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Előfizetési dijak : helyben negyeuovre P 1 50 
Videkre és N é m e t o r s z á g b a . P 2 20 
Külföldre egy évre 4 dollár 

Megjelenik minden v a s a r n a p r e g g e l 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos R ó n a i F r i g y e s 
K ő s z e g , V á r k ö r 39 . T e l e f o n : 2 3 s z á m 

Hirdetések ára milimétersoronkint 8 fillér 
Szővegközött i reklámhir s o r a 3<J fillér 

Nyilttér sora 40 f — Hirdetések előre fizetendők 

„2lram, vezess, 

mi üövetni foguntí!" 

tB .É . ) A Tiszántúl és a Duna-
Tiszaköze magyarjainak tízezrei 
előtt beszelt Debrecenben Im-
rédy Bcla miniszterelnök. Nagy 
magyar taláikozó voit ez a 
gyűlés, amelyen a debreceniek-
kel együtt mintegy negyven-
ezren jelentek meg, hogy meg-
hallgassák a kormányelnököt, 
aki a legmagyarabb varosban 
számolt be kormánya eddigi 
munkájáról és további terveiről 

Lázár Andor beszelt a minisz-
terelnök előtt s amikor azt 
mondotta: „Uram, vezess, mi 
követni f o g u n k ! ' tomboló éljen-
zés mellett állt fel a negyven-
ezer főnyi tömeg, amely a mi-
niszterelnök hat heti munkája 
során nemcsak megérezte, de 
meg is látta, hogy Imrédy az a 
magyar államférfiú, aki tudja, 
mit akar és akit nemcsak kell, 
de érdemes is követni 

Imrédy miniszterelnök rámu 
tátott beszédében arra, hogy a 
magyar kormányzat vezetőne 
mi.y mérhetetlen feladatok vár-
nak, de e feladatok elvégzéséte 
csak véges eszközökkel rendel-
kezik. Rokonszenves es magatói 
értetődő elismeréssel utalt arra 
a hatalmas munkára, melyet 
elődje végzett, hangsuiyozva, 
Daranyi Kalman bölcs es előre-
látó kormányzásának köszön-
hető a nyugodt légkör kialaku-
lása, mely lehetővé tette a leg-
nehezebb alkotmányjogi problé-
mák sima megoldását is. A 
kozjogi kéidések mellett nem 
hanyagolta el ez a kormányzat 
a nép szempontjait sem. Fel 
sorolta a Daranyi-kormánynak 
a nép érdekeit szolgáló szoci-
ális alkotásait és utalt arra, 
mekkora erőfeszítésbe és áldo-
zatba kerülhetett a tizpengős 
buza árat a mai szintre emelni. 
Megemlékezett a kisgazda-exis-
tenciák megmentésére irányuló 
intézkedésekről, amelyek 'fél 
százezer magyar gazdáról hárí-
tották el az árveres veszélyét ; 
utait az öregségi biztosítás meg-
alkotására, a hitbizományi re-
formra, a telepítési javaslatra, 
amely új alapokra helyezi a 
magyar földbirtokpolitikát. 

Ot nehéz, munkával teljes 

esztendő eredményeit vázolta 
hallgatósága előtt Imrédy Béla 
miniszterelnök és az ő szug 
gesztív szónoki ereje valósággal 
magával ragidía hallgatóságát, 
mikor arról beszélt, hogy mind-
ezek meílett a legelső es leg-
szentebb feladatunk egységes 
szellemű, nagyszerű hadsere-
günknek megadni azt a felsze-
relést, amely méltó hozza és 
amely minden vonatkozasban 
alkalmassá teszi arra, hogy hi-
vatasának megfelelhessen. Ezért 
dolgozik a kormány, mert a 
nemzet biztonsága csak jól fel-
szerelt, |ól kikepzett, egységes 
szellemű hadseregre támaszkod-
h a t ó . 

A h a d s e r e g fejlesztésével 
egyenrangú kérdés a magyar 
falu lelemelése. Szinte távirati 
stílusban sorolta fel itt a kor-
mányelrök a legsürgősebb teen-
dőket. Egészséges, j ó ivóvizet 
kell edni a falunak, megfelelő 
számban orvosokról kell gon-
doskodni es intézményesen kell 
biztosítani a terményértékesítést, 
tarházak, gyűjtóházak építésével 
a közlekedési eszközök megfe-
lelő menetrendjével s tarifájával. 

Elérkezeit itt a kormányelnök 
beszéde egyik legerd-kesebb és 
legnagyobb jelentőségű részé-
h e z : az álprófétakról szólott az 
Alföld magyarságához a kor-
manyelnök. Hangoztatta, hogy 
kormánya gazdag örökséget vett 
át s ez örökséggel könnyű le-
hetett volna a sáfárkodás, ha 
nem támadlak volna a magyar 
népben új próféták és álpróféták. 
Álprófétak, akik lekicsinyeltek 
minden munkát és eredményt, 
álpróféták, naWik magyar fülnek 
nehezen érthető szavakból össze-
eszkábált ködös zürzavarakon 
kívül, vagy néhány fenegyerek 
stílusban megírt röplapon kívül 
vajmi kevéssel ajándékozták 
meg ezt a nemzetei." A Tiszán-
túl keresztény magyar népét, 
amely beleszületett a jobbolda 
liságba, amely az anyatej jel 
szívja magába a nacionalista 
gondolatot és életet, figyelmez 
teti a kormányelnök, hogy vi 
gyázzon a túlzókra, mert azok-
nak n e n a nemzet érdeke, ha 

nem a saját érdekük a fontos. 
Joggal állapíio ta meg Imrédy 

Béla miniszterelnök e gyűlés 
hangulatából kitetszőleg is, hogy 
a köd már osziófélben van. 
Figyelmeztette a közvéleményt 
arra, hogy még mindig működ-
nek a ködfejlesztő gépek es 
ennek csak akkor lesz vége, 
ha mindenki, akinek mondani-
valója van a magyar nép szá-
mára, nem rejtőzik el, hanem 
knll és nyiltan mondja meg 
azt, hogy mit akar Mint ahogy 
nyíltan és határozottan meg-
mondta Imrédy Béla, hogy a 
nemzeti egység kormánya ren-
det és munkát akar. Van, aki 
panaszolja, hogy ő — a minisz-
terelnök, — és baratai megint 
sokat beszélnek. Xos, ezekre a 
beszédekre szükség van. /\z 
igazság szavának fénycsóváival 
kellett világosságot deríteni a 
félhomályban és a sok beszéd 
csak ott lehet hiba, ahol mar 
a cselekvést gatolja. A győri 
program m végrehajtása már 
megindult, a nagy- és kisipar 
a hadsereg számára százmilliós 
rendeléssel dolgozik, 150 km-nyi 
új közút építésére adott ki a 

kormány rendelést, folyik a 
munka a bekötő utak megépí-
tésén és néhány nap múlva, a 
magyar gazdasagi elet le jegyzi 
e hatalmas munkálatok elveg-
zéséhez szükséges első 125 
milliós kölcsönt. 

Erintelte a szesztörvény kér-
dését, amely a magyar gazda-
tarsadalom régi kívánságát vál-
totta valóra, méltatta a Nemzeti 
B t n k reformjának je lentőségét , 
külön kiemelve, hogy a Nemzeti 
Bank tartalékaiból tízmillió pen-
gős alapot létesítenek azzal a 
céllal, hogy abból a kisember, 
a kisgazda, a kisiparos hitel-
ellátását lehetővé tegyék. Meg-
emlékezett az árkormánybiztos 
napról-napra hatékonyabb mű-
ködéséről és beszédét azzal zárta, 
hogy nem szabad ebben az or-
szágban addig megnyugodni, 
am'g egyetlen egy munkáskéz 
is tétlenül hever. 

Debrecenben beszélt a ma-
gyarkormányelnök, de nemcsak 
egy város, egy országrész, ha-
nem az egész ország népe fo-
gadta megnyugodva, lelkesen ezt 
a beszédet, amely eredmények 
és tettek további bejelentése volt. 

Szép ünnepség keretében ünnepelték meg 

a tanonciskola félszázados jubileumát 
A kőszegi tanoncoktatás és ezzel 

együtt a kőszegi iparos tanonciskola 
vasárnap ünnepelte fennállásának fél-
százados jubileumát. A jubileumról 
az iskola vezetősége szép ünnepség 
keretében emlékezett meg, amelyen 
a város közönségének képviseletében 
megjelent Gyöngyös Endre dr. pol-
gármesterhelyettes, részt vettek az 
ünnepélyen kincs István prelátus, 
Székely László dr püspöki tanácsos, 
plébános, kőszegi József nyug. rend-
őrkapitány, kiss Károly, az iparos-
iskola volt igazgatója, valamint a 
kőszegi tanintézetek igazgatói vagy 
képviselői. 

A Concordia dalárda Hiszekegy-
gyei nyitotta meg az ünnepséget. 
Utána Pödör Béla tanítóképzőintézeti 
tanár, ipariskolai kerületi felügyelő, 
feliigyelőbizottsági elnök mondott 
lendületes beszédet az iparostanonc-
oktatás jelentőségéről. Rámutatott 
arra, hogy a mai iparosgeneráció 
már teljesen átérzi az iparos tovább-
képzés fontosságát és csak a mult 
rossz emléke közé tartozik az az 
ellenszenv, amely még nem régen 
az iparostanoncoktatás iránt az iparos-
ság részéről megnyilvánult. Ma már 
nem házi mindenest látnak a tanonc-
ban, akit az iskolábajárással kivon-
nak a munkából, hanem a magyar 
iparostársadalom egyik jövendő tag-
ját, aki kellőképen tudja majd az 

életben kamatoztatni az iparosisko-
lában elsajátitottakat. 

A nagy tetszéssel fogadott be-
széd után kutassy János, az iparos-
tanonciskola jelenlegi igazgatója nagy 
érdeklődés közepette olvasta fel a 

kőszegi tanoncoktatás változatos 
történetét. 

Ezután a megjelent előkelőségek 
és iskolaigazgatók köszöntötték a 
jubiláló tanonciskolát : Gyöngyös 
Endre dr polgármesterhelyettes, a 
város társadalma nevében. Arató 
István tanügyi főtanácsos a leány-
líceum, Tóth Antal dr igazgató a 
tanítóképző, Tihamér Gusztáv igaz-
gató, a polgári iskola, a távollévő 
Saly Arnulf dr bencésigazgató kép-
viseletében Horváth Simon bencés-
tanár a bencésgimnázium, Pavetits 
Ede polgári iskolai tanár, a keres-
kedő-tanonciskola, Kertai János igaz-
gató az evangelikus elemi iskola és 
az evangelikus egyházközség, Nagy 
Gyula igazgató a katolikus elemi 
iskola és a katolikus hitközség, Kő-
szegi József nyug. rendőrkapitány, 
a Kereskedelmi Kör nevében mon-
dott üdvözlő beszédet. Felszólaltak 
még Kincs István pápai prelátus és 
Székely László dr plébános is. 

Az ünnepség a Concordia Himnusza 
után Pödör Béla kerületi felügyelő 
zárószavaival ért véget. 
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Óriási szenzáció! 
Ozletátadás miatt sok 
ezer pár cipő olcsó ki-
árusítása mélyen leszál-
lított árakon július 1-től 
Kőszegen, Főtér 8 szám 

cipőáruházban 

Nöi félcipők 

3-5-7 P-től 

Férfi félcipők 

8-10 12 P-től 

Vászoncipók vegyes 
színekben 

1.50 P-től 

Gyermek félcipók 

2-4-5 P-től 

Női «zandaiet te 
divatcipók 

3-50-5-7 P 
Gumitalpu vászon 

torna és sport cipők 

2.75 P-től 

S i e s s e n szükségletét most 
beszerezni, mert soha ilyen 
rendkívüli olcsó alkalom még 
Kőszegen nem volt. — Több 
pár cipő vásárlása esetén a 
Kőszeg-járásbeliek és szom-
bathelyieknek ú t i k ö l t s é g é t 

oda-vissza megtérítjük. 

Kaja és munkakidllttds. 
A jubileumi ünnepségekkel kap-

csolatosan az iparostanonciskola ve-
írtősége nagyszabású rajz- és munka-
kiállítást rendezett két teremben. A 
kiállított rajz és munkaanyag élénk 
tanúságot tesz arról, hogy a tanonc-
iskolában milyen komoly és eredmé-
nyes munka folyik. Az egyes rajzok, 
amelyek az 1922-es tanmenet szelle-
mében készültek, olyan mutatósan, 
gondosan vannak elkészítve, hogy az 
ember azt hiszi : nem is iparostanon-
cok rajzkiálJitást nézi. 

A munkakiállitáson az egyes ipar-
ágak tanoncai (lakatosok, szabók, 
órások, nőiszabók, asztalosok stb ) 
állították ki a maguk készítette ipar-
tárgyakat. A kiállítás első diját Weö-
rös Aladár lakatosüzemének Raposa 
János nevü tanonca nyerte el egy 
miniatűr esztergapaddal. A második 
dijat Csergő Lajos, Hoffmann Sán-
dor nevű tanonca kapta, aki egy 
6röklámpát készített. 

Külön érdekessége a jubileumi 
kiállításnak az a terem, amely a kő-
szegi iparostanonciskola ősének, a 
rajztanodának egykori (1776 — 1886-
ig) rajzait mutatja be. 

Mit remélhetnek a gyöngyös menti 
gazdák a toldberlö-szövetkezeti 

mozgalomtól ? 
Mult heti számunkban irtunk a 

gyöngyösmenti gazdák földinségéről. 
Megemlítettük, hogy a gazdák nagy 
reménnyel néznek a jcldbérlöszövet-
kezeli mozgulom elé, mert úgy lát-
ják, hogy ennek a mozgalomnak a 
keretében esetleg megvalósulhatnak 
azok az elképzelések, amelyek a 
gyöngyösmenti nagybirtokok rende-
lésével normális birtokviszonyt te-
remihetnek a Gyöngyös-mentén 

A földbérlőszövetkezeti mozgalom, 
amelyet jelenleg az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet irányit már 
eredményes múltra tekinthet vissza, 
azonban még nincs az országban 
annyira — még maga a gondolat 
sem — elterjedve, mint amennyire 
ennek a földkérdés megoldási szem-
pontjából óriási jelentőséggel bíró 
mozgalomnak lennie kellene. Ezen a 
téren fontos munkát végzett az Or-
szágos Széchei.yi Szövetség, akkor, 
amikor május hónapban Budapesten 
megrendezte a földbérlőszövetkezeti 
ankétot, amelyen az ország minden 
része képviselve volt. (A Kőszegi 
Széchenyi Szövetség is képviseltette 
magát I. 

A két napos ankét nyolc pontból 
álló határozati javaslatot fogadott el, 
amely élénken rávilágít arra, hogy 
mit várhat a földinségben szenvedő 
magyar gazdálkodó társadalom — 

a gyöngyösmenti gazdák is — 
a főldbérlőszövetkezeti mozgalomtól. 

A határozati javaslat a következő: 
1. Követeljük, hogy a magyar-

országi földbérleti jog, a nemzet 
biztos fejlődését szem előtt tartva, 
mielőbb törvényesen szabályoztassék. 

2. Ez a törvény mondja ki, hogy 
minden 100 holdnál nagyobb területű 
mezőgazdasági ingatlan, bérbeadása 
esetén, olyan mértékig, mint amilyen 
mértékig azt kise.i berek jogos igénye 
megkívánja, földbérlőszövetkezetek 
útján kisbérletek céljára biztosiitassék 

3. Ha megfelelő kisemberek — 
akár helyben, akár máshol — mint 
igénylők jelentkeznek, a jelenleg is 
bérlet formájában hasznosított 1.000 
holdat meghaladó nagybérletek a 
szükséges mértékben kis bérletekké 
alakitassanak át földbérlőszövetke-
zetek utján 

4. Az idegen állampolgárok tulaj-
donát képező összes mezőgazdasági 
ingatlanok lejáratkor kisbérletekké, 
illetőleg földbérlőszövetkezetekké 
alakitassanak át. 

5. Az elhanyagolt, rosszul művelt 
birtokok, földbérlőszövetkezetek léte-
sítése céljára legyenek az állam által 
igénybevehetők. 

6. Minden legalább 1.000 holdas 
nagyságú bérlos/övetkezetnél okle-
veles g ^ d a , vagy mezegazda intéző 
a lehetőség szerint alkalmaztassék 
és az 1.000 holdat meghaladó nagy-
ságú földbérlőszövetkezetek kereté-
ben, ha csak mód van rá, egy 100 
— 300 holdig terjedő nagyságú kö-
zépbérlet létesíttessék, amely közép-
bérlet csakis oki. gazdának, illetőleg 
hivatásos mezőgazdának adható bér-
be, aki az ósszbér'eten, mint fel-
ügyelő köteles működni 

7. A főldbérlőszövetkezeti moz-
galom országos megszervezése és 
helyes irányítása céljából mielőbb 
Országos Fö'dbérlőszövetkezeti Köz-
pont létesítessék, amelynek előké-
szítése, propagálása és megalapítása 
céljára az ál ami költségvetésben évi 
1,000.000 pengő biztosittassék. 

8. A földbérletek létesítésénél 
feltétlenül a magyar nemzeti szem-
pontok tartandók szem előtt, még 
abban az esetben is, ha helyben 
nem volna megfelelő ilyen igénylő. 

Mosolyog a világ ... 
Virágok Illata terjeng a légben 
Mosolyogva árasztja fényét a núp, 
S a kis ibolya lila köntösében 
Táncra kerekedik, s édesen mulat. 

/i jácint rózsaszín ruhába öltözött, 
Hogy üdvözölje a csodás tavaszt, 
Felébredt álmából a szunnyadó természet 
S a rét sok édes virágot fakaszt. 

Élet száll a kopár mezőbe 
Kizöldül a Jü, nyilik sok virág. 
Emberek az utcán mosolyogva járnak, 
S boldogan sóhajtják, de szép is a világ. 

Fenn a tiszta kéklő égen 
Pár bárányfelhő gomolyog, 
Édesen muzsikál az egész természet 
S a kertben a sok világ összemosolyog. 

Csodállak Téged, oh gyönyörű Tavasz, 
Ki éltetsz sok szép szines virágot, 
És szeretném boldog repeső szívvel, 
Magamhoz ölelni az egész világot. 

MÁRMAROSt JUCI. 

Kánikulás riport 
a kőszegi strandról. 

Elöljáróban elárulhatjuk, hogy 
nem tartozik épen a leghálásabb fel-
adatok közé : épen a kőszegi strand-
ról riportozni, mert hát a riport ve-
lejét legtöbbször egy bizonyos .ér-
dekesség" adja m e g : már pedig a 
nyájas olvasó bizonyára azon a vé-
leményen van: micsoda érdekességek 
történnek a kőszegi strandon. 

Hát lássuk csak . . . 
Már magában az a tény is érde-

kes, hogy egyáltalán megnyilt az idén, 
a jó fürdőzök meglehetősen sokáig 
várakoztak erre a szenzációra. (Zá-
rójelben gyorsan hozzátesszük, ne-
hogy lovagias ügy legyen a dologból : 
a későilpremiernek egyáltalán nem a 
strandfürdő agilis és fiatal vezető-
sége az oka, hanem az a jó kőszegi 
szokás, amely szerint mindig a ká-
nikulábkn kezdik tisztogatni a Gyön-
gyös-medret.) 

Azonban hagyjuk a multat: a 
strand-fürdő megnyilt, él és virágzik. 
Ha a nyájas olvasó kételkedik ebben : 
meghívjuk a strand-délutánra (belé-
pő- díj egészen minimális) — győ-
ződjék meg saját maga a vidám 
kőszegi strand é le t rő l . . . 

Fürdőtríkós pénztáros fogadja az 
érkezőt. De nem ám olyan rközön-
seges" pénztáros: okleveles tanító, 
aki a mai állástalan világban bo-
csánatot kérünk az olvasótól, hogy 
vidám strancibeszámolóba ilyen ko-
moly, bus dolgok is belecsúsznak, 
de hát: millen idők, miilen idők) 
így akarja felszaporitani évközben 
meglehetősen gyéren esett tanító-
gázsiját. 

Már meg is van a jegy. És a jó 
öreg nap széles pofával kacagja meg 
a nyájas olvasó bizonyára habfehér 
testéi. (Ezt csak azért merjük felté-
telezni, mert aki a Kőszeg és Vidé-
két olvassa, az mind komoly ember: 
már pedig a komoly, az igazán ko-
moly emberek nem bolondok, hogy 
lesüttessék magukat). 

Ugy ám: már szemünk is meg-
barátkozott a pajkos napsugarakkal. 
Hunyorgatás nélkül lehet körülnézni: 
kik is azok a merész strandolok. 

Gyerek: az van a legtöbb. Aztán 
meg: fiatalemberek, mind jó szál 
gyerekek és olyan bronzbarnák, hogy 
akármelyik indián-ivadék sápadtarcu-
nak képzelné magát mellettük. Hogy 
mifélék? 

Ugyan-ugyan nyájas olvasó: nem 
érdemes kíváncsiskodni a strandon. 
Mert a vidám riportból hamarosan 
politikai vezércikk lesz, arról, hogy 
— sajnos — manapság a fiatalem-
berek érnek rá legjobban strandolni, 
mert bár gyakorta nyilaznak a ma-
gyar ég alatt (pardon: csak az öreg 
nap nyilazgat a napsugarakkal) egye-
lőre az a divat nálunk, hogy egyes 
idősebb urak, csupa gyengédségből 
több állást is betöltenek, ne hogy 
azok a szegény fiatalemberek vala-
hogy megerőltessék magukat a mun-
kában. A fiatalságnak nap kell, levegő 
(az irodaszobákban nagyon meleg 

van): így aztán a kőszegi strandon 
is — hála a megértő úriembereknek 
— a fiatalemberek vannak túlsúly-
ban . . . 

Hölgyek: persze szintén akadnak, 
csak nem ilyen szép számban. Ugye-
bár a nyájas olvasó is azon a véle-
ményen van, hogy a kőszegi strand-
nak is szint kölcsönöznek a kőszegi 
szép nem képviselőinek szines fürdő-
trikói . . . nézze csak, nézze — ejnye, 
hogy ez e fránya nap miatt már 
megint hunyorgatni kell az embernek 
— a zöldtrikós szőke milyen szép 
lendülettel ugrik a vízbe . . . 

Egyenest vétek az szép leány 
abba a csúnya vizbe, mert bizony az 
öreg Gyöngyös, vén bűnös létére 
még az ilyen strandbemutatóra sem 
akar megtisztulni: lehető legsárgábh 
hullámfodrokkal köszönti a fürdözöt... 

Nem adnak erre semmit a strand 
bronzbarna hölgyei és legényei, fő, 
hogy vége van a medertisztogatás-
nak, van viz : hogy tiszta-e vagy nem, 
az édes keveset számit . . . 

Akad azonban olyan strandoló is, 
aki az ellenzéket képviseli itt a fövé-
nyen. Két srác éppen most cipel egy 
nagy dézsa vizet a kabinjába, mint 
később kiderült azért, mert az illető 
fürdőző, akit nem csábítottak a Gyön-
gyös „hullámai" — kútvizzel ringatta 
magát teljesen abba az illúzióba, 
hogy strandol . , . 

— Reméljük, hogy a nyájas olvasó 
nem ilyen különc . . . — fordulunk 
vendégünk felé, de abban a pillanat-
ban nagyot loccsan a sárga viz és a 
nyájas olvasó már széles tempókkal 
száguld tova. Gyorsan utána ugrunk, 
mert erősen érezzük a fejünkön a 
napsugarak hatását, azt kell hinnünk, 
hogy a többi nyájas olvasó is (akik 
nem látogattak el velük a strandra) 
érezhette ezt a „hatást", amikor végig 
olvasta ezt s trandriportot . . . Tudják 
mit: jöjjenek el Önök is a strandra, 
a Gyöngyös jó hideg vize, még a 
kánikulai uborkaszezon zagyvaságai 
ellen is jó orvosság . . . 

(Dr. Káni Kula . 

Igen nélkülözik • 
az esőt a földek 

Egy hete tart már a nagy meleg: 
a nap változatlan hévvel ontja suga-
rait a tikkadt, esőt szomjazó földekre. 
A felhők azonban elkerülik, csak 
nagyritkán, „donnerwetter" formájá-
ban éri őket az eső. A hirtelen be-
állott forróság meglehetősen nagy 
károkat a gabonatermésben. 

A gabonafélék közül legjobban 
az árpák sinylették meg a száraz-
ságot. Sok helyen elégtek. A rozsok 
elég szépen megküzdöttek a hőség-
gel, a búzáknál több helyütt van 
hirtelen beérés. A csütörtök óta tartó 
enyhe légáramlás csökkentett valamit 
a forróságon s ha földek idejében 
esőhöz jutnának, még sok minden 
helyre jönne. 

A mezők elég szépen állják a 
meleget, bár az eső már ezeken is 
nagyon elkelne. 

A zivatarok közül nem egyik 
jeget is hozott, de szerencsére a 
jégverés csak egészen jelentéktelen 
volt, úgyhogy károkat nem okozott 
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hungarista mozgalom 

zászlóbontó gyűlése 

Vasárnap zajlott le Kőszegen az 
első nyilas-gyűlés : a Hubay Kálmán 
vezetése alatt álló Magyar Nemzeti 
Szocialista Párt Hungarista Mozgalom 
tartotta zászlóbontó gyűlését a Bál-
ház kerthelyiségében nagy számú 
közönség érdeklődése mellett. 

Nyilaskeresztes zászlókkal és jel-
vényekkel feldíszített pódiumról elő-
ször Málnási Ödön tanítóképzőinté-
zeti tanár mondott beszédet. Kijelen-
tette, hogy a hungarista mozgalom 
a hatalom átvételére törekszik, mert 
az olyan mozgalmat, amelynek nem 
ez a célja, nem lehet komolyan venni. 
A hungarizmus nem pártpolitika, ha-
nem koreszme, amely hivatva van, 
hogy életútra vezesse a magyarságot. 
További beszéde során rámutatott 
arra, hogy Magyarországon ma min-
derkinek militaristának kell lennie, 
mert aki ma nem militarista, az haza-
áruló. A katonaanyagot azonban 
nevelni kell és jó megélhetést kell 
biztosítani számára. A hungarista 
mozgalom célkitűzéseiről szólva ki-
jelentette, hogy hatalomrajutás után 
minden ezer holdon felüli nagybirto-
kot kis hit'oizományokká alakítanak 
át, a munkásságon pedig úgy segí-
tenek, hogy a részvénytársasági jog 
megváltoztatásával a részvények 
harminc százalékának jövedelmet a 
munkások számára biztosítják. A 
zsidókérdést nem husz, de száz 
százalékban oldják meg, bár ez a 
kérdés nem tartozik a mozgalom 
főproblémái közé és nem pofonokkal 
oldják meg, hanem egyszerűen meg-
fordítják azt a gazdasági rendszert, 
amelynek következtében másfel 
millió magyarnak ki kellett Ameri-
kába vándorolnia, helyettük pedig 
500 ezer galíciai zsidó szivárgott be. 
Bestéde végén a mai politikai hely-
zetet ismertette és birálta. 

Tinuir András munkás a szoci-
alizmusról beszélt és kifejtette, hogy 
az igazi szocializmust, amely keresz-
tény, krisztusi eredetű, mindig a 
zsidók sikkasztották el. 

Keretes Béla dr. ügyvéd a faji 
kérdésről szólva rámutatott arra, 
hogy a hungarista mozgalom a vér 
helyett a lelki magyarságot teszi a 
magyar faji kérdés tengelyévé és 
egyforma jogokat biztosit a Magyar-
országon élő népcsoportok számára. 

Biharvari Gusztáv főtisztviselő 
éles hangon birálta a mai rendszert, 
úgy. hogy Vastagh Zoltán dr. ren-
dőrkapitány egyizben figyelmeztette 
is. A gyűlés amely mindvégig a leg-
nagyobb rendben folyt le, a Him-
nusz eléneklésével ért véget. 

Bechtold igazgató - tanár 
nyerte a helyőrségi 

céllövőverseny 
minden számát 

Június 24. , 25. és 26-án tartották 
meg a helyőrségi cellövőversenyeket 
a következő eredményekkel : Hadi-
puskában 1. Bechtold 372, 2 Gombos 
323, 3. Schmidt 255. Kispuskában : 
1. Bechtold 951, 2. Gombos 877, 
3. Werner 714 . (nemzetközi táblánk 
Céllövőpisztolyban : 1. Bechtold 447, 
2. Gombos 374 , 3. Werner 294. 
Pentatlon pisztoly : 1. Bechtold 
20/189, 2. Werner 20/175, 3. Gom-
bos 19/173. Hatalakos olimp. gyors-
tüzelő pisztolyban: 1. Bechtold 51, 
2. Schmidt 37, 3. Werner 35 alak-
találat. A helyezettek — és mint 
legtöbb számban indult legjobb ne-
gyedik Vető hdgy. — érem- és 
tiszteletdíj díjazásban részesültek. 

Megkezdődnek 
a n>aratótérzenék. 

A városi fúvószenekar az idén is 
megtartja az utóbbi években nagy 
népszerűségre vergődött térzenéit: 
ezentúl, egészen augusztus végéig 
minden szerdán és szombaton lesznek 
térzenék a főtéren. 

Az idén szintén megvalósítják a 
tavaly kezdeményezett és nagy sikert 
elért „kívánság hangversenyeket" is. 
Kis összeg lefizetése ellenében min-
denki eljátszatja a térzene alkalmá-
val a zenekarral kedvenc zenedarab-
ját A kívánt zenedarabok feljegy-
zését szívességből az Emerícanum és 
a Róth könyvkereskedés vállalta. 

Az első három térzene műsora a 
következő: 

Július 2-án este % 9 órakor az 
alábbi műsorral „nyit" a zenekar: 1. 
Rákóczi induló. 2. Gounod: Zamora 
váltsága, ábránd. 3. Schmidt : A 
tavasz virágai, keringő. 4. K o v á t s : 
Magyar dalegyveleg. 5. Kiiment : 
Nagy indulóegyveleg. 6. Kováts F . : 
Gyöngyös induló. 

A július 6iki térzene műsora: 1. 
Hermann: Kadétok, induló. 2. Ros-
sini : Regina, nyitány. 3. Lehár : 
Arany és ezüst, keringő. 4. Erkel : 
Bordal a „Bánk bán"-ból. 5. Trojan : 
Mazurka. 6. Magyar dalok. 7. 
Kiiment: Dallamcsokor. 8. E r k e l : 
Hunyadi induló. 

A júlillS 9-iki térzene műsora: 1. 
Nykodem : Régi kőszegi lövész in-
duló. 2. Baumann : Milancsse, nyitány. 
3 Tróján : Vadvirágok, keringő. 4. 
Kacsóh : Dalok a ..János vitéz"-ből. 
5. Benatzky: Schönbrunnban, dal. 
6. H a j ó s : Mily nehéz a magyar szó. 
fox. 7. Kiiment: Vígan és kedél je -
stn, egyveleg. 8. Lehár: Gyerünk 
csak ! induló. 

A tanítóképző képe?ítft 
vizsgálatainak eredménye 

A hét elején fejeződtek be a ta-
nítóképzőben a képesítő vizsgálatok, 
amelyek Liber Béla dr. tankerületi 
kir. főigazgató elnöklete mellett 
folytak. A vizsgálatokra 19 tanuló 
jelentkezett. JtiCS oklevelet szerzett 
két növendék: Horváth József és 
Tóth István ; jót t izenkettő: Dombos 
Jenő, Erdélyi Ferenc, Galánfi László, 
Hargitai Ferenc, Jakab Imre, Kocsis 
László, KŐváry István, Malachow-
szky László, Ogonowszky István, 
Parázs Albin, Pathy Gyula, Rózsás 
György ; elégse^eset ö t : Heltay Pál, 
Magó Ferenc, Orbán Lőrincz, Zarka 
Béla és Tihanyi Gyula. Egyházi 
ének- és zeneképesitő vizsgálatot 17 
tanitójelölt tett. 

Ajándékkönyv lapunk olvasói 
részére Képes, 208 oldalas, nagy-
szerű uti könyvecskét bocsát ki ki-
kisebb mennyiségben lapunk olvasói 
részére az ,Olaszországi Uti Ta-
nácsadó" szerkesztősége. A kézi-
könyv tartalmazza: Az olasz városok 
és üdülőhelyek leírását, magyar-olasz 
utiszótárt, vasúti menetrendeket, va-
súti jegyárakat, olaszországi kedvez-
ményeket, olaszországi magyar mű-
emlékek leírását, pengő-líra átszá-
mítási táblázatokat, olasz ételkülön-
legességek leírását, magyar útlevél 
megszerzésének módját, sokszáz egyéb 
fontos cikket és adatot, mely az utas-
nak nélkülözhetetlen. Tartalmazza 
továbbá három kéthetes, ingyenes 
olaszországi utazós megszerzésének 
leírását. A nélkülözhetetlen köny-
vecskét lapunkra való hivatkozással 
20 fillér portó-bélyeg beküldése 
ellenében, díjtalanul megküldi az 
„Olaszországi Uti Tanácsadó" kiadó-
hivatala, Budapest IV., Váci-u. 36 

H Í R E K 
l'ált os ás ok a bencés $ Békásban. 

Kele men Krizosztom bencés főapát 
a szokásos évvégi áthelyezések során 
Kőszegre két új bencés tanárt helye-
zett: Pálos Ferenc és Villányi Ankét 
rendes tanárokat Csernák Szaniszló 
tanár, aki már hosszú idő óta tanít 
Kőszegen, nyugalomba vonul. Új 
állomáshelye Bakonybél lesz. 

Szmolyán Lásalót megerősítet-
ték tanácsnoki állásában. Szmo-
lyán László volt városi pénztárost, 
akit a mult év végén választottak 
meg tanácsnokiak, most megerősí-
tették tanácsnoki állásában, mert 
megválasztása ellen beadott felleb-
bezés tárgytalanná vált. A népszerű 
városi tanácsnokot ezenkívül még 
két olyan kedves meglepetés érte, 
amely méltán töltheti el büszkeséggel 
apai szivét: leánya, Mananne kitűnő 
eredménnyel végezte el Budapesten 
a kereskedelmi szaktanfolyamot, Laci 
fia pedig bene-re maturált a bencés 
gimnáziumban 

Yalent Gusztáv dr. — a városi 
adóhivatal új főnöke. Ismeretes, 
hogy a városi képviselőtestület a mult 
év végén választotta meg a városi 
adóhivatal új főnökét : Valent Gusz-
táv dr. személyében. A választás ellen 
fellebbezéssel éltek. A belügyminisz-
ter azonban most véglegesen jóvá-
hagyta a képviselőtestület döntését, 
úgy hogy Valent dr. július elsejével 
be is lépett a városi tisztviselők so-
rába, mint adóügyi számvevő. Ezzel 
kapcsolatban közöljük, hogy a városi 
adóhivatal eddigi vezetője, Szerda-
helyi Ödön jegyző kilép a város 
szolgálatából, mert a kisgyűlés jóvá-
hagyta a képviselőtestület által szá-
mára megszavazott kegydíjat. Valent 
Gusztáv dr. nem kei-dte meg július 
elsejével hivatali működését, mert 
egyheti szabadságot kapott és csak 
ennek letelte után foglalja el hivatalát. 
Valent dr. legutóbb a letenyei kir. 
adóhivatalnál teljesített szolgálatot, 
mint fogalmazó gyakornok. 

Szabadságon. Szuklicz Géza 
számvevőségi tanácsos, a városi 
számvevőségi hivatal főnöke, egy 
hónapi szabadságát a Heviz-fürdön 
tölti. Távo letében Gratzl Gyula dr 
számtiszt helyettesíti. 

Ezüstlakodalmát ünnepelte e 
hó 28-án Ohr János horvátzsidányi 
vendéglős 2 > é v e s házasságának év-
fordulója alkalmával. 

A yézui Szive templom búcsú-
ját az idén is a hagyományos szo-
káshoz híven ünnepelték meg. Kilenc 
órakor ünnepi nagymise volt, amelyen 
az evangelium után Gáspár János 
amerikai lelkész, volt kőszegi káplán 
tartott szentbeszédet. A mise után 
szentséges körmenet indult, amelyen 
résztvettek a hatóságok, intézmények, 
egyesületek képviselői és küldött-
ségei. A baldachin alatt Czingráber 
Péter bencéstanár vitte a Legmél-
tóságosabbat. 

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

Kinrigmusok a k á n i k u l á r ó l . . , 
Beköszöntött hát a kánikula 
A hűvös szoba is meleg iskátula 
A Ja is hűsöl saját árnyékában 
Izzad a polgár békés hajlékában. 

Gyöngyösnél keres mindenik üdülést 
Bágyadtan hevernek a parton szanaszét, 
Ámde a Gyöngyös is megunja estére 
Elmegy Jagylaltozni este a főtérre. 
Pénteken este is láttam a csodát: 
G y ö ngy öt nek Kleininger fagylaltot 

[nyújtott át 

MRYER JRMOS 
^ ^ vendéglős ~ 

kerthelyiségében 
HORVÁTH JÓZSEF 
cigányzenekara 

h a n g v e r s e n y e z júl. 1-étől. 

Halálozás. Görög István nyu-
galmazott tiszthelyettes 66 éves ko-
rában elhunyt. A hitbúzgó katolikus 
férfi halála, aki tevékeny részt vett 
minden katolikus megmozdulásban, 
városszerte nagy részvétet keltett. 
Temetése a hét elején folyt le. Ha-
lálát két fia, köztük Görög László 
hitoktató gyászolja. 

A kat. jótékony nőegylet ma, 
v a s á r n a p a Bálházban kerti ün-
nepélyt rendez Kezdete délután 4 
órakor és tart reggel 4 óráig. Rossz 
idő esetén a termekben lesz meg-
tartva. Belépődíj IP, családjegy 2 r , 
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, szeietettcl kérjük számos meg-
jelenését. Adományokat a cukrászda 
és a bazár részére a Bálház, dr. Ko-
vács Istvánné és Pusch Károlyné fo-
gad el köszönettel. 

Horváth Anzelm Benedek-rendi 
szerzetes, tanár aki Kőszegen is 
tanított 1934-ben, rendje megbízá-
sából, Bra?iliába ment, missziós szol-
gálatra s most az eucharisztikus kon-
gresszus alkalmából, zarándokcsa-
patot vezetett Budapestre. A kon-
gresszus után — amint Sopronból 
írják — látogatást tett szülőfalu-
jában, Csepregen és ismeretterjesztő 
előadást tartott. Elmondotta, hogy 
Braziliában a magyarok magukszer-
vezte falvakban élnek, Arpádfalván, 
Szent Istvánfalván, Boldogasszony-
fán stb. T ö b b ma még portugál 
nevet viselő telepnek most folyik az 
átkeresztelése magyar névre. Sa") 
Paolóban mintegy 15.000 magyar él 
akik a háború után vándoroltak ki 
Braziliába, nemcsak a csonka hazá-
ból, hanem az elszakított részekről 
is és felekezeti és nemzetiségi kü-
lönbség nélkül valamennyien ma-
gyaroknak vallják magukat és mind-
annyian Nagymagyarország feltá-
madásáért imádkoznak. 

A választói névjegyzék össze-
állításának előkészületi munkálatai be-
fejeződtek. A számlálóbiztosok végig-
jártak minden lakást és kiosztották a 
számláló lapokat és már a legtöbb 
helyen be ís szedték azokat. Sajnos 
azonban éppen a számlálóbiztosok 
jelentéseiből megállapíthatólag sokan 
egyenesen kerékkötői a számlálóbiz-
tosok nehéz munkájának. ígérgetik 
nap-nap után, hogy kitöltik a szám-
lálólapot és nem tesz ennek eleget. 
Egyesek pedig kereken megtagadják 
a számlálólapok kitöltését. Utoljára 
figyelmezteti ezután az érdekelteket 
a polgármester, hogy hétfőn mindenki 
adja le a számlálóbiztos részére a 
kitöltött számlálólapot, mert ellenkező 
esetben a mulasztó ellen eljárás fog 
megindulni. 

Minden vasár-
és ünnepnap 

T U R Ó K A R C S I kitűnő 
c igányzenekara játszik az 

niÍDHL(aÓ-bari 
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Kőszeg és Vidéke 1938 július 

Az Andalgónál táborozó 158 
sz. Árpád cserkészcsapat f hó ^-án 
pénteken este fél 9 órakor tábortüzet 
rendez, amelyre szívesen látja a város 
közönségét. 

A német márka beváltására 
vonatkozó hirdetményre felhívjuk a 
város közönségének figyelmét azzal, 
hogy a június 30-i határidő elmulasz-
tása az érdekeltekre nézve káros 
következményekkel járhat 

Jazz zenekar alakult a városi 
fúvószenekar kebelén belül Sok 
szó, dicséret hangzott már el lapunk 
hasábjain is kőszegi városi fúvós-
zenekar törekvő és eredményes mun-
kájáról, a zenekar érdemes karnagyá-
ról Kováts Ferencről, akinek fárad-
hatatlan agilitása összetartja és 
továbbfejleszti azt a zenekart, amely 
egyik büszkesége a városnak. Most 
egy újabb állomáshoz érkezett fej-
lődésében a városi zenekar: meg-
alakította jazz különítményét. Az új 
együttes mult vasárnap mutatkozott 
be a Bálház kertjében. A fiatal em-
berekből álló jazz-különitmény — 
mint vasárnapi szerepléséből követ-
keztetni lehet — hamarosan Kőszeg 
legkedveltebb zenekarává küzdi fel 
magát. A katolikus nőegylet mai 
kerti mulatságán szintén az új együttes 
szolgáltatja a tánczenét. Csak elis-
meréssel szólhatunk a jazz tagjairól, 
akik fáradságos napi munkájuk mellett 
minden támogatás nélkül saját szor-
galmukból képezték tovább magukat 
és munkájuk eredményeként meg-
alakították Kőszeg első komoly jazz 
zenekarát, amely hisszük, hogy az 
anyaegyesület jó hírnevét és sikereit 
csak öregbíteni fogja. 

Borméré§. Jó vörös bort 
mér Müller Imre Hegyalja-u 34. 

Vigyázz, ha kerékpáros jön! 
Kaptuk a következő sorokat: A vá-
rosi idegenforgalmi iroda által kiadott 
prospektusban meg van irva, hogy 
Kőszeg „nyaraló, üdülő és kiránduló 
város" is, és, hogy rövid sétányokon, 
amilyenek a Rőtivölgv és a Király-
völgy „káprázatos pompában mutat-
kozik be a természef . Igaz, de a 
gyalogosoknak úgy a Királyvölgy 
mindkét oldalán az óriás gesztenye-
faig és a rőti erdőben az Andalgóig, 
sokat alkalmatlankodnak a kerékpá-
rosok. Bár ott a kerékpározás 
rendőrileg tilos, a kerékpárosok 
eszeveszetten száguldanak nemcsak 
egyenként, hanem különösen vasár-
és ünnepnapokon, párosan, egymás 
mellett, sőt rajokban is és a 
gyalogos az elgázolást kockáztatja. 
Fezért ajánlom, hogy az illetékesek 
szerezzenek érvényt a tilalomnak, 
vagy állítsanak fel ott táblákat e 
figyelmeztetéssel : „Vigyázz, ha ke-
rékpáros jön", esetleg: „A gyalogo-
lás itt életveszélyes*. Ennyit meg-
tehetnének polgártársaik kedvéért is. 

Sch. L 
Kaposvár i Hudl Z s i g a 

muzs i ká l az E l l t e kavébazban . 

Minden szerdán és szombaton 

t á n c . 

A „Kőszegi ált. Temetkezési 
Segélyegyesület* két elhalt tag után 
a 210 és 211. számú szelvényekre 
esedékes segélydijak, továbbá a 10 
filléres évidijak beszedésére, 1938. 
július 3-án u. V»2 órakor pénztári 
órát tart. Uj tagok '/i4 óra után 
jelenthezhetnek felvételre. 

Freyberger Sándor cég ki-
váló minőségű összes sz tppangyárt-
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 
vásárlással. 

ARNER 

K A L M A N 

bérautó 
fuvarozó rendelhető telefon 8 í . vagy 
Waisbecker Jenő utca 4. szám alatt. 

Hamis 5 és 2 pengős került 
forgalomba Kőszegen. A kőszegi 
városi pénztárnál hétfőn hamis öt-
pengőssel fizettek. A pénztáros vette 
észre, hogy az ötpengős hamis. 
Alakra és nagyságra teljesen meg-
egyezik az ötpengős érmével, de a 
csengése más volt. A hamis pénzt a 
rendőrségnek adták át. Az egyik 
benzinkút kezelőjét két pengőssel 
csapták be. Csak később vette észre, 
hogy a kissé tompább fényű két-
pengős, amivel az egyik vásárló 
fizetett — hamis. A rendőrség vizs-
gálatot indított annak megállapítására, 
hogyan kerültek forgalomba a hamis 
pénzek. 

Cukorból megmintázta a kő-
szegi rHősi-Kaput" Brader Samu 
polgártársunk Gusztáv fia, szombat-
helyi cukrásztanonc 70 cm-es nagy-
ságban cukorból, élethűen megmin-
tázta a kőszegi „Hősi-Kaput". Ezzel 
a munkával a szombathelyi tanonc-
munka kiállításon első dijat nyerte. 

Bormérés. J ó vörös bort 
mér hétfőtől kezdve Somogyi István 
Jenő főherceg utca Q. sz. alatt. 

Julius '21-től félárú utazási 
kedve meny a Szegedi Szabadtéri 
Játékokra Szeged-.'n már teljes 
üzemmel folynak az európai hirü 
ünnepi játékok előkészületei. Szeged 
gyors tempóban átalakult az ünnepi 
játékok városává, a műhelyekben és 
a tereken folyik a lázas munka, de 
egész Szeged készül a nagy művészi 
eseményekre és az idegenek ezreinek 
fogadására. Minden előkészületet 
megtettek, hogy az idegeneknek ne 
csak monumentális, magasrendű mű-
vészi értékű előadásokat produkál-
janak, de a legjobban helyezz k el 
őket lakásokban és gondoskodjanak 
minden napra megfelelő vonzó és 
érdekes nyári programról. A szállo-
dákon kivül több mint ezer szobát 
ajánlottak fel a Szegedre érkezők 
elhelyezésére. A belföldiek július 
21-től augusztus 15-ig utazhatnak 
50° o-os kedvezménnyel Szegedre, 
— visszautazni lehet Az ember tra-
gédiája első előadása után július 
23-án éjjel 11 órától egészen augusz-
tus 17-ig. A félárú utazáshoz szük-
séges igazolványok megválthatók az 
összes utazási irodákban. A nagy-
arányú utazási kedvezményeken kivül 
a Máv. valamennyi fontosabb vonal-
ról az egyes előadásokra filléres árú 
ünnepi vonatokat indit. 

A június kritikája. Márai Sán-
dor a Színházi Elet új számában ir 
kritikát az elmúlt hónap minden ese-
ményéről. Zágon István a tatatóvárosi 
Szabadtéri előadásról referál, Bethlen 
Margit grófnő a hét színházi ese-
ményeiről számol be, Hatvany Lili, 
Szitnyai Zoltán, Guthy Göske, Török 
Rezső írnak különféle érdekes be-
számolókat. A sok cikk, rovat és 
novellán kivül darabmellékletül a 
„Nem leszek hálátlan" című három-
felvonásos vígjátékot hozzi. A Szín-
házi Elet ára 60 fillér, kapható Róth 
Jenő könyvkereskedésében. 

Nézze meg ha Szombathelyre jön,mi a 

DIVAT (IBI ÉS NŐI KAUP84N 
itt olcsó és a legújabb fazonú 
Ifj. VARGA (fiógimnaziumnál) 

Másfélévi börtönt kapott egy 
tolvaj asszony, özvegy Kapui La-
josné 45 éves kámoni asszony, aki 
már több ízben volt lopásért bün-
tetve, állott minap a törvényszék 
büntetőtanácsa előtt több rendbeli 
üzletszerüleg elkövetett lopás bűn-
tettével vádolva. Kapuiné, aki az 
utóbbi években tisztán lopásból tar-
tottta fenn magát, egy egész csomó 
kisebb lopást követett el. Végig 
lopkodta Szombathelyt, Nagygencset, 
Kámont, Gyöngyösapáti, Gyöngyös-
falut és Kőszeget. Leginkább ba-
romfiakat lopott. Éjszakának idején 
a tyúkólak lakatjait leverte és ellopta 
a benne lévő állatokat. De ezenkívül 
sok más mindent is elemelt, ami 
kezeügyébe esett. Kapuiné a tár-
gyaláson a lopások nagy részét be-
ismerte, volt azonban olyan, amit 
tagadásba vett. A biróság 15 rend-
beli üzletszerüleg elkövetett lopás-
ban mondotta ki bűnösnek és ezért 
másfél esztendei börtönre ítélte. Az 
ítélet jogerős. 

A pécsi Erzsébet tudomány-
egyetemre való felvétel iránti kér-
vények 1938 évi augusztus hó 31 -ig 
nyújtandók be. A kérvények annak 
a karnak tanártestületéhez cimzendők 
amely karra folyamodó a felvételét 
kéri. (Jog-, orvos- és bölcsészettu-
dományi kar : Pécs, Rákóczi-út 80. 
evangelikus hittudományi kar : Sop-
ron). A rendes beiratkozások határ-
ideje szeptember 1 - 1 2 - i g , utólagos 
beiratkozások végső határideje szep-
tember 30. A felvételre, illetve be-
iratkozásra vonatkozólag részletes 
tájékoztatás a Budapesti Közlönyben 
található, továbbá felvilágosítással 
szolgálnak levélben is a dékáni 
hivatalok. 

A gőzgépkezelök és gőzkazá n -
fűtök legközelebbi képesítő vizsgáit 
(.évi julius hó 8-án 9 órai kezdettel 
tartják meg a kir. ker. Iparfelügyelő-
ségnél (Sopron, Deák-tér 35. sz.) A 
kellően felszerelt kérvényeket ugyan-
oda kell beadni. 

Anyakönyvi hirek az elmúlt 
hétről. Születés : Szijj János és Móritz 
Mária : fiúgyermek, Pausz József— 
Süle Teréz: fiúgyermek. Házasság-
kötésre jelentkeztek : Tamás Imre és 
Horváth Anna, Bukowszky Ferenc dr. 
és Füle Margit. Faludi István és 
Waniss Jolán. — Halálozás: Görög 
István 66 éves, Gyergyák Jánosné 
szül. Seper Teréz 68 éves Óvári 
Lajosné szül. Pöltl Teréz 47 éves 
korában hunyt el. 

A KSEfutballcsapata ma Csep-
regre utazik és az ottani együttessel 
játszik barátságos mérkőzést. 

Álla m i gépjá ró m üvezetöképző 
tanfolyam a m. kir. Technológiai 
és Anyagvizsgáló Intézetben (Buda-
pest, VIII., József-körút ( ) ) július 4-én 
este fél 7 órakor nyílik meg. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, akik szeretett 
férjem ill. jó édesapánk, apó-
sunk és rokon 

We in r i c h V i lmos 
ny. reál iskolai f ő m e s t e r 

gyászos elhunyta alkalmával a 
temetésén megjelentek és ko-
szorúk, virágok küldésével, 
részvétnyilatkozatuk nyilvánítá-
sával mélységes bánatunkat 
enyhíteni igyekeztek, különösen 
az intézet tiszti és altiszti ka-
rának, ezúton mond hálás kö-
szönetet 

Kőszeg 1938. június 27. 
özv. ll'einrich VHmosné 

és családja. 

Frontharcosok figyel iebe. F 
hó 6-án, szerdán este '/j9 órakor 

a helybeli f r o n t h a r c o s főcsopor t baj-
társi é r t e k e z l e t e t tart a Bálházban 
a m e l y e n a b a j t á r s a k minél nagyobb 

számbani r é s z v é t e l é t kéri a vezetőség 

Hivatalos rovat. 
Közhírré teszem, hogy a rn. kir. 

kereskedelemügyi miniszter a közép-
osztálybeli ifjaknak a kereskedelmi 
pályák felé való irányítása érdekében 
több külföldi kereskedelmi főiskolán 
ösztöndíjas helyeket rendszeresített, 
amelyekre vonatkozó pályázati hirdet-
mény a „Budapesti Közlöny" 113. 
számában tétetett közzé. 

Felhívom az adózó közönség fi-
gyelmét a beruházási hozzájárulás ki-
vetésére szolgáló bevallások beadá-
sára vonatkozó és kifüggesztett fel-
hívásra. 

Közhírré teszem, hogy a magyar-
német határsáv magyar területén 
lakó és iparigazolvánnyal biró egyé-
nek a birtokukban levő, a normális 
határszéli üzletforgalomban szerzett 
ezüst és egy márkás érméket f. évi 
július hó 10-éig a szombathelyi ta-
karékpénztár kőszegi fiókjában be-
válthatják; a s ükséges hatósági 
igazolvány a polgármesteri hivatalban 
váltható. 

vitéz dr Nagy Miklós 
polgármester. 

2 7 8 - 1 9 3 8 Fk. s t 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Szegő Tihor szombathe'yi ügy-

véd alial képviselt Vászon és kelengye-
vállalat r. t. lakós javára 214 P '.Of töke 
és több követelés es járulékai erejéig a 
kőszegi kir. járásbíróság 1934 évi 1781. 
sz végzésével elrendelt kielégítési vég-
rehajtás folvtán végrehajtást szenvedőtől 
1958 évi március hó 18-an lefoglalt 1684 
P-re becsült ingóságokra kőszegi kir. 
járásbíróság Pk. 333/1938 sz. végzésével 
az árverés elrendeltetvén, továbbá a 
foglalási jkönyvből ki nem tünő más 
foglaltatők javara is, az árveres meg-
tartását elrendelem, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igénykereset 
folyamatban nincs, - végrehajtást szen-
vedő lakásán, üzletében: Kőszeg város-
ban leendő megtartására határidőül 

1938 évi július hó 5. napjának 
délelőtt 10 ó r á j a 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt 
bútorok s egyeb ingóságokat a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom 
adni. 

Kőszeg, 1938 jún hó 17. napján. 

Z a r á n d y Nándor kir. bir. végrehajtó 

Egy szoba, konyhás lakás 
j ú l i us 15-én k i a d ó . 

Bővebbet Király-út 89. sz. 

Egy kifogástalan 6 3 lencsés 
fényképezőgép 

(6x9 nagyság) pakkfilm-kazettával 
eladó. — Cim a kiadóhivatalban. 

Belvárosi h á z 
4 szobás, házmesterlakás, alá-
pincézve, szabadkézből e l a d ó . 
Megbízott Karenits Antónia, 
Árpád tér 16. 

Bútorozott szoba 
(különbejáratu) kiadó egy vagy két 

személy részére. 
Cim lapunk kiadóhivatalában. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában, Kőszegen 
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