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Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
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Várkör 39. sz. Telefonszám 23. 

fi „béke hadserege" 
megjelenik. . . 

A Kőszegi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület, amely évek óla jel 

szavához hiven csendben, minden 

feltűnés nélkül működött és állán 

doan fejlődött, kilép megszokot 

környezetéből. Felvonul azon 

örömteljes alkalommal, amikoi 

vitéz leveldi Kozma Miklós bel-

ügyminiszter, — megértve az 

évtizedeken át hiába küzdő tűz-

oltóság önzetlen, szívből jövő 

kívánságát —, törvényt hozott a 

legszebb emberi erényért, a fele-

baráti szeretet jegyében s e gyö 

nyörü emberi vonás legkézzel-

foghatóbb jelében működő tes-

tület, a tűzoltóság fejlesztésére 

Ha valaki csak egy pillanatra 

is kiszakítja magat az ugyneve 

zett „mai kor* gondolkodásából, 

amikor a legtöbb krisztusi tanitas 

a „modern kor hősei" között 

siket fülekre talál, csodálkozva 

kérdezheti: mikép lehetseges, hogy 

hazánkban 100 ezer az önkéntes 

tűzoltók száma. Akikre semmi 

mas, csupán szivükben a fele-

baráti szeretetért lángoló nemes 

érzelem ölti azt a nem is olyan 

kényelmes egyenruhát, amelyet 

nagyon sokan, azok is, akik az 

intelligens körökhöz tartozóknak 

vélik magukat, — a maguk lelki-

ismeretének „megnyugtatására 

és „védelmére" — a legenyhéb-

ben kifejezve — igyekeznek 

„lemosolyogni*. 

Nem is ezek gaudiumara vo-

nulnak a derék tűzoltók a mai 

napon a varosháza elé. Hanem, 

mert csendes és állandóan segíteni 

vágyó munkájuk között egy 

örömhír is jutott számukra. Á 

tüzoltosag intézményének legfel-

felsőbb polcán lévő vezetője, a 

belügyminiszter, fejezte ki elisme-

rését egyik derék kőszegi tűz-

oltónak, Csánits Károly tb. alpa-

runcsiioknak több mint 50 éves 

szolgálati jubileuma alkalmával. 

Több mint 50 év . . . önzet-

lenül a város polgárainak szol-

gálatában . . . ma is éjjel-nappal 

készen a segítségre . . . Köszönjük 

derek „Csánits alparancsnok ur" 

az egész város polgársaga nevé-

ben önzetlen és nemes szivből 

lakadó, ma is példátmutató mun-

káját, mert csak ez a példaadás 

tette lehetővé, hogy még a mai 

Kőszeg város közgyűlése. 
Vitéz Szabadváry összes indítványait egyhangúan elfogadta 

a közgyűlés. 

A kősxegi á l lástalan if júság problémája. — Kováts karmester 

ünneplése. — Jóváhagyták a zárszámadásokat. 

A nyári hőség dacára szépszámban 
jelentek meg a városatyák a szokat 
lanul terjedelmes és érdekes tárgy 
sorozat letárgyalására A közgyűlési 
megelőzően n?pokon át tárgyalta a 
legrészletesebben a zárszámadási bi 
zottsag a város 1935 évi zárszárradá 
saii, majd kedden a késő esti órákig 

pénzügyi bizottság vitatta meg 
lészletesen és látta el javaslatokkal a 
közgyűlés elé kerülő ügyeket. 

A közgyűlés tárgysorozatának 
tárgyalása előtt vitéz Nagy Miklós d' 
polgármester megemlékezett vitéz 
leveldi Kozma Miklós belügyminiszter 
Qrősz József püspök, apostoli ad-
minisztrátor kőszegi látogatásáról, 
egyúttal bejelentette, hogy vitéz jákfii 
Gömbös Gyulát és Ostffy Lajos dr. 
főispánt .kitüntetésük alkalmából a 
város közönsége nevében üdvözölte. 

A huszonnégy pontból álló tárgy-
sorozat tárgyalása során a közgyűlés 
tudomásul vette, hogy a belügyminisz-
ter vitéz Nagy Miklós dr. polgármes 
ler és Gyöngyös Endre dr. főjegyző 
po'gármesterhelyettes illetményeit meg-
állapító képviselőtestületi határozatot 
jóváhagyta. 

Vitéz Nagy Miklós dr. polgár 
mester bejelentette, hogy a belügy, 
miniszter Pallay József dr. városi tiszti 
orvost bizta meg a m. kir. orvosi 
ügykör ideiglenes ellátásával, amit a 
képviselőtestület tudomásul vett. 

Ezután vitéz Szabadváry Ferenc 
nditványát tárgyalta a közgyűlés, mely 
Kováts Ferenc karmester jubileumi 
ünneplésével volt kapcsolatos. A 
polgármester elismerő szavakban em-
ékezett meg a karmester kiváló érde 
miről, majd vitéz Szabadváry Ferenc 
méltatta Kováts Ferenc karmestei 
munkálkodását. Év»izedeken keresztül 

páratlan és példátlan energiával min 
denki által látható eredményeket ért 
el. I t van a nagyszerű városi fúvós 
zenekar, mindannyiunk büszkesége 
Hányszor kellett mindig újra es elölről 
kezdenie a munkát, sohasem csügged 
és ma is valóságos örökifja a kar 
mester Kőszegnek. Hi jobb helyzetben 
volna a város és nem kellene annyira 
minden garast a fogahoz vernie, más 
kep honorálhatná a fáradozásait, amii 
azonban most nyújtani tud fizetésének 
némi emelésével, vegye oly szeretetlel, 
mint amilyen szeretetébe zárta a város 
közönsége kitűnő karnagyai és a 
folyton fejlődő pompás városi zenekart 

A közgyűlés lelkesen megéljenezte 
a karmestert. 

Lafenzetter Jánosné kegydiját álla 
pilották meg ezután, aki 18J7. óta 
áll a város szolgálatában, mint iskola-
szolga. A polgármester előterjesztésére 

képviselőtestület havi 20 pengő 
kegydijat állapított meg részére. 

A kőszeg—szombathely i 

helyiérdekű vasút r. t 

t isztuj itása 

során igazgatósági tagokul: vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármestert, Jambrits 
Lajos ny. polgármestert és Kincs István 
pápai prelátust, felüeyelőbizotlsági 
•agul: vitéz Szabadváry Ferencet küldte 
ki. Mindegyik tagot 3 évre valasz 
toltak. 

Vitéz Szabadváry Ferenc lerjesz 
tette elő azután indítványát a Stájer 
hazaknak és környékének idegenfor-
galmi szempontból való kifejlesztése 
targyaban. Kifejtette, hogy az épit 
mezesnek milyen nagy idegenforgalmi 
leientősége van Különösen a hegyi-
kulturát kell emelni, amit most nngy 
ban megkönnyit az uj szerpentin u1 

Hirdetések mUlmétersoroak in t 6 f i l l ér . 

Szövegközö t t l rek l ámh í r sora 20 f i l lér . 

Nyl l t tér sors 40 f i l lér . 

Hirdetések d i ja előre f izetendő. 

amelyet az Iroítkőig terveznek kiépíteni. 
A Stájerházak körüli építkezés iránt 
máris igen nagy éideklődés nyilvánul 
neg. Indítványozta: a város vezetö-
tősege tegyen már határozottabb lépé-
seket a Stájerházak környékének fej-
lesztése érdekében. Legyen e tekin-
tetben előttük Sopron példája. Hirora 
irányban javasolta megkezdeni a mun-
kát. Jelöljön helyeket a város veze'ő-
sége, ahova szállókat, avagy nagyobb 
szanatóriumokat, ahovi villákat és 
ahova kisebb villákat, weeckend-
házakat lehessen »pileni. Ajánlotta, 
hogy erre vonatkozóan terveket dol-
gozzou^ki a város, hogy a parcellá-
zását minél előbb és rendszeresen 
lehessen végbevinni. 

Vitéz Nagy Miklós dr. polgár-
mester válaszában hangsúlyozta, hogjy 
a kérdéssel már több izben foglalkoz-
tak s állandóan napirenden tartják. 
Nagyon helyes az elgondolás s annál 
nagyobb örömmel veszi, ha a kép-
viselőtestület ad megbízást erre a 
munkára, mert igy legalább a kép 
viselőiestület intenciói szerint jár el. 
Bejelentette, hogy máris többen ér-
deklődtek a villaépités lehetőségei 
iránt. 

Vitéz Szabadváry Ferenc közbe-
vetőleg megemlítette, hogy a városban 
egyesek rosszul értelmezik azt, hogy 
a Stájerházaknál akarnak építkezésbe 
fogni. Nem az a célja ennek a terv-
nek, hogy a városból kivigye az épít-
kezőket, hanem azok igényeit kielégí-
teni, akik magaslati levegőn szeretnek 
vagy akarnak élni, s még mindig joob, 
ha a Stájerházaknál telepednek meg 
s a város érdekszférájába tartoznak, 
mintha máshelyen kezdenek építkezni. 

súlyos gazdasági helyzetben is 

kivonul 60 olyan if|U, akinek 

szive nemcsak dobog, hanem érez 

s és a minden szépet destrualók 

mosolygása ellenére is, odaall 

büszkén és öntudatosan a város 

polgárai elé, hogy fogadalmat 

egyen arra a zászlóra, amelyre 

Szent Flórián nemes cselekedete 

és a legszebb emberi tulajdonság, 

a felebaráti szeretet és Isten di-

csőségébe vetett hit van arany 

betűkkel hímezve: .Isten dicső-

ségéi e, egymás segítségére!. 

Tudjuk, látjuk, hogy nektek 

üzoltoknak ma már nemcsak az 

elemek legszörnyübbjével, a tűzzel 

kell megbirkóznotok, hanem a mai 

szellem „legnagyobb dicsőségére" 

az artatlan csecsemőt sem kimélő 

gáztól is nektek kell a város 

lakosságát megvédnetek. 

A varos minden polgára nevé-

ben köszöntjük azt a fiatal gár-

dát, amely méltán viseli a „béke 

hadserege" nevét és apáitól 

örökölt fanatizmussal vonul fel 

ma. Fegyelmezetten, nem díszes, 

ékes egyenruhában, hanem kor-

szerű, szerény munka ruhában, 

idős alparancsnokának üdvözlésére 

és hitet tenni önként vállalt, szívből 

fakadó tnunkaja mellett. 

Mi pedig idősebb és fiatalabb 

kőszegi polgárok gondolkodjunk 

az 50 év felett. . . 

Az i f j úság kérdését 

tárgyalta ezután a közgyűlés. Vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester beveze-
tője után vitéz Szabadváry Ferenc 
indokolta meg benyújtott javaslatát és 
rámulatott azokra a súlyos bajokra, 
ímelyeket az ifjúság állástalanság! 
eredményezhet. Az eddigi eredmények 
nem kielégítők, mert ezt a problémát 
szerinte csak radikálisan s nem jó-
ndulattal lehet megoldani. A kemény 

diót jelentő csomót, amelytől országok 
feje fáj, nem akarják megoldani, csak 
helyi viszonylatban igyekeznek az 
ifjúság elhelyezésével és foglalkozta-
tásával törődni. Elismerő szavakkal 
emlékezett meg ezután Lékay-Linganer 
Albinról, a Vasvármegye főszerkesztő-
tárói és lapjáról, mint akik a fiatalság 
ügyének lelkes harcosai, amit bizo-
nyítanak azok a cikkek, amelyek a 
tap hasábjain egymásután megjelentek. 
Továbbmenve kifejtette, hogy azt 
akarja elérni: a város pénzügyi és 
gazdálkodó bizottsága tárgyalja mindig 
az állástalan fiatalság ügyét. A mult 
evben is minden lehetőt elkövettek 
saját hatáskörükben az állástalanság 
enyhítésére, de az eredményekkel nincs 
negelegedve. Az állástalan ifjak száma 
nég mindig igen nagy a városban. 
Egy örvendetes dolgot lát. Helyesen 
is nerték fel ép Kőszegen a kor szagát, 
nikor édesapiu<tól vették át az ipart 
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és kereskedelmet érettségivel és dip-
tornával keiükbea. Sajn s azonban 
kevesen vnnnak azok. akiknek ilyen 
lehetőse^eik vannak. Nem szabad el-
szakadni hagyni a fiatalságot és még 
hatékonyabban próbatja meg a város 
tehetősége, hogy ezt a népek fejét 
bántó, Milye* bajt legalább helyi vi-
szonylatban, ugy ahogy megoldia 

Vitéz Nagy Miklós rtfux'ójábar 
rámutatott arra, hogy átérzi az állás 
talanság nagy veszedelmeit, amelyek 
nek egyik legkartekonyabb kinövést 
az egyke rendszer, amely egyre inkább 
tért hódit nálunk es apasztja a lakos 
aág szamai. — Áiandoan napirenden 
tartja a kérdést s feletteseihez is ál 
landóan jelentéseket terjeszt tel ebben 
az ügyben. A kormányzat is fogta 
kozoti a kérdés megoldásával, de 
várva-vart eredmények elmaradtak. 
Biztosra veszi, hogy a kormány csak 
Örül annak, ha a varosok képviselő-
testülele egységesen állást foglal a 
fiatalság elhelyezese érdekében. 

A képviselőtestület egyhangúlag 
elhatározta: a polgármester allandoan 
nyilvántartást vezet az állástalan ifjak-
fól. a saját hatáskörében a kgeréiye 
sebben gondoskodjék elhelyezésükről 
k , felévenkent jelentést terjesszen elő 
a közgyűlés, hogy ezáltal a kérdés 
mindig napirenden maradjon 

Kőszeg szab. kir. ni. város 
épitesi szabályrendelete 

tárgyalása során vitéz Szabadváry 
Ferenc inditvanyának megokolásában 
kéne a polgármesteri: a jövőben a 
legszigorúbban akadalyozza meg, hogy 
a tíelvaiosban, vagy a Várkörön, aho 
meg legnagyobbrészt meg vannak a 
város sajaios épitkezesü törtenelmi 
műemlékéi, olyan epitkezeseket végez 
zenek, amelyek rum illenek be'e a 
törtenelmi milieube. 

A n ultban is történtek súlyos 
hibák e tekintetben, csak kikeli nézni 
a varoshaza ablakan s máris láihatjuk 
milyen építkezéseket es átalakításokat 
nem kelteit volna engedelyezni a 
Belvaios teiuleien. De most is történ-
nek e tikintetbtn hibák. Felsoiolla 
azokat az ujntb eprkezeseket, ame 
lyek a váios közönségé köréten jog 
gal igen nagy vitakra adtak alkalmat 
Legutóbb meg majd fejbekólintva 
eieztem magamat — mondja Szabad 
vary — amikor egy reggel az egyil. 
Fúlcii haz uiuamudern futurista 
hupikék v.tgy jó Isten tudja nilyer 
boizaln.as szinu s a város miliőjebi 
sehogyan sem beltrtlö festészeti rrü-
lenieKet látiam meg. Az építkezés1 

minden erővel elő kell mozdítani, d 
viszont mindig szem előtt tartani 
hogy Kőszeg varos szipsegenek magja 
vonzóerejerek legfőbb tleme, régi 
töitenelmi levegőjű vatosreszei. Mas 
városok irigykedve néznek leánk, 
ezert kell a legnagyobb gonddal ügyel 
nünk ezen eitekeinkie. Egyúttal kerti 
a polgármestert, nyilatkozzon, mikoi 
kerül megvalósításra a városszabályo 
zasi teiveikesziiese. 

Vitéz Nagy Miklós dr. polgár 
mesiei rámuiaioit azokra a nehézse 
gekre, amelyek az ilyen epnkezések 
megunását megkötik. Mindezek ellenére 
mar a közein.ultban sztgoiuan leplek 
ftl mindenegyes ilyen eseiben. Igy 
például nem engedelyezttk első terv 
szenni felepiteni a Frted-ftle házat, 
amelynek eredeti terve egeszen modern 
uany^atnak hódolt. A portaieja ellen 
nem emelhet kilogást, meit ebber 
eltérők a veltmtnyek és a szokások 
is. Így például n.as, hasonlóan töité 
neln.i n.uliu varosokban is az épitke-
zesiól elieiően az üzleiht lyisegek 
modern portalekkal büszkelktdrek 
Ebben az ügyben köikeidest fog intézni 
a hatóságokhoz es mas váiosokhoz; 
mnyen gyakorlatot kövessen. Lgyeb 
ker.t azonban a jövőben még sokkal 
szigoiubban fogja kezelni, ellenőrizni 

és ellenőriztetni a város építési sza 
bályrendeletenek rendelkezéseit, t 
városszabályozási terv elkészítésére 
vonatkozóan bejelentette: a váró 
felmérese nagy kiadásokat okozott 
volna, igy inkább megvárták a katasz 
te-ri felmérést, amelynek adatait mos 
térképezik, illetve most dolgozták ft 
és ennek alapján ősszel megindítják a 
városszabályozási terv előmunkálatait 

Az 19:15. évi z á rszámadás 

veit a tárgysorozat következő pontja. 
Vitéz Nagy Miklós dr. polgármester 
ismertette először alialanosságban. A 
szanálási időszak nehezségeivel küzd 
most a város Vannak varatlan kia 
dasok, amelyek felsőbb halóságok 
rendelkezése folytán, v;gy a város 
regi eletéből ke etkeztek, ezekre termé-
szetesen a költségvetés elkészítésekor 
nem gondoltak s igy a költségvetésbe 
sem voltak felvehetők. Ezek képezik 
az összes tu,lépéseket. A legtöbb 
esetben azonban betartot'ák a költ 
ségvetes előuanyzatait A tetetek 70-
30 százalékát képezik azok, amelyek-
nél a költségvetés kereteit nem lépték 
ul. Bejelentelte, hrgy a törzsgyümöl 

esősnél 8 eztr pengővel leplek lul az 
előirányzott összeget, azonkívül még 
az aszfaltozas és néhány varatlar 
kiadás voltak azok, amik túlterhelték 

költségvetést. Mindezek ellenere a 
varos tiz éves szanalási tervébt 
elvett programmot pontosan betar-

totta A terv szerint évente 60 ezet 
tengőt kell törleszteni a tőkebői, hogy 

várost tiz év alatt szanalni tudjak. 
Az idei évben 58 600 pengőt forditot 
tak tőketörlesztésre. A kamatteher 
ehát minden évben kevesebb lesz s 
i szanálasi terv betartasának eremenyt 
esz a városnak adóssagától való 
megszabadulása. 

Sulyok Ferenc a törzsgyümö'csös 
ügyében szólalt fel. Aggodalmat fejezte 
ki afelett, hogy a varos a további 
évek során is ra fog fizetni a törzs-
gyümölcsösre, u.;y mint ebben az 
évben. 

Kőszegi József arra mutatott rá 
TOgy nem igen szokott költségvetés 
tnni, amelyet pontosan betartanak és 
k<reieit tul nem lepik. Ez a zárszá-
madás magán hoidja a takaiekossa^ 
jószándékat, meit 70—80 szazalekra 
tehetők azok a tételek, amelyeket ne*, 
léptek tul. Mindössze azt tartotta saj 
nalatosnak, hogy az erdőgazdaságból 
befolyó többlet- jövtdelmet nen 
foiditották tőketörlesztésre. De miután 
csak kenyszer v t e a varos vezetőségét, 
hogy ezt a jövedelmet másra foiditsa, 
indiiványozta, hogy a közgyűlés all 
jon el a zárszámadas részletes felül-
vizsgálásától, tekintettel arra, hogy a 
számvizsgáló bizottság és a pénzügyi 
es gazdálkodó bizottság ezt már úgyis 
elvegezte. 

Vitéz Szabadváry Ferenc azokra 
a pontokra mutatott rá, ahoi több 
kiadas mutatkozott A törzsgyümölcsös 
A gazdaközönseg inár eleve ellene vol 
ti töizsgyümölcsös létesítésének, d« 
azt nem tudja elhinni, hogy a tötzs 
gyümölcsös a következő években is 
jahzetéssel végződjék. Meglepte őt is 
,i iuikiadas, de reineli a jövőben mái 
ntm igy lesz, ha szükség van még 
rendkívüli kiadásra pótköltségvetést 
terjeszt be a polgármester. A gyü-
mölcsös hasznat leginkább a gazda 
közönség látja majd valamikor. A 
KÖiisegvetés és zárszámadás átvizs 
galásanál feltűnt, hogy a vaios milyen 
összegekkel jár ul hozzá egyes intéz 
mények támogatásához, amelyrő 
meggyőződött a panaszok özönéből 
•\nnal inkább sérelmesnek tanja azt i 
Körülményt, hogy ezek az intézmények 
es iskolák teljesen Önállásra térnek 
at és szükségleteiket a helyi ipar 
kereskedelem es mezőgazdaság mellő 
zesevel központilag, vagy Budapestről 
szerzik be. A váios aránytalan áldó 

zatokat hozoit és hoz még mindig a 
zárszámadások és a kö l tségvetés 
a d a t a i szerint e z e n i n t é z m é n y e k é r t , 
tehát legalább is ar nyit jogga l elvárhót 
ezen intézményekről, hogy szükség-
eteiket itt szerezzék be a városban 

Kérte a polgármestert, hogy a legere 
yesebben járjon el ebben az ügy 
ben, amely a kőszegi közönség jogos 
sérelme, hogy ez a helyzet tovább 
már fenn ne álljon. 

Vitéz Nagy Miklós dr. polgár-
mester rámutatott arra Sulyok Ferenc-
nek adott válaszában, hogy a törzs-
^yünö'csös 62 kat. holdjának beke-
ritese, kiirtása pénzbe került. Ha ezt 
i munkát a képviselőtestü'et tagjai 
<özül valaki megnézi, megnyugszik 
nert a kőszegi törzsgyümölcsös be 
fogja tölteni hivatását. Kedvet ad 
gazdáknak a szakszerű gyümölcs 
t rmelésre és uj jövedelmi forrást 
biztosit a város számára. Nemcsak 
Kőszegen telepitettek gyümölcsöst, 
lanem m.sutt is folytaiják ezt a mun-
<at. Kőszeg meg különösen alkalmas 
törzsgyümölcsös létesítésére, mert 
szakértők állapították meg, hogy 
Kőszegi gyümölcs előkelő helyet foglalt 
el a piacon s csak annak köszönhető, 
hogy eltűnt a piacról, mert keveset 
foglalkoztak vele szakszerűen. 

Vi éz Szabadvárynak adott vála-
szában a közgyűlés állandó helyeslése 
mellett rámutatott arra, hogy maga is 
meggyőződött e helyzet tarthatatlan 
voltáról. A város nem más mint a 
város polgársága, igy tehát a város 
polgársága hozta azokat a nagy áldó 
zatokat, amelyekkel lehetővé tettek a 
közintézményeknek Kőszegen való 
letelt pülését. A jelenlegi helyzet tényleg 
tűrhetetlen, mert úgyszólván csak egy 
intézmény az állami tanítóképző intézet 
a dicséreies kivétő), egyébkent pedig 
nagyon is jogos a felpanaszolt sérelem 
ígéretet tett a polgármester, hogy a 
közgyűlés utasitasa és felhatalmazása 
birtokában mindent elkövet, hogy i 
ehetetlen helyzet minél előbb meg 
szűnjek. 

Ezek után kérte Kőszegi József 
indítványának elfogadását és a köz 
gyűlés a zárszámadás teszleteinek is 
neitetésétól elállva, elfogadta azt. 

A locsolóau ó javitasáról szamoli 
be ezután a polgármester. A kocsit 
l'.*29-ben veitek s most javították át 

3368 P költségből 2000 P-t már 
le fizettek, a fennmaradó összeget pedu 
1937. május 1 ig kell kifizetni. A 
tenyeszapaallatok beszerzeseiől szóló 
képviselőtestületi határozat belügy-
miniszter jóváhagyását jelentette ezután 
be A Vasi Szemle c. folyóirat támo 
gatására évi 40 pen^ő hozzájárulási 
szavazott meg a közgyűlés, majd tu-
domásul vette az uj husvizsgálati 
szabályrendeletet, valamint az illetőségi 
szabályrendeletet, amelyeket Gyöngyös 
Endie dr. főjegyző ismertetett. 

A nyiit áiusitási üzletek zárórája 
körül alakult ki megint hosszabb vita 
A polgármester ismertette a Kereske 
de mi Kör határozatát, amely szerint a 
kör kéri a het órai záróra megállapi 
tását. Ugyanakkor bejelentette, hogy 
a kör tagjai közül tizenhárom aláírás-
sal ellátott kérvényt nyújtottak be a 
polgármesteri hivatalhoz — főleg a 
szatócsok és kisebb füszerkereskedők 
írták alá — amelyben szintén a hét 
órai zárórát kérik, de azzal a kikö 
éssel, hogy májustól októberig este 

8 órában legyen megállapítva a záróra, 
de csak szombaton. 

Sulyok Ferenc szólt hozzá a kér-
déshez, majd vitéz Szabadváry Ferenc 
Kérte, hogy foglaljon aliast a kör 
i lenlévő elnöke, Kőszegi József, a 

záróra ügyében, tekintettel arra, hogy 
két javaslat van, a pénzügyi bizottság 
pedig a kör hivatalos megállapodását 
fogadta el a tárgyalás alapjául. 

kőszegi József kifejtelte mindkét 
rendszer előnyeit és hátrányait mind 

két szemszögből nézve s végül kije-
lentette: a város képviselőtestülete 
elé tartozik eldönteni, melyik a he-
lyesebb. 

Vitéz Nagy Miklós elegyedett bele 
a vitába s javasolta a közgyűlésnek, 
hogy fogadják el azt a javaslatot, 
amelynek éneimében a nyári hónapok-
ban szombatonként este 8 óraban 
legyen megállapítva a záróra, de csak 
a fiiszereseknél, szatócsoknál, vegyes-
kereskedőknél. Így is határozott a köz-
4yülé». 

Hét illetőségi ü^yet tárgyalt meg 
ezután a közgyűlés. Scheer János és 
Anna illetőségét a belügyminiszter 
határozata értelmében tudomásul vette 
a közgyűlés. Mészáros Ferenc, Böröcz 
János és Kócf án László kőszegi lako-
sokat a képviselőtestület 40 pengő 
ellenében felvette a város kötelekebe. 
Brunner Patronella illetőségi bizvnyit-
vanyát csak akkor állítják ki. ha előbb 
kőszegi illetőséget kér. Netter Paula 
bécsi lakos illetőségét nem, Böröczky 
józsef bécsi lakos kőszegi illetőségét 
pedig tlismerték. 

A közgyűlés 5 órakor vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármester zárószavaival 
ért véget. 

R o m á n u r a l o m E r d e l y b e n . 
Két évtizede már, hogy a magyar 

haza megcsonkított testét kiszakították 
az ezeréves Magyarország földrajzi 
egységéből. Azóta intézményes terv-
szerűséggel folyik a magyarság üldö-
zése, a magyar kultura pusztítása és 
az ezeresztendős nemzeti hagyományok 
gyökeres irtása e csonka haza papi-
roson csinált határain tu' a megszállott 
területeken. Amikor a irianoni szer-
ződést a győzelem diktátorai egyoldalú 
elvakullsággal, az utódállamok kapzsi 
kívánságai megalkottak, egyedül, a 
legmostohább arvaságban tűrte Ma-
gyarország a reákényszeritett kegyetlen 
feltételeket. Egy hang sem hallatszott 
és a mai gyenge hangunk minden 
gazával elveszett a szabad préda 
fclett ujjongók örömében. 

Látiuk és tudjuk azóta a csonka-
ország határain belül Trianon diktan-
dójanak minden következményei. A 
magunk életén érezzük a kenyér árát, 
iz erdők, bányák, munkaalkalmak, 
évezredes gazdasági kapcsolatainak 
hí.telén leszakadását: az allástalansá-
;ok, kenyértelenségek, tengernyi nél-
külözések mindennapi egyéni és egye-
temes tragédiait. 

Lfgyozhetetlen életképességünk 
és a Dunamedencében istenadia elet-
jogosultságunk igazságait es eltagad-
hatatlan bizonyságait lassankint kezdi 
megismerni a kuliurvilág. Mit máshol 
propagandára szórt milliók guruló 
percentjeiről nem tud reklámként elérni 
a hazudozás, azt nálunk világgá vitte 
az a/óta eltelt esztendők valóságos 
tapasztalásai alapján a vérrel gyön-
gyöző magyar mártirum verejteke, 
maga az előtörő igazság. Ma már 
Európa leghatalmasabb fórumain han-
gos szavuk van barátainknak, Anglia 
koronás királyától kezdve Európa 
allamférfiai közül egyre tekintélyesebb 
számban akadnak olyanok, akik saját 
tapasztalataik alapján ismerték meg 
sorsunkat és a velünk történt szé-
gyenteljes igazságtalanságokat, önzet-
len magyarok szakadatlan munkája, 
filléres pénztelenséggel folytonosan 
végzett önvédelmi harc ez a küzdelem, 
mely ezeket a ma már felmutatható 
eredményeket meghozta. És ebben a 
runkában azoké az érdem, akik a 
Magyar Revíziós Liga terhes munkáját, 
programmját megteremtették és fárad-
hatatlanul végzik. 

A magyar közönség felé a Magyar 
Revíziós Ligának eddig nem volt 
szava. Minden gondolatával és minden 
betűjével a külföld felé fordult eddig, 

Balatonra, Máriacellbe, Bécsbe, Tarcsára és bárhová való autóutazásra j e l e n t k e z z é k a HANGYÁBAN. 



1QW julius 12. Kőszeg; és Vidéke 3. 

h HV immár két évtizeden át folytonos 
küzdelmével Nyugat érdeklődését keltse 

fel ügyünk iránt. 
Közben azonban teltek az esz-

tendők, otthon is generációk nőttek 
fel de egyetlen könyv sem ismertette 
a magyar közönség előtt az elszakí-
tott területek eseményeit. Tájékozatlan 
mai dt a magyar közönség ezekben a 
kérdésekben, pedig magának az el-
szakí tot t magyarságnak az élete, ke 
$erves élethalálharca mindenekelőtt 
érint es érdekel mindnyájunkat. Ha-
táron túlra kényszeritett magyar véreink 
birj'k e, állják-e még ezt a ret'enefe 
fétkmdelmet, hogyan, miként viselik 
a reá juk nap-nap mellett zuduló egyéni 
és intézményes kinokat, a magyar 
iskolák, hivatalok kapuinak bezárását, 
a magyar egyházak szószékeinek el 
•émitásái, évszázados magyar család, 
nevük és édesanyánk gyönyörű nyel 
Térek elidegenítését, a börtönt, a 
mindennapos csendőrszuronyok zakla 
tásait ? I 

Hala és elismerés a Magyar Re 
tiziós Ligának azért, hogy Európa és 
a világ felé folyó nagy munkajábar 
rengeteg kockazattal és áldozattal 
most letette a magyar olvasóközönség 
itthoni asztalára ezt a könyvet, mely 
nek „Román uralom Erdélyben" i 
cime. Minden lapján újra és újra 
dobban f.l erősebben a szivünk 
minden során érezzük e könyv eddigi 
hian>át és felviiágosiió, nevelő külde-
tésének jelentőséget. A könyv szerzői 
Borbély Andor hirlapiró, aki mag. 
jarta be Etdely földjét és alapos rész 
letessegeel. pontos lelkiismeretességgel 
megyeről megyére, községről-községre 
járva szedte össze személyes tapasz 
falatokkal mindennél lebiiincselőbh 
szomutu anyagát és dr. Fali Endri 
a Magy; r R viziós Lipr. ügyvezető 
igazgatóji, " magyar kisebbségi ktidés 
legalaposa b isir erője, aki évtizedes 
tap tsztalataival és cáfolhatatlan meg-
áliap-'.ásri'v il tette teljessé e munkát, 
oly .n faladatot végeztek el, tiu ly c 
könyv megjelenésével fontos esemtnyt 
lett a magyar e.etnek. 

Ma, anikor ezeiféle könyvügynök 
kopogtat ajtónkon, hogy a maga por-
tékaiát eladja, amikor ezerféle emun 
fo.dunak minden irányból a farad' 
magyar közönséghez, hogy ann*k 
áldozat; it igénybevegyék, mindez; 
•egk l zteie-sul és a „Roma;, ma-
lom Etdeiybtn" cimü munka meg 
jelenés alkalmából a magyar köz 
velemny felvilágosítására el kellet' 
mond mi. A könyv j.-lentőségét eléggé 
szemie teli h tény, hogy hoz/a Herczeg 
Ferenc irt igen meleg hangú, a mö 
fontosságát méltó módon hangoztatr 
megk, pó előszót. 

Minden magyar embernek el kell 
olvasna ezt a könyvet. Minden apa 
a gyermeke kezébe kell, hogy adja. 
minden tanárnak, tanítónak, hivatal 
noknak, nagy és kis embernek, tudós-
nak és egyszerű falusi földmivesnek 

1 kt ' olvasni a magyar nép, a magyar 
a, a magyar föld e nu bdöbbentő 

"Jkori történelmét. 

A könyv ára 3 pengő. Megren-
delhető a Magyar Revíziós Ligánál. 
B"d.••pest, Zrinyi utca 1. szám alatt. 

Az o s z t r á k b e l ü g y m i n i s z t e r K ő s z e g e n k e r e s z t ü l u t a z o t t B e c s b e . 

Máriacellbe 
Grázba 
Balatonra 
vagy bármely má& hosszú kirándulásra 

a u t ó t u r á t 
vállal garancia és olcsó árak mellett 

_ Plechl, Bálház. 

Szandálok és igen praktikus 
[anós nyári cipő kapható a Freyberger 
Sándor cégnél 1 

Meg lá toga t t a a Hunyad i 

Baar Bahrtnfels bá'ó osztrák bel-
ügyminiszter és alkancellar szerdán 
udvatiassagi látogatásra gépkocsin 
Budapestre érkezett. Az osztrák belügy 
miniszter szerdán és csütörtökön tar-
tózkodott Budrpesten, majd délután 
au'ón visszautazott Bécsbe. 

Az osztrák belügyminiszter és 
kísérete Kőszegen keresztül hajtatoti 
Bécsbe. Kőszegre este 8 óra tájban 
érkeztek meg Andorka ezredes, katonai 
aitasé és Salm gróf szárnysegéd kísére-
tében Kőszegen az slkancellár latoga 

Mátyás nevelő intézetet . 

tást tett a Hunyadi Mátyás reáliskolai 
nevelőintézetben, amelynek 1895 és 99 
közö't ő is növendéke volt. 

A reáliskolában Ftrenchalmy Albert 
alezredes, az intezel helyettes parancs 
noka fogadta ünnepélyesen s kalauzolt* 
a magas vendegeket, akik a reáliskola 
tisztikarával együtt közös vacsorán 
vettek részt. 

Az osztrák belügyminiszter és 
ikisérete csütörtökön este folytatta 
útját Bécsbe. 

| Táncestély a Szabóhegyen! i 

i 
i 

Csü tö r t ökön , ju l ius hó 16 án a Szabóhegy őslakói és 

a vá ros nya r a l ó i n ak t iszteletére táncestélyt rendezek, 

Balázs Géza cigányzenekarnak közremü<ödésével. Kezdete 

délután 5 órakor. Belépődíj nincs. — Számos látogatást kér 

K O L A R 1 C H S Á N D O R V E N D É G L Ő S . 1 
Szeptemberre halasztódott 

Németh Imre 

olaszországi utja. 

Megirtuk, ho^y Németh Imre a 
kőszegi kerület országgyűlési képvise-
lője julius hónap elején Olaszországba 
utazik, hogy az illetékes tényezők 
felkérésére vezesse azt a küldöttséget, 
amely Tüköry ezredes, Gaiibaldi 
szárnysegéde, Palermoban felállítandó 
bronzszobra leleplezési ünn«pélyén 
vesz részt. 

Értesülésünk szerint azonban a 
tervbeveit szoborlehplezési ünnepséget 
szeptemberre halasztották, amikor is 
még nagyobb ünnepélyességgel és 
fénnyel tartják meg az avatási ünnep 
séget s ugyancsak ez alkalommal 
'bocsátják vizre a Tüköry nevét viself 
Vidih ' jót h . 

Németh Imre országgyűlési kep 
viselő az olaszországi u? után kezdte 
volna meg szabadságát, de azünn tp 
^égek elhalasztása alatt már most 
megkezdte nyári vakációját, amelye 
otthonától távol tölt el. 

Ma van a 

KSE néptombolája. 

Ma rendezik meg a Kőszegi Sport 
Egylet nagyszabasu néptomboláját. A 
KSE vezetősegenek lelkes munkája 
:nár előre biztosította a tombola si 
kerét. Jegyet már csak keveset lehel 
vásárolni. Ajánlatos, hogy mindenki 
még deli lőtt igyekezzék jegyet meg 
váltani, mert a pénztárnál már való 
Fzinüleg nem tud jegyhez jutni. 

Felvonul az egesz környék kö 
zönsége. Nemcsak Kőszegfalva és a 
Gyöngyösmenti községek Ifikosságá 
nak java indul meg ma Kőszeg felé, 
hanem a hegyaljai és a közeli Sopron-
megyei községek és nagyszámú részt 
vevővel indulnak a „szerencse csatá 
jába". 

A tombolát délután fél 3 órakor 
zenés felvonulás előzi meg. Minden 
ellenkező híreszteléssel szemben 
pontosan délután 3 órakor kezdik meg 
a játékot. A pályán tekintettel a nag> 
érdeklődésre külön ülőhelyeket is 
biztosítanak. Ülőhelyet 20 filléres jegy 
ellenében lehet váltani a bejáratnál. 
A játék lefolyása a következő. Urnába 
rakják 1 — 99 ig a számokat, amelyek 
a tombolajegyeken is fel vannak tün 
tetve. A szám kihúzása után a számot 
kikiáltják és feltűnő helyen ki is füg 
gesztik. 

TERNO nyereményekre az tarthat 

Igényi, akinek tombolajegyén bármely 

vízszintes sorban három szám ki lett 

húzva. 

(v»UATERNO nyereményt az érhet 
el, akinek tombolajegyen bármelyik 
sorban négy szám lett kihúzva. 

l^UINTERNO nyereményt azor 
játékos kaphat, akinek tombolajegyén 
tármelyik vízszintes sora betelt, ill 
ki lett húzva. 

TOMBOLA nyereményt az í 
játékos erhet el, akinek birtokában 
lévő valamely jegyének minden számai 
kihúzták. 

Ha egyszerre több nyerő jelent 
kezik valamely szám kihúzása után 
ikkor sorshúzás utján döntik el az 
elsőséget. 

10 tombola, 15 quinterno, 30 
qaaterno ts 195 terno nyeremény 
itcrül kiosztásra. — 1 tombolajtgs 
ára 50 fillér. — A kiosztásra keiül/"' 
ombolatárgyak összértéké 3448 50 P 

(10.000 drb. j e g > F ő b b nyeremény 
targ>ak : 1 hátószobabererdtzes 350 P 
7 dr. kerékpár á 100 P, 1 komplett 
konyh.afölszt relés 85 P, 1 Alpacca 
evöeszköz-kéwlet 56 pengő éltékben 

A nyeremenylargyak átvétele ? 
következésképpen történik. Ht valaki 
nyer jelentkezik jegyével haladektalar.u 
\ játék vezetőségnél, ahol jegyét felül 
vizsgáll jegy elkneben számozott 
ululványt kap, amellyel a számnak 
r.eufelelő nyereménytargyat b béli* 
<iválth ttja. A játékra vonatkozó egyéb 
izabalyokat a játék kezdete előtt ki-
hirdetik. 

A huzási jegyzék lapunk 1930 
ulius 19 i számában lesz közzéteve. 

Tánc a Főtéren. 
Régi idők emlékeit eleveníti fel a 

Kőszegi Sport Egylet ma este, amikor 
uira nagyszabású ntpmulatságot rendez 
a Főtéren. A tér ket vépét elkerítik a 
Sirhuber-vendéglőtől a Róth keres 
kedésig és a takarékpénztártól a 
Schaffer házig. 

A Főtér két végében állítják fel a 
pénztárakat, ahol 50 fillér ellenében 
belépésre jogositó, diszes kivitelű 
jelvényt kapnak, amelyet mindenki 
tűzzön gomblyukába. 

A táncot rögtön este fél 9 órakoi 
megkezdik. A zenét a városi fuvó^ 
tenekar és az Elité kávéház újonnan 
leszerződtetett cigánya, Baranyai Jóska 
és zenekara szolgáltatják. 

A KSE vezetősége ezúton is fel 
kéri a város társadalmát, hogy ezen 
az ünnepségen minél nagyobb szám 
ban jelenjék meg, hogy ezt a mulat 
Ságot újra felelevenítve minden évben 
tikertel megismételhessék. 

B o r m é r é s . Kitanő vörös 
bort mer özv . Bauer Anta lné Vá rkö r 
l<>2. sz. alatt. 

HÍREK 
Várha t ó ideijárás a köve tkező 

24 órára : Újból élénk nyugati, dél-
nyugati szél, változó felhőzet, helyenkint 
eső, záporeső és zivatarok, keleten és 
délen jégesők lehetségesek. A hőmér-
séklet alig változik, vasárnap délután 
kissé sülyed. 

Szerdahely i Elek dr. ünnep lése . 
beszámoltunk arról, hogy az Országos 
Testnevelési tanács Szerdahelyi Elek 
dr. nagygencsi körorvost a levente és 
polgári lövészegyesület, valamint a 
testnevelés fejlesztése terén kifejtett 
eredményes munkásságáért aranyérem-
mel tüntette ki. Kóczán József tb. 
őszolgabiró, a kőszegi szolgabirósági 
kirendeltség vezetője vasárnap nyúj-
totta át a kitüntetettnek az aranyérmet 
es díszoklevelet a nagygencsi kör-
egyzőség vasárnap rendezett lóverse-
nyén. A versenyen megjelent összes 
vezetők és resztvevők meleg ünn<p!és-
oen részesítették Szerdahelyi Eiek dr-t. 

Tűzol tó i j ub i l eum. A kőszegi 
önkéntes tüzolto egylet ma, vasárnap 
délelőtt 11 órakor a városi ztnekar 
elén a városháza elé vonul, hogy 
ünnepség keretében adják át Csánits 
Károly tb. alparancsnoknak több mint 
,0 éves szolgálati jubileuma alkalmából 
i belügyminiszter elismeréset. Ez al-
kalommal megjelennek Horváth Miklós 
vármegyei tüzrendészeti felügyelő, — 
Vas vármegye képviseletében — aki 
először jelenik meg Kőszegen, Vas 
vármegye tüzoltószövetségének kép-
viseletében Kiss Emil dr. ügyvezető 
e'nök, Bendeffy László ab lnök, Hunyadi 
Nándor szombatnelyi öak. tűzoltó-
parancsnok és Széli Elemér járási 
felügyelő. Rajiu< kivül a környék 
lüzoltóságának vezetői is résztvesznek 
iz ünnepelyen. Ez alkalommal öltik 
fel első izben a korszerű gyakorló és 
tüziuhájukal, amely már a gázvédelem 
céljait 16 szolgálja. 

Egyház i hangversenyt rendezett 
tegnap, wombaton az egyházi enek-
kar, amelyen a városban időző Deák 
Batdos György zeneművészeti főiskolai 
tanár is közierr.üködölt. A hangverseny 
beszámolóját a következő számban 
hozzuk. 

Elsömisés á l dozópap . Egervári 
Frigyes, szombathelyi szülelésü, Kősze-
gen jólismert, DcCker Vilmos borbély és 
fodrászmesler polgártársunk unokája, 
gyóregyházmegyei áldozópap elmúlt 
vasárnap tartotta első szentmiséjét 
Szent Mártonban, a Domonkos 
te.rplomban. Manuduklora dr. P.Ritnik 
Domonkos, Domonkos-rendű perjel, 
szónoka dr. Kainer Gyula a győri 
szeminárium lelki igazgatója, theológiai 
tanár volt. A fiatal aldozópap első-
niséjén Kőszegről többen veitek részt. 

Uj ev. segédle lkész . Az ev. 
PüspÖKi hivatal Beyer Pál ev. segéd-
.elkesit Kőszegről Agfalvára helyezte. 
Helyébe Spiegel-Schmidt Frigyes ev. 
segedlelkészt helyezte Sopronból Kő-
szegre. 

Befe jeződöt t a nők lelkigya-
kor la ta . A Szent Domonkos rendi 
zárdaban julius 3-án, pénteken lelki-
gyakorlat kezdődött meg nők részére. 
A szentgyakorlatokat Kováts Sándor 
az Actio Catholica országos titkára 
vezette. A nők lelkigyakorlata — ame-
lyen mintegy százan vettek részt — 
kedden fejeződött be. 

Rossz i dő esetén következő 
nap tar t j ák meg a térzenéket . A 

nyaraló terztnék rendezőségétől nyert 
értesülésünk szerint abban az esetben, 
ha szerdán vagy szombaton a nem 
kedvező időjárás miatt a térzenét nem 
lehet megtartani, akkor a következő 
nap, csütörtökön, illetve szombat es-
te helyett hétfőn este tartják meg. 

r 



4 Kőszee és Vidéke 1986. julus 12. 

A katol ikus jó tékony nőegylet 
ker t imula tsága . A kőszigi katolikus 
jótékony nőegylet mult vasárnap tar 
totta hagyományos nyári kerti tánc 
mulatságai, amely a hagyományos 
sikkerrel végződött A varos társadal 
mának szine java szórakozott a jól 
sikerült mulatsagon, elén vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármesterrel. Már a 
délutáni űiákban táncraperdült a fiaia!-
ság a váiosi fúvószenekar hangjaira. 
Szerencsebazár, cukrászda, szépség 
verseny, amerikai árveres biztosítottal-
szórakozási lehelőségeket, amelyekbő 
a megjelent nagyszátru közönség ki 
is vette részét. — Este 9 órako 
cigányzenekar vetie át aszót ropogó* 
cs.irdassal. Jó hangulatbin táncoltak 
a megjelen ek 11 órái?, majd felvonultak 
a nagyterembe, ahol folytattak a hajnali 
órákban bekövetkezeit záróráig. — 
Az egyesület vezetősége ezúton mond 
hálás köszönetet mindazoknak, kik a 
szerencsebazár,cukrászda felállításához 
adományokkal hozzájárulták, valamim 
a felülfizetőknek s mindazoknak, kik 
a kertimulaiság sikerét bármely módon 
ugy erkölcsileg, mint anyagilag elő 
segítették. 

Térzene műso r : A városi fúvós 
zenekar julius lő-iki, szerdai térzené-
jének műsora : 1 Kováts F.: Freybergei 
induló 2. Schneider: A tavasz varázsa 
nyitány. 3 Ivanovici: A hajós leánya, 
keringő. 4 Schmidt: Csipkerózsika, 
gavott 6. Kacsóh: János vitéz, egy 
veleg. t>. Kiiment: Dallamcsokor. 7. 
Molnár: Fehérvári induló. — Térzene 
kezdete este 8 40 kor. 

A kőszegi evang. nőegyesület 
augusztus 2-án, vasárnap tartja meg 
ezevi szokásos kerti mulabágát, melyrt 
már most felhívjuk olvasóink figyelmet. 
Reszteteket a következő számunkban 
közlünk. 

A 353 Chernel István cserkész 
csapat f. hó 19-én, vasárnap délelöti 
tartja ünnepelyes keretek között ava 
tását. Este pedig nagyszabású tábor 
tüzet rendez, melyre a város közön-
séget már most tisztelettel meghívja 

Nagykátai cserkész-fiuk Kő-
szegen Az Andalgón, amely mái 
több év óta kedves táborozó helye a 
vidéki cserkészeknek, hétfőn épült fel 
az első idei sátorváros. Vasárnap este 
érkeztek mee Kőszegre a nagykátai 
90b számú Hunyadi László cserkész-
csapat taborozoi. Az első éjjelt a 
városban töltöttek el. Hétfőn kezdték 
felépíteni táborukat s hamarosan be 
rendzkedtek A táborozók leiszáma 
30. Előreláthatólag 4 hétig tartózkodnak 
Kőszegen. 

A kereskedelmi és i pa rkamara i 
tagvá lasztasok nap ja van ma. A 

valasztas a városházán van: a keres-
kedik a polgármester, az iparosok a 
főjegyző szobájában szavaznak. Ugy 
értesültünk, hogy az iparosok pénte-
ken este értekezletet tartottak, ahol 
az elnökség ismertette a szavazás 
módját, majd ismertette az érdekkép-
viselet állal kiadott szavazólapot is, 
mely szeiint az 5 kúriában Szombat-
helynek 3. Celldömölknek 1, Sárvárnak 
1 mandatum jut, Kőszegnek viszont 
mindössze tgy póttagság jut az iparos 
érdekeltségben, miért is elhatározták 
az ioarosok, hogy tüntetőleg tartóz 
kodni fognak a szavazástól. 

Kifutófiut és háziszolgát 

felvesz a „Hangya". 

Bércsép lő 
t e l e p e m e t , mely Rohonczi-ut 
mellett a Lupi dűlőben fekszik, a 
n é. gazdaközöntég figyelmébe aján-
lom. Buk i odahotdhalja gabonáját 
kicséplésre. A szalma egy évig a hely-
színen maradhat. Tisztelettel 

Mersich Pál olmódi bércséplő. 

A Kereskedelmi Kör vasáinap 
ülésén foglalkozott több aktuális kér 
déssel és igy a záróra rendelettel és 
a kamarai tagságok ügyeivel is. Előb 
)iben javaslatot terjesztett a városa 
közgyűlés elé, utóbbiban pedig magá 
évá tette a vasmegyei szavdzókörök 
kereskedelmi egyesületeinek központi 
jelölését, mely szerint az 1 kuriábar 
Kőszegi József, a IV. kutiában ifj Róth 
Sándor szerepelnek A szavazás ma 
délután 4 ig tart a városházán. 

Nyara lók f igye lmébe I A város 
idegenforgalmi hivatala, mint az elmult 
években, ugy az idei nyáron is a város 
nyaraló közönsége részére bemutatja 
i város történelmi nevezetességeit es 
a város helytörténeti muzeumát. Ez a 
város bemutató séta folyó hó 14-én 
kedden déluán 5 órakor lesz. Talál 
<ozás a Szentháromság-szobornál. — 
Julius 18 án, szombaton a város 
idegenforgalmi hivatala kirándu'as' 
rendez az Irottkőre és Stájerházakhoz 
Indulás reggel 7 órakora Szenthárom 
sag szobor előtti térről. Akik a kirán-
duláson résztvesznek és a Stájer 
házaknál ebédelni óhajtanak, azok 
jelentkezzenek ju'ius 16, csütörtökig 
a városháza 21. sz. szobájában. Egy 
ebed ára 150 F a Stájerházaknai 
(ragu leves, rántott csirke körettel és 
sült tészta, kényéi). Arra is keri az 
idegenforgalmi hivatal a lakásadókat 
hogy az idegenforgalmi hivatalnak ezt 
a közleményét közölje nyaraló ven 
dégeivel. 

Kőszegi fiu sikere a futball-
ban. Többször irtunk már azokról a 
neves labdarugókról, akik Kőszegen 
a KSE nél kezdték meg felfelé ívelő 
karrierjüket. Igy először Márkus István, 
<ésőbb pedig Seper Inre értek el oly 
ió eredményeket, hogy a figyelmei 
maeukra vonlak. A legutóbbi időben 
Kopfer Károly tünt ki. Ugyancsak a 
KSE ben kezdte a futballt, majd a 
V^AV II. höz kerüli, ahol mint egyik 
eiősségét a csapatnak ismerték. Képes 
segei elismeréseképpen mult vasárnap 
a MÁV I. ben játszott a Nemzeti Baj 
nokságért a szolnoki Vasutas ellen s 
a MÁV győzelmével bele is került a 
Nemzeti Bajnokságba. A mérkőzésről 
szóló beszámolóban legelismerőbb 
hangon méltányolták Kopfer kepessé 
;eit, aki ezáltal újra nevet és hirt 
szerzett a kőszegi sportnak. 

Kőszeg mint d i áknyara lóhe ly . 
Az utóbbi években, mióta a váios 
fejlődésének tengelyébe az idegen 
forgalmat állítottak, mindinkább észre-
vehető, hogy milyen előszeretettel 
keresik fel Kőszeget az egyes diák-
csoportok, akik Kőszegen töltik el a 
nyári vakációt. Az idei évben egyre 
több es több diáknyaraló érkezik 
Kőszegre. A pesti lapok is foglalkoztak 
Kősze? diáknyaraltatási mozgalmával 
A MOT hiradasai alapján beszámolnak 
arról, hogy a város kulturája, magas-
lati fekvése, tiszta pormentes levegője 
nagy tömegekben vonzotta ezidén is 
i tanulóifjúságot. Az iskolákban és 
internátusokban a diákok csoportjai 
nyaralnak tanáraik felügyelete alatt 
Ezeknek a közleményeknek különösen 
ez évben a szokottnál is nagyobb a 
jelentőségük. 

Ta l á l t erszény. Az Irottkő és 
Szt. Vid kápolna között vezető turista 
uton f. hó 8 án a kőszegi csendőrörs 
lárőre 1 drb. barnaszinü erszényt talált, 
amelynek tartalma fehér csontnyelü 
zsebkés és egy ugyanolyan evővilla 
Az igazolt tulajdonos a kőszegi szolga-
bírói kirendeltségen a tárgyakat átveheti 

W o r t i tó é s S a l z b u r g b a 
autókirándulásra úti-

társakat keresünk 

J e l e n t k e z n i a H a n g y á b a n lehe t , 

Hivatalos rovat. 
A háztulajdonosok állal nyaralók 

részére kiadott lakásokról a bérvallo 
nasi ivek f. évi augusztus hó 15-től 

31 ig beadandók. A később bérbeadón 
lakósokról pedig f. évi november 30-L 
izon felül a be és kijelentő lapokkal 
a nyaraló megérkezte és eltávozás 
szintén bejelentendő. 

Közlöm az érdekeltekkel, hogy a 
n. kir. Földmüvelésügyi Miniszter ui 
a kivitelre szánt gyümölcsszállitmányok 
növényegészségügyi vizsgálatára vo 
natkozó és 1^34. évben kiadott ren 
deletét némely vonatkozásban kiegé 
szitette, ill. módosította. Eszerint a 
vizsgálat Ausztriába történő kivitel 
esetében a határszéli forgalomban 100 
kg.-ot meg nem haladó súlyban — 
begyűjtött erdei szamóca és erdei 
málnaszállitmányokra nem terjed ki. 
Az Ausztriába irányuló gyümölcsszal 
litmányok kivitele Hegyeshalom, Sop 
ron és Szentgotthárd kilepő állomá 
-okra korlátoziaiott. Módosíttatott 
ovábbá a vizsgálat végrehajtására és 

díjazására vonatkozó rendelkezés is. 
Az érdeklődők a rendeletet a hivatalos 
órák alatt megtekinthetik a városháza 
26. sz. szobájában. 

Felhivom a mezőgazdasági gép-
ulajdonosokat, hogy bárminő gépi 
mellé alkalmazott gépmunkásainak 
Kötelező baleset elleni biztosítása iránt 
azonnal intézkedjenek még a gép 
izembthelyezése előtt, anyagi felelős 
seg terhe mellett. Bővebb felvilágosítás 
és a szükséges nyomtatványok az 
adóügyosztálynál szerezhetők be. 

Közhrré teszem, hogy 1936. évi 
julius hó 1-től kezdve az Ausztria fele 
irányuló gyümölcskivitel szempontjából 
Kőszeg váios is kilépő állomásnak 
jelöltetett ki; a kivitelre kerülő gyü 
mölcsnemüeknek a m. kir. fNövény-
véde'mi Iroda kiküldöttje által történő 
szabályszerű felülvizsgálata minden 
net hétfő és csütörtökén a Horváth 
Mátyás-fele vendéglőben log megejtetni 
délután 3 órától este 8 óráig. Bővebb 
információ a polgármesteri hivatalban 
nyerhető. 

Közhirré teszem, hogy a Kőszeg-
lövői allami közút karbahelyezési 
munkálatai következtében a Kőszeg 
horvátzsidányi u'szakasz lezáratott; a 
közlekedés az olmódi uton át bonyo 
litható le. 

Az 1936. évre szóló közmunka 
váltság kivetési lajstroma f. é. juliu* 
13— 27-ig közszemlére van kiteve a 
városi adószámviteli ügyosztályban. 

vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

A Pápai Ipartestület 50 éves jubi 
leumára 1936. aug. 30— szeptember 
6-ig „Pápai Ünnepi Hét" keretében 
ipariés mezőgazdasági kiállitást rendez 
Tekintettel a kiállítás helyeinek közel-
ségére, ajánljuk tagjainknak, hogy a 
Kiállításon részvételre, ipartestületünk-
ben kapható Jelentkezési iv eken juliu 
20 áig jelentkezzenek. A kiállítási 
szánt tárgyak augusztus 24-ig szálli 
tandók el a kijelölendő helyre. Bővebl 
felvilágosítás az ipartestületben nyer-
hető. 

Ipartestület i e lnökség . 

Gyakornokot £ 
nolót (esetleg leányi) felveszek. 

Franki Ferenc fatelep. 

Tenisz labdák , tenisz cipók leg-
olcsóbb beszerzési forrása a Freyberger 
Sándor cég. 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telek >nyy. 
hatóság. 5z5/i9;-6. t i 

Á r v e r e s i h i r d e t m é n y - k i v o n a t 
A Kőszegi Takarékpénztár végreh.ijta. 

tónak Bónya Simon végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a itielj. 
könyvi hatóság a végrehajtási árverést <MXI ' 
P tőkekövetelés és járulékai behajtása vé-
gett a kőszegi kir. járásbíróság területén 
levő, Velem községben fekvő, s a velemi 
53 sztk. betétben B^nya Simon nevén alló 
AI 1-19 sor és 267, 615, 802, 803, X9fi 
1179, 1227, 1329, 1359, 1386, 1401, 1621, 1.J55 
1673, 1907. 3354. 3355, 3533, 3534. hrsz. ,,|att 
felvett Úrbéri birtokra 744 P az A III 2. 
sorsz. és 444. 445. hrsz ?. felvett Irtvám bir-
tokra 141 P, az A III. 1—7 sorsz. és 213* 
2139, 2140/1, 2140/2, 2140 3, 2141,2142. hrsz" 
alatt felvett lrtvány birtokra és ahhoz tar. 
tozó házra, kert es udvarra 2945 P 5<> fill 
az A II. 1 2 sor és 2823, 2824, hrsz. alatt 
felvett Hegyvám birtokra 23 P 50 f. a/ A 
V. 1. 2. sorsz. és 3062, 3063 hrsz. alatt fel-
vett Hegyvám birtokra «1 P 50 f , az A VL 

1 2 sor 3605, 3606 hrsz alatt felvett Hegy-
vámbirtokra 6C P 50 f , A + alatt felvett I 
sor és 2044 hrsz. ingatlanra 6 P 50 f. 2 sor 
és 29H4 hrsz ingatlanra 134 P, 3 sor és 2804 
hrsz. ingatlanra 12 P kikiáltási árban azzal, 
hogy az A II 1. sor es 444 hrsz. alatt fel-
vett ingatlanra özv. Bónya Jánosné sz l.ak-
ner Anna javára bekebelezett haszonélve-
zeti jog érintetlenül fennmarad, továbbá a 
velemi 54 sz. betétben A + 1. sorsz alatt 
felvett 1 64-ed közös erdő és legelő illető-
ségből végrehajtást szenvedő nevén álló ^ 
részre 500 P kikiáltási arban elrendelte. 

"Az árverést 1936 évi julius hó 27 

napján d. e. 9 órakor Velem községházánál 

fogják megtartani 

Az ingatlanok közül a házingatlant és 
kiegészítő részeit a kikiáltási ár felénél, a 
többi annak kétharmadánál alacsonyabb áron 
nem adhatók el. — Az ingatlanokat az ár-
verésen eladni nem lehet akkor sem, hogyha 
az elért árverési vételár a végrehajtató kö-
vetelését megelőző rangsorban kielégítendő 
terheket az utóbbiak szerint teljesen nem 
fedezi: (5610 931. M. E sz r. 21. és 23. 
§-a). Nem lehet el dni, hogyha kisebb az 
árverési vételár 

a velemi 53. sz. betétben foglalt ingat-
lanoknál C 4 alatti Kőszegi Takarékpénztár 
végrehajtató árverési kérelme esetén a ház-
ingatlan kikiáltási árának Vj-ed, a többi in-
gatlan kikiáltási árának * ,-nál C. 6. alatti 
Pollák Sándor csatlakozott árverési kérelme 
eseten 9000 P-nel, C 7 alatti Philips Rádió 
és Villamossági r t. csatlakozott árveresi 
kerelme esetén 9100 P-nel, C 8 alatti Franki 
Lajos csatlakozott árverési kérelme eseten 
9450 P-nél, C 9 alatti Horváth János csat-
lakozott árverési kérelme esetén 955<> P-
nél, C 17 alatti Horváth János csatlakozott 
árverési kérelme esetén 10.130 P-nél, C 18 
alatti Reform Ruházati rtg. csatlakozott ár-
veresi kérelme esetén 10.150 P-nél es a 
velemi 54 sz betétben felvett ingatlanságot 
a C 4 alatti Kőszegi Takarékpénztár árve-
rési kérelme esetén 333 P-nél, C 5. alatti 
Poll ik Sándor árverési kérelme esetén 8000 
P-nél a C 6 alatti Philips Rádió és Villa-
mossági r t. cég árverési kérelme eseten 
8140 P-nél, C 14 alatti Horváth Jenő árve-
rési kérelme esetén 8390 P-nél. 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10'„-at kész-
pénzben, vagy az 1881: LX t-c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le-
tenni, vagv a bánatpénznek előleges birói 
letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer-
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési 
feltételeket aláírni (I8S1: LX t.-c. 147., 150., 
170. § § ; 1-J08: LX. t.-c 21 §.) 

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár-
nál magasabb Ígéretet tett, ha többet igérn> 
senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bánat-
pénzt az általa igért ár ugyanannyi száza-
lékáig kiegészíteni (1908: XLl t -c 25. § ) 

Kőszeg, 1936 február 12. 

Dr RIEDL ZOLTÁN sk. kir. jb. elnök. 

A kiadmány hiteléül: 

BENCZE JÓZSEF sk. tkwezető. 

Szabóhegyen 
190 négyzetöles 

fásitott villatelek 
jutányosán eladó. 

Krausz, Várkör 29. 

2 utcai szoba 
a Meskó u tcában , melyek 
üz letke ly iségnek is a lka l 
masak , a zonna l bérbeadók 

Cim a kiadóhivatalban. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen 
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