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Előf izetési d í jak : he lyben negyedévre P 1 50 

Videkre é s N é m e t o r s z á g b a . P 2 20 
Külföldre egy évre 4 doliár 

Megjelenik minden vasarnap reggel 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő és k iadótula jdonos : R ó n a i F r i g y e s 
K ő s z e g , V á r k ö r 3 9 . T e l e f o n : 2 3 s z á m 

Hirdetések ára milimétersoronkint 8 filter 
S z ö v e g k ö z ö t t i reklámliir s o r a 3 0 fillér 

Nyilttér sora 40 f — Hirdetések előre fizetendők 

Ötvenéves a kőszegi tanoncoktatás 
Ünnepet ül vasárnap Kőszegen 

az iparostanonciskola. 
Nagy-Magyarország bölcs tör-

vényhozói 1884-ben alig pár évvel 
a népoktatási törvény meghozatala 
után — kötelezőleg törvénybe iktat-
ták a tanoncoktatást. 

Mi, az utódok, megcsonkított ha-
zánk szomorú fiai, ma e határkőnél 
bizakodva tekintünk a jövőbe. 

ötven év nem nagy távolság a 
végtelen csillag-világban, de nagy 
idő az emberek és intézmények 
életében. 

Kőszegen a tanoncoktatás mun-
kásai ma inegállanak e határkőnél, 
és visszatekintenek a megtett fárad-
ságos nagy útra hogy hitet, kegyel-
met és erőt merítsenek a jövő szá-
mára. 

A jövőbe vetett hit ma minden 
magyar számára az életet jelenti. Ez 
megedzi izmainkat — tisztánlátóvá 
tesz bennünket és szívünkbe sok-
szorítja a reménységet. 

A hála első gondolata legyen 
azoké, akik Kőszegen a tanoncokta-
tást megalapozták és 50 éven át 
gondozták. Ezért elismeréssel és ke-
gyelettel hajtjuk meg fejünket azon 
névtelen képviselőtestületi tagok előtt 
akik az iskolát létre hozták és 5 0 
éven át gondozták, továbbá azok 
előtt az oktatók előtt, akik félszáza-
don át, becsületes akarással, sok-
szor nehéz akadályokkal is küzdve 
végezték fáradságos munkájukat, 
akik nemcsak tanítottak, hanem ta-
nultak is, mert sokszor nyári szün-
idejüket is feláldozták, hogy tanfo-
lyamokon képezzék ki magukat a 
tanoncoktatás érdekében. E félszá-
zad oktatói közül sokan a sírban 
pihennek, mások kiváltak ez oktatók 
sorából. — Elismerés nekik, mert 
becsülettel teljesítették kötelességüket 

Ez ötven elmúlt esztendő határ-
kövénél megállapíthatjuk, hogy ta-
noncoktatásunknak még ma is kevés 
a súlya, pedig nemzetnevelés szem-
pontjából nagyobb tiszteletet érde-
melne. 

A tanonciskola sajnos még ma 
is más iskolának lekötelezettje, mert 
önálló épülete nincs. Hiányos szer-
vezeti szabályzatát a tanoncoktatás 
munkásai nap-nap után érzik, mert 
az egész tanév folyamán beiratkozó 
és kimaradó tanoncok a jobb kikép-
zést hátráltatják. A tanoncnak iskolai 
hanyagsága kevés befolyással van a 
felszabadulásra és sok lehetősége 
van annak is, hogy a tanoncok iga-
zoltan mulaszthassanak. Ezeknek a 
hiányoknak leküzdése képezi a kö-
vetkező évek legsürgősebb feladatát. 

Ezeknek a bajoknak megállapítása 
után örvendetes beszámolást adha-
tunk a fejlődés eredményéről is 

Nagyot fejlődött iskolánk a ta-
nulóanyag előképzettségében. Tanon-
caink jó hányada polgári és közép-

iskolai vagy az elemi iskola hat 
osztályának végzettségével lép az 
ipari pályára. A tanoncok fegyelme-
zettsége, lelki világa is üdvös vál-
tozáson ment keresztül Hol vannak 
ma a fékezhetetlen, csak a karhata-
lom felügyelete mellett oktatható 
tanoncok. Tanoncaink jó modor, 
engedelmesség és munkaképesség 
teljesítésében nem maradnak más 
iskolák tanulói mögött. 

A tanoncügy iránti érdeklődés 
a nagyközönség körében egyre fo-
kozódik. Ma már olyan körök is 
felfigyelnek a tanoncügyre, melyek 
eddig a tanonciskolák kérdéseivel 
vajmi keveset törődtek. Igen kedve-
zően alakul az iparosságnak az is-
kolánkkal szemben való viszonya. 

A múltban a tanonctartó meste-
rek és az iparostanonciskola érdekét 
összeegyeztetni lehetetlen kísérlet 
volt. Ma már a mesterek között 
egyre nő az iskoláztatok száma. Erős 
a meggyőződésünk, hogy a jövő 
nemzedék iparosmesterei, kik ma 
alaposabb oktatásban részesülnek — 
az iskolánknak megértő támogatói és 
hívei lesznek. 

Erőser. hisszük, hogy ez a nem-
zedék megtalálja az időt ahoz, hogy 
saját magára gondoljon és kiképez-
tetésére megfelelő hajlékot emeljen. 
Most, amikor a város vezetőségének 
legfőbb gondja a város anyagi hely-
zetének egyensúlyban tartása, nem 
gondolhatunk olyan változtatásokra, 
mely a közületek számára megter-
helést jelent. Ezeket a terveket és 
kívánságokat eltesszük jobb időkre. 
Mi azonban, a tanoncoktatás fanati-
kus hívei előre jelezhetjük, hogy 
csendes munkánk során — tanítá-
sunknak elmélyítése és az élettel 
való szoros kapcsolat folytán ehez a 
belső reformot elvégeztük. Vezér-
elvünk lesz továbbra is valláserköl-
csös, hazafias szellemben becsületes 
munkakészségre nevelni ifjúságunkat. 
Lelkünk szeretetet, tiszteletet sugá-
roz tanoncaink felé, hogy tőlük bi-
zalmat és munkaszeretetet nyerjünk 
iskolánk számára. Iskolánkat olyan 
hellyé kívánjuk fejleszteni, hová egész 
életükön át bizalommal fordulhatnak 
tudásért és tanácsért. 

Ez a csendes átalakító munka 
ne.n jelent a köz számára megter-
helést, de mi átérezve munkánk fe-
felősségét, szívesen vállaljuk a kö-
telességteljesitésen túl menő terheket 
is, mert hitünk hazánk sorsának 
jobbrafordultában és iskolánk jövőjé-
ben megrendithetetlen. Ezért bizakodó 
lélekkel indulunk az új félszázad felé, 
hogy a következő nemzedék isko-
lánkról emlékezve mondhassa: az 
elődök mindent megtettek a mag/ar 
ipar és hazájuk feltámadása érde-
kében. 

Kőszeg, 1938. jún. 24. • 
Kutassy János igazgató. 

gyöngyösmenti 
gazdák 

földinsége 
A gyöngyösmenti — legin-

kább: a gyöngyösfaiusi, kőszeg-
patyi, nagycsömötei, tömőid' és 
nemescsói — gazdák földinsé-
géről több izben irtunk már, 
legutóbb herceg Eszterházy Pál 
földvásárlásával kapcsolatban, 
aki az 525 holdnyi benkeházi 
uradalmat vette meg Rotterman 
Dánieltől. A birtokra a gyön-
gyösmenti gazdak is bejelentet-
tek igényüket, a földmivelésügyi 
miniszter azonban jóváhagyta a 
vételt, azon a címen, hogy a 
gazdák által beadott tiltakozás-
nak nincs sehol sem nyoma. 
Ebbe természetesen az érdekelt 
gazdák nem nyugszanak bele, 
hanem minden lehetőt elkövet-
nek, hogy a földet — még h a 
bérlet formájában is — meg-
szerezzék, mert a gazdáknak 
— mint mondják — minden 
talpalaltnyi területre szükségük 
van, tekintve, hogy ennek a 
vidéknek a gazdalkodói majd 
nem kivétel nélkül törpebirto-
kosok es csak abban az esetben 
ludnak nyugodtan szembenézni 
a megélhetés nehézségeivel, ha 
az egy-két hold sajátbirtok mellé 
néhány hold bérletet is szerez-
hetnek, ami pedig a környék 
nagybirtokainak teljes fenntar-
tása mellett nehezen, vagy egy-
általán nem valósítható meg. 

Nem régen több gyöngyös-
menti községben megfordultunk 
es elbeszélgettünk ezekről a 
kérdesekről a gazdákkal. Meg-
állapítottuk, hogy a gazdák 
„földszerzési mozgalma" az 
utóbbi időben sokkal nagyobb 
atányokat öltött, mint amilyen-
ről a közvéleménynek tudomása 
van. A környéken ugyanis több 
olyan nagybirtok fekszik, ame-
lyek akár gondatlan kezeles, 
akár a tulajdonos aliandó távol-
léte, a béi lok évenkénti válta-
kozása stb. okok folytán — a 
telepítést törvény értelmeben is 
megertek arra, hogy felparcel-
lázzak őket,A föld után vágyódó 
gazdák már ezeket a birtokokat 
is belevették számításaikba, úgy 

hogy körülbelül 2 ezer holdra 
tehető annak a földteiületnek a 
nagysága, amelynek a gazdák 
részére való biztOMtása — akár 
parcella, akár bcrlet formajában 
— normális birtokviszonyt idéz-

het elő a Gyöngyös mellékén. 
A gazdákkal folytatott beszél-

getések során arra a meggyőző-
désre jutottunk, hogy a legop-
timistább gazdák sem gondolnak 
arra, hogy ezt a földterületet 
holmi „földosztás" révén kapják 
meg. A földreformról — az 
1920-as tapasztalatok alapján — 
egyébként sincsenek valami j ó 
véleménnyel. — Leginkább azt 

szeretnék, ha az orszagban már 
meglehetősen elterjedt t ö l d -
b c r l ő s z ö v e t k e z e t i alapon 
sikerülne megoldani fóldproblé-
majukat. Ez a megoldási forma 
már azért is szimpatikus a gaz-

dák előtt, mert Imrédy Béla 
miniszterelnök programmbeszé-

dében szintén foglalkozott a 
földbérlőszövetkezeti mozgalom-
mal, mint a magyarországi föld-
kérdés megoldásának egyik ko-
moly lehetőségével ( r a s ) 

Nagyon hiányoznak az egyszeri 
határátlépésre jogosító 

igazolványok 
Mint ismeretes, az Anstuss óta 

a határszélről is csak útlevéllel lehet 
a szomszédos Németországba át-
menni. A rendőrség nem adhat ki 
egyszeri határátlépésre jogosító iga-
zolványokat, ami különösen Kőszeg 
lakosságát érinti mélyen, mert azelőtt 
majdnem mindenki ezzel a praktikus 
utiigazolvánnyal látogatott el az el-
szakított nyugatvidékre. Az elmúlt 
évben például 5268 személy vette 
igénybe az egyszeri határátlépésre 
jogosító igazolványt. 

Most a nyaraló szezon előtt kü-
lönösen fontosnak látszik, hogy az 
alkalmi utigazolványt újra visszaál-
lítsák. Nagyon sok nyaralót vonz 
Kőszegre ugyanis az a tény, hogy 
innen könnyen át lehet látogatni az 
osztrák hegyvidékre. A mult eszten-
dőben 807 nyaraló vette igénybe a 
határszéli igazolványt. 

Szeretnénk, ha ezen pár sorunk 
felhívná az illetékesek figyelmét arra, 
hogy a nyugati határszélen — külö-
nösen Kőszegen, a nyaralóvárosban 
— milyen nagy szükség van az egy-
szeri határátlépésre jogosító igazol-
ványra és lehetőséget találnának arra, 
hogy — a határszéli forgalmat elő-
segítendő — újra lehesen ilyen iga-
zolványokat váltani a rendőrségen. 

Egyes szám ára 12 fillér 

is 

K 

• » * i 

3 V-



Kőszeg és Vidéke 1 9 3 8 június 26 

P o l é m i a 
a Hangya, a kőszegi kereskedelem 

és szállodakérdés körül 
V. dr . Dobó József vá lasza Roth Sándor és Erhardt Józsefnek 

Kevés ii^y marad Kőszegen o'yan 
•okáig k ö z é r d t k l ő d é s középpont jában, 
mint a H.mgya srálló-váüa ko/á>a 
Min i s ;n t re tes a St r ucc-szái !ót a 
H a n g y a vette m e g és át akarta ala-
kítani a modern igényeknek megfe-
lelő hotellé- A vállalkozáshoz azon-
ban ( 0 ezer pengő szubvenciót kért 
a várostól, azonban a városi kép-
viselőtestület a polgármester által 
javasolt 2A 000 pengőt sem szavazta 
meg Ezután persze rögtön felmerült 
a kérdés : helyesen cselekedett-e a 
képviselőtestület, nem e kicsinyes 
indokok vezetlek akkor, amikor ma-
gasabb városfejlesztési szempontokat 
kellett volna figyelembe vennie ' La-
punkban is több cikk t s hozzászólás 
igyekezett ezekre a kérdésekre vi-
lágosságot deríteni. Meg kell azonban 
állapitanunk, hogy a hozzászólókat 
nem a hideg tárgyilagosság vezette 
és így a polémia nem annyira a fon-
tos közügyre reflektorozott, hanem 
a személyi kérdések terére tévelygett. 

Ebben az ügyben kaptunk ujabb 
levelet vitéz dr Dobó Józseftől, aki 
Róth Sándor és Erhardt József hozzá-
szólásaira válaszol. Levelét — az 
egyenlő elbirálás elve alapján — 
egyenlőre minden kommentár nélkül 
ideiktatjuk: 

Igen Tisztelt Szerkesztő Úr 1 

Nb. lapjának f. hó 12-i számában 
közölt levelem, úgy látszik, nagyon 
fején találhatta a szöget, mert a mult 
vasárnapi számban már ketten is be 
ak?rták verni a fejemet. 

Ha Róth úr és társai sérive é r J k 
magukat, úgy nagyon sajnálom, mert 
én őket sérteni nem akartam és tud-
tommal nem is sértettem. Hi«7en ők 
a közgyűlésen fel sem szólaltak én 
ptdig kifejezetten nem a közgyűlési 
határozatot — bár azzal sem értek 
egyet — hanem egyeseknek csak 
a. i a beállítását tettem kifogás tár-
gyává, mintha a Hangya tönkre 
tenné a kőszegi iparosokat és keres-
kedőket. A Hangya tudtommal sem-
mit sem ad c lcsóbban s adókedvez-
ménye ellenére SÍ töri le az árakat. 

Én keszséggel elismerem s el is 
hiszem, hogy Róth urék is éppen 
olyan figyelemmel szolgálják ki vevői-
det s a vásárolt r~ut a városban 
szívesen házhoz is szállítják, de ho^y 
akkor, amikor még csak c^y-ketten 
voltunk a hegyen s legtöbbször csak 
V, — 1 liter tejet, vagy sokszor csak 
a postát kellett felszállítani, ezt Róth 
urek valamennyien megtették volna 
nekü.ik is, kénytelen vagyok kétség-
bevonni, rzt pedig egyenesen taga-
dom, hogy aká-melyikük hajlandó 
lett volna a mi kedvünkért szamarat 
vásárolni és tartani csak azért, hogy 
v .ze"átásunkat egy egész nyárra biz-
tosítsa. 

Megnyugtatom Róth urat és tár-
sait, hogy nem lehet befolyásolni és 
semmiféle reklám céljára beugratni, 
de ők tudják legjobban, hogy a 
Hangyának nincs is szüksége az én 
reklámomra, elég élelmes az ahhoz 
maga is ; kötelességemnek tartottam 
a ónban, ho^y védelmembe vegyem 
a szerintem igaztalan támadás ellen 
azt az intézményt és azt az embert, 
aki annyira előzékeny, figyelmes és 
szolgálatkész velünk szemben. Én 
nem törődöm f .zal , hogy ki kinél 
vásárol s e tekintetben nem is be-
folyásoltam senkit, csak a tényeket 
szögeztem le s ezeket kenytelen va-

gyok ma is teljes egészében fenn-
tartani. 

En c>ak egy irányban 'ejtettem 
ki propagandát : a kőszegi nyaralás 
érdekeben s higyjék el, ezt sem azért, 
hogy a Hangyának nagyobb vevő-
kört biztosítsak. Hogy e tekintetben 
milyen eredményt értem el, arról 
mindenki meggyőződhetik, aki meg-
érdeklődi a bejelentő hivatalban, hogy 
az utóbbi években mennyivel emel-
kedett Kőszegen a szegedi nyaralók 
száma s a szegcdi vasúti orvosok is 
megmondhatják, mióta ajánlják bete-
geiknek a kőszegi magaslati levegőt. 
Ez a magyarázata annak, hogy Er-
hardt úr véleményével szemben is, 
nem tartottam i létekícicnnck és ízlés-
telennek az idegenforgalmi ügykörbe 
való beleszólást. 

Hogy mennyire nem akarom 
lebecsülni, sőt mennyire értékelem 
Róth úr kereskedői tudását és ké-
pességeit, bizonyítja az is, hogy 
éppen Reá, mint Kőszeg egyik leg-
tekintélyesebb kereskedőjére hivat-
koztam, akit tudása, rátermettsége 
stb. nem kell félteni semmiféle kon-
kurrenciától. Higyjék el,nem a Hangya 
rontja le az Urak üzletmenetét, hi-
szen ahol nincs Hangya, vagy nem 
számottevő versenytárs, ott sem 
Eldorádó a kereskedői élet. A baj 
a gazdasági helyzet, no meg amint 
azt cikkíró is megállapította, 
hogy az Urak a helybeli fogyasztás-
nak csak egy kis részére vannak 
utalva, a nagyobb rész „a szomszéd 
város javára gurul". Nem célom 
ennek az okát keresni és megálla-
pítani — mert az igazság sokszor 
fáj — de ez, a gurulást igyekezze-
nek az Urak megállapítani és ma-
guknak megszerezni, akkor nem 
kell tartaniok a Hangya nem éppen 
adómentes, csak nem Kőszegen 
adózó konkurrenciájától. 

Még egyet ! Róth uiék gúnyosan 
említik az olcsó autózást s hogy 
ezzel nem szándékoznak az arra 
jogosultak megélhetését gyengíteni. 
Tudtommal Tóth úr rr elsők közt 
volt, aki Kőszegen bérautó fuva-
rozást rendezett be és így nem igen 
ronthatta a más üzletét, de viszont 
ő volt ?z első, aki felisme, .e az olcsó 
társasutazás jelentőségét s hogy 
/iszont ez milyen vonzóerőt gyakorol 
az idegenek-e és nyaralókra, rzt mi 
idegenek jobban megtudjuk állapítani. 
Erről meggyőződhetnek a M A G Y A R 
T U R I S T A E L E T című lap 11. szá-
mában megjelent „ N y a r a l j u n k Kő 
szegen" című cikkből is, amely Kő-
szeg javára fő propagandaként ép-
pen a Kőszegről lebonyolítható társas 
autó és autóbusz kirándulásokat 
áUitja a turisták elé. 

Ami Erhardt ur válaszát illeti, 
tóle is bocsánatot kérek. Nem is 
lehetett szándékom sérteni, hiszen 
cikkemben szó sem esik Róla, sem 
szállodájáról. Távol áll tőlem, hogy 
üzletét becsméreljem, leszóljam, va^y 
pláne még rontsam is. Isten ments ! 
En készséggel elismerem, hogy szál-
lodáját saját erejéből építette, hogy 
még fürdőszobát is csináltatott, s 
hogy az olt esetleg megszálló elő-
kelő vendégeket is teljes megelége-
désükre szolgálta ki. Csak egy hibát 
követtem el, — de ezért is bocsá-
natot kérek — azt tudniillik, hogy 
nem tartottam Erhardt urat annyira 
naivnak és önmaga iránt annyira el-
fogultnak, hogy ne tudjon különb-

séget tenni az ő jóhirü, tisztességes, 
polgári vendégfogadója és az igazi 
szálloda fogalma kö/ött ; a német 
elnevezés kifejezőbb. a Gasthof és 
a Hotel között. 

Ezzel a magam részéről pontot 
is teszek az egész ügyre, a további 
pour-pirlé i'.'s'yis céltalan. Privátim 
azonban bárkinek rendelkezésére 
állok, s a szükséges felvilágosítást, 
vagy magyarázatot akár szóban, akár 
levélben szívesen megadom. 

Szerkesztő úr szívességét előre 
is hálásan köszöni mindenkor tisztelő 
híve: 

vitéz dr. Dj'úó József. 

A reálliskola 
évzáró kiállítása 

A Hunyadi Mátyás reáliskolai 
nevelőintézet régi hagyományaihoz 
hiven, az idén is megrendezte szo-
kásos évvégi kiállítását, amelynek 
során az idén különösen gazdag és 
komoly értéket jelentő tárlattal lepte 
meg a város érdeklődő közönségét. 
A magasnivójú rajz-festmény-és fény-
képkiállitás messze felülmulta a szo-
kásos iskolai kiállításokat. A kiállí-
táson nemcsak a tanulóifjúság, hanem 
az intézet tiszti és taná-i karának 
nem egy komoly müvésztehetsége 
is szerepelt. 

Első helyen kell megemlékeznünk 
Bényey százados festményeiről, aki-
nek müvei rögtön felkeltették a láto-
gató érdeklődését. Vonzó csendéletei, 
tökéletes portréi minden elismerést 
megérdemelnek. 

Bechlold Jakab igazgató-tanár 
szellemes karrikaturáival szerepelt a 
tárlaton. J ó humorral párosuló szellem-
teli ötíetesége főként az állatok há-
borúja sorozatban remekelt. 

/ aniásdi főhadnagy komoly mű-
vészetre valló pasztellképei nagyot 
emeltek a kiállítás színvonalán. 
Nemes Bcrkovich Brúnó ezredes, 
iskolaparancsnok mint amatőrfény-
képész veit részt a tárlaton. Sikerült 
felvételei az amatőrfényképészet 
magas iskoláját képviselték. 

A tisüiteremben a festményeken 
és rajzokon kívül kiállításra kerültek 
a tiszti és tanári kar szebbnél szebb 
sportdijai is. Bechtold Jakab aligaz-
gató vitte el a pálmát. Az országos-
nevű céllövő, aki a legutóbbi olim-
piászon is sikeresen szerepelt, gazdag 
díjanyagot áliitott ki. Rajta kívül 
még tíenyay százados, Thomay al-
ezredes, Gombos százados, dr Mathia 
Károly főtanár, Sámson kisegítő-
tanár és Lászay őrnagy sportdijai 
kerültek kiállításra. 

A növendeki teremben rendezett 
rajzkiállítás osztályonként mutatta 
be az intézetben folyó rajztanítás 
eredményét. Külön helyet kaptak az 
öná'lóan tervezett rajzok. A felsőbb 
osztályok* müvei" közül már egyre 
gyakrabban mutatkozik meg egy-egy 
rajzban a tehetség. A növendékek 
fényképkiállitása ügyes fotográfusok 
munkájának eredménye. 

A soproni kereskedelmi és 
iparkamara 4t> évi érdemdús szol-
gálat után elismerésének ünnepélyes 
kifejezésével nyugdíjazta dr Taizs 
Károly főlitkárát, elhatározta arcké-
pének megfestését és utódjául a 30 
év óta eredményesen működő dr 
Uli ás Zoltán ügyv. titkárt léptette 
elő, aki tartalmas köszönő beszédé-
ben általános helyeslés közepette 
fejtette ki munkaprogrammját. Tit-
kárrá, dr. Simon Lászlót léptették 
elő, akivel kipróbált munkatársat 
kapott a vezető főtitkár, akit lapunk 
részéről is szívélyesen köszöntünk. 

Évzáróünnepélyek 
Az elmúlt hét folyamán gyakran 

visszatérő jelenségre figyelhetett fel 
a város közönsége: ünnepidruhás 
diákok, boldog szülők tűntek fel, 
hol egyik, hol másik iskola vagy 
inté?.et környékén . . . Az idei tanév 
ünnepélyes aktusára, az évzáróra 
siettek. Valamennyi iskolában már 
a vakáció csendje ütött tanyát, utol-
jára azonban megtöltötte még a 
termeket a tanulok vakációt meg-
előző boldog zsibongása, a bízonylt-
ványvárás fojtott izgalma. 

-4 bencés gimnáziumban az úmapi 
körmenetre való tekintettel az év-
záróünnepélyt mult szombaton este 
tartották meg a szülők és érdeklődők 
nagyszámú részvételével. Saly Arnulf 
dr igazgató búcsúztatta az ifjúságot 
magasszárnyalású beszédben. Az ün-
nepség keretét zene- és énekszámok 
valamint az intézet zászlajának áta-
dása és átvétele töltötte ki. A 
bizonyítványosztás másnap, vasárnap 
délelőtt folyt le. 

Az evang. leányliceum ünnepélyét 
a Hiszekegy vezette be, majd Pré-
sing Zsófia VII. o t. adta elő Kozma: 
A carthagói harangok c. költe-
ményét. Az intézet zenekarának 
ügyes szereplését Józsa Zsófia I. o. 
t. bájos szavalata követte. Az in-
tézet énekkara Kodály-mű előadá-
sával szerepelt. Arató István igazg. 
záróbeszéde és a jutalomkönyvek 
kiosztása fejezte be a felemelő 
ünnepélyt. 

A Hunyadi Mátyás reáliskolai 
nevelőintézet a kormányzó születése 
napján a növendéki önképzőkör ren-
dezésében tartotta a pályadijak ki-
osztásával kapcsolatos évzáró ünnep-
ségét. A növendékek ének- és zene-
kara a Szózat előadásával vezette 
be ünnepélyt, amelyen nagyszámú 
és előkelő közönség gyűlt egybe. 
A növendékek szimfonikus zenekara 
operarészlet pompás előadásával 
öregbítette régi sikereit. Ráskay Pál 
VIII. oszt. növendék az irodalmi 
szakosztály elnöke beszámolt az ön-
képzőkör működéséről, majd a sza-
valóverseny díjnyertes költeményeit 
szavalták el a nyerles növendékek. 
A növendékek szimfonikus zeneka-
rának és énekkarának együttes sze-
replése után dr Mathia Károly főta-
nár számolt be a pályázatok ered-
ményéről, majd kiosztották a dijakat. 
A szimfonikus zenekar szereplése 
fejezte be a tartalmas ünnepséget. 
A 7 évzá'óünnepélyt megelőzőleg 
Űrnapján a növendékek évzáró tánc-
estélyt tartottak, amely igen szép 
közönség és erkölcsi siker jegyében 
pompás hangulatban folyt le. 

A tanítóképző évzáró ünnepélyén 
Tóth Antal dr igazgató intézett szép 
beszédet a vakációra induló diákok-
hoz. Ar énekkar szereplése, szava-
latok, a jutalmak kiosztása tették 
változatossá az ünnepséget. 

A polgári iskolában a szülők 
nagyszámú résztvételével folyt le az 
évzáró ünnepély, amelyen gondosan 
összeállított műsor keretében búcsúz-
tak el a tanulók az iskolai évtől. 
Az ünnepi beszédet Tihamér Gusztáv 
igazgató tartotta. 

i i i Ö C K 
gyümölcsből nyersen kifejtve, veszünk 
kg.-ként l pengős árban 

Kőszegi Fenyomagpergetogyar 
Egy kifogástalan 6 - 3 lencsés 

fényképezőgép 
(6x9 nagyság) pakkfilm-kazettával 
eladó. — Cim a kiadóhivatalban. 
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A valasztoi nevjegyzek 
osszealiilási munkálatai. 
Mint már a mult számunkban 

jelentettük, új országgyűlési képvise-
lőválasztói névjegyzék készül. Az 
előkészületi munkálatok most vannak 
folyamatban. A hét folyamán esküt 
tett számlálóbiztosok jártak lakásról 
lakásra és adták át a ázámlálólapokat 
kitöltés céljából az arra jogosultak-
nak. Minden 19 éves férfi és minden 
19 éves nő tartozik számlálólapot 
kitölteni, aki Kőszegen lakik és aki 
magyar állampolgár. — A számláló-
lapokat a június 19. állapotnak meg-
felelően kell kitölteni. — Azokról 
ic ki kell állítani a számlálólapot, 
akik pillanatnyilag nem tartózkodnak 
Kőszegen. A polgármester ehelyütt 
is felkéri a háztulajdonosokít vagy 
a házgondozókat, hogy győződjenek 
meg arról, hogy házukban minden 

éves férfi és nő kiállítctt-e szám-
lálólapot. — Nyomatékosan felhívjuk 
az érdekelteket, hogy a számláló-
biztosok munkáját mindenben támo-
gassak. — Előfordult e hét folyamán 
is, hogy egyesek kereken megtagadták 
a számlálólapok átvételét is. A ható-
ság ezuton is figyelmezteti a közön-
séget, hogy ne nehezítsék meg a 
számláló biztosok nehéz munkáját, 
mert a törvény értelmében minden-
kinek ki kell töltenie a számlálólapot 
és aki e rendelkezést megtagadja, 
meg lesz büntetve. — Akinek nehéz-
ségei vannak a számlá'ólapok kitöl-
tésénél, annak készséggel rendelke-
zésére állanak a számlálóbiztosok. 
Politikai éretlenségünkről teszünk 
tanúságot, ha nem vétetjük fel ma-
gunkat a választói névjegyzékbe és 
ha megnehezítjük az összeírok nehéz 
munkáját. A jövő választás már ezen 
névjegyzék alapján történik és titkos 
lesz, amikor mindenki szabadon és 
minden befolyástól függetlenül gya-
korolhatja szavazati jogát, ami első-
rendű állampolgári jogunk, de kö-
telességünk is. 

Miért nem volt „rádioközvetítes" 
a 

A legutóbbi futba'lmérkőzésen a 
K S E vezetősége érdekes újítást ve-
zetett be : az egyik kőszegi rádió 
kereskedővel megállapodott, hogy a 
futballmérkőzés után közvetítse a 
közönségnek a svájci—magyar mér-
kőzést, hogy ne kelljen a futball-
közönségnek a kőszegi mérkőzés 
után hazaszaladnia, hanem mindjárt 
a sportpályán hallgathassa meg a 
nemzetközi mérkőzés lefolyását. A 
közvetítés azonban elmaradt. Azóta 
szerkesztőségünknél számosan érdek-
lődtek, hogy a K S E vezetősége miért 
nem tartotta be igéretét a közvetí-
tésre vonatkozólag ezért kérdést in-
téztünk ebben az ügyben K ő h a l m i 
Mártonhoz, a K S E elnökéhez, aki 
következőket mondotta: 

— A közvetítés azért maradt el, 
mert a rendőrség nem engedélyezte, 
azon a címen, hogy a sportegyesület 
nem kért erre külön engedélyt. Per-
sze senki sem gondolt a vezetőség 
körében arra, hogy egy ilyen nyil-
vános rádiózásra külön engedély 
szükséges, mikor a futballmérkőzésre 
úgy is kértünk rendőrségi engedélyt, 
azután meg az egész dolog zárt 
helyen történik. De hát ami rend az 
rend, ez ellen nem lehet semmit 
sem tenni. Különösnek mindössze 
csak azt találja a sportegyesület ve-
zetősége, hogy a rendőrség csak az 
utolsó pillanatban tiltotta le a közve-
títést, annak ellenére, hogy ezt az 
újítást a K S E vezetősége az újság-
ban meghirdette és hatalmas betűk-
kel az aszfalton kimeszeltette. 

Czeke Gusztávné meghalt 
Nagy veszteség érte a Czeke-

családot: szentgyörgyi Czeke Gusztáv 
kormányfőtanácsos, gyáros felesége, 
bauszerni Bauszern Lujza életének 
72. évében hosszú szenvedés után 
hétfőn este visszaadta lelkét Terem-
tőjének. 

Az elhunytban ifjú Czeke Gusztáv, 
gyáros, d ; °asteiner Istvánná, koltai 
Vidos Gézáné bikkszegi Gotthárd 
Dezsőné édesanyjukat, bauszerni 
Bauszern Guidó, bauszerni Bauszern 
Walter, bauszerni Bauszern János és 
bauszerni Bauszern Ármin testvérüket, 
Pasteiner István dr, koltai Vidos Géza 
és bikkszegi Gotthárd Dezső gyáros 
anyósukat gyászolják. 

A megboldogult temetése szerdán 
délután ment végbe, olyan hatalmas 
embertömeg résztvételével, amilyenre 
ritkán van példa Kőszegen. A Czeke-
gyár közel 300 főnyi munkása teljes 
számban kivonult, a többi kőszegi 
gyárak munkássága pedig népes kül-
döttséggel képviseltette magát. Meg-
jelent a végtisztességen a hozzátar-
tozókon és nagykiterjedésű rokon-
ságon kívül, a város társadalmának 
minden vezető embere, elükön vitéz 
Nagy Miklós dr polgármesterrel. A 
temetési szertartást Weisz Vilmos 
evangélikus lelkész végezte, aki 
magasszárnyalású beszédben búcsúz-
tatta el az elhunytat. A gyászszer-
tartás alatt az evangélikus egyházi 
enekkar énekelt. 

Som/ó Jenő jubileuma. Somló 
Jenő, a bencés gimnázium népszerű 
rajztanára most ünnepelte baráti 
körben tanári működésének 25 esz-
tendős jubileumát. A kitűnő rajzta-
nárt, aki mint festőművész is nevet 
szerzett magának, számosan üdvö-
zölték jubileuma alkalmából. 

Doktorrá avatás. Visnyey László 
postaforgalmi gyakornokot —Visnyey 
János nyugalmazott körjegyző 
fiát — 1938. évi június hó 25-én 
szombaton a pécsi Erzsébet tudomány-
egyetemen a jogtudományok dokto-
rává avatták. 

Szórják Etus, aki most végezte 
a testnevelési főiokola 111. évfolyamát, 
ezidei női kolokagathia-verseny győz-
tese lett, mert a női hallgatók közül 
a szellemi, a torna, az atlétika és 
egyéb sportteljesítmények legtöbb 
pontozatát nyerte el. 

I'jmise. Kóczán Tibor székes-
fehérvári újmisés pap, Kóczán József 
főbíró fia, július 3-án d.e. 10 órakor 
mutatja be első szentmise-aidozatát 
a Jézus Szive-templomban. Kézveze-
tője rokona, Kóczán Boldizsár gyön-
gyösszőlősi plébános lesz, szónoka 
pedig Székely László dr. plébános. 

Rádióelőadást tai t „Kőszeg 
a nyaraló és üdülő város"-ról Jamb-
rits Lajos nyugalmazott polgármester 
július hó 19-én, délután 5 órakor 
Budapest 1. hullámhosszon. 

Uj polgáriskolai tanárnő. Szov-
ják Lenks, Szovják Hugó dr. ügyvéd 
leánya Szegeden a biológiai szakból 
polgáriskolai oklevelet nyert. 

A Saentyobb szombathelyi 
ünnepségére Kőszegről mintegy ez-
ren utaztak le, Székely László dr. 
plébános vezetésével. A kőszegiek 
csoportja testületileg vett részt a kör-
meneten, kezükben égő gyertyákkal. 
Vitéz Nagy Miklós dr. polgármester 
a Szent jobb oldalán ment a kör-
menetben, Horváth Kálmán dr. alispán 
alispán társaságában. A Szent Jobb 
szombathelyi ünnepségén ötvenezer 
ember vett részt. 

ha S f lGHEGYI Gellért Rizling-
borát issza, gondjait elűzi és Ság-
htgyihez tér vissza. I liter 62 f. 

Egy hónapi szabadságra megy 
a postafőnök. Jaross litván posta-
főfelügyelő, a kőszegi postahivatal 
vezetője, júl ius 2-ától 31-éig veszi 
ki nyári szabadságát. Távolléte alatt 
Magos Győző dr postasegédtitkár 
helyettesíti. 

Ma vau a Jézus Szive-temp-
lom búcsúja. Reggel 8 órakor szent 
mise lesz német énekkel és szent-
beszéddel, 9 órakor nagymise : evan-
gélium után a magyar szentbeszédet 
Gáspár János amerikai lelkész, volt 
kőszegi káplán mondja ; mise után 
szentséges körmenet indul. 11 órakor 
lesz a harmadik szentmise. Az ünnep 
nyolcada alatt, július l - ig bezárólag 
minden este 7 órakor szentséges 
litánia lesz. 

Közigazgatási gyahomoknak 
nevezte ki a vármegye alispánja 
Szetdahelyi Imre dr ügyvédjelöltet 
és a kőszegi főszolgabiróságra osz-
totta be szolgálattételre. Szerdahelyi 
dr, aki Szerdahelyi Ödön nyugal-
mazott körjegyző, városi tisztviselő 
fia, már el is foglalta hivatalát a 
főszo Iga bíróságon. 

A bencéstemplom út napi kör-
menetét a hagyományokhoz híven 
az idén is mult vasárnap tartották 
meg. A körmeneten a hatóságok, 
intézmények vezetői, az egyesületek 
küldöttségei, a diákság és a hivek 
hatalmas tömege vettek részt. 

Halálozás. Hosszas betegeske-
dés után mult héten meghalt a szom-
bathelyi közkórházban özvegy Szer-
dahelyi Károlyné született Fűzik 
Margit, kinek holttestét Kőszegre 
szállították és itt temették el a csa-
ládi sírboltban, ahol férje Szerdahelyi 
Károly, a kőszegi járásbíróság volt 
elnöke is örök álmát alussza. 

Halálozás. Weinrich Vilmos ny. 
tiszthelyettes 69 éves korában elhunyt. 
Halálát, amely a városban nagyszámú 
ismerősei körében őszinte részvétet 
keltett, felesége es leánya, Várkonyi 
Jt-nő malomellenőr felesége gyászol-
ják. Nagy részvét mellett helyezték 
örök nyugalomra. 

Vités Imrédy Béla minis'ter-
elnök mai debreceni útja előtt, a 
vele utazó nyolcvan országgyűlési 
képviselő társaságában, reggel 6 
órakor a Szent István bazilikában 
misét hallgat, amelyet Kovács Sándor 
püspöki tanácsos, a kőszegi kerület 
országgyűlési képviselője tart. Kovács 
Sándor szintén elkíséri a miniszter-
elnököt Debrecenbe. 

Nyilas-gyűlés lesz ma délelőtt 
fél 11 órakor a Bálház kerthelyisé-
gében: a Magyar Nemzeti Szocialista 
Párt Hungarista Mozgalom tart zászló-
bontó gyűlést. Felszólalnak: vitéz 
Málnási Ödön,Timár András,Kerekes 
Béla dr és Bihai váry Gusztáv. Rossz 
idő esetén a Bálház nagytermében 
lesz a gyűlés. 

A kat. jótékony nőegylet jú-
lius hó 3-án a Bálházban keiti ün-
nepélyt rendez. Kezdete délután 4 
órakor és tart reggel 4 óráig. Rossz 
idő esetén a termekben lesz meg-
tartva. Belépődíj IP , családjegy 2 P, 
diákjegy 50 fillér. Nagy szerencse-
bazár, gyermekbazár, cukrászda, 
magyar gyermektánc. Cigány és vá-
rosi jazz-zenekar. A tiszta nyereséget 
szegény iskolás gyermekek felruhá-
zására fordítjuk. Tekintettel a nemes 
célra, szeretettel kérjük számos meg-
jelenését. Adományokat a cukrászda 
és a bazár részére a Bálház, dr. Ko-
vács Istvánné és Pusch Károlyné fo-
gad el köszönettel. 

Anyakönyvi hirek az elmúlt 
hétről. Születés: Auer István —Bal-
dauf Mária: fiúgyermek született. 
H á z a s s á g : Gombás Antal Vilányi 
Máriával kötött házasságot. Halálo-
zás : Weinrich Vilmos 69 éves korá-
ban hunyt el. 
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kellemes szórakozást talál a 

Bálház 
• k e r t h e l y i s é g ében , 

ahol a városi zenekar jazz-
különítmenye hangversenyez. 

Amerikai vendég a plébánián. 
örvendetes meglepetést szerzett 
Gáspár János volt kőszegi káplán, 
1929 óta amerikai plébános régi 
kőszegi barátainak. Vasárnap Kő-
szegre érkezett pompás Studebakker 
autóján és meglátogatta régi isme-
rőseit, elsősorban Kincs István pre-
látust. Látogatást tett a plébánián is, 
ahol éppen ebéden találta együtt 
paptársait, s többeket azok közül, 
akik még szeretettel emlékeztek a 
népszerű lelkipásztoira, akin az el-
röppent kilenc év nem sokat változ-
tatott. Ma a Jézus Szive-búcsú al-
kalmával Gáspár János tartja a magyar 
ünnepi szentbeszédet. 

Zári lelkigyakorlatok akadé-
mikusok és tanítók részére. A 
kőszegi missziós szemináriumban jú-
nius 27-től július l-ig akadémikusok 
és július 4—8-ig tanítók részére 
lesznek záu lelkigyakorlatok. A lel-
kigyakorlatok az elsőnek jelzett napon 
este 8 órakor kezdődnek és az utol-
sónak jelzett napon reggel végződnek. 
A részvételi szándékot egyszerű le-
velezőlaponlehet bejelenteni a missziós 
szeminárium házfőnökségénél, Kőszeg. 

A kőszegi Betegház Egyesü-
let április 12-iki közgyűlésén elfo-
gadta a kőszegi Hitelszövetkezettel 
megkötött azon megállapodást, mely 
szerint követelése fejében 45 ezer 
pengővel kiegyezett, amihez még ?? 
Energia r. t. ingóságai is járulnak. 
Mint ismeretes, az ugy felebbezés 
útján felkerült az alispánhoz, aki a 
felebbezés elutasításával jóváhagyta 
a kórházi gyűlés határozatát. A vár-
megye alispánjanak véghatározata 
ellen a belügyminiszterhez felebbcztek, 
de a belügyminiszter is elutasította 
a felebbezéseket és megerősítette a 
megegyezést, de utasította a kórház 
vezetőségét, hogy most már már az 
alapszabály módosításoknak feleljen 
meg. 

Érettségt a bencesgimnázium-
ban. A szóbeli érettségi vizsgálatok 
június hó 23—25-én voltak K ü h n 
S z a n i s z l ó pécsi cisztercita gim-
názium igazgatójának elnöklete alatt 
és Dr. P e t h ő Perepatits I s t v á n 
szombathelyi Faludi Ferenc gimn. ig. 
tanügyi főtanácsos, kormányképviselő 
jelenlétében. Érettségizett 23 tanuló. 
K i t ü n t e t é s s e l érett 2 : Kondor 
István, Németh Károly. J e l e s e n 
érett 7 : Fessler József, Garamvölgyi 
Albert, Halmay Gusztáv, Keresztes 
Pál, Kovács Ferenc, Pulav Endre, 
Szilvás Rudolf. J ó I érett 11 : Bacsa 
Béla, Gerecs István, Hegedűs János, 
Kiss Béla, Kovács Viktor, Marton 
Kálmán, Pallay József, Pontyos Ven-
del, Steffler Sándor, Szmolyán László, 
Tóth Károly. É r e t t 3 : Enyedi Jó-
zsef, Kóczán László, Lakatos György. 
— Görögből Dénes Andor oki. kö-
zépisk. tanár jó eredménnyel tette le 
a kiegészítő v zsgálatot. 

Állami gépjáróművezetőképző 
tanfolyam a m. kir. Technológiai 
és Anyagvizsgáló Intézetben (Buda-
psst, VIII., József-körút 0 ) július 4-én 
este fél 7 órakor nyilik meg. 

Bormérés. Marton Géza, 
Király-út sz alatt a hét elejétől 
bort mér. Literje 70 fillér. 



Tömegesen jelentkeztek a nya-
ralók a kőszegi nyaralásra és re-
mélhetjük, hogy ez évben még a 
tavalyinál is jobb nyaralószezonja 
lesz Kőszegnek. Különösen a ven 
déglői menüárak iránt érdeklődnek 
«»mi elfogadható. A kismenü 1'40, i 
nagymenü 1 6 0 1'80 pengő. A jobb 
szobák iránt is nagyobb érdeklődés 
mutatkozik. 

A közepesnél jobb termés cár-
ható. A földmivelésügyi miniszterhez 
beérkezett jelentések szerint a leg-
utóbbi hivatalos vetésjelentés kiadása 
óta a meleg és az fejlődésnek a nö-
vényzetet is erőteljes esőzésnek in-
dították A gabonaneműek termés-
kilátásai az ország nagy részében 
javu'tak s csak igen kevés helyen 
tapasztalható némi visszaesés. Külö-
nösen szépen fejlődtek a takarmány-
és kapásnövények. Az őszi búza 
terméskilátása javult. Ez idő szerint 
jó közepesen felüli termés remélhető. 
A gyümölcsfák közül a cseresznye, 
meggy, kajszinbarack a legtöbb vár-
megyében gyenge termést fog adni. 
A korai almából és körtéből gyenge 
közepes, a későiekből a legtöbb vár-
megyében jó közepes termés remél-
hető. 

Hithirdetőkprimiciája a misz-
sziós szemináriumban. Hétfőn mu-
tatta be első szentmiséjét magyar 
földön az Isteni Ige Társaságának 
két magyar újmisése, P. Németh 
Lajos S V . D . és P. Schrek Mihály 
S V.D Reggel 7 órakor P. Schrek 
lépett az oltárhoz. Az ő kezéből 
vették a missziósnövendékek és test-
vérek a szentáldozást. 9 órakor P. 
Németh mondott énekes nagymisét, 
melyen a missziósnövendékek ve-
gyeskara énekelt. A nagymise után 
az újmisések primiciaáldást osztottak. 
P. Németh a Társaság délamerikai 
rendtartományába nyert beosztást és 
Chilében fog működni, P. Schrek 
a magyar rendtartományban marad 
és a kőszegi házba nyert beosztást. 

Kaposvári H u d I Z s i g a 
muzsiká l az E l l t e *avébázban . 
Minden szerdán és szombaton 
t á n c . 

A polgári iskola rajz és kézi-
munka kiállítása. Az állami pol-
gári fiúiskola az idén is megrendezte 
szokásos évvégi rajz- és kézimunka-
kiállítását, amely hü és szemléltető 
képet mutatott arról az eredményes 
gyakorlati tanításról, amely a polgári 
iskolában folyik. Az ecsetnyomoktól 
az alakábrázolásig fokozatosan tün-
tette fel a kiállított rajzanyag az 
egyes osztályokban a rajztanítás 
fejlődését. A kézimunkakiállitás gaz-
dag anyaga bővelkedett ügyes és 
sikerült .alkotásokban". Eleven erő-
vel tanúskodott arról, miképen kell 
a gyakorlati, szemléltető tanítás szol-
gálatába állítani a kézimunkát. A ki-
állítás hiven tükrözi vissza azt a ko-
moly és szorgalmas tanítási-munkát, 
amely Tihamér Gusztáv igazgató, a 
gyakorlati pedagógiai nevelés egyik 
leglelkesebb kőszegi úttörőjének irá-
nyítása mellett a kőszegi polgári fiú-
iskolában már évek óta folyik. 

A „Kőszegi ált. Temetkezési 
Seg'lí 'egyesület' két elhalt tag után 
a 210 és 211. számú szelvényekre 
esedékes segélydijak, továbbá a 10 
filléres évidijak beszedésére, 1938. 
július 3-án d.t u. V»2 órakor pénztári 
órát tart. Új tagok Vs4 óra után 
jelenthezhetnek felvételre. 

A Freyberger Sándor cég ki-
váló minőségű összes szappangyárt-
mányai az eddigi áraknál is előnyö-
sebb detail fogyasztási árakon ezen-
túl Kőszegen, Róth Sándor-cég bőr-
kereskedésében szerezhetők be. A 
kitűnő minőségről és a rendkívül 
olcsó árakról meggyőződhet egy 
vásári íssal. 

A Nemzeti Munkaközpont kő 
szegi tábora egyre erősödik. A 
nemzethű munkások közül egyre 
többen kérik felvételüket a szerve-
zetbe, mert belátják, hogy a ma-
gyar munkás szociális helyzetének 
megjavításáért gazdasági téren lehet 
a legeredményesebben küzdeni A 
szervezet is mindent e!követ, hogy 
tagjainak érdekét előmozdíthass!. 
Ezen a téren már szép eredményt 
mutathat fel. Még Kőszegről elkerült 
tagjait is szép sikerrel támogatja, 
példa erre Molnár Sándor volt kő-
szegi tüzőmunkás, akit Fried Gyula 
munkahiányában elbocsátott : a kő-
szegi szervezet ajánló soraira a bu-
dapesti központ egy hét leforgása 
alatt új munkahelyet szerzet neki a 
fővárosban. 

M a y e r J á n o s 

vendég lős 

k e r l h e l y l s é g é b e n 

Horváth József 

c i g á n y z e n e k a r a 

hangversenyez jul. 1-től kezdve. 

A határszéli forgalomban igen 
nagy nehézséget okoz azon körül-
mény, hogy felsőbb pénzügyi utasí-
tásra a márkát nem szabad elfogadni 
a magyar határszéleken. Ezen ren-
delkezés igen súlyosan érinti Kőszeg 
városát, mert hiszen mégis csak volt 
határszéli forgalom és a szomszédos 
németországi községek szükségletei-
ket itt szerezték be és engedélyük 
volt 10 márka behozatalára Úgy 
tudjuk, hogy a hatóság megtette a 
szükséges lépéseket a helyzet meg-
javításra. 

A kőszegi hetipiac igen meg-
élénkült mostanában a cseresznye és 
az eper felhozatallal, amit elég el-
fogadható áron árusítanak termelők. 
Felhívjuk azonban az illetékes hatóság 
figyelmét arra, hogy a serpenyős 
mérlegek tisztántartását ellenőrizze, 
mert igen gyakori, hogy a cseresznye 
mellett krumplit is árusít a termelő 
és a sáros krumpli után cseresznyét 
önt serpenyőjébe, de alapjában véve 
maga a mérleg serpenyője is piszkos 
és rozsdás, ami közegészség ellenes. 

Megalakult a nagycsömötei 
frontharcos csoport A nagycsömö-
tei körjegyzőség frontharcosai Gyön-
gyösfalun tartották alakuló ülésüket, 
amelyen a kőszegi frontharcos fő-
csoport is képviseltette magát. Az 
alakulás ünnepélyes keretek között 
folyt le. Reggel 6 órakor zenés éb-
resztőt tartottak a körjegyzőség köz-
ségeiben, majd a vidéki frontharco-
sok, egyesületek fogadása után tábori 
misén vettek részt. Utána felavatták 
a körjegyzőség frontharcosait, majd 
közös ebédet tartottak a Timár-féle 
vendéglőben. A délutáni ünnepséget 
verseny vezette be, majd a hősi 
szobor megkoszorúzása után műsoros 
ünnepséget tartottak, amelynek ke-
retében szavalatok és háborús énekek 
váltották egymást. A szépsikerü ün-
nepélyt táncmulatság követte. 

A horvátzsidányi búcsú ma 
június 26-án lesz megtartva, melyen 
az idén nagyszámban készülnek meg-
jelenni a kőszegiek is. 

Felöltők, öltönyök, burbury-
raglánok, női tavaszi kabátok, e s ő-
li ö p e ny e k, nagy választékban 
kaphatók Ze rthof ér Rezső ruha 
áruházában. Ugyanott vegytisztí-
tás, kelmefestés, gallértisztitás a leg-
szebb kivitelben. 

A gőzgépkezelők és gőzkazán-
fűtők legközelebbi képesítő vizsgáit 
f.évi julius hó 8-án 9 órai kezdettel 
tartják meg a kir. ker. Iparfelügyelő-
segnél (Sopron, Deák-tér 35. sz.) A 
kellően felszerelt kérvényeket ugyan-
oda kell beadni. 

gobb, mint olcsósági hullám az alábbi számtani muueletj 

1 k o r s ó s ö r J ^ J p á r v i r s l i 

v . 1 l ü e r b o r | t o r m á v a l 

J C ö s t e g e n , a z j R t i d a l g ó b a n m a , v a s á r n a p d é l u t á n 

a f ú v ó s z e n e k a r h a n g v e r s e m j e z . 

Hétvégi hivatali idő c rendőr-
ségen E héten a rendőrségen is 
életbelépett a hétvégi hivatali idő, 
mely szerint szeptember hó végéig 
minden szombaton déli 12 óráig 
lesz csak hivatali munkaidő és hét-
főn reggel 9 órakor kezdődik újból 
a hivatali idő. A rendőri szolgálat 
természeténél fogva szombat déltől, 
hétfőn délelőtt 9 óráig is lesz ügye-
leti szolgálat a rendőrkapitányságon, 
ezidőben azonban csak a halaszt-
hatatlanul sürgős ügyekben intéz-
kednek. Ezúton is figyelmeztetjük a 
közönséget, hogy ez idő alatt útlevél-
ügyeket, határátlépési igazolványokat, 
különböző engedélyeket, bizonyít-
ványokat stb. ne kérjenek, hanem 
ilyen s hasonló ügyekben már pén-
teken legkésőbb szombat d. e. 10 
óráig forduljanak a rendőrséghez, 
hogy ügyeik intézésében fennakadás 
ne történjék. 

Nézze meg ha Szombathelyre jön, mi a 

DIVAT ÚRI ÉS 
itt olcsó és a legújabb fazonú 
Ií]. V A B 6 A (fiúgimaáziaznnál) 

I j tüzoltószerháxat és harang-
tornyot építenek Nagycsömötén. 
Nagycsömöte község legutóbbi elől-
járósági ülésén elhatározták, hogy 
új tüzoltószerházat építenek. A szer-
ház utcai homlokzatára a tűzoltó-
egyesület elkészítteti Szent Flórián 
szobrát is. A szerházban ny«r elhe-
lyezést a csendőrpihenő. Ugyancsak 
itt rendeznek be egy kórtermet is. 
Az ülésen határoztak a düledező 
harangláb újjáépítéséről is. A terv 
szerint modern harangtornyot emeltet 
a község, egyúttal pedig egy új ha-
rang beszerzésének gondolata is fel-
vetődött. A költségeket a lakosság 
áldozatos hozzájárulásával vélik fe-
dezni. — 

S Z E K S Z f l R b l piros bor 62 

fillér Sághegyi füszerkereskedönél 

Hivatalos rovat. 
Hivatkozással a földmivelésügyi 

miniszter 553.734 - 1 9 3 8 . sz. rende-
letére közlöm az érdekéitekkel, hogy 
az osztrák mező és erdőgazdasági 
minisztérium kérődző állatoknak és 
sertéseknek osztrák országba való 
kivitelét Kőszeg szab. kir. megyei 
város egész területéről azonnali ha-
tállyal megtiltotta. A fennálló állat-
egészségügyi megállapodások értel-
mében azonban külön engedély nélkül 
vihetők be : a vészmentes községek-
ből származó vágóállatok azonnali 
levágásra Wien St . marxi vágóhidra, 
Wienerneustadti vágóhidra és a Wien 

St . marxi veszteglő telepre. Nem 
tartoznak a beviteli tilalom alá az 
elkészített hus, a gyárilag mosott 
vagy meszezett gyapjü, az ilyen sző-
rök és sörték, kiolvasztott zsir és 
faggyú, valamint tejtermékek friss 
tej kivételével. Felhivon végül az 
érdekelteket, hogy mindezen fenti 
tárgyú szállítás előtt saját érdekük-
ben a városi m. kir. állatorvosnál 
érdeklődjenek. 

Felhívom mindazokat, akiknek 
részére az új választói névjegyzék 
összeállítása céljából számlálólapot 
(férfiaknak fehér, nőknek kék színű) 
kézbesítettek ki a számlálóbiztosok, 
azt gondosan töltsék ki és a jelent-
kező számlálóbiztosnak adják át. 
Számlálólapot tartozik kitölteni min-
den 19. életévét betöltött férfi és nő. 
A számlálólap kitöltése kötelező, aki 
e rendelkezésemet megszegi, vagy 
kijátssza, vagy hamis adatokat szol-
gáltat be, büntetendő cselekményt 
követ el. Akinek július 7-ig bármely 
oknál fogva nem kézbesíthettek szám-
lálólapot, annak idején jelentkezzék 
a városháza 21. számú szobájában. 

Közlöm a Németországba kiszál-
lított idénymunkások hozzátartozóival, 
hogy a munkások a jelen állapot 
szerint fejenként 300 P-t küldhetnek 
haza hozzátartozóiknak. A pénzt nem 
lehet a nálunk szokásos módon pos-
tára feladni, mert a pénzforgalom 
meg van kötve. A munkások pénzt 
csak pénzintézet útján küldhetnek 
haza. Az eljárás az, hogy a pénz-
intézetnél kérni kell, hogy mint ma-
gyar mezőgazdasági munkás kerese-
tét utalják át hozzátartozói részére a 
német Birodalmi Bank útján a Ma-
gyar Nemzeti Bankhoz. Tehát a 
pénzküldés nem postautalványon, ha-
nem bankátutalással történik, ami 
természetesen hosszadalmasabb. Meg 
kell jegyeznem, hogy a földmivelés-
ügyi miniszter által előlegezett 40 
P-t az első pénzküldemenyből le-
vonják, így a pénzküldés késedelmet 
szenvedhet. 

A földmivelésügyi miniszter hasí-
tott körmű állatoknak és a ragadós 
száj és körömfájás ragályanyagának 
elhurcolására alkalmas tárgyaknak 
(széna, szalma, rongy stb.) Jugo-
szláviába való kivitelét s Jugoszlávián 
való átvitelét megtiltotta. 

Az 1938. évre ujjonnan megál-
lapított jövedelem és vagyonadó ki-
vetési lajstroma f. évi június 20-tól 
ujlius hó 4-ig közszemlére van ki-
téve a városi adóhivatalban. 

vitéz dr Nagy Miklós 
polgármester. 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazoknak, kik szeretett édesanyánk te-

metésén. a lelkiüdvéért mondott szentmisén 
résztvettek, vagy akik fájdalmunkat részvétük-
kel enyhítették, hálás köszönetet mond 

a Szerdahelyi család. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában, Kőszegen 
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