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Bornemissza Géza az iparügyi
tarci minisztere, világos es szakszem beszedben indokolta meg,
hogy miért olyan nagyjelentőségű Magyarorszag mai helyzetében az iparfejlesztés s ho^y mi
az a legfőbb szempont, amelynek
ezt az iparfejlesztést vezetnie kell.
Hogy miért kell az iparfejleí>ztes? Arra a magyarázat igen
egyszerű es félre nem érthető
indokát ennek a népsűrűség adta
meg, ahol csaknem
100 lélek
esik
egy
négyzetkilométerre s
így gondoskodni kell róla, hogy
a népsűrűség ama fölöslege, mely
a ne/.ő^azdaságban nem t i Iái hat
tö^bé elhelyezest — m a s teren
juthasson
kenyérhez.
Az
életösztön parancsszava j u t kifejezésre abban a törekvésben, amely
keresi a módját, miként tudnánk
olyan iparpolitikát folytatni, ami
mellett minél több ember találhatna meg e téren a maga boldogulását és ker.)eiet.
De az iparfejlesztés nemcsak
magának az iparnak az érdeke
— mondja igen helyesen a miniszter — meri a mezőgazdasági érdek ugyancsak azt kívánja,
ho^y u többi tarsadalmi osztálynak a tagjai, i 6 y t ö b b e * között
az ipari foglalkozást űzők is —
minél
nagyobb
mertekben
legyenek
fogyasztóképesek,
meri
ez egyben a inezőgazda^ag boldogulását is j o b b a n biztosíthatja.
Az ipari és mezőgazdasági ter
melés tehát
nemhogy szemben
állana egymással, de ellenkezől e g : a legszorosabb kapcsolatban
vannak, amiből következik, hogy
az egyik boldogulasa maga utan
vonja a masi* boldogulását is.
Éppen ezért — mondja Borne
missza miniszter — a magyar iparpolitika legfontosabb feladata,hogy
teljes mértekben a győri programul
szo'gálalaba álljon, tervszerűen és
gyorsan fejlődjek s hogy a fejlődés minél j o b b a n szolgaihassa
és biztosíthassa a szociális kérdések megoldását.
S itt önkénytelenül az a párhuzam tűnik elő, ami egyíelől
a mezőgazdasági munkásság, m á s felől az ipari munkásság élet
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A kormány
iparpolitikájának
célkitűzései

M

Kőszeg, Várkör 39.
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k o r m á n y z ó

Vitéz nagybányai
Horthy

Miklós,

Magyarország korm á n y z ó j a 7 0 éves.
Minden m a g y a r ember boldog örömmel
adhat hálát a Magyarok
Istenének,
hogy a nemzet hivatott vezére ezekben a vészes időkben erőben, egészségben lepte át eletének h e t v e n e d i k
évét. — Az Otrantói
Hős
vasakaratára,
amellyel új fundamentumot rakott a
magyarság élniaknrása alá, ma is épen
olyan s z ü k s é g van,
mint volt a V Ö Í J S
vihar
pusztítása
után. A nemzet hajója
még
mindig
nincsen biztos vizeken és nem nélkülözheti a bölcs kormányos kemény kezét, aki
sokszor bebizonyította, hogy nemcsak a Novarrát vezette diadalra
a leselkedő aknamezők között, de a magyarság hajójának konnányrúdját is keményen tartotta, akármilyen hullámhegyek is száguldottak el felette. A kormányzó 70. születése napján egv szívvellélekkel száll az ég felé a magyarság i m á j a : az Egek Ura tartsa
meg még hosszú éveken keresztül Magyarországnak Kormányzóját, mert az ő személye biztos záloga a boldogabb j ö v ő n e k .
•

A város társadalma is méltóképpen ünnepe te meg a kormányzó születésnapját. Minden felekezet templomában ünnepi istentiszteletet tartottak,
amelyen a hatóságok, egyesületek, intézmények képviselői nagy számban
jelenlek meg.
Délelőtt 10 órakor a Szentháromság előtti téren katonai díszszemlét
tartott nemes Berkovich Brúnó ezredes, állomásparancsnok a reáliskolai díszszázad, a helyőrség díszszázada, a tanulóifjúság és cserkészek díszszakaszai
felett. Utána a kivonult alakulatok diszmenetben vonultak el az állomásparancsnokság és a megjelent előkelőségek előtt.

szintjét akarja emelni és megjavítani. A kormány helyes szocial
politikájára vall, hogy a szociális
kérdések háttérbe szorítását egyik
termelési ágban sem engedi s így
biztosítja a társadalmi békét és
a termelés folytonosságát mindkét területen, az iparin éppenugy,
mint a mezőgazdaságin.
Amint tavaly meghozták a
mezőgazdasági m u n k á s s á g aggkori ellátását biztosító törvényt,
éppen
úgy biztosítani
akarják
most az ipatban is az öregségi
biztosítás megoldását, aminek a
targyalasai már meg is kezdődte'',
Úgyszintén tárgyalás alatt w n

foglalkozik az
értékesítés
igen
fontos kérdésével is
Hogy ez a
kézművesipar ne legyen a tőke
egyoldalú é s védtelen kiszolgáltatottja, m é g e b b e n az évben megteremtik azokat az exportintézményeket, melyek a kézműipar
érdekeit vedve, megakadalyoznak
minden olyan törekvést, a m e l y a
k i s i p a r o s s a l j o g o s érdekeit veszélyeztetnék.
Mindezek külön és együttesen
azt a célt szolgálják, hogy a
munkát eredményessé,
hasznot
hajtóvá tegyék, mégpedig legelsősorban
azok
számára,
akikre
a S z e n t í r á s szavai vonatkoznak,
mondván:
—
M é l t ó a munkás az ő
bérére.

Tudnivalók

az új választótörvénvről
4 jövíí bet folyamin megtörténik
városunkban a választók új összeírása
A város polgármestere által kibocsátott hirdetményből is ismeretes,
hogy az új választói tőrvény értelmében új összeírás alapján állítják össze
a jövő évre érvényes
országgyűlési
választói névjegyzéket, mely névjegyzék
alapján történik az országgyűlési képviselőválasztás, valamint a törvényhatósági bizottsági tagválasztás, nemkülönben a községi képviselő testületi tagválasztás.
Az elmúlt
városi
közgyűlésen
egyik képviselőtestületi tag a névjegyzék pontos és megbízható összeállítása
tárgyában interpellált. Az interpelláló
képviselőnek igaza volt akkor, amikor
azt állította, hogy tekintélyes számú
választópolgár maradt ki a névjegyzékből. Ennek azonban legtöbbször az az
oka, hogy a választók az összeírást a
lakosság zaklatásának nézik, hogy nem
törődnek az őiszeíró lappal, azt eldobálják, elvesztik, letagadják azt is, hogy
otthonvannak, amikor aztán jön a választás és a polgár kimaradt a névjegyzékből, akkor nagyképűen szidják
a hatóságot. Most itt az ideje annak
hogy mindenki felvétesse magát az új
választói névjegyzékbe Kívánatos azonban, hogy a lakosság részéről az esküt
tett összeíró egyének munkáját támogatásban részesittessék, vagy legalább
ne akadályoztassék. Minden vasárnap
tájékoztatni fogjuk a város közönségét
arról, hogy a választói névjegyzék
összeállításával kapcsolatban kinek mi
a kötelessége és joga.

az egységes munkaidő szabalyozása, mégpedig minden iparagra
érvényesen. T e r v b e n van a családi
munkabérpótló felállítása,
valamint az ullami munkaközvetítés
felallítasa is, amivel el akarja érni
a kormány, hogy a munkához
való juttatást semmiféle politika
a maga céljaira fel ne használhassa s ne kelljen a munkásnak
a jövőben esetleg a lelkiismeretét.
Vögy nemzeti és keresztény világnézetét
feláldoznia
egyszeiűen
azért, hogy legszentebb j o g á t : a
E hét folyamán az összeíró biztosok
megjelennek
minden lakásban és
munkát gyakorolha sa.
ott

átadnak

a

választásra jogosultak

Hogy magát a kézműipart is számára megfelelő számú összeíró lapot.
megerődítse — Bornemissza Géza Az ősszeiró lapot köteles kitölteni mín-

E g y e s szám á r a 12 fillér

•

den 19. életévet betöltött férfi és nő
A férfiak fehér szinu, a nők kék színű
számlálólapot töltenek ki. Bár a 19 éves
korunknak még nincsen vátasztójogosultságuk, de számláló lapol ők is tartoznak
kitölteni. Hogy a következő
években csak a rendelkezesn- álló számlálólapok segítségévéi legyen eiiközölhető a névjegyzék kiigazítása, és nem leiz
szükség arra, hogy újabb jelentkezések
révén kerüljön be a koránál fogva már
választásra jogosult a választói név
jegyzékbe.
A város
polgármestere
ehelyütt is keri a házgondozókat, hogy
a számlátólapok kitöltésénél mind az
összeíró biztosoknak, mind pedig a
vallomásadásra kötelezetteknek legye
nek segítségükre.
Az országgyűlési
képviselők száma 2 6 0 lesz. 135 országgyűlési képviselőt olyan választó kerü
letekben választják, ahol a kerületek
mindegyike egy-egy képviselőt választ
(egyéni választókerületek) 125 országgyűlési képviselő pedig olyan választókerületekben. amelyek mindegyike több
országgyűlési képviselőt választ (lajstromos választókerületek.) V a s vármegye
egymagában egy lajstromos választókerületet alkot. Ezenkívül a kőszegi
választókerület külön választ magának
egy országgyűlési képviselőt.
Lajstromos
választókerületekben
országgyűlési kepviselő-választójoga van
annak a férfinak, aki 26. életévét betöltötte, 10 ev óta magyar állampolgár
és 6 év óta Kőszegen lakik, és az
elemi iskola 6 osztályát
elvégezte
Elemi iskola elvégzésének
igazolása
nélkül is választójoga van annak az
írni olvasm tudónak, aki vitézségi ér
mes vagy altiszt voK a háborúban,
vagy hadirokkant, Károly csapatkeresz
tes, önálló iparos vagy
kereskedő,
földműves, aki saját földjén gazdálkodik, gazdasági cseléd, aki legalább
4 év óta ugyanannál a gazdánál van
alkalmazásban.
Az egyéni választókerületben 3 0 év a korhatár a férfiak
nál. Egyébként a feltételek ugyanazok,
mint a lajstromos választásnál. A nők
választójogosultságának a korhatár mind
a lajstromos, mind az egyéni választó
kerületben 3 0 év. Akinek
azonban
középiskolai
végzettsége van, akár
férfi akár nő, inár 26 éves korában
választásra jogosait. A nőknél egyéb
ként a névjegyzékbe való felvételnek
ugyanazok a feltételei, mint amely feltételeket a régi választói törvény meg
állapított. Egyebekben a kiadott szám
lálóiapokon olvasható tájékoztatás részletes felvilágosítást ad az új választói
törvényről.

Egyházzenei
hangverseny
Kőszegen
A kettős Szcntév magasztos eszmevilágának áldozott a r. k. egyházi énekkar jún 11-én a Jézus Szive templomban tartott hangversenyével, amely teljesítmény, a tudás és felkészültség ünnepi
köntösét öltvén magára, méltóan illeszkedett be az országszerte rendezett egyházzenei programmsorozatba.
A hangverseny első részében az
Eucharisztia és Jézus
legfelségesebb
személyének hódolt ; visszakívánván tükröztetni, sajátos szellemiségünkön átszűrve azt, amit a nyugati kereszténységtől, annak kultúrájától kaptunk, míg
a műsor második része magyar talajból
sarjadt zenei gyöngyszemekkel mutatott
rá, mit adtunk mi, a magyar nemzet a
kétezer éves kereszténységnek : a hősök
es szentek áldozatos, megdicsőült seregét.
Victoria : „Jesu dulcis -a zengett
fel elsőnek bensőséges, meleg dallamiságával. Deák Bárdos „Edes Jézus"-a
következett ezután, a szerzőre oly jellegzetes. egymást váltó szólamszerepekkel,

bájosan összefonódó motívumokkal. —
„Előtted j é r u * o m " - b a n a voi ásos magyar lélek őszinte aiázata könyörög.
Gvönyörü előadásban hallottuk Mozait
örökszép „Av • verum"-át és Liszt fen
séges „6 s?lutaris"-át. Harmat
Sacri
solemniis"-e s/éles dimenzi kban mozgó
szólamuságával, Kodály „Tan um e i g o "
ja modern harmonizálásával — látszó
lagos egyszerűsége mellett is
nehéz
de jól megoldott feladat elé állította az
énekkart.
A hangverseny második részének
mindenegyes hangsirámn a mi nagy belső
ügyünkről szólt, elesettségünkről, nagy
nemzeti balsorsunkról, ezeréves sóvár
gásaink és hibáink eldöntetlen csatájáról
Harmat átdo'gozásaban az ,-Ah
hol vagy magyaroK" ősi dallama, Bar
dos Lajos „Magyarok fénye", „Áldott
Szt. István' -ja, előbbi grandiózus, har.g
anyagot csillogtató felépítésével, elra
gadó dallamosságával, utóbbi eleven
lüktetésével, színes koncentráló hatásá
val, mindkettő hatalmas
lezárásává
megrázó erővel hatott. Bárdos Lajos
„Szent Imre herceg"-e, Harmat „Bol
dogasszony Anyánk " - j a mélyen átérzet
lélekbe markoló előadásával nemzet
könyörgés volt.
Koudela „Eucharisztikus himnusz"
áriak lendületes előadása a hangver
seny impozáns záróköve volt.
A nagyszerű énekkari teljesítmény
a betanító és vezénylő karnagy : Szabó
János szakavatott kezét, a tagok in
teniív, lelkes munkáját, a helyesen al
kalmazott orgonakiséret pedig Enyedy
Józ*ef tanár tehetségét dicséri.
Dr Gratzl Gyula.

Igen

Válaszok
vitéz Dobó Józsefnek, n mult heti
számunkban megjelent levelére.
Mult heti számunkban a kőszegi
Hangya szálloda-létesítésével kapcso
latban és a városi képviselőtestületnél
állásfoglalásáról irt leveiet vitéz D o b ó
József nyug. máv. főfelügyelő. Erre i
hét folyamán két válasz is érkezett
amelyet minden kommentár nélkül le
közlünk.
*

tisztelt S z e r k e s z t ő Ú r !

Folyó évi június hó 12-iki nb. lapjában a szabóhegyi vízellátás cím alatt
közölt cikkel kapcsolatban egy kőszegi
cikkíró személyemet is érinti oly módon,
mintha a szabóhegyi érdekeltség az
általa már 1932. évben folyamatban
tett vízszerzési kísérletével nekem 2UOO
P-őt fizetett volna, ami valótlanság;
való az, hogy én az érdekeltségnek
oly ajánlatot tettem, amely
szerint
semmiféle rizikót nem viselt volna, ezen
ajánlatomat azonban — egy kőszegi
parcella
tulajdonos
indítványára —
mellőzték és a munkával egy szombathelyi vállalkozót, annak ellenőrzésével
pedig, egy helybeli vállalkozót bíztak
meg, tehát ezen vállalkozáshoz semmi
közöm nem volt. Ezen reám vonatkozó
cikk nem egyébb,
mint valótlan és
rosszindulatú beállítás. Ami a jelenleg
Szabóhegyen létesülő kutat illeti, az
saját telkemen készül, az egy teljesen
magánvállalkozás és ahhoz senki egy
fillérrel hozzá nem járult.
Ezen sorok szíves közléséért igen
tisztelt Szerkesztő úrnak
köszönetet
mondva, maradok
kiváló tisztelettel

„Nincsen és nem is lehet kifogá
som az ellen, hogy milyen reklámra
ugratták a Hangyáért és üzletvezetőéért, de az ellen teljes önérzettel tilta
kozom, hogy azt akár az én, akár a
kereskedt társaim rovására tegye. Ha
valaki nálam, vagy bármely üzletben
vásárol es a házhoz szállítást kívánja
mindegyikünk megszokott
előzékeny
séggel teljesiti a vevő kívánságát és
nem tagadja meg a pósta átvételt és
kézbesítést sem, vagy más szívességet
Csak éppen telefon-vezeteket nem igér
het, mert ez a posta-kincstár dolga
de olcsó autózást sem, mert ilyen vál
lalatunk nincsen és nem is szándéko
zunk az erre jogosítottak megélhetésé
Kováts Rezső.
gyengíteni. — Az még nem jelent önzetlen idegenforgalmi szolgálatot
ha
valaki minden idegen forgalmát magához ragadni törekszik. Ha egy szállodaiizem kapcsolata ezt előmozdítja, ám
legyen, de hogy e versenynek megalaEz az élményszámba menő vizsgapozásához mi súlyos terhekkel sújtottak
hangverseny méltóképpen
illeszkedik
hozzájáruljunk, azt józanul nem kívánbele iskolavárosunk évvégi vizsgaprohatja senki. Mi nem házalunk, mi köny
grammjába és dokumentuma annak az
nyelmü Ígéreteket r.em teszünk, nem
ősi hagyománynak, melyet az iskolakérünk reklámot, sem segélyt, de beváros
kultúrájában a Zeneművészet
csületesen kiszolgálunk mindenkit, aki
mindig elfoglalt.
bizalommal hozzánk fordul, annak dacára
Mohr J e n ő „zeneiskolája"' egyik
hogy az állam jóvoltából nehezebb helyalappillére
a kőszegi polgárság zenei
zetben súlyosabb adózással kell megfelkészültségének,
s nemcsak az utánA héten két kőszegi iskola utolsó- kÜ7denunk és amiért inkább bennünket pótlástól gondoskodik, hanem a színéves növendtkei mondtak végleg búcsút kellene támogatni mindenkinek, de kü- vonal
áilandó emelését is célozza,
lönösen a nyugdíjasoknak.
<tz Alma Maternak.
azontúl pedig „exportra is dolgozik."
Róth Són dor
A l e á n y g i m n á z i u m b a n 17
A június 11-én lezajlott vizsgán 12
Jüszerts
cscme^cketcskcdá
es tarsai.
növendék jelentkezett az érettségi vizstanítvány és Riedl László zeneakadémiai
*
gálatokra, amelyek nagyon jó eredművésznövendék vendégként szerepelt.
Vitéz D o b ó József úr szegedi lakós
ménnyel végződlek
4 tanuló, nevs/.eÁltalában megállapítható, hogy a
rint Barcza Piroska, Dreiszker Mária, és kőszegi ry?raló mult héten e lapban
legfiatalabb generáció is nemcsak szorGyalog Erzsébet, Sokoray Ilona kitün- feltűnő mérgessen nekirontott azoknak
galmas, de tehetséges is. így Púder
tetesse! érettek, — Cze e Lidia, Ecsedi a képviselőtestületi tagoknak, akik a
Zsm Sil
bátran, hiba nélkül játszott,
„Hangva"
szálloda - segélyét
megtaOlga, Magyar Ilona jelesen érettek,
Mohr Magdolna
olyan készségről taMohos Eva, Koczán Mária, Pacher Er- gadtak. Ez az illetéktelen beavatkozás
núskodott, ami igen szép jövő reményet
zsébet, Reichfeld Ilona, Szilárd Anna, ízlés dolga. De hogyan me»cszeli szál
kelti bennünk. A Mohr-család muzikaWölfel Irén jól érettek. - Baltíg Er lodámal íekritizálni ? En azt a magam
litása nála is kitűnik. Helyesen és
zsébet, Fehér Eva, Ritschér Katalin, erejéből építettem, fürdőszobát is, tes
ügyesen szerepelt Róth Gitta, valamint
Sándor Katalin érettek.
sék megtekinteni, hogy az milyen ki
Bmku
irma is. Roth Edith már koA Zárda
t a n í t ó n ő k é p z ő - fogástalan felszereléssel szolgálja ven
moly játékos, tavaly óta szépen haladt.
dégeimet, és tessék a nálam megszállt
j é b e n június 13-tól 18 ig folytak
A tanítványok egyik legtehetségesebbje
képesítő vizsgálatok, melyeknek elnöke előkelő vendégek közül bármelyikhez
Dobó Bcla, aki nemcsak a lejátszásban,
Kiss Lajos dr kanonok, kormánybiztosa fordulni, nem teljes megelégedésükre
hanem a darab kidolgozásában is kipedig Gulácsy Sándor dr főigazgató szolgáltam-e őket. Azért, mert valak
forrott színvonalat ért el. HoléCZlUS
volt. A vizsgálatokra 27 növendék je- nagy szimpátiát érez más iránt, az még
Sándorról
mult évben, mint szorgalmas
lentkezett. Az eredmény elsőrendűnek nem jogosítja fel arra, hogy mást becstanítványról
emlékeztünk meg, ezidén
mondható, amennyiben a 27 növendék méreljen és ok nélkül leszóljon, sőt
haladásáról és tehetségéről
közül csak egy kapott elegséges okle- üzletét rontsa. Szállodám kifogástalan feltűnő
kell
szólnunk.
Kálmán
Miklós
Flotow
velet, a többiek jelesen és jó ered- úgy komfortban, mint kiszolgálásban
báró
bájos
operájából
a
Mártából
ménnyel végeztek. Jeles oklevelet nyer- ami ellen eddig senki sem panaszkodott
játszott kedves részleteket igen szép
tek : Deli Gizella, Gyergye Teréz, GyarErhdrdt
József
előadásban Stlir Lajos ismét a legmathy Irén, Kálmán Mária, Kovács Irén,
a „Jurisich" szálloda tulajdonosa
nehezebb, klasszikus zene irodalombol
Orbán Magdolna. Pálfay Katalin. Szaválasztotta darabját és dicséretreméltó
bados Teréz.
Jól érettek : Becker
A Szabóhegyről
mult héten kö készséggel, finom kidolgozással és veleEmília, Hammer Teréz, Iványi Margit,
zölt cikkemben a vízkutatás utáni szik- született zenei érzékkel adta elő. MesJáger Júlia, Kassai Sarolta, Kiss Ann i,
afúrásról szóló cikkrész félreértésre tere bizonyára meg van elégedve vele.
Kiss Mária, Kőváry Margit, Kutassy
adott okot, mert nem egészen világo- Kopácsi
Mária lényének
megfelelő
Mária, Martin Mária, Molnár Etelka,
san volt benne elválasztva az érdekelt- nőies előadásban játszotta el angol
Sliczky Margit, Pajthy Ilona, Pavetits
ségnek szombathelyi vállalkozó által
szerzőtől
származó
vizsgadarabját.
Éva, Poberai Margit, Polonyi Irma,
végzett munka és a vizkutatásban két
Kováts Márta
más iskolában kezdte
Poszlavszky Valéria és Szalay Ilona
éve saját költségükön dolgozó Kováts
zenetanulmányát, játékstílusa a kétféle
- Német kiegészítő képesítőt tettek :
család most befejezéshez közeledő munstílust tükrözi, de céltudatosan halad
iártfai Erzsébet, Csenőr Katalin, Freykálatai. — Az érdekeltség kísérlete
a családi tradició ösvényén
mindig
berger Kamilla, Orbán Magdolna, Szerközel 2 0 0 0 P-s költséget okozott. Koelőbbre.
Ügyesen,
szépen
játszott.
dahelyi Marianne és Unger Marianne.
vátsék jelentékeny összeget a magukéZiegler Marta
játékával elkápráztatta
ról fedezték és majd csak akkor vára hallgatóságát, de a szakértő meg— Felöltők, öltönyök, burbury- ák teljesítményük gyümölcsét, ha majd
átta a játéktechnika finom kidolgozáraglánok, női tavaszi kabátok, e s ő- vízszolgáltató müvüket a szabóhegyi
sában, billentésén, a fortissimók dinarendelkezésükre
ö f> p e n v e k, nagy választék- elektulajdonosoknak
ban kaphatók Zerthofer Keuső ruha jocsájtják. Most már csak azt kívánom, mikáján, és az egyéni megérzés kifejezésében az
igazi
művészlelkületet,
áruházában.
— Ugyanott vegytiszti- hogy ez mielőbb bekövetkezzék, hogy
amely
csak
a
teljes
művészethez
veás, kelmefestés, gallértisztitás a leg- én is befejezhessem a rámszakadt miszzetheti
őt.
Szándékosan
szólok
utoljára
szebb kivitelben.
sziot.

Mohr Jenő zenetanár növendekeinek
évzáró hangversenye

Érettségi és képesítő
=
vizsgálatok.
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László

vendégszerepléséről, mely
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fénypontja volt a hangversenynek. Mendelssohn e-moll hegedűv e r s e n y - é t
adta elő kiforrott művészettel A szerző gyönyörű alkotása életté
vált
az interpretátor előadásában, s
már a mű kezdetén felcsendülő jellegezúttal

is

zetes dailammotivum magával ragadta
a hallgatóságot, s ez az elragadtatás
egy hatalmas tapsra jutott kifejezésre.
A szombathelyi
Szent
Jobb
A zongorakíséretet Budaker Gusztáv szeretnénk egyet-mást elmesélni, amokörmenethez indulók ma vasárnap d. u.
lyan
nem
fontos,
de
érdekes
e
s
e
t
e
k
e
t
:
tanitó látta el.
Ne m régen már irtunk arról, hogy fél 5 órakor gyülekezzenek a Szent
Krt. milyen bonyodalmakat okoztak a „foga- Imre templomban. Akik eddig még nem
dási-fronton" az országgyűlési képviselő- váltották meg vasúti jegyüket (odaválasztás váratlanul fellépő fordulatai vissza 94 fillér), a délután folyamán a
A város két tekintélyes polgára kötött Jézus Szent Szive templom sekrestyéemlített négy év alatt elmondoti fogadást február 17-én a déli órákban. jében megválthatják. Kívánatos, hogy
A Hindy-párti tízszeres pénzt tett Hindy minden résztvevő gyertyát hozzon mapár ezer beszédemben és minden győzelmére, a Kovács-párti bele is ment gával. Gondoskodás történt arról, hogy
egyéb megnyilatkozásomban an- a fogadásba 1 pengő erejéig. A válasz- a kőszegiek a Szent Háromság-téren
nak a férfitípusnak a kíierme tást 5 szótöbbséggel Hindy nyerte. A kapjanak helyet Szombathelyen és hogy
lését sürgettem, amelyet előttem Kovács-párti fogadó persze szó nélkül a fogadtatás után a székesegyházban
kitett Szent J o b b o t is közelről megNagyméitóságod ieprezentál, ki- megfizette az egy pengőt. De jött a tekinthessék. Értesülésünk szerint Kőmeglepetés: a közigazgatási bíróság
nek lelkében es ajkán a prohász- Kovácsnak ítélte oda a mandátumot. A szegről mintegy 800-an vesznek részt
kai elvek ú| izzást nyernek. Kovács-párti boldogan jelentkezett
a szent zarándoklaton, amelyen a szent
Lelkiismereti szükségesség tehá' tízszeres pénzért, a Hindy-párti azonban J o b b kíséretében a díszőrséget Wallner
számomra, hogy önmagamhoz — tekintettel a bonyolult helyzetre — József dr nagyprépost, Horváth Kálmán
egyelőre csak
az elnyert 1 pengőt dr alispán, dr Újváry Ede Szombatkövetkezetes legyek és Nagy- fizette vissza, mondván, hogy ki kell hely város és vitéz dr Nagy Miklós
méitóságod
előtt
tisztelegve várni a dolog végét. Es íme : Kovács Kőszeg város polgármestere adja. A
szerény szolgalataimat őszinte Sándor NEP-párti képviselő lett. A különvonat éjjel háromnegyed 12 órakor
lélekkel felajánljam. Ezt anná „fogadás-szakértők" most ugyancsak jön vissza.
Nagy családi öröm érte a Lendvay
is nyugodtabban teszem, mert törhetik a fejüket, hogy ki nyerte meg
a fogadást ?
családot: Lendvay Endre gyógyszerészt
az az érzésem, hogy felette
felesége fiúgyermekkel ajándékoztameg.
— o—
nehéz idóketélünk, nehezebbeket
A
Lendvay patika várományosa —
Fogadásról lévén szó, el kell mon
mint aminőket eddig fantáziava dánunk még egy fogadási históriát, amely mint hírlik — az apja nevét nyeri el
is csak sejteni lehetett és ma szintén nem olyan egyszerű, mint az majd a keresztségben.
elkülönülve senkt nem nezheti egyszeregy. Ennek az ügynek az előzÚj tornatattár
Seybold Vilmos,
ményei nagyon érdekesen alakultak Seybold Lajos gazdatiszt, volt nagyjószándekú és Istentől küldetésvitéz dr. Nagy Miklós polgármester és
sel bitó okos vezető viaskodását Gyöngyös Endre dr. főjegyző felutaztak bérlő fia sikeresen végezte el a testnevelési főiskolát. A fiatal testnevelési
mostoha viszonyukkal, hanem Budapestre a világkongresszus ünnep- tanár Bonyhádon kezdi meg működését.
segíteni kell a mentő munkában ségeire. Ez alatt az idő alatt mutatta
Gyors írd képesítő
vizsgát
tett
Vagyok
Nagyméltóságodnak be a kőszegi mozi azt a filmhíradót, Budapesten Kőszegi Lenke és ezzel b e amely a Szent István gyalogtúra kőszegi
mély tisztelettel igaz híve.
fejezvén kitűzött gyorsíró tanulmányait,
eseményeivel foglalkozik. Ezen * filmen
középiskolai oktatásra is szerzett államJCovács Sándor látható dr. Gyöngyös főjegyző is, amint oklevelet. — Mint ismeretes ő ís részt
Zsemberi Gyulát, a Turista Szövetség
elnökét kalauzolja az egyik erdei úton. vett az itt három éve apja által renA 10 éves találkozón a következők
gyorsíró
tanfolyamon,
mely
így történt hogy amikor a közönség dezett
jelentek m e g : Bozzay Sándor tanitó
Kálmán
Viktor
szombathelyi
gyorsíróelhagyta a mozit, egy úr igy szólt jó( S o r k i t ó t f a l u D a l l o s Marian bencés- ismerőséhez, akivel éppen szembetalál- tanár vezetése mellett 12 nő tanítványt
tanár ( Z a l a a p á t i D á v i d Miklós dr sesikeresen bevezetett a gyorsírás 120-as
gédjegyző (Kerca\ Gall Endre MAV
sebességű tudásába és akik közül többen
mérnök (Békéscsaba), Harangozó Ferenc
is azóta állásban jól értékesitik azt. —
Vatarnap, junius hó 26-in délután a
árvaházi prefektus (Kőszeg , Kapocsányi
Kőszegi Lenke tovább folytatta tanul„Bálhaz* kuthelyégéhtn a városi
luv> s zen kir . j a z z * különítménye
János hadnagy (Szentendre\ Kelemen
mányait, megszerezte a nagyobb sebeshanRverseryez.
Szulpicz dr főiskolai tanár (Pannonségű gyors- és gépírás, valamint a
halma) l auringer János dr
ügyvéd
szép- és díszirás tanítási oklevelét és
(Budapest), Littván Sándor dr káplán kozott a korzón: láttam Gyöngyös fő- végre most a középiskolára szóló képe(Győrvár), Mészáros József
mérnök jegyzőt a moziban. , L e h e t e t l e n — e r ő s - sítést is
Azonnal meghívást
kapott
(Városlőd), Móritz Lajos dr takarék- ködött a jóbarát, - hiszen a főjegyző egyik budapesti gyorsíróiskoláhozjés műpénztári tisztviselő iSzombathely), Mráz Pesten van, olvastam a Kőszeg és Vi ködését mindjárt meg is kezdte.
László ásványvizgyáros (Békésszentlászó dékében is." — Természetesen a moziLeánykör-vezető
kurzust rendez
Jugoszlávia', Kozmán Alajos
káplán látogató sem hagyta magát és a dolog- Kőszegen június 23-tól június 25-éig
(Kaposvár), Schaffer Gusztáv kereskedő ból fogadás lett. Persze ezek után nehéz az országos leánykörök vezetősége Be(Kőszeg', Schmall József tanitó (Léka), most megoldani a fogaskérdést: Gyön- iratási dij 3 P. Az előadásokat a zárda
Simon Béla mérnök, gyáros (Sopron- gyös főjegyző valóban Budapesten volt, dísztermében tartják.
lövői, Schmidelius Géza dr ügyvéd- de látható volt a moziban is
Iskolai tatátkoaó.
— A kőszegi
jelölt (Szombathely), Stark Jenő mérnök
—o—
zárda tanítónőképzőjében végzett ta(Sopron), Szigeti József plébános (Ivánc)
A bonyodalmas fogadási történetek nítónők július 3-án tartják 10 és 15
Szövényí István tanár (Nyergesújfalu), után hadd következzék egy kis karcolat éves iskolai találkozásukat. A találkoTárcsái Ede gazdatiszt (Dénesfa), Te- arról, hogy a kőszegi aranyifjak sem zóra egybegyűlt növendékek 10 órakor
mesi Béla postatisztviselő (Győr), Unger mennek a szomszédba egy kis lelemé- szentmisét hallgatnak a zárda temploLászló dr postatakarékpénztár! tisztvi- nyességért. A történet hőse a/, ismert mában.
selő (Budapest) és Varga Antal (Sárvár) sokoldalú és baráti körben kedvelt fiatalkőszegi Hotis e hó 24., 25. és
A találkozón nem tudtak megje- ember, aki nemrégiben
átmotorozott 2ti-án tartja ezévi céllövőversenyét
lenni :
Heissenberger O t t ó
káplán Sopronba, ahol a hivatalos ügyek nem 24-én pisztolyversenyek lesznek a Fri(Neusidel am S e e ) , Sághegyi Medárd akadályozták meg abban, hogy kellemes gyes laktanyában, 25-én kispuskaverhitoktató (Celldömölk), gr. Széchenyi ismeretséget is kössön a gyengébb nem senyek a K S E lőterén. — A versenyek
Ferdinánd (Sopronhorpács) és Varga körében. Az új ismerősnek annyira meg- kezdete 24. és 25-én 8 órakor, 26-án
Imre oki. jegyző (Pápóc).
nyerte tetszését, hogy egész fénykép- fél 9 órakor. A versenyen a helyőrség
A feltűnően szépsikerü találkozót sorozatot készített róla még azon mele- tisztjein (katonai tisztviselők) kivül az
Schaffer Gusztáv kereskedő rendezte giben. Mikor aztán itthon előhívta a emléklapos tisztek is indulhatnak. Neképeket, megdöbbenve eszmélt rá, hogy vezni 21-én délig lehet A díjkiosztásra
meg.
a képekről rámosolygó bájos hölgy vonatkozólag (érem- és tiszteletdíjak)
vezetéknevét
annak idején elfelejtette később történik intézkedés. Bővebbet
Pályázat.
A kőszegi társulati
kereskedőtanonc-ískola felügyelöbizott- megkérdezni, jóllehet náluk is ebédelt Kovács Rezső századosnál.
sága az iskolánál lejárt igazgatói és Mégis eleget akarván tenni ígéretének,
Lelkigyakorlatok
hölgyek és taegy előadói állásra, mégpedig magyar hogy a képekből minden bizonnyal küld nítónők részére a zárdában június 29történelem, kereskedelmi földrajz, ker. a soproni kislánynak, meglehetősen kö- től június 3-áig tartanak. A jelentkelevelezés, ker. számtan, könyviteltan rülményes, de szellemes megoldást f j n - zők napi 3 P-t fizetnek az ellátásért.
és áruismeret tárgyainak
tanítására dált ki. A képeket beletette egy borí- — A zárt lelkigyakorlatokat Potyondy
pályázatot hirdet. Heti óraszám: 4 — 4 tékba. Címként ráragasztotta a kislány Imre dr székesfehérvári prelátus-kanoPályázhatnak: okleveles keresk. vagy egyik jólsikerült fmyképét, ráírta ke- nok vezeti.
polg. isk. tanárok, vagy olyan tanítók, resztnevét és természetesen a városnevet
Z f l n f l T O S fehér bor literje
akik a kereskedőtanonc-iskolai oktatói — Egy hét múlva megjött a válasz, 4 6 fillér Sághegyi f ü s z e r k c r e s k c d ö n t l
tanfolyamot elvégezték. A pályázatok amely a leleményesség elismerése mellett
Bormérés. Elsőrendű bura keresk. tanonc-iskola igazgatóságához enyhe szemrehányást is tartalmazott:
gundi bort mér literjét 70 fillérért öar.
(Kőszeg, polg. isk.) nyújtandók be f. ejnye, ejnye hát még a nevemet se
Gaál Gyuláné Király-út 7J. M. alatt.
jegyezte meg . . .
évi június 30-ig.
Igazgatóság.

Csak úgy mellékesen

Kovács Sándor belépett a NEP-be!
Mult vasárnap vált ismeretessé,
hogv Kovács Sándor a kőszegi
kerület országgyűlési képviselője
kilépett a kereszténypártból és belepett a NEP-be. A Nemzeii Egysén
Partba való belepése alkalmából
a következő levelet intézte Imrédy
B la miniszterelnökhöz, a párt
vezéréhez:
Nagyméltóságú

Miniszterei

nök Ú r
Kegyelmes Uram !
Mint a kőszegi kerület új
országgyű'ési képviselője azzal
a kéréssel fordulok Excellenciád
hoz, hogy a vezetése alatt álló
párt tagjai sorába felvétessem.
Azért kérem ezt ExceÜenciádtól,
mirt Nagyméitóságod a part
vezére és mert egyedül é> ki
zarolüg Exceilet ciad személye
irnnti mélységestiszteletem késztet erre a lépésre. Négy évig
alltam az Aciio Catho'ica szolgálatában. Ennek szellemében
akarok do'gozni ho'tomig és az

10 éves
érettségi találkozó
A kőszegi bencés gimnázium 1928ban érettségizett, volt növendékei június 12-én vasárnap tiz éves érettségi
talalkozóra gyűltek össze. A találkozón
szép számmal jelentek meg a volt osztálytársak
Mindössze
négyen nem
tudtak megjelenni az összejövetelen
egyéb elfoglaltságuk miatt.
Délelőtt 10 órakor szentmisén vet
tek részt a bencés templomban. A
szentmisét
Horváth Simon tanár, a
találkozóra egybegyűltek volt osztályfőnöke mondotta. Szentmise után tisztelgő látogatást tettek Saly Arnulf dr
igazgatónal és a tanári kar tagjainál,
majd a gimnázium osztálytermeit kerestek fel, ahonnan 10 év előtt indultak
el a „Ballag már a vén diák . .
hangjai mellett. Innen a temetőbe vonultak, ahol
megkoszorúzták
Nagy
Balázs volt igazgató sírját.
Délben banketten vettek részt a
Balház kistermében. A
társasebéden
megjelentek Saly Arnulf dr igazgató,
a volt tanárok közül pedig Horváth
Simon, Nagy Vencel m. kir. gazdasági
főtanácsos, Korányi Szevér és Tóth
Pelbárt bencés tanár is. Szövényí István tanár mondott emelkedett hangú
pohárköszöntőt, amelyben felelevenítette
az elmúlt diákévek baráti kapcsolatait,
köszöntötte a volt tanárokat és kegyeletes szavakkal emlékezett
meg két
időközben
elhunyt
osztálytársukról:
Serényi Miklós postatisztről és Süle
Jánosról. A bes/édre Saly Arnulf dr
igazgató és Nagy Vencel m. kir. gazdasági lötanácsos válaszoltak.
Kellemes hangulatban
maradtak
együtt a fehérasztal mellett a délutáni
orakig, majd a Szabóhegyre rándultak
fel, ahol régi diákkori emlékeiket felelevenítve töltötték el az időt este 10
0 r a i ?>
amikor újból elváltak a volt
osztálytársak, előbb azonban elhatározták, hogy 5 év múlva találkozóra gyűlnek egybe Kőszegen.
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Kőszeg és Vidéke
A rcálnevelőiintézet
évzáró sportünnepélyét szombaton d. u. 3 órakor
rendezte meg. Az ünnepély műsorán
úszás
tenisz, akadályfutás,
kisöblű
puskalövészet, atlétika, szabadgyakorlatok, szertorna, talajtorna, görgő- és
kerékpáros bemutató gyakorlatok, labdarúgás és kézilabdajáték szerepeltek.
A zenét a szombathelyi katonazenekar
szolgáltatta Deményi Antal karnagy
vezetésével.

A

nKŐ<tegi

Alt.

Temetkezési

Segélyegyesület
— mivel a június
12-ik napjára kitűzött közgyűlésén a
tagok kellő szá rban nem jelentek meg,
ma vasárnap, június 19-én délután 3
órakor az ipartestület közgyűlési termében tartja évi rendes közgyűlését,
melyre az egyesület összes tagjait
meghívják. — Megjegyezzük, hogy a
mai közgyűlés, a megjelent tagok számára tekintet nélkül
határozatképes
lesz.
He írd sok a bencés
gimnáziumB o r t n é r é » . Kitűnő vörös
ban.
A bencés gimnázium igazgatója
Antal
ll'ais
ezúton is közli, hogv az intézet I. os/ bort mér Loras (Lampj
becker
Jena-u.
J.
sz.
alatt
literjét
70
tályába lépő tanulók beírása június
20-án (hétfő) d e . 9 - 1 1 óráig lesz az fillérért.
Szombathelyen
lesz az alszövet
igazgatói irodában. Szükséges okmáSporthírlap írja,
nyok elemi iskolai bizonyítvány, polgári seg székhelyeA
anyakönyvi kivonat és újraoltási bizo- hogy mozgalom indult meg, hogy az
alszövetség
székhelye
Győr helyett
nyítvány.
Szombathely legyen. A tervet azza
A a dl! a mi tanítóképző
intézet
ndokoiják, hogy Szombathely több első
gyakorlóiskolájába
a jövő tanévi be
•sztályú csapat székhelyéhez esik közel,
íratásokat június hó 20. és 21.-én tartmint Győr.
juk meg. Beiratkozni mindkét napon
h f l S f l G H E G Y I Gellért Rizlingdélelőtt 8 órától 12-ig lehet.
be
rát
issza, gondjait elűzi és SágAz igazgatóság.
hegyihez tér vissza. 1 liter 6 2 fillér.

A kat. Nőegylet

kertimulatsága

Anyakönyvi
hírek
az
elmúlA kat. jótékony Nőegylet július hó
hétről.
Születés:
Drescher
József
3-án a Bálház kertjében kertiünnepélyt
Németh Margit: leány, Gamauf József
rendez. Bővebb .'t a falragaszokon.
Drescher Katalin : leánygyermek szüHétfőn megnyílik a strand Az
Szakács József
előkészítő munkálatok befejezésével a letett. H á z a s s á g :
Sc'orődl Irmával, ifj. vitéz Borostyánkői
Betegház-egyesület vezetősége hétfőn
Antal Sümegi Terézzel kötött házasadja át a strandfürdőt a nyilvánosságot. Halálozás : Zartl József 68, és
ságnak.
Sagmeiszter Anna 14 éves korában
A soproni
postaigazgatóság hunyt el.
vezetője
abból a célból, hogy a személyzet méltányos vagy különleges el- Nézze meg ha Szombathelyre jön, mi a
bírálást kívánó kérelmeit, esetleg panaszait közvetlenül előadhassa, minden
hét keddjén 12 14 óra között fogadóitt olcsó és a legújabb fazonú
napot tart. Ezzel az igazgatóság vezeIfj. VARGA (fingimnaziomnál)
tője egyrészt módot kíván adni a szemelyzetnek, hogy ügyes-bajos dolgaikat
Janévzáris
előtte feltárhassák és panaszaikról vagy
kívánságaikról közvetlenül az érdekela katolikus elemi fiúiskolában
tektől értesüljön, másrészt elejét veszi
A róm. kat. fiúiskolában az évzáró
annak, hogy eddig a hét más napjain
vizsgák június hó 8 12-ig zajlottak le,
és bizonytalan időben jelentkezők fogaamelyeken az 1. osztályban
Németh
dásával a hivatali munka zavartalansága Imre zárdaigazgató, a II. és IV. oszkárt szenvedjen.
tályban Saly Arnulf dr gimnáziumi
S Z E K S Z f l R b l piros bor 6 2 igazgató, a 1 I. osztályban Németh
fillér Sághegyi f ü s z e r k c r e s k e d ö r é l
Károly kanonok-igazgató, az V VI.
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Kert utca
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Az 1938. évre előirt
apaállattartási költség járulékról a kivetési lajstrom f. é. június hó 13-tól 28-ig a
városi adóhivatalban közszemlére van
kitéve.

Felhívom a kőszegi háztulajdonosokat, hogy épületeiken lévő kéményeket, melyek az elmúlt tél folyamán
megrongálódtak, mielőbb, de legkésőbb
f. évi szeptember hó l-ig hozassák
tendbe. A mulasztók ellen a városi
építési szabályrendelet 60. §-a értelmében az eljárást meg fogom indítani.

vitéz dr Nagy Miklós

Az 1938 : XIX. tc. az országyyűlési
polgármester.
képvise őválasztásra
vonatkozólag új
törvényt alkotván, e törvénynek végrehajtási utasítása a képviselőválasztásra
jogosultak új összeírását rendelte el.
A lakosság vallomásszolgáltatása alapján
történik a választók
névjegyzékének
összeállítása. A vallomás szolgáltatás
számláló lapok kitöltése utján történik, felvesz: W E Ö R f - S A L A D Á R
gépipari és villamossági vállálat
mely számláló lapokat folyó évi június
19. után fogom kiosztatni az érdekeltek között.
Vallomásszolgáltatásra
köteles minden 19. életévét betöltött T e l j e s j ó k a r b a n levő f é r f I férfi és nő. — Felhívom a háztulajosztályban vitéz dr Nagy Miklós polgár- donosokat (esetleg ezek megbízottjait,
mester elnökölt. Az eredmény minden a házmestereket) hogy az esküt tett
osztályban elsőrendű volt.
összeirókat munkájukban
támogassák e l c a d ó .
Cim a kiadóhivatalban.
Június hó 12-én d. u. 3 órakor és legyenek nekik segítségükre.
tartotta az iskola az
Anyák napját",
évzáró ünnepélyét és tornavizsgáját. Az
Felhívom a saját otthonukkal nem
iskola gyönyörűen feldíszített udvarán rendelkező és 3-nál több 14 éven aluli
Köszönetnyilvánítás.
egybegyűlt vendégek előtt, kik között gyermekkel rendelkező gazdasági munFogadják leghálásabb
köszöott láttuk dr Nagy Miklós polgármestert, kásakat, hogy saját jól felfogott érdenetünket
mindazok,
kik
felejthedr Székely László p. tanácsost, város- kükben folyó hó 20-ig a városháza 19 sz.
tetlen
plébánost és a város több notabilitását szobában jelentkezzenek
s kb. 3 0 0 szülőt, Dormán Kálmán h tMARGIT
oktató lelkes beszédben méltatta a nap
A városban a sertésorbánc betegleányunk ill. testvérünk temetése
jelentőségét. A gyermekek kedves ének- ség szórványosan megállapitatván, elalkalmával fájdalmunkat enyhíteni
számokkal és szavalatokkal hódoltak rendelem a következőket: 1. Fertőzött
igyekeztek, Őt az utolsó útjára
az édesanyáknak és egy nagyhatású udvarokat zár alá helyezem. A lezárt
elkísérték és drága halottunkat oly
szavalókórusban zengték el fogadalmukat udvarokból az ott lévő sertéseket elszép virággal és koszorúkkal elamelyet Rozonits Sándor tanító tanított hajtani, elszállítani és ezen udvarokba
halmozták. Különösen köszönetet
be és vezényelt nagy sikerrel.
más helyről származó sertéseket engemondunk a fehérruhás leányoknak,
Utána Nagy Gyula igazgató szülői dály nélkül beállítani tilos. 2. A beteg
halottvivőknek,a Nemez-és Posztóértekezletet tartott, amelyen szépen fel- sertéseket az egészségesektől, gyanúgyár igazgatójának, a munkavezeépített beszédében megkapóan vázolta saktól el kell különíteni. 3. A fertőzött
tőknek és munkásainak.
azokat a nehézségeket, amelyekkel az ólakba idegenek bemenetele tilos. 4.
Kelemen György és
családja
iskolának a család meg nem értő támo- A lezárt udvarokban herélőknek, miskágatása miatt küzdenie kellett és a nyárra rolóknak, sertéskereskedőknek bemenni
sok értékes pedagógiai tanáccsal szol- tilos. 6. Sertésorbáncban, vagy annak
gált a szülőknek.
gyanújában elhullott sertés a dögtéren
A délután kiemelkedő pontja a megsemmisítendő. 7. Sertésorbáncban
Köszönetnyilvánítás.
tornabemutató volt, amelyen két össze- beteg, vagy annak gyanújában beteg
Mindazoknak, akik hőn szeretett, szép szabadgyakorlattal, sok kedves sertést csak a városi hatóság engedétett testvérünk, bácsink és rokon
játékkal és tréfás számmal szórakoztat- lyével és állatorvos husvizsgáló jelenták a tanulók a vendégeket. A szabad- létében és vizsgálata mellett szabad
Zartl J6/sef
gyakorlatok betanítása és a tornabemu- levágni. Ilyen kényszer vágott sertés
magánzó
tató gördülékeny dirigálása Steininger husa pedig csak állatorvos husvizsgáló
temetésén megjelenni és koszorúk
kedvező eredmenyű vizsgálata
után
Gábor tanító érdeme.
küldésével,
részvétnyilatkozatuk
A bemutató után Nagy Gyula igaz- hozható forgalomba. 8. Felhívom a könyilvánításával
mélységes bánagató kedves beszéd kíséretében osztotta zönséget a fennti rendelkezésekre és
tunkat enyhíteni igyekeztek, ezés arra is, hogy állatainak megbetegeki a pénz- és könyvjutalmakat.
úton mond hálás köszönetet a
A nemesszivü adakozóknak és tan- dését, vagy elhullását a hatóságnak
ügybarátoknak ezúton is őszinte köszö- bejelenteni el ne mulassza, mert ellengyászoló
rokonság.
kező esetben kihágást követ el.
netet mond az iskola igazgatósága.
V *

szerelőt.
Hétfőn nagy
verekedés
zajlott I* a Kampits-féle vendéglőben,
ahol Egyed János és Hangár József
poharazgattak egymással. Mikor már
fejükbe szállt az elfogyasztott italmennyiség, valamin összetűztek. Egyed
János hamarosan tettlegességre változtatta „meggyőző érveit", és egy söröspohárral Hangár József balarcán 14
napon túl gyógyuló súlyos sebet ejtett
A vendéglős erélyes közbelépése után
az elfajult vitatkozás az utcán folytatódott
Egyed János most már kést
vett elő s minden feléje közeledőben
ellenségét látta. így járta meg a verekedés másik
sérü'tje Bencsi Géza
Mávaut szerelő. Mitsem sejtve ballagott az utcán, mikor Egyed rátámadt
és késével lapockán szúrta. A meglepett szerelő észre sem vette hog/
megszúrták, csak a hátbavágást érezte.
Természetes, hogy az ütést nem hagyta
megtorlatlanul, hanem botjával visszavágott, majd nyugodtan hazament s
csak otthon vette észre, hogy megsebesült. Egyed János 8 napon belül
gyógyuló szúrást ejtett a lapockáján
A szerelővel való kaland után Egyed
János még egy nőt is inzultált, majd
mikor rendőr került elő a garázdálkodásra, kimenekült a városból. A
verekedés résztvevői ellen az eljárás
megindult. Egyed János ittaságával vévédekezett: saját bevallása szerint 30
pohár sört fogyasztott el s így teljes
öntudatlanságban követte el a testi
sértéseket.

Értesítem a város közönségét, hogy
Kőszegfalván május hó 10-én megállapított sertésorbánc betegséget június
Antal István dr. államtitkár szom- hó 11-én megszűntté nyilvánítottam és
bathelyi látogatása alkalmával Csupor ezzel az elrendelt óvintézkedések é«
Sándor dr. a szombathelyi Nep elnöke korlátozások is hatályukat vesztik.
a felköszöntök során felvilágosítást kért
Az 1938. évre ujjonnan megállapíaz államtitkártól arra nézve, hogy mi
tott
jövedelem és vagyonadó kivetési
van a köztisztviselők Nep-tisztségével.
Megemlítette, hogy néhány köztisztvi- lajstroma f. évi június 20-tól julius hó
selő az egyesületi tilalomról szóló kor- 4-ig közszemlére van kitéve a városi
mányrendelet alapján visszavonult az adóhivatalban.
aktív közreműkodéstől.
A Verband der Ungarnfreunde
Antal István kijelentette, hogy a
(Wien
I. Schell inggasse 6.) mozgalmat
rendelet csak a hivatalban való jelvényviselést és a hivatalban folytatott pro- indított, mely olyképen teszi lehetővé a
pagandát tiltja és tiltja az olyan egye- magyar ifjúságnak a német nyelv elsasületekben és pártokban való résztvételt, játítását, hogy magyar diákhoz, vagy
amely egyesületek alapszabály nélkül diáklányhoz a megfelelő nernü, vallású
titkosan működnek, vagy amely egye és korú uri családból származó, jól
süle'.ek tagjaiktól esküt vagy fogadal- nevelt és jórnodorú osztrák diákot utal
mat vesznek ki. Annak, hogy közal be nyári vendégül, aki saját költségén
kalmazottak a Nemzeti Egység Párt utazik magyar pajtásához, és akinek
iának tagjai legyenek, hogy a párt főleg az a feladata, hogy magyar
eletében intenziven
résztvegvenek
és kollegáját a német nyelvre megtanítsa.
tisztségeket vállaljanak, nincs semmi Osztrák részről csak teljesen egészséges,
12 éven felüli tanulók jönnek tekintetikaaálya.
be, míg magyar részről vendégszerető
JYCinden vasár- és
ünnepnapon ellátás és bánásmód a feltétel. Aki
c g?nyzenckar hangversenyez í D o r n e r részletes felvilágosítást kíván e kérdésben, forduljon közvetlenül fenti címhez.
Jerenc vendéglős kerthelyiségében.

Viselhet-e tisztséget
Köztisztviselő a NEP-ben?
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Rónai Frigyes könyvnyomdájában, Kőszegen

Vasesztergályos-, géplakatos-, és
villanyszerelöiparra tanoncokat

