grősz püspök jelenlétében, fényes külsőségek között ünnepelte meg Kőszeg a kettős szentévet
	Megérkezik a püspök
	Boros Alán dr.
	Elindul a körmenet
	egy napos szentségimádás
	Ebéd a plébánián
	A STRUCC-SZÁLLÓ AZ ÉRDEKLŐDÉS KÖZÉPPONTJÁBAN
	Helyesen cselekedett-e a képviselőtestület, hogy nem támogatta a Hangya-szálló vállalkozását?
	vitéz dr. Dobó József, ny. máv. főtanácsos. Kőszeg, Szabóhegy.
	Pallay József dr. lett a Katolikus Kör elnöke
	Szabóhegy
	Tanítógyűlés
	Angol lovasvendégek Kőszegen
	HÍREK
	Mai futball program — rádióközvetítéssel
	A KSE teniszgárdája második lett a kerületi férfi csapatbajnokságban
	A tanítóképző-intézet évzáró tornavizsgája
	HIVATALOS ROVAT
	vitéz dr. Nagy Miklós polgármester

