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Eckhardí Tibor 
külpolitikai előadása a Bálházban. 

Eckhardt T ibor mult szombaton 
este külpolit ikai előadást tartott, a 
kőszegi gazdakör rendezésésében, a 
Báltiáz nagytermében, legnagyobbrészt 
a faluról berándult gizdaközönség 

| előtt. 
Stur Lajos dr. ügyvéd bevezető 

szavai után E c k h a r d t T i b o r 
emelkedet t szólásra. K i f e j t e t t e , hogy 
váíosrő! városra járva azért ismerteti 
a magyar közvélemény előtt a külpo-
lilikai helyzetet, mert egy helyes irányú 
külpolitika a magyar szellemi gondol-
kodás zsinórmértéke kell legyen. 

A jelenlegi nehéz helyzet Orvos 
lásáta mostanában megcsillant némi 
remény. Az európai politika mozgásba 
jött. A trianoni sorompók mar nerr 
olyan megingath itatlanok. A változás 
azonban károsan is beköveikezhetik. 
A helyes magyar külpol i t ikai abban 
látja, hogy a magyaiság óvakodik 
minden felesleges kockázatiól. Ki kel! 
használni az európai politika uj-ibb 
változásait, amelyet részben az erősen 
megindult fegyverkezés indított meg. 

Befolyással van a változásra az 
egyes nemzetek időszakosan változó 
túlsúlya is. A hosszú ideje tartó fran-
cia túlsúly után, amely évtizedekig 
megmerevítette az európai politikát, 
most a német erősödésre figyelhetünk 
fel. Szovjetoroszország ellen valamikor 
intervenciós háborút inditottr.k a nem-
zetek, ma pedig Franciaország ajánlá 
sára, döntő szava van a Népszövet 
ségben. 

Ezekből a változásokból megta-
nulhatjuk: nem tartozik ránk, hogy 
beleavatkozzunk az államok viszályába. 
Az ilyesmi legtöbbször a kicsi orszá 
gok kárára megy. Nem érdekünk szö-
vetségi polit ikát folytatni, katonai szö 
vetségekmaradék erőinket isfelemésztik 

Képzeljük el, mi lenne itt, ha ferde 
elvek után indulva, egy pánszláv vagy 
pángermán vérsenyfutás dübörögne 
végig a Dunavölgyben és egy ilyen 
roham megvetné lábát a Kárpátokban. 
Mert az lesz a Dunamedtnce ura, 
akinek ez sikerül. Magyatoszág az 
európai egyensúly érdekében nagy 
szolgálatot tesz, ha a dunavölgyi kér-
désben nem válik a nagyhatalmi túl-
súly eszközévé. 

Óvakodnunk kell minden jogi 
kötelezettség vállalásától. Érdekeink 
elismerésére kell törekednünk. Német-
országgal és Olaszországgal szemben 
nincs ellentétes érdekünk. Mi is azt 
akarjuk, hogy itt a Dunavölgyben ne 
érvényesüljön semmiféle idegen be-
folyás. 

A maga részéről a római paktum 
ban lefektetett elveket tartja a leghe 
lyesebbeknek, az olyan barátkozást, 
amelynek nincs éle. Nincs semmi szük-
ség arra, hogy orientációs politikába 
kezdjünk. 

A geopolitikai helyzet következtében 
Magyarország nélkülözhetetlen része 
Közép-Európának. Külpolitikánk lénye-

ge, hogy ápoljuk a barátságot a köi-
nyékezö három nagyhatalommal: 
Németországgal, Oiaszoiszággal es 
Lengyelországgal. Eztt ikivül azonban 
külön dunavölgyi polit ikát is kell foly 
tainunk. A üunamedencében nem 
ölhetnek egymássá! ellenséges alakú 
átok. A mostani egymással szembe 

fordulo két csoport nem segítheti elő 
a békés kibontakozást. 

A trianoni békét csak erőszakkal 
iehet fenntartani, mert a magyarság 
sohasem fogadja el állandónak. (Lelkes 
éljenzés) 

A külügyrriniszter szerint ezen a 
I jen lehet normális viszonyt terem-
teni A ónban le^f Ijebb, ha hangban 
es módot ban es diyloináci ii érintke 
zésben iesz változás, de lényeg, az 
. gymást segitő együttműködés hiá-
nyozni fog. Diplomáciái mesterkedés 
sel itt nem lehet eredményt elesni. 

Le keli szegezni. hogy a Du<ia 
medence kérdésének rendezésében 
konstrukciós hibák történtek. A mi 
erőnk abban van, hogy a Bach kor-
szakban bevált passzív rezistencitl 
helyezzük szembe a trianoni önkét.y 
nyel. Örömmel állapítja meg, hogy 
ezekben a sorsdöntő kérdésekben, 
pártpolitikára való tekintet nélkül, 
.gyöntelü a nemzet állásfoglalása. 

A trianoni bilincsek lehullanak, 
ha a magyarság minden provokáció 
nélkül, becsülettel járja meg a jövő 
útját. 

A közönség melegen ünnepelte 
előadásáért Eckhardt Tibort , akinek 
Stur Lajos dr. mondott köszönetet az 
előadás megtartásáért. 

0 * 

Előadás után bankett volt a Bál-
h iz nagytermében. A felköszöntők 
sorát Stur Lajos dr. nyitotta meg. 
Wintreich Lajos dr. szombathelyi ügy-
ved nagy vehemensen az élharcosok 
és áz élharcos főispánok távozását 
követelte. E c k h a r d t Tibor felszó 
hlásában a belpolit ikai helyzettel fog 
lalkozott. A közjogi reformok közül 
először a titkos választójog megváló 
sitását sürgette. A kormányzói jogkör 
Kiterjesztésének kérdéséről szólva, 
kijelentette, hogy az ismeretes nyers 
törvényjavaslat — elfogadhatatlan. Nem 
csak a kisgazdapárt, de a kormánypárt 
is elfogadhatatlannak tartja, sőt ugy 
tudja, hogy maga a miniszterelnök 
sem ragaszkodik ehhez a formához. 

A bankett után Eckhardt kísére-
tével (Némethy Vilmos, Rakovszky 
Tibor, Horváih Ferenc és Láng Lénárd 
országgyűlési képv'selő) autón Kör 
mendre utazott, majd Oriszentpéterre, 
Szentgotthárdra és Vasvárra látogatott 
el, ahol beszédeket mondott. Vasváron 
zavaró incidens zavarta meg a gyűlést. 
Horváth György cipész, amikor Eck 
hardt az alkotmány védelemről beszélt, 
közbekiáltott: 

— Kegyelmes ur sem védte mindig 

nyilasok is megeresztettek egynéhány 
közbeszólást. 

Az őriszenipéteri gyűlésen Stur 
L i j os dr. is felszólalt. 

iz alkotmányt. Gyáván megbújt 1918 
oan. 

Eckhardt a esendőtökkel azonnal 
igazoltatta a közbeszólót, akinek pél-
dáján felbuzdulva az összesereglett 

Hozzászólás K ő s z e g prob léma i c i m u cikkhez 
Irta: Jambrits Lajos nyűg. polgármester. 

Magam sem gondoltam, hogy a 
problémák ilyen nehéz feladat elé 
állítanak és azt hittem, hogy egy, 
esetleg két cikkben elintézem őket es 
ime inár az ötödiknél tartok és alig 
hiszem, hogy az utolsónál. A még 
hátralévő problémák ugyancsak nagy 
jelentőséggel bitnak Kőszeg fejlődest 
szempontjából, igy különösen iger-
fontosnak tartom a mos; kö\e kezől, 
•r«:ly a Király völgy kiépítésével fo^ 
tfi ikózik: 

13 A K i r á l y v ö l g y k iépí tése. A 
problémák közül egyik legjelentősebb 
nek tartom er.nek a kétdésnek helyei-
megoldását. A városn-ik ez a gyönyö 
üséges szép sétánya belenyúlik a 

váiosba. Szinte összekötő kapocs a 
váios és az erdő közölt. Ezt a sze 
rtnesés helyzetet keilene igazán ok 
szerűen kihasználni és lehetővé tenni 
i Királyvölgvben való építkezést. 
Hiszen az elején már villák bújtak ki 
a földből. Nézetem szerint egy nagy 
méretű csatornázással, akár téglából 
kellene a lehetőséget megadni arra, 
hogy a csatorna felett kocsi és járda 
úttest létesüljön legalább egyelőre Ü 
Waldmayer kertig, ahol már talán bele 
lehetne szintezni a csatornát, illetve 
az utal az ottani nivó magasságba. A 
telektulajdonosok bizonyára nagy 
ötömmel vennék a kérdés megoldását 
és szívesen átengednék az utca nyi 
láshoz szükséges földterületet. Mint 
polgármesternek ez volt az egyik leg-
Ktdvesebb programmpontom, hogy 
ezt a kérdést még megoldom. Nem 
csak szerelmese vagyok tehát ennek 
a problémának, de városfejlesztési 
szén-pontból is nagy horderejűnek 
tartom ezt a kérdést és házimunkába 
is, vagy inségmunkába is megoldható 
volna. 

14. pont A nyári vendéglő 
kérdésével foglalkozik. Ilyenekre 
csak akkor lesz szükség, a már meg 
levők mellett, ha tényleg kimozdul a 
város jelenlegi nyugvóhelyzetéböl és 
akkor majd maguktól jelentkeznek az 
ilyen természetű szükségletek és azok 
megoldása. 

15. Burgenland idegenforgal 
mának a bekapcsolása igen reális 
programm-pont. Adva van a szom 
szédsága miatt és azért is, mert mától 
holnapra mégsem lehel elvágni a házal 
a kerttől, vagy ha el is lehet, az em-
lékek mégis csak megmaradnak. Ki 
kell tehát használni ezt a szomszéd 
ságot, ez azonban már igazán a kő 
szegi iparosoknak, a kereskedőknek 
elsőrendű feladata, hogy konkurrálni 
tudjanak a szomszédékkal, de meg 
Szombathellyel is, mert ha Kőszegen 

nincs cigányzene, akkor az a burgen-
landi magyar vagy német leruccanik 
az autójával Szo • bathelyre, ahol min-
den szórakozás rendelkezésére áll, 
azért a cigányhoz kell aztán jó boc 
is, jó étkezési lehetőség is és majd 
akkor megakad a burgenlandi au ója 
Kőszegen és itt költ i el a felesleges 
pénzét. 

16. A s t r a n d f ü r d ő kérdése. Van 
strandfürdőnk és meg kell emiileni, 
hogy a St ipkovi ts-nnlom alja Is szol-
gá ja a célt Mégis egy megfelelő 
strandfürdő létesítésével komolyan 
lehetne foglalkozni, annál inkább, 
neit a katonai főreáliskola szép für-

dője — sajnos — nem áll a polgári 
lakosság szabad rendelkezésére, kivévé 
i két nyári hónapot. Nézetem szerint 
egy ideális strandfürdő vagy a jelen-
legi korcsolyapálya helyén, ahol télen 
korcsolyapálya is lehelne, vagy a 
Rőti völgyben volna keresendő és 
megoldandó. Ezt a problémát azon-
ban nem tartom olyan égetően szük-
ségesnek és sürgősnek, hogy ezt máról 
holnapra megkellene oldani. 

17. A városi muzeum tovább-
fejlesztése. Én ugy látom, hogy ez 
a kérdés máris meg van oldva, mert 
ugy báró Miske Kálmán, de különösen 
dr. Visnya Aladár kezében a legszebb 
uton halad és a város vezetőségének 
áldozatkészsége lassan lassan igazán 
nuzeummá fejleszti ki a mi kis városi 
muzeumunkat. 

Ezek voltak azok a prograrrrm-
pontok, amiket Szabadváry értékes 
cikkéből kiválogattam és kiragadtam 

s ime, hozzászólásaimat e pontok-
hoz el is végeztem. Voltam bátör 
jelezni, hogy a magam részéről is ki-
bővítem e programfrpontokat és négjr 
pontot vettem fe l : a Tanítóképzőt, a 
Tiszti üdülőt, városi vilézi telkeket és 
a város közegészségügyi intézményeit. 
Ezekkel a kérdésekkel azonban majd 
csak legközelebbi cikkemben foglal-
kozom. — 

Vasvármegye törvényhatósága 
az alhpán előterjesztésére külön vár-
negyei közegézségügyi és köztisztasági 
szabályrendelet alkotását határozta el. 
\ szabályrendelet előkészítésére szak-
bizottságot küldött kl. amelynek táb-
láivá megválasztották Bisiczky András 
cel ldömölki, Boros I nre dr., L 'ttal-
Lingauer Albin, L' ídör Jenő, Pető Ernő 
dr., Templomos Tenpe l Ferenc dr. 
es Néveiy Aladár szombathelyi, Kőnig 
Sándor dr. szentgotthárdi, Tornyos 
György dr. körmendi, Zombor Béla 
körmendi Csajkós Béla dr. cel ldömölki 
és vitéz Szabadváry Ferenc kőszegi 
lakósokat. 

Egyes szám ára 12 fillér. 
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Bau^r Ödön portréja 
Kőszeg legnepszerübb káplánja, a 

fiatalon sirba szállott B iue rÖJön mái 
egyhete örök álmát alussza. A város 
társadalma azonban nem tudja felej 
teni kedve?, közvetlen, érdekes egyé 
niségét. Bauer káplán meghalt, de 
naponként uj életre kel a plébániai 
ebedeker, a Katolikus Kör fehér asz-
talai mellett, a katolikus családok 
meghitt vacsorá in . . . Összegyűjtöttük 
azokat az apróságokat, emlékedet 
epizódokat, amelyek minden művészi 
ecsetnél hflebben örökitik meg a min 
dig mosolygó káplán por t ré já t . . . 

Bátran halt meg Halála előtt egy 
nappal némi javulás állott be állapo 
tába. Az egyik bencéstanar látogatója 
kedélyesen biztatta is. 

— Nircs már semmi baj. A jövő 
héten együtt sétálunk a bencéskertben. 

A káplán, aki határozottan érezte, 
hogy közeledik a vég, mégis moso 
lyogva jegyezte meg : 

— Egy hét múlva én már más kert 
ben sétálok, a Sándor bács i va l . . . 
(Scháffer Sándor nyugalmazott plébá 
nos, Bauer Ödön atyai jóbarátja egy 
évvel ezelőtt hunyt el.) 

* 

U^yaneznap egy másik bencés-
tanár azzal búcsúzott a betegtől, aki 
köztudomás szerint nagyon szeretett 
tarokkozni, hogy holnap estére Össze 
is ülhet a partié. 

— Hol leszek én, holnap este? — 
sóhajtott fel a fiatal pap. 

« 

A Katolikus Körnek háznagya volt 
Ha csak tehette, szabad idejét ott 
töltötte és derűs lelki világával és 
humorával mindig vidám hangulatot 
varázsolt maga körül. A kör minden 
tagja szinte elt halt a „papáért" ahogy 
magát humorosan nevezni s z o k t a . . . • 

Nagyon szerette kőszegfalvi h iv t i i , 
csak ö tudott igazán nyelvükön be 
szélni. De aztan a kis község lakói 

Képkeret, kép legolcsóbban 
Mandler J. Szombathely 

Kovácvszal ió mOgnn 

tűzön vízen Keresztül inenteK voira 
szeretett káplánjukért, ö t t is voltak, 
ott sirtak egy szálig a temetésen. 

Halála előtti napon népes kőszeg 
falvi küldöttség látogatott el a kór 
házba, mindenáron a Bauer főtiszte 
lendö urat akarták látni. Szeretetük 
jeléül egy-egy narancsot szorongattak 
kezükben . . . 

• 

Péntek délben, mikor megszólalt 
a lélekharang, a városban mindenki 
tudta: ki halt meg. A szőlőkből haza-
igyekvő munkások az utcán álltak 
meg a lélekharang híradására és köny 
nyes szem.nel imát mormoltak a ra 
jongásig szeretett káplánért. 

Mer t : mindenkin segített, hacsak 
tudott. Az első szóra öt, tiz, husz 
pengőket adott kölcsön és egyáltalá 
ban nem neheztelet meg, ha sohasem 
fizetett az adós . . . 

* 

Azt mondják, Major János prépost-
nak, Kncs apát elCdjének volt ilyen 
na^y temetése. Olyan hatalmas részvéi 
nyilvánult meg. hogy amikor agyász-
kocsi megindult a szent Imre templom 
elöl, a menet eleje már már befoiduli 
a Temető utcába. A temetés frende-
zősége a rendőrséggel karöltve előre 
kidolgozott terv alapján rendezte meb 
meg a „legnépszerütb kőszegi káplán* 
utolsó u t j a t . . . 

* 

Mindenkivel a legjobb barátság-
ban élt, de különösen a városi tiszt-
viselőkkel tartott fenn igen jó viszonyt. 

A sok testvér, rokon, ismerős koszorú 
tengerében, kék sárga szalagon olt is 
emlékezett ez a barátság „Utolso 
üdvözlettel, Kőszeg szabad király 
város tisztikara " 

Kőszeg volt második hazája. A 
bencés gimnáziumban végezte közép-
iskolai tanulmányait. Nyolcévi káplán 
kodása alatt nagyon szivéhez nőtt a 
város, úgyannyira, hogy végleg kőszepi 
akart lenni. Ide kérte illetőségét. A 
legutóbbi vátosi közgyűlés fel is veit. 
\ kőszegi polgárok soraba. 

* 

Nagyon szerette a társas életei. 
Ezén aztán ráruházták a káplánok 
egyik legnth'zebb tisztét: a „lakodal 
•nas káplánságot*. Becsülettel meg-
felelt ennek a feladatnak, gyakran 
éjfélig elszórakozott a lakodalmi nép 
pel. Humora a legegyszerűbb lakodal 
mazók lelkéhez is megtalálta az utat 
és nagyrészben ezeknek a tóroknak 
köszönhette közmondásos népszerű 
ségé t . . . 

• 
Szangvinikus természetű volt, amit 

motorvezetésben és vadászásban igye 
kezett levezetni. Mint káplán persze 
belesodródott a polit ikába. Különösen 

korteskedésben ragadta el fiatalos 
heve, de — talán ez jellemzi legjob» 
ban egyéniségét — polit ikai tevékeny-
ségből kifolyólag nem szerzett egyetlen 
ellenséget sem magának. A legvadabb 
kortéziában is kicsillant humora: foga 
dásokat kötött az ellenfél korteseivel 
A választás után pedig — tekintet 
nélkül arra, hogy ki lett a győztes — 
összeült a volt ellenfelekkel és kedé-
lyesen megbeszélte az eseményeket. 

* 

Népszerűségére élénk fényt vet, 
hogy most, amikor már a sirban pihen, 
az Émeiicanum kirakataba kitett feny 
kepe és a temetéséről készült kepeit 
előtt nap nap után nép»s csoportok 
álldogálnák. Nézik, nézik a képeket 
es szemükben megcsillan egy áruló 
könnycsepp V a r g a Sándor 

Vizsgahangverseny. 
Mull szombaton tartotta meg M:>h' 

J=nő zenetanár tanítványaival a szoká-
sos vizsgahangverseryet a le-nygin 
názium dísztermében Csak, akik evrői 
évre elmennek erre a vizsgára, tudják 
eitékelni azt a zenepedagógiai munkát 
amit Mohr Jenő a zongoratanitás terén 
kifejt A magasabb fokú zenetanitásl 
kepviselt Kőszegen; ehhez járul nála 
a lokálpatriotizmus nagy mértéke, más 
ként el sem volna képzelhető, hogy 
tudását a kis Kősztg szük körében 
fejti ki. 

A vizsgahangverseny szereplői 
egyenkint elismerésreméltó teljesít 
mennyel állottak elő. Igy Benkő Irma 
lendülettel játszotta el darabját. Róth 
Edit igen öntudatos jatékkal lepte 
meg a hallgatóságot. Ferenczhalmy 
Zoltán Nölk pompás keringőjével 
ugyancsak kedves meglepetest okozotl. 
Holéczius Sándor ügyes, szorgalmas 
játékról tett tanúságot. Kálmán Miklós 
katonás előadásával megörvendeztette 
tanitó-mesterét. Síur Lajos hatalmas 
lépéssel halad előre az igazi művészet 
felé. Kopácsi Mária igen tehetséges, 
komoly zongorista. Ziegler Márta elől 
lünk ismeretlen tanítvány, Mohr Jenő 
iskolájának sztárja. Gyönyörűen ját 
szőtt. Reményi Ferenc ezúttal is meg 
-nutatta, hogy komoly játékkal meny-
nyire fejleszthető a zongorajáték mű 
veszete, ha nem is hivatásból végzik 
azt. Riedl László vendégszereplését 
vártuk. Az elmult években annyira 
megszerettük művészi játékát, hogy 
nélküle csonkának tűnt volna az egész 
h ingverseny. Gyönyörű előadását hálás 
•apssal köszönte meg a közönség. 
Budaker Gusztáv mindvégig ügyesen 
latszotta a nehéz zongorakiséretet. Krt. 

f ü r d ő r u h á t is olcsón v á s á r o l h a t ! ! ! 

grdős divatházban 
Jíagjj választék uri ét oöi divateikktkbtn. 

8lvflnk : nagy forgalom, kis haszon I 

Szenci-utca 2. 

OCtUlotthon tagja) 

Várható időjárás a következő 
24 ó r á r a : Gyenge szél, változó fel 
hózet, több helyen eső, a hőmérsekKt 
nem változik. 

A kormányzó születés napját 
a megszokott keretek kőzött ülte meg 
a város társadalma. A felekezetek 
templomaiban ünnepi istentisztelete: 
tartottak. A Jézus Szive templomban 
9 árakor volt a nagymise, amelyen 
résztveitek a hatóságok és iskoiák 
vezetői vagy képviselői. Előtte a 
helyőrség a templomelőtti téren disz 
négyszögbe sorakozott. Deák László 
alezredes, zászlóaljparancsnok meg 
szemlélte a csapatokat. Utána diszme 
net volt a Főtéren. A laktanyákban 
ünnepi ebéd keretében emlékeztek meg 
a legfelsőbb Hadúr születésnapjáról. 

Szükségesnek tartjuk ezzel kapcso 
latban megemlíteni, — mint régi jelen-
séget — hogy a különböző ünnepi 
alkalmakkor tartott istentiszteleteken a 
város egyesületei nem képviseltetik 
magukat. Csak a polgári és katonai 
hatóságok és iskolák vezetőit, képvi-
selőit látjuk ott az utóbbi időben eze 
ken az istentiszteleteken. Kérdést is 
intéztünk a város vezetőségéhez : kap 
nak e értesítést, meghívót az egyesü-
letek? Igenlő volt a válasz, megto'dv.a 
izzal, hogy ott is csodálkoznak az 
egyesületek érthetetlen közönyén.. . 

Bauer káplán utolsó utja. 

Érdeklődni l e h e t : 

Mult vasárnap délelőtt kisérték 
itolsó u'jára a legnépszerűbb kőszegi 
<ápiánt, akit t r ig ikus hirtelensége rendezésében" 
ragadott el a halál hívei, jóbarátai és 
'isztelői közül. A hatalmas részvéti 
valló gyászmenet a Szent I r»re temp 
lomból indult meg, ahol a fiatal káp 
Ián ravatala állott. 

A p.yászoló sokaságban a várót 
minden társadalmi rétege képviseltette 
magat. Felvonult a Chernel István 
cserkészcsapat, amelynek az elhunyt 
parancsnoka volt, a katolikus legény 
gylet, melynek az elhunyt elnöke volt, 

az ipartestület küldöttsége, a bencés 
gimnázium ifjúsága, a polgárista és 
jimnázista cserkészek, a város fúvós 
zenekar, a kőszegi és kőszegfalvi le 
venték. A Katolikus Kör tagjai szintén 
teljes számban kisérték elhunyt ház 
nagyukat. Résztvett a temetésen a 
város tisztikara, élén vitéz Nagy Miklós 
dr. polgármesterrel. 

A temetőben a gyászszertás alatt, 
amelyet Kincs István pápai prelátu> 
végzett nagy papi segédlettel, az egy 
házi énekkar gyászdalokat énekelt. 

Ma van a leventenap: 
sporttéri bemutató, szinielöadí 
táncmulatság. 
A kőszegi Levente E.yesület 

nint már megírtuk — m a rendezi nei 
parádés leventenapját, hogy ezzel i 
bebizonyítsa a nagyközönségnek 
szebb jövő kiharcolására nevelt magy 
levente i f jú tettrekészségét. Az egye. 
sülét vezetősége ez uton is arra kéri 
a kőszegi közönséget, hogy a mai 
leventenapon nagyszámú megjelené. 
sükkel hangsúlyozzák ki megbecsülé-
süket a leventeifjak iránt. 

A rendezőség egész napos mű-
sorról gondoskodott. 7 órakor levente-
istentisztelet lesz az evangélikus temp-
lomban. Fél 9 órakor a leventék zene-
szóval kivonulnak a sportpályára. 9 
órakor tábori mise kezdődik. Útána a 
leventék évzáróünnepélye zajlik le, 
3inelynek műsora keretében zenés 
felvonulás, szabadgyakorlatok, szavalat 
versenyek és bemutatók a levente fog-
lalkozás köréből, élőkép és díszmenet 
peregnek le. Az évzáró ünnepélyre 
belépődíj nincs. 

Délután lesznek a színielőadások 
a Bálházban. 2 órakor az ifjúság ré-
szére, fél 6 órakor pedig ünnepi elő-
adásban hozzák szinre vitéz Pölöskei 
János „Pipacs kisasszony" cimü 8 
felvonásos népszínművét. A színielő-
adás szereplői Nagy Lajos, Nagy Irén, 
Nígy Mihály. Bautngartner József, 
Barll Manci, Székely Imre, Dabóczi 
Mirg i t , G j lyás Manci, Keszei Béla, 
Francsics Irmus, Polgár József, Jákli 
Váariska es Borbás László. A darabot 
Nagy M háty levente segédoktaló taní-
totta be. 

Este 9 órakor e Bálház kerthelyi-
-.égeiben és t e rme iben z á r t k ö r ű tánc-
mulatság k e 7 d ő d i k , az i d ő s e b b leventék 

Megalakul t a Kőszegi Egyesült 
Keresztény Párt . Mul l vasárnap a 
volt Grieger párt és a legitimista párt 
<őszegi hívei jelenlétében (mintegy 
120-an gyűltek egybe) megalakult Kö 
szegen az Egyesült Keresztény Pár-
helyi szervezete. Freyberger Jenő dr. 
ikit ügyvezető elnöki tisztseggel bi 
zott meg az országos központ, ismet-
elte a párt célkitűzéseit. Az egybe 

gyűltek ezután a part főtitkárának 
N gy Gyula igazgatót, titkárának Kram 
pol Miklós festőiparost választották 
ne?. Az elnöki lisztseget a legköze-
lebbi választmányi ülésen löltik be. 

po loská t , patkányt irt 
olcsón garanciával Szabária vállalat . . 

SCHWARZ JENŐ KŐSZEd 

A Kormányzó arcképét tegnap 
Uplezték le ünnepélyes vármegyei 
díszülésen Szombathelyen, amelyen a 
megyéspüspök és a vegyesdandár pa-
rancsnok vezetésével megjelentek az 
összes polgári, katonai és egyházi 
hatóságok. Kőszeg városát küldöttség 
képviselte, amelynek tagjai vitéz Nagy 
Miklós dr. polgármester, Kőszegi József 
és vitéz Szabadváry Ferenc voltak. 
Az ünnepi beszédet Jándy Bernandin 
bencésapát mondotta, a járások és 
városok részéről szintén rövid ünnepi 
hódoló felszólalások hangzoltak el. 
Kőszeg városa részéről vitéz Nagy 
Miklós dr. beszélt. 

Lelkigyakorlatok a zárdában. 
A Mátiakongregáció minden évben 
megrendezi lelkigyakorlatait a városi 
hölgyek, kongregánisták és tanítónők 
részére. Az idei lelkigyakorlatok tekin-
tettel n jul. 5 én kezdődő leánykur-
zusra, jul. 1 én délután 6 órakor kez-
dődnek és jul. 5 én reggel végződnek. 
\ lelkigyakorlat vezetője Kainer Gyula 
^yőri szemináriumi lelkiiga/gató. Akik 
teljesen zátt lelkigyakorlatot óhajtanak 
végezni, a Zárdába teljes ellátást és 
lakást kaphatnak. 

Az Orsz . S te fán ia -szöve tség 
he ly i f i ókegyesü le te f. hó 28 án 
d. u Víg kor a városháza tanácster-
mében közgyűlést tart. A tagok, vala-
üint az érdeklődők szives megjelené-

sét kéri a vezetőség. 
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f i z éves érettségi találkozó 
a bencésgimnáziumban. 

A gimnázium 1927-ben végzett 
öregdiákjai mult vasárnap tartották 
találkozójukat. Az egykori 24 növen-
dékből mindössze hat jött össze a 
találkozóra. A távollevők mind kimen 
tették magukat. Nagy Jánost, aki An 
karában mérnökösködik.a nagy távolság 
akadályozta meg, hogy részt vehessen 
a találkozón. Gaál Ervin főhadnagy 
betegségével mentette ki magát. Ne 
meth Ferencet és Németh Lászlót a 
tan. ri hivatás akadályozta a megjele 
nésben. B3 jczy Gyula székesfehérvári 
püspöki titkárt, Ködl Pál elszakított 
nyugatvidéki káplánt, Hegedűs Vince 
baltavári káplánt, Wáchter Miklós 
jezsuita pátert, Beyer Pál evangelikus 
lelkészt és Pados Ottokár bencéstanári 
hivatásbeli elfoglaltságuk tartotta vissza 

A megjelent öregdiákok : Lauringer 
Elek kereskedő, Lendvay Endre gyógy-
szerész, Eitner Gusztáv malomtulajdo 
nos, Rozmán Kálmán dr. adóhivatali 
tisztviselő, Huber Antal dr. püspöki 
szertartó és Mészáros Antal tiszti orvos 
a szentmise után felkeresték Horváth 
Simon volt osztályfőnököt, majd vele 
együtt Saly Arnulf dr. bencésigazgatót 
Testületileg rési.tvettek Bauer káplán 
temetésé*. Megkoszorúzták Nagy Ba 
lázs volt igazgatójuk sírját. Megtekin 
tették a régi szép idők emlékeit: a 
tantermeket. A Katolikus Körben pedig 
banketten emlékeztek meg az útnak 
indulás előtti emlékekről. Az ebéden 
Huber Antal püspöki szertartó köszön 
tötte Saly Arnulf dr. igazgatót, Horváth 
Simon osztályfőnököt és megjelent 
osztálytársakat. A köszöntésre Saly 
Arnulf dr. igazgató válaszolt meleg 
szavakkal. 

Évzáró ünnepély a bencés 
gimnáziumban. A bencés gimnázium 
ifjúsága ma, vasárnap 8 órakor tartja 
hálaadó istentiszteletét a bencés temp 
lomban. Utána iskolai ünnepély, jutal-
mak és a bizonyítványok kiosztása. 

Szent V iden ma tartják meg a 
hagyományos bucsut. A magyar prédi-
kációt Kovács Sándor, az Actio Cat-
holica országos titkára mondja, a 
szentséges körmenetet ugyancsak ő 
vezeti. A német szónok P. Rácz János 
S.V.D., a kőszegi missziósház tagja 
lesz. 

Az öreg Bencésdiákszövetség 
Kőszegi osztálya, ezen iskola évben 
utolsó gyűlése helyett hétfőn, f. hó 
21 en d. u. 4 órakor jó időjárás esetén 
kirándulást rendez az őzkutakhoz 
Találkozás a Kat. Körben. Külön meg 
hivó nem lesz kibocsájtva Uzsonnáról 
mindenki maga gondoskodik. 

Névmagyarosítás. Muska Iván 
járásbirósági tisztviselő ötkényi - re, 
Szolderits Jenő gyárimunkás Szolnoki 
ra változtatta belügyminiszteri enge 
déllyd családi nevet. 

(x) Laka tos Árpád saxofonmű vész 
Kőszegen. Lakatos Aipad a világhírű 
sax lonművész,aki a ma^y .r rádióban 
is gy akran szerepelt, szerdán este ' / j 9 
órai kezdettel előadást tart a Bálház 
nagytermében. Lakatos, aki legutóbb 
Olaszországban aratott nagy si<ert, a 
klasszikus műsor mellett bemutatja 
a z l hogyan lehet saxofonon mauya? 
nótát játszani. Az előadási a Zent 
pártoló Egyesület rend.'zi és ezúton 
,s keri a közönség minél számosabb 
"^ je lenését , mert az előadás jövedel 
mének 25°/o-át a Stefánia Szövetség 
& V á t a KSE kapja. 

A Kőszegi P o l g á r i Lövészegye-
sület ezévi közgyűlését f. hó 2b án 

u 7,7 órekor tartja a tüzoltólak 
,anya parancsnoki szobájában. 

A ka th . Jó tékony Nőegy le t 
| 'us hó l l - é n a Btlházkertben nvári 
•ancmu atságot rendez. 

A helyőrségi Hotls céllövő 
versenyek a kövétkező eredménnyel 
fejeződtek be: Hadipuska: 1. Bechtold 
328, 2. Gombos 301, 3. Füredi 244 
Kispuska fekve: 1. Bechtold 350, 2 
Gombos 340, 3 Füredi 328; térdelve 
1. Bechtold 354, 2. Gombos 314, 3. 
Jíkéli 294; állva: 1. Bech'old 267, 2 
Beke 213, 3. Jikéli 208 Céllövőpisz 
toly 50 m. 1. Bechtold 459. 2. Klasán-
szky 406, 3. Gombos 402. Ismétlő-
pisztoly pentatlonszám: 1. Beke 20/181 
2. Klasánszky 20/181, 3 Füredi 20/177 
Olimpiai hatalakos gyorstüzelő pisz 
toly: 1. Bechtold 54 lövésből 52 «alált 
alak, 2. Beke 43 alaktalálat, 3. Gom 
bos 40 alaktalálat. Tiszteletdijat kap-
tak : Bechtold, Beke, Gombos, Kla 
sánszky és Füredi. Azonkívül minden 
első helyért a helyezettek aranyozott 
érmeket, a pentatlonszám és a hadi-
puskaszám második helyezettei pedig 
ezüstözött érmet kaptak. 

Hétvégi hivatal i idő a rendőr 
ségen. E héten a rendőrségen is 
életbelépett a hétvégi hivatali idő, mely 
szerint szeptember hó végéig minden 
szombaton déli óráig lesz csak hi-
vatali munkaidő és hétfőn reggel 10 
órakor kezdődik újból a hivatali idö 
A rendőri szolgálat természeténél fogva 
szombat déltől hétfőn délelőtt 10 óráig 
is lesz ügyeleti szolgálat a rendőrka-
pitányságon, ezidőben azonban csak 
a halaszthatatlanul sürgős ügyekben 
intézkednek. Ezúton is figyelmeztetjük 
a közönséget, hogy ez idő alatt ut 
levélügyeket, határátlépési igazolvá-
nyokat, különböző engedélyeket, bi 
zonyitványokat stb. ne kérjenek, hanem 
ilyen s hasonló ügyekben már pénte 
ken legkésőbb szombat d. e. 10 óráig 
forduljanak a rendőrségez, hogy ügyeik 
intézesében fennakadás ne történjék 

A perenyei uj plébánia lak 
alapkőletétele. Perenye község ben 
sőséges ünnepet ült vasárnap, amikor 
ünnepélyes keretek között helyezték 
el a 400 éves perenyei plébánia-lak-
jának alapkövét. Mise után a lakosság 
és az egyházközség vezetősége Csen-
des György plébános vezetése nelleti 
az épülő plébániához vonult, ahol 
ünnepélyes keretek között helyezték 
el az al?pitóokn ányt, anelyet Csendes 
György plébános olvasott fel. Az 
okmány mellé a ma forgalomban lévő 
pénz minden fajtájából egy egy pél 
dányt helyezett, hogy a késői utódok 
nak hirdesse: Szent István jubileumi 
évében még a gazdasági nyomorúság 
sen. akadályozhatta meg a perenyei 
híveket abban, hogy uj hajlékot épit 
senek lelkipásztoruknak a törökdulás 
idején ferperzselt plébánialak helyett. 
A meghitt ünnepséget a Hiszekegy 
fejezte be. 

Az uj menetrendben van Buda-
pest felé, reggel 7 óra tájban, egy 
vonat, amely Celldömölkön át, külö 
nősen nekünk kőszegieknek kellemes. 
Szükségesnek taitjuk felhívni az utazó-
közönség figyehrét ene a vonatra, 
mert ha ezzel a vonattal utazik fel 
valaki Kőszegről Pts i ie még dél lói-
folyamán oda érkezik és este már 
újra Kőszegen lefut. 

T sz tességte len ve rsenynek 
ninősiiette a kúria két temetkezési 

vállalkozó perében azt, ha a temet 
kezési vállalkozó a gyászoló család 
•agoxat lakásaikon felkeresik, vagy az 
utcán megszólítják dzért, hogy halottaik 
eltemettetését náluk rendeljék meg 
illetve velük végeztessék el. 

T e j e t és mindenféle i e f t e r -
m é k e t olcsót és jót csak M a g ó 
nal vásá'Olhatunk. Tejet házhoz is 
iZállit . 

Köz ta r t ozás f e j ében l e f og la l t 
i ngóságok 1937. junius hó 23-án 
d.e. 10 órakor a Városmajorban a leg-
többet Ígérőknek el lesznek adatva. 

Jtépmüvelési nap JCemescsóban. 
A kőszegi szolgabírói kirendelt 

ség községei vasárnap szépsikerü nép 
művelési napot rendeztek Nemescsóban 
A Himnusz akkordjai után Koczán 
József főbiró mondott megnyitó be-
szédet. A nemescsói vegyeskar a 
„Magyar zsoltár" és .Magyar bajnok* 
cimü dalokkal szerepelt.A nagycsömötei 
ifjúság egy jól betanult egyfelvonásost 
mutatott be. Nagy sikert aratlak ? 
törrördi ifjúsági dalárda népdalai. A 
pusztacsói ifjúság regőlése is tapsot 
csalt ki a közönségből. A nagycsömötei 
táncosok magyar táncokkal aratta! 
elismerést. Ragasits Margit (Tömörd) 
monologot adott elő, kedvesen. Vink( 
Nándor (Gyöngyösapáli) zenekisérette 
magyar nótákat énekelt, igen tehetsé 
gesen. A lukácsházi műkedvelők egy-
felvonásosa, a nagygencsi gyermekkai 
magyar dalai, a gyöngyösapáti táncosol 
magyar táncai, a nagycsömötei kör 
jegyzőség vegyeskarának népdalai, < 
nagygencsi leventék zenés-táncos já 
tékp, a nagygencsi katolikus ifjúsági 
egyesület „nehéz* népdalai, a nemes-
csói levente egyesület három tagjának 
hegedűvel és cimbalommal eloadoit 
magyar nótái, de különösen a müsoi 
utolsó száma: a hires perenyei verbun 
kosok szereplése u'án állandóan fel 
zúgott az elismerő taps. Ablánczy 
József népművelési titkár zátószavai 
után a Szózat fejezte be az ünnepélyt. 

Nagy sikere volt a népművelési 
nappal kapcsolatos kézimunka- és 
varrókiállitásnak is, amelyet a kultúr-
teremben rendeztek meg. A napot 
táncmulatság zárta be. 

Megszúrtak egy csempészt. 
Mult vasárnapra virradó éjjel egy 

nagyobb,elszakított nyugatvidéki csem-
pésztarsaság mulatozott a Fazekas-
vendéglőben. Távozáskor a csempé-
szek arról kezdtek beszélni, hogy va-
laki elemelte az egyik huscsomagjukat 

A vendéglőben iszogató kőszeg 
vendégek ezt sértőnek találták magukra 
nézve és összeszólalkoztak a nyugat 
vidékiekkel. A vita aztán olyan hevessé 
f íjulf, hogy az egyik csempészt, név 
szerint Freyberger Róbert 23 évei 
fiatalembert az egyik kőszegi .vitat 
kozó" megszúrta. Azonnal rendőrt 
hivtak, de sem neki, sem a megindítót! 
nyomozásnak nem sikerült egyenlőrt 
megállapítani, hogy a népes verekedő 
gárdából ki használta végső argumen-
tumként, a kését. 

Freybergert a kórházba szállítót 
ták, ahol megállapították, hogy a bal 
veséje sérült meg Felgyógyulásához 
legalább 12 napra van szükség. 

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

séget, hogy V E L E M NYARALÓ-KÖZSÉÜ-
ben 11 szám alatti házban újonnan beren-
dezett éttermet és vendéglőt nyitottam. 
Elsőrendű meleg és hideg etetek és italok 
valamint napi es havi etkezések es pansiok 
kapható a legelőnyösebb árak és legfigyel-
mesebb, legelözókenyebb kiszolgálás mellett 
A n. é. kiránduló és nyaraló közönség szí-
ves partfogását kéri tisztelettel 

B E T L E H E M I S T V Á N (vol t szabóhegyi) 
vendéglőt, V e l e m . 

A n y a k ö n y v i hí rek az e lmu l t 
h é t r ő l : Születések: Gamauf Józs f 
és Drescher Karolin házasságiból fiu 
ág. ev , T o r p . c k Ferenc és Magócsi 
Vilma házasságát ! leány rk, Schön 
f r ld Gusztáv és Sclminer Lujza há 
zasságáhól fiu ik, Wimmer Ferenc ts 
Hauer Mária háza.v-g^ból l ány rk 
Há-assag: Málc Káró y Bősze I lonáv. l 
kötött házasságot Ha'álozás: Szupp r 
\nna 79 éves rk. Özv R^donit- Józs fné 
64 éves rk. 

A háziasszony 
büszkesége 

a tnrkán ragyogó tn-f óttesl) vegek. 
A befóz^nól a következő szabá-

lyokra kell ügyelni: 
1. Foltmentes ós tisztám mosott] 

gyümölcs, 
2. Kékitetlen enkor, a legjobb 

a dariiicukor, 
8. D r . O e t k e r - f é l « 

b e f ő z ö p o r használatit 
A befózóport főzni sohasem I 

szabad, hanem feloldva a forró 
masszába kell bolekovornl. 5 kg. 
készítményhez 1 csomag Dr. 
Oetker-féle hefózrtport számítunk. 

A Dr. Ootkor-félo bofózrtpor | 
minden fllszúrüzlotben kapható. 

SPOBT 

A kőszegi teniszezők 
kimagasló szereplése 

a kerületi bajnokságokon. 
A nyugati teniszkerület egyéni és 

páros bajnokságai most zajlottak le 
Pápán. A versenyeken a kerület min-
den számottevő játékosa indul, a ta-
valyi bajnok Asbóth József kivételével. 
A nagy konkurrenciából a kőszegiek 
kerültek ki a legeredményesebben. A 
férfi egyes bajnokság döntőjébe két 
kőszegi játékos: Takács dr. és Szov-
ják kerültek. Kettőjük küzdelmét a 
későre hajló idö miatt nem tudták 
befejezni, majd Kőszegen dől e l : k i 
lesz a kerületi bajnok. 

A férfi párosban is szép eredményt 
értek el a kőszegiek. Takács dr. és 
Szovják pár erős küzdelmek után a 
második helyet szerezte meg. 

Szovják, az egyre fejlődő KSE 
játékos a férfi egyes kizárásos küzdel-
mekben is indult és az első helyen 
végzett. 

A kőszegiek nagy előretörését a 
kerület nyugati teniszeiében mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
pápai bajnokságok alapján Somló 
Bertalan kerületi előadó által össze-
állított férfi csapatba, amely Miskol-
con a kerületek versenyén képviseli a 
nyucati kerületet, két kőszegi teniszező 
került be: Takács dr. és Szovják. A 
másik kettő szombathelyi: Asbóth és 
Csathó. 

Az utóbbi időkben egyre másra 
számolhattunk be a kőszegi teniszezők 
sikereiről. Élénk bizonyságául, hogy a 
kőszegi teniszsport irányítása jó ke-
zekben van. 

Az idén Sopronban vo l t a 
cögerol impiász". A honvédreál-

iskolák az idén Sopronban rendezték 
szokásos versenyüket. A három intézet: 
a pécsi, soproni és kőszegi közül a 
soproni Rákóczi reál szerezte meg az 
első helyet. A kőszegi Hunyadi reál a 
harmadik helyen. A VII. osztályok 
capatvt-rsenyén a pécsi Zrinyi reál a 
130 a Rákóczi reál 120. a Hunyadi 
50 pontot, az összes egyéni számok 
nonlversenyében a Rákóczi 118, a 
Zrinyi 78. a Hunyadi 55 pontot, az 

gyéni atlélikai szamok pontversenyé-
ben a Rákóczi 84 a Zrinyi 65, a 
Hunvadi 39 pontot szer/.ett. Az < gyéni 
sulydobásban szépen szer tp j l t <» kö-
sz gi Asztalos, 10 7;i méterrel a 
második h lyre kciült. A kőszegi 
Hunyadi Mátyás intézet által alapított 
atlétikai vándotdijat — egy nagy ezüst 
serleget — újból a soproni Rákóczi 
reál nyerle. 

\ 
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Sportbluz 128 

c s a k a 

-Pilléres Divatház Szombathely ! 
Szenczi ucc s 

ipartestületi közlemények. 
Értesítjük az érdekelt asztalosipari 

munkaadókat és munkavállalókat, hogy 
az iparügyi miniszter megerősítette a 
munkabér megállapító bizottság által 
Kőszeg város területére újból megálla 
pitott munkabérekre vonatkozó hatá-
rozatát a következőkben: 1 aszta'os-
stgéditrk, aki munkakönyvevei félévnél 
kevesebb gyakorlatot igazol [24 f., II 
fél évnél több, de egy évnél kevesebb 
tényleges gyakorlatot igazol 27 f., 111. 
egy évnél több, de két évnél kevesebb 
gyakorlattal 32 f., IV. két évnél több 
de negy évnél kevesebb gyakorlattal 
36 f., V. négy évnél több gyakorlattal 
41 f., VI. begyakorolt asztalossegéd, 
<tki többféle részmunkát teljes jartas 
sággal végez és egyes munkadarabokat 
(tálaló, szekrény stb.) ^önállóan készít 
46 t., önálló asztalosseged, aki meg-
adott rajz szerint bármiiyen terjedelmű 
és kivitelű munkát elkészít és levezet 
58 fillér órabért. Az épületasztalos 
segédek munkabéreit is a fenti meg 
állapított bérfokozatoknak megfelelően 
kell fizetni. E határozat a közzétételi 
követő 8 napon lép hatályba. A ko-
rábbi határozat hatály at veszti. 

A m. kir. Kereskedelem- és Köz-
lekedésügyi miniszter ur, a fiu felső 
kereskedelmi iskolák I évfolyamaiban 
az 1037/38. iskolai évre összesen 50 
tandíjmentes helyet rendszeresít, me 
fytkre vagyontalan szülőknek olyan 
íiu;yetmekei pályázhatnak, akik a 
középiskoh negy oszt3 yát 1936/37 
Iskolai évben jeles, i'letóleg jó ered 
mennyei végezték és az elő nyelvekben 
valamint a mennyiségi inban lehetőleg 
jeles,delegalább jóosz'.ályzatot nyerlek 
Az 50 tandíjmentes helyre pályázat 
hhdettetett, mely évi —120 p :ng í 
tanulmányi segéllyel jar. — A keilőer 
felszerelt pályázati kérvények a fenti 
minisztérium segédhivatalában (Budi-
pest 11. Lánchíd u 1—3) junius 30-ig 
nyújtandók be. Bővebb felvilágosítás 
az ipartestületben nyerhető. 

Az ipartestületi jegyzői tanfolyam 
felügyelőbizottsága az első ipartestületi 
jegyzői tanfolyamot 1937 julius 12—80 
ig terjedő időben tartja. A tanfolyamra 
való felvétel iránti 2 pengő okmány 
bélyeggel ellátandó kérvények a tan 
folyam titkárságánál (Budapest VII 
Erzsébet-kÖrut 9/11 sz.) f. évi junius 
80-ig bezárólag nyújtandók be. A tan 
folyam felvételi dija 5 P, tanfolyamdíj 
25, vizsgadíj 32 P. A folyamodványhoz 
melléklendő okmányok és egyéb fel-
tételekről az ipartestületben nyerhető 
bővebb felvilágosítás. 

Ipartestületünk könyvtárának gya-
rapításához országos központunk: Asz 
talos irányárak 2 kötet, Építőipari 
utmutató 1, Uj ipanörvenynovella 1 > 
a Kézművesipar nemzeti jelentősége 1 
kötet ajándékpeldánnyal járult, melyekel 
tagjainknak olvasásra rendelkezésre 
bocsátunk. 

Megkezdődött a OTI tanonc 
nyaraltatás, melyre nem jelentkeztek 
kellő számban, ezért még több betöl 
tendő hely üresen áll. Felkérjük a la 
noncokat, hogy holnap hétfőn, e hó 
21-én reggel 7 órakor jelentkezzenek 
ar andalgó! Feketehid melletti táborban. 
— Felkérjük tagjainkat az üdültetés 
elősegítésére. 

Ipartestületi elnökség. 

Legújabb divatú nöikalapot és 
művirágot készít a ruha anyagából 
i s : Vámos kalapszalón, Szombathely 
Erzsébet királyné u. 1. 

Be le fu l l ad t Gyöngyösbe N igy 
gencsen egy idős gazdálkodó. Mu' i 
pénteken Geröly István nagyeencsi 
gazdá kodó a Gyöngyösbe fulladt. Az 
idős e nbert az u:óbbi időben gyak 
rabban szédülés fogta el. Valószínűleg 
ez okozhatta halálát is, amikor mult 
pénteken a kert végében a mosako 
dásra felállított padkán tartózkodott, 
vagy a bürün akart átmenni a pauk 
íulsó panjára. A gazdát ugyanis ott 
átlák legutoljára. Holttestét másnap 

hajnalban találták meg a kert aljától 
nem messze az iszapban. A hulla 
szemle megtartása után, az öreg gaz-
dálkodót eltemették. 

Angol, német és olasz 
nyelvet biztos, gyors ered-
ménnyel tanit Pá l Józsefné 
Kőszeg Király ul 6. szám 

„ G y e r m e k e t a k a r o k ! - Afogam-
ióképes és a terméketlen napok meg-
határozására szolgáló irányító tábláza 
nelléklésével Dr. Földes Lajos ismeri 
fővárosi nőgyógyász szakorvos uj ér 
tékes művel gyarapította eddig meg 
jelent művei szép sorozatát. Műve 
elsősorban a gyermektelen házaspárok 
zámára Íródott, mindenki számár* 

könnyen érthető egyszerű modorban. 
Részletesen tárgyalja a meddősége' 
.red nényező különböző betegség*k-:> 
é> ezek gyógykezelését is. A mü er 
ekét nagyban emeli a fogtmzókép- •> 
;s a fogamzást kizáró napok megha-
tározására szolgáló rendkívül könnye' 
kezelhető kis tablázat. Felbecsü'hete -
len értékű a most megjelent mü 
családvédelem és a nemzeti érdeke-
megvédese szempontjából, — mert a 
rendkívül elterjedt egyke, vagy a teljes 
,'yermektelenség fenyegető eredményei 
ellen ideje a legerőteljesebb harcot 
felvennünk. A mű minden könyvkeres 
<edesben beszerezhető, ára 180 P. 

Köszönetnyilvánítás. 
Az összes hatóságoknak, egyesületeknek é i mind-

azoknak, akik koszorúk, virágok küldésével valamint 
megjelenésükkel 

Bauer Ödön 
kőszegi káplán 

temetése alkalmával fajdalmunkat enyhítették ezúttal 
mond hálás köszönetet 

a gyászoló család. j | 

Hivatalos rovat. 
Közhirré teszem, hogy a városi 

villanytelep részére szállítandó tűzifa 
fuvarozására ismételten Írásbeli ár 
i j ln latot kér a város. Felhívom a 
fuvarosokat, hogy fuvaiozási ajánla 
tukat f. év junius hó 24 déli 12 óráig 
pótlólag beadh itjak. A fuvar egység-
it ürm. ként nev-zendő meg. Fuvaro 
-ásra kerül a Stájerházaktól 385 ürm. 
dorong tűzifa, a Talári vágásból 8 
•irm. szintén dorong tűzifa. A fuvaro 
ást annak kezdetétől számítva 25 

^apig lehet Hámor-felé teljesíteni. Ezen 
í itáridő letelte után Hámor felé a 
fuvarozás csak szept. hó 15-től dec. 
15 ig van megengedve. A fának a 
efuvarozását október hó 15-ig be 
:ell fejezni. 

Kör löm az érdekeltekkel, hogy 
i m. kir. kereskedelmi miniszter ur a 
rSldmunkások vasúti menetkedvezmé 
nyét újból szabályozta A vonatkozó 
'endelet a városháza 26. sz. szobája 
,an betekinthető. 

Nyaralók figyelmébe! 
Utibóröndöt, utikészletet, kalap-

dobozt, fehér retikült, legújabb Laticel-
párnát. évekigtartó gumi strandtáskát 
Varga böröndösnél Szombathelyen 
mint készítőnél kaphat legjobbat. 

Szolid árak ! 

A Színházi É let legujabbszáma 
a bridzs világbajnokság első napjairól 
számol be rengeteg képpel és érdekes 
tudósításokkal. Hatvany Li l i a hét 
két premierjéről irt referádát. Szép 
Ernő a legújabb női divatrovatról: a 
szlhés szemüvegről ír. Társaság és 
sportrovat, gazdag divatrovat van még 
a Szinházi Életben. E heti dirabmel 
léklet „Az örök i f jú - . Rádiómelléklet 
és gyereklappal együtt a Szinházi Élet 
ára 60 fillér. 

Árverési hirdetmény. 
özv. Babos Jánosné f. hó 

20-ikán, vasárnap d. u. fél 4 
órakor elköltözés miatt nyil-
vános árverésen eladja Cher-
nel-utca 9. szám alatti két 
szobás konyhás házát és 
összes bútorait. 

Háziasszonyok! Nem kerül pénz-
be, mégis a legjobb tésztarecepteket 
megkapja, ha még ma kéri a Dr. Oetker 
féle világhírű Fényképes Receptkönyvei 
melyet bárkinek ingyen megküld a gyár: 
Dr. Oetker A.Budapest, VIII Conti u 25 

Felhívom az érdekeltek figyelmét 
rre, hogy a burgonyatermést vészé 

yeztető betegségek behurcolásának 
negakadalyozása céljából szükségle 

leiket ne külföldön szerezzék be, mert 
Ne netországban, Ausztriában, Cseh 
országban és egyéb külföldi államok-
ban is fertőző burgonyabetegségek 
fo; dúlnak elő. 

Közlöm az érdekeltekkel, hogy a 
Balatoni Hajózási R.T. menetrendje a 
Máv .Hivatalos menetrendkönyvében" 
is megtalálható és hogy a hivatalos 
menetjegyiroda az összes közlekedési 
vállalatok menetrendjéről felvilágositást 
ad. 

Közhirré teszem, hogy Kőszeg 
város az idei termelésű tűzifát a városi 
pénztár utján kiadja. A kiadás f. év 
junius 22 én veszi kezdetét, tüz ih 
váltható a városi pénztárban 10 és 12 
óra között. A tűzifa ára a hirdető 
táblán kifüggesztett árjegyzékekből 
tudható meg. Felhivom a közönség 
figyelmét, hogy a város erdögazdasá 
gának kevés tűzifa készlete van és aki 
teheti, igyekezzék tűzifa szükségletének 
fedezéséről egyebütt gondoskodni. 

Közhirré teszem, hogy mindazok 
a fuvarosok, akik a deputátumfa le-
fuvarozására magukat az erdöhivatalban 
elöjegyeztették, a fuvarozási jegyző 
könyvet f. év junius hó 18—22 i | a 
városi erdőhivatalban írják alá. Akik 
ezen meghatározott időközben a fúva 
rozási jegyzőkönyvet alá nem imák, 
azoknak illetményfát fuvarozásra nem 
osztok ki. Az iiletményfa fuvarbérek 
hivatalból állapíttattak meg, mely 
fuvarbérek a jegyzőkönyv aláírása 
alkalmával az érdekelt felekkel közöi. 
tetnek. 

Felhivom az érdekeltek figyelmét 
az Országos Magyar Anya és Csecsemő 
védő Központ altal 1988. évben kia 
dandó Magyar Anyák Naptárára. A 
naptár ára 80 fillér. Megrendelhető a 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen- -

'<i;:dó Központ Igazgatóságánál (Buda-
íest VIII. Vas u. 8 - 1 0 sz.) 

Felhivom a közönség figyelmét 
ana, hogy az őzgidák megzavarása 
/agy hazahozatala szigorúan ti los; 
f Ihivom továbbá a közönség figyelmét 
ura, hogy az erdőben este 6 órától 
reggel 6 óráig csak az utakon lehet 
iárni, mert az erdőben való tartózkodás 
veszelyes, miután a csüikös vad lövése 
golyóval történik. 

• *J '" " • « » • L V / 
Csak jó szerszdmmil lesz jó eredmény! 

Gyümölcsfák é s s z ó l ó m e t s z é s é h e z 

SS, kétélű kerti ollót 
So l i ngen i o l t ó - é s k a c o r k é s t ! 
Kapható: Lancsaric< Vendelnél 
Szombathely K i rá ly -u tca 9. szám 
Műköszörűs , — Acéláru, — Illatszer. 

Frlhivom a közönség figyelmét < z 
Országos Magyar Vendégforgalmi 
Szövetség által kezdeményezett n\á ' i 
kedvezményes vasúti utazási akcióra, 
imelyre vonatkozó közelebbi infor 
náció az id g?nforgalmi irodábai 
tyerhető, ahol az előirt igazolványok 
<$ kaphatók. 

Közhirré teszem, hogy f. évi no-
vember hó 1-én egy ujabb hat hóna-
pos önkéntes polgári patkoló kovács 
képző tanfolyam kezdődik Szombat-
helyen ; az oktatás vasár- és ünnep-
lapokon 7 órától 1 óráig lesz ; jelent-
kezés f. évi julius hó 15-éig a pol-
gármesteri hivatalban. 

Az 1937. évi nem rögzitett jöve-
delem és vagyonadó kivetési lajstroma 
f. hó 6-tól 20 ig a városi adószám 
viteti ügyosztályban közszemlére van 
kitéve. 

vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármester. 

5 szobás kerti 

eset leg egy 2 és egy á szobás 
kerti lakás augusztus 1 re k iadó. 
Cim a kiadóban. 

Menetrend. 
Érvényes 1937. május 22- tó l 

1937. október 3 - i g . 
Kőszegről indul : 5.08 6.45 9.57 12 50 

16.09 20.15 22.00 
Szombathelyre érk.: 5.36 7 20 10.33 13'itj 

16 4ó 20.51 22 23 
Szombathelyről I n d u l : 5.50 8.02 10.40 

13 20 18.28 21.15 23.30 
Kőszegre érkezik: 6.33 8 45 11.16 14 50 

19 11 21.50 0 03 
Kőszegről Indul Sopron felé : 

3.38 945 1442 
Sopronba érkezik : 6 11, 1214, 17 25 
Sopronból indul: 9 56, 16 00, 19 28 
Sopronból érkezik Kőszegre: 

1218 18.26 215* 
Szombathelyről indul Budapest felé: 5 4o, 

7 24, 10.43, 13.25, 17.00. 22 38 
fclihuoztt gyorsvonat jelzés. 

Gépírást jutányosán vállalok, 
(Háznál la.) Cim a kiadóban. 
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