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Az eszmék fakulnak, divatból 
mennek, öregszenek. Nem az ő 
hibájuk. Eszmék mellett kitartani 
erő — az ember pedig gyenge. 
Első felcsillanásukkor az igazsá-
gok még kápráztatnak, szokatlan-
ságukkal föltűnnek, ujságukkal 
ingerelnek, az érzelmekhez szól-
nak s a legbetegebb tetterőt is 
meglendítik. Hosszabb ideig egy 
nagy gondolat csak annak a lel-
két élteti, aki elég mely es alapos 
arra. hogy ujabb ós ujabb vonat-
kozásait kidolgozza, vagy eleg 
erős arra, hogv az egyszer meg-
villant igazság mellett akarataval 
kitartson. 

Az egyháznak az az ereje és 
gyengesége, előnye és hátránya, 
de mindenképpen másvilágról va-
lóságának jele, hogy a divatok 
sodrán kivül áll, nem úszik az 
árral, nem alkalmazkodik az ide 
ges. akaratban erőtlen világ kap 
kodó ujsághajhászásához, örökké-
való feléből merített nyugalommal 
kivárja, mig az emberiség mas 
eszményt választ halványának; 
az a szerencséje, s örökkévalósa-
ganak egyik természetes ténye-
íője, hogy az emberiség sohasem 
döngeti kitartással egy helyen az 
örök falakat. 

De bármely népszerűtlen is a 
szikla a haboknak, a mozdulatlan 
igazság az örök-mozgó eszme-
divatőrületnek, a készen kínált hit 
a célnélküli, magáért való kere 
sésnek: van még a keresztény-
ségnek egy nagy kincse, amely-
hez mindig felujuló örömmel tér 
vissza a világ. 

A betlehemi jászol az. 
Karácsony misztériuma soha-

sem lesz népszerűtlen, örök a 
varázsa. 

Kaiácsony estéjén minden hivő 
boldog a hitében és minden hitet-
len sóvárog valahogyan hitének 
elsülyedt paradicsoma után. 

Mint minden, igazán varázs-
latos, elbűvölő dolognál, ugy itt 
is érezni könnyebb, mint megfo-
galmazni, mi is kap meg annyira 
a karácsonyéj misztériumából ? 

Talán az, hogy zsúfolva van 
benne eszme, igazság, tanulság, 
hangulat. A betlehemi jászol iga-
zán ezer eszme-fény-nyalábnak 
gyűjtőlencséje, rajta keresztül oly 

nagy erővel zuhog^agieífiíenkre, 
zuhog a szivünkre, zufiog az éle-
tünkre az égi fény, hogy nem 
tudunk ellenállni. 

Hallunk pásztortilinkót és an-
gyali éneket, báránybégetést és 
gvermeksirást, látunk éjben fel 
világló fényességet, télben felfa-
kadó meleget, gyűlölet közepén 
feléledő szeretetet, háború közé 
jött békességet, nyomorban, bar-
langban, istállóban telélő boldog 
ságot. Kapunk programmot; két 
rövid mondatban: Dicsőség — 
békesség, az áhítat és szeretet 
mindent magába foglaló élet 
rendjét. 

Csak a tenger örök újszerű-
sége és kiélhetetlensége hasontó 
a betlehemi éjtszaka tüneményes 
szépségéhez. 

Hogy tud ez az éjtszaka szí 
vünkhöz szólni! Hogy ajándékoz 
meg gyermekkorunk emlékevel, 
mely tériteni, szivünkre beszélni, 
tér be hozzánk. 

Ki tudná elmondani, mennyi 
örömet hozott ez a szent éjtszaka 
inár a világba! Mennyi ajándékoi 
tett le a szegények asztalára! 
Hány szivet győzött meg az adás 
boldogító erejéről, az irgalom szép 
ségéről! Hány léleknek prédikált 
alázatról, hánynaK világított rá a 
szent gyermekség ösvényeire, hár 
nyat rántott vissza hideg, gőgös 
önzések csúcsairól! Ki tudná azt 
számokban kiíejezni ? 

Mert most vallásos érzelme-
inkre, imádásunkra nem villám 
felel, hanem egy mosolygó gyér-
mek : gőgös, ostoba, öntelt, helyét 
a világban félreismerő embersé 
günkre a gyermek válaszol; gyű-
lölködésünk, álságunk, fondorla-
tosságunk, hazudozásaink, önzé-
sünk szennyes örvényeire egy 
igénytelen gyermek szeme süt rá. 
Az Isten gyermekkacsókkal kérlel 
bennünket. 

És én szeretnék most házról-
házra járni és mindenkit megkérni: 
Emberek, karácsony éjére és gyer-
mekére kérlek benneteket: jók 
legyetek! Imádjátok az Istent és 
szeressétek egymást! Durva sza-
vaitok baltáit, gőgötök és pózotok 
palástját, hazugságaitok fegyver-
tárát rakjátok le a betlehemi kis-
ded lábaihoz. Az angyali szózatot 

el nealudjátok! Egyszerűsödjetek 
le, hogy hinni tudjatok. Karácsony 
misztériumában programm van, 
útbaigazítás, világbéke. Fogadjá-

tok el Isten ajándékát; és azt a 
nagy homályt, amely a megoldás 
útjaira borul, derítse fénybe a bet-
lehemi kisded szemének sugara! 

Vidos Árpád vármegyei főjegyző jelenlétében folyt le a 

városi tisztújító Közgyűlés 
Szmolyán László — a város r.j tanácsno K* 

A város képviselőtestülete kedden A képviselőtestület 43 szavazattal 
délután tisztújító közgyűlés keretében 
(öltötte be a városnál legutóbb meg 
hirdetett állásokat. A tanácsnoki, a 
villanytelepi mérnöki, az adóügyi 
számvevői, a városkáidéi, a villany 
telepi Írnoki, a számvevőségi Írnoki 
és az adóhivatali Írnoki állásokat. 

A közgyűlést V i d o s Árpád vár 
megyei főjegyző, mint az alispás 
helyettese, nyitotta meg. Tekintve, 
hogy 10 képviselőtestületi ta* » 
tanácsnoki, az adóügyi számvevői és 
a. városgazda! állásokra vonatkozólag 
cérle a névszerinti titkos szavazást — 
Vidos főjegyző elrendelte. A szavazat 
szedő bizottságba elnöknek Kőszegi 
József nyugalmazott rendőrkapitányt 
fagokul pedU Jaross István posta 
főnököt és D3mötör Oyulát kérte fel. 

A tanácsnok i 
állásra a jelölő választmány, amelynek 
Kincs István. Dömötör Gyula, Kőszegi 
józstf és i f j . szentgyörgyi Czeke 
Gusztáv voltak a tagjai, Szentai Endre 
dr. körmendi szolgabírót és Szmolyán 
László kőszegi váíosi pénztárosi 
jelölte. A titkos szavazás eredménye-
képen 54 szavazat közül 9 többséggel 
(Szentai dr. 22, Szmolyán László 31 
szavazatot kapott, 1 lap üres volt) 
Vidos Árpád főjegyző S z m o l y á n 
Lászlót jelentette ki Kőszeg város 
pénzflgyi és gazdasági tanácsnokának. 

A mérnök i 
állást egyhangú felkiálltással töltötték 
be: az egyetlen pályázói, Solymoss 
Ottmár mérnököt, aki már 10 eve 
vezeti a városi villánymüveket, válasz 
tották meg. 

Az adóAgyi számvevői 
állásra a 4 pályázó közül csak kettő*;: 
Valent Gusztáv dr. fogalmazógyakor-
nokot és Győri Ferenc dr. szentesi 
ügyvédjelöltet jelölte a jelölő választ-
mány, Szerdahelyi Ödön jegyzőt és 
Simon Ferenc jegyzőt nem jelölték. 

Valent Gusztáv dr. fogalmazógyakor-
nokot választotta meg adóügyi szám-
vevőnek. (51 en szavaztak, 4 szava-
tatot kapott Győri dr., 2 en tartóz-
kodtak, 4 szivazat érvénytelen v o l t 

A vá rosgazda ) 
állásra szintén négyen pályáztak: 
Boda Jenő városi főerdőőr, Kováts 
Jenő számtartó, Kunfalvi János segéd-
erdőőr és Rusznyák Miklós műszaki 
tisztviselő. A jelölő választmány Kováts 
Jenőt nem jelölte. Városgazdává 45 
szavazattal Boda Jenő főerdöőirt 
választották meg. (53 an szavaslak, 
Kunfalvi 6 szavazatot kapott. Rusznyák 
Miklós 1 el, 1 szavazat érvénytelen 
vo l l ) 

A többi ál lásokat 
egyhangú felkiáltással töltötte be a 
képviselőtestület: vil lanytelepi írnoknak 
Fogarassy Helént, számvevői írnoknak 
Vidos Vilmost, adóhivatali Írnoknak 
Solymár Ferencet választották meg. 

Az újonnan megválasztott t isztvi-
selők ezután bevonultak a tanácste-
rembe és Vidos Árpád főjegyző elótt 
letették a hivatali esküt. 

Vidos Árpád főjegyző szép szavak 
keretében üdvözölte az újonnan meg-
választott tisztviselőket és aria kérte 
őket, hogy a város érdekében mun-
kálkodjanak. 

A megválasztott tisztviselők nevé-
ben Szmolyán László városi tanácsnok 
mondott k&szönetet az üdvözlő szava-
kért, a beléjük helyezett bizalomért 
és tett fogadalmat tiszt viselőtársai 
nevében, hogy mindig a város polgár-
sága érdekében munkálkodnak. 

Vitéz Nagy Miklós dr. polgármester 
szintén üdvözölte keresetlen szavakkal 
az újonnan megválasztott tisztviselőket 
és az alispán képviseletében megjelenő 
Vidos Árpád vármegyei főjegyzőt. 

A közgyűlés Vidos Árpád főjegyző 
zárószavaival ért véget. 

A Cherne l I s tván cserkész-
csapat z á r t k ö r ű sz i l vesz te r i mulat -
sága iránt feltűnően nagy érdeklődés 
nyilvánul meg a városban. A rende-
zőség már szétküldte az Ízléses meg-
hívókat. A bál sikerét az illusztris 
védnökökön és a város aranyi f júból 
álló rendezőgárdán kivül a kitűnő 
azz-zenekar is biztosítja. A megnyitó 

csárdást a következő hölgyek táncol-
ák: Barcza Piroska, Bedy Blzsike, 

Dallos Manci, Czeke Lidia, Dreiszker 

hus , Hernády Paula, Koczán Lil i* 
Freyberger Mil la, Szabadváry Kuxi és 
Windisch Baba. — A rendezőség 
ezen a helyen is hangsúlyozni kívánja 
hogy a mulatság s z i g o r ú a n z á r t -
k ö r ű , a jegyváltásnál mindenkitől 
kérni fogják a számozott meghivót. 
Tekintve, hogy a rendezőségnek hiá-
nyos címtár áll rendelkezésére, meg-
hívókat még a bálirodábaa (Ege Miklós 
utca 1 ) lehet igényelni. 

Egyes szám ára 12 fi l lér. 

Kőszeg, 1937. de / / hó 25-én 57. évfolyam 52 szám 
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2. Kőszeg és Vidéke 1937. december 25, 

Á 70 éves KÍDCS István 
Kőszeg apátplébánosa, aki köze 

négy éviizeden keresztül állolt a kö 
szegi katolikus társadalom élén 
most készül megkezdeni a nyugaton 
éveit — szép jubileumhoz érkezett t 
a hét elején: betöltötte 70. életévét. 

Hetven esztendő tele munkává 
alkotásokkal, de küzdelmekkel is 
Még is : az elei homokóráján Uperge 
évtk nem latszanak meg az apáton 
Délceg alakja n tm törött meg. — A 
szülctésní pi giaiulálókat tgy fiatalo 
arcú, csil logó szemű ur fogadta. Egesz 
lényen, kedélyén az uj munka, az u 
alkotások láza látszott. Most ráére 
majd mindig forgatni a tollat — mond; 
mosolyogva. 

70 év . . . Nthéz egy röv id cikk 
keretében Összefoglalni: mit végzet 
Kincs István hosszú élete alatt. Mi i 
végzett a pap, a közgazda, az i ró? 

Kőszegen 32 eves korában kezdt 
meg nüködéset. — Papi munkájává 
együtt iáit közgazdasági tevékenysége 
mert érezte, tudta, hogy a katoliciz 
mus a saját területén veheti fel a leg 
eredmenyesebben a küzdelmet a nem 
zeiközi liberalizmussal. A alkotaso* 
egész sora fűződik nevéhez 19C6 ban 
megszervezte Kőszegen az egyházme 
gye első autonóm hitközségét. Ugyan 
ebben az évben megalakította a Hí 
telszövetkezetet, mint a Hitközség 
pénztárát. j901-ben a Ktresztenyszo 
cialista Munkásegyesületet, a katolikus 
tanoncotthont, Energia részvenytár 
sasag néven botgyárai, 1922-ben Eme 
r icarum néven katolikus könyvkeres 
kedest. 1932-ben 10 ezer pengőve 
I t h t tövé telte, hogy Kőszeg varosa 
megepithesse a Hősi tornyot. 20 ezei 
aranykorona költséggel épített villáját 
a mindenkori kősztgi plébánosnak 
adomaryozta. A Katolikus Hitközség 
ket hazat veit az építendő Kulturhá: 
építést leike szimata 57 ezer pengi 
ertekben. Katol ikus nyomdaahpot le 
lesitett es annak keretebtn 10 ezer I 
v t te látcn szerzett házi ingatlanon i 
nyonda rak a város köappont jaban 
elhelyezést biztosított. 

Mint iró a katolikus Írógárda leg 
lekinteiyesebb tagjai sorába emelke 
dett. I i j us gi i tgenyei , színdarabjai es 
a felnőttek szamara írott könyvei mindig 
keresett olvasmányok voltak Irodalmi 
alkotasait különösen mely humora tesz« 
közkedveltté. Kincs István — mim 
Finia Sándor írja róla — igazán 
könny és a mosoly költője. 

Most 70 éves szüleiese napjar 
nem jellemezhetjük jobban Kincs Istvar 
munkásságát, mint ahogy Freyberget 
Jenő dr. tette az apátplébános 60. 
születése napjára irt c ikkében: „Ne 
vében az értek: Kincse Kőszegnek, a 
vármegyének, az országnak, a ma-
gyarsagnak. Kiváló pap, elismeri köz-
gazda, kitűnő iró * 

A karácsonyi k irakatok most 
már Kőszegen is nagy haladást mutat 
nak, különösen aton üzleteknél, hol 
a kirakat beállítása is a modern kö 
vetelményeknek megfelelőleg lett át 
alakitva meg beépítve. Most már csak 
az elektromos fényhatás felhaszná á 
sának a módja van hatta. Egyik-másik 
üzletes már próbálkozik ve'e, de nem 
mindegyiké sikerül. Legnagyobb hatasl 
kelt a Stiaszny üzlet mozgófeny be 
rendezése. Ez a kirakat trintha való-
sággal beszélne a nézőhöz. Taián első 
eset, hogy ez váltóárammal történik, 
ami a cégnek saját kieálása. Valószínű 
közel állunk mar ahhoz a mozifilmes 
kirakathoz, mely az arukról hangos 
szóval konferál és belépésre invitál. 

Hol fogja a szilvesztert töl-
teni ? Még nem tudja? Mi megsüljük. 
A zár lköiü nűsoros cserkészmulatsá-
gon, amelyen biztos jól érzi magat. 

pedig Simay A fréd őrnagy jelentek 
meg, a frontharcosok körülbelül szazan 
vettek részt az ünnepségen. 

A Concordia dalárda Hiszekegy e 
után Wíichter Gyula elr.ö* nyitott? 

A b e n c w s g i m n á z i u m i f jusága|;reg az ünnepséget. Dreiszker Fererc 
<zetdan délben rendezte meg szokáséi 
<arácsonyfa ünnepélyét az intézet 

Karácsonyfa! 
ünnepélyek. 

disztermeben. Saly Ainu' f dr. bencés 
igazgató szép beszéd kereteben emlé 
kezeit meg a szeretet ünnepéről. A 
diákok karácsony i énekeket énekeltek, 
majd kiosztották a diákok között 

dr. a jóléti bizottság elnöke tartalmas 
tinnepi beszedet tartott. Ezután kiosz 
tolták a szegénysotsu Frontharcosok 
közölt a karácsonyi a j ándékcsomag 
kat. körülbelül 300 pengő értékben 
A Concordia elénekelte a Himnuszt. 
Wáchtet Gyula elnök zárószavai 

az intézet ajándékát: egy egy fonott fejezték be a hangulatos ünnepséget, 
kalácsot. Az idén nem volt külör Utána a frontharcosok bajtársi 
lutalomosztás, meit az intézet 'gazga- vacsorán vettek részt, amelyhez Dreisz 
:ósaga már az év eleje óta több alka k t r Ferenc dr. adományozott egy 
lommal osztott ki ruhanemüket és özet. A vacsora után az éjjeli órákig 
egyéb ajándékokat a rászoruló és L i i ü n ö hangulatban maradtak együtt a 
es érdemes tanulók között. Ez a frontharcosok, 
segély akció tgyébkent az év végéig] 
fog tartani, mert a diákság néhány 
joszivü mecénasa es különösen azl 
öregbencesdiákok szövetsége lehetőve 
teszi, hogy a szegénysotsu tanulóka | 
állandóan segélyezhessék. 

A l e v e n t e e g y e s ü l e t ünnep-
sége során, amelyet szetdán este tar 

tottak meg a tűzoltólaktanyában, ^ 
szegénysotsu leventét ajándékoztak 
m g cipővel és ruhaneművel. Az ün-
népséget, amelyen a leventék és szüleik 
szép számban vettek részt, Orbán 
Károly igazgató tanító nyitotta meg, 
majd Gádoros Mihály főoktató mon-
dott tartalmas ünnepi beszédet. 1 
leventék részéről mondott köszönet 
után Oibán Károly a levente egyesület 
• Inökenek helyettese bucsuztatt a leg. 
idősebb évfolyan u leventéket, akii 
fogadalmat tettek arra, hogy továbbn 
is abban a szellemben fognak élni, 
ahogy az egyesület kebelében neveltek 

ket. 

A z Ö n k é n t e s T ü z o l t ó e g y e -
s ü l é t karácsony másodnapján délután 
a Bálház kistermében rendezi meg 
szokásos karácsonyfaünnepélyét mű-
soros délután keretében. 

A l e á n y g i m n á z i u m b a n 
karácsonyfa-ünnepély kedden zaj lct 
le. Kiss István hitoktató a karácsonyi| 
hangulatról tartott nemesveretü tesze-
det. A tanulók szavalatokkal, ének 
cs zeneszámokkal egészítettek ki azl 
ünnepségei, amely után kiosztották a 
12 elemistaleány között azokat az| 
ajándéktárgyakat, amelyeket a leány-
gimnázium tanulói adlak össze. 

Felmentette a törvényszék 
Stampf József hegyőrt. 

Az ügyész megfellebbezte a felmentő Ítéletet. 

Hétfőn állott a szombathelyi tör-
vényszék előtt S t a m p f József hegyőr, 
aki ellen az ügyészség szárdeko? 
emberölés büntette miatt emelt vádat. 
Az ügy nagy érdeklődést keltett 
jogászkörökben is : szándékosan, vé 
letlenül, vagy önvédelemből ölt-e a 

A K a t o l i k u s N ő e g y l e t kará-(kőszegi hegyőr? Az eset — amely 
csonyi segélyakciója az iden különösen nagy port vert fel annakidején — előz-
nagyarányú volt . A hagyományos ka menyei a következők: 
racsonyfaünnepséget a Balház termében S á g h y István órásmester novem 
tartották. Műsorát hangulatos karácso- ber 21-én, vasárnap délulán kiment a 
nyi jelenetek, szavalatok és énekszámok gyümölcsösében levő vikend- házba, 
töltötték ki. A távollevő Kincs István Mikor az épü'et közelébe ért, meg-
pápai prelátus helyett Németh Imre döbbenve vette észre, hogy a nyaraló 
papai kamarás méltatta a karácsony ajtaja nyitva áll. Mikor belépett, eg\ 
jelentőséget emelkedett beszéd kere fiatalember holttestét találta hason 
tében, amely mély hatást váltott ki a fekve nagy vértócsábr.n. Az esetei 
szép számban megjelent közönség rögtön jelentette a rendőrségen. B 
köreben. Másnap dclelőtt fo lyt le a zottság szállott ki és megállapítottak 
gyertrekek megajándékozása,amelynek hogy a fiatalember Ragasits Józse 
során 2o7 fiu és leánygyermeket öltöz 16 eszterdős baraktelepi lakos, halálát 
tetett tetőtől talpig uj ruhába a Kató lövéstől eredő seb okozta, amely 
ikus Nőegylet jótekonysaga. Nemcsak h yak főütőerét lepte keresztül. A holt-

ruhával, hanem még karácsonyi aján Itest mellett baha feküdt, amely , 
dékcsomagokkal is megleptek a gyer- nyaralóban volt . 
mekeket. A szegénysorsu asszonyoknak A rendőrseg röv id idő alatt nyo 
csütörtökön délután osztották ki a mára jutott a tettesnek. Az esti órákban 
karácsonyi szeretetcsomagokat. 265 ismételten kihallgatták S t a m p f Józse 
szegény sorsban élő asszony kapott hegyőrt, aki ellen az a gyanú merüli 
isztet, zsirt, kávét, cukrot és kenyeret. Ifel. hogy tésze van az emberölésben 
A gyerekek között 550 fonott kaiacsot A hegyőr eleinte ludni sem akart az 
oszlottak széjjel. A nagyon szép ered ügyről, de mikor elébe terjesztették a 
ménnyel végződött segelyakció meg- terhelő bizonyitékokat, megtört és 
rendezéséért a nőegylet hölgytagjai t ,beismerte, hogy ő ölte meg Ragasitsot. 
élükön özv. Pusch Karolyné e lnöknóvd, Letartóztatták és átadták a szombat-
illeti dicséret, mert fáradságos élőké- helyi ügyészségnek, 
szitö munkájuk közel 500 szegény- A hétfőt tárgyaláson, ahol szán-
sorsban élő család karácsonyát tette dékos emberöléssel vádolva állott 
boldoggá. Ibírái előtt 

a hegyőr, 
Az E v a n g é l i k u s I f j ú s á g i k következőképen adta elő az esel 

i g y e s u l e t szerdán tartotta meg | | e f 0 | y ^ s ^ t 
hagyományos karácsonyfa ünnepélyét November 21-én délután 2 óra 
Wetsz Vi lmos lelkesz imával es kara | , á j b a f l ellenőrző körútján volt a he 

gyen. A Sághy féle nyaraló felől tompa 
ütések és zuhogások hangjai hallat 
szottak. Gyanút fogott a zajra és 
óvatosan a ház felé lopózott. Mát 

. . , ... . . . , . .messziről látta, hogy a fiatal Ragasits 
tolták az egyesület szokásos ajándékát: b e m e n t a z épüíetbeg Elővette fegyveré 
a bibliát. A serdülők csoportjában az e s u t á n a m e n t . A ravaszt felhúzta és a 

a M ' ™ ™ ' balkezeben ( jobb karja rok-
a l a n a e Ikant) maga elé tartva belépett ő is az 

ajtón. A fiatalember, mikor meglátta, 
a szoba túlsó sarkában felkapott egy 
fejszét és azzal nekitámadt. A fejsze 

A f r o n t h a r c o s f ő c s o p o i t Mókával a jobb vállára sújtott. Ő erre 
szerdán este rendezett a Bálház nagy. kihátrált az ajtón és attól mintegy fél 
ermében karácsonyfaünnepélyt, ame lépésnyire a fegyvert még mindig 
yen a varos képviseletében S z m o l y á n <naga elé tartva rákiáltott a f iú ra : 
-ászló tanácsnok, a helyőrség képvi „ A d d meg magad! " Ragasits azonban 
seletében Ferenczhalmy Albert alezre ehelyett 
des, a reálnevelő intézet képviseletében1 mélyen előrehajolva a baltával 

csonyi beszéddel nyitotta meg az 
ünnepséget. A kt d /es műsor keretebe-. 
Abranám József cseltószammal szeie 
)elt Weinberger Károly zongor t 
(iserete meliett. A lagok között kiosz 

csoport tagjai lemondtak az 
kokról, hogy megsegíthessenek 
szegénysorsu csaladoi 

bal csuklójára sújtott. Ennek 
következtében a kezefeje felfelé 
ülődött és a fegyver elsült. A 

golyó a fiu nyakába fúródott, 
majd a mennyezetre vágódva leesett. 
Ragasits a lövés után rögtön össze-
esett. Odament hozzá s mikor látta, 
hogy meghall, nagyon megijedt, ott-
hagyta a hullát és hazament, de nem 
szóit senkinek egy szót sem a hegyben 
lejátszódott tragédiáról, 

önvédelemre és véletlenre hivat-
kozott. Nem akarta a fiút meg-

ölni , csak el fogni. 
A bíróság ezután a htlyszin; 

szemlére, valamint a szakértők meg-
hallgatására szorítkozhatott csak, mert 
az esetnek szemtanuja nem volt. 

A törvényszéki orvosszakértőt, 
G ö r ö g Dénes dr. egyetemi magán-
tanárt hallgatta ki a biróság. Az or-
vosszakértő véleményében 

lehetségesnek tartotta a vádlottnak 
azt a védekezését, hogy a balta-
ütés következtében a kézfej felfele 
ütődött és az előrehajolt áldozat 

igy kapta a nyakába a golyót. 
S z e k e n d y Sándor 

a kőszegi detektivesoport vezetője, 
az ügy nyomozója elmondotta, hogy 
Stampf tagadta előtte, hogy ő lett 
volna a tettes és csak később, mikor 
a bizonyitékokat elébe tárta, ismerte 
be. Elmondotta azt is, hogy a kőszegi 
rendőrségnek a barakki lakókkal több 
baja van, mint Kőszeg összes többi 
lakósaival. A barakki suhancok állandó 
hadilábon állottak a hegyőrrel, aki 
mindig útjában ál lott a suhancok aptó 
büntevéseinek. 

Kihallgattak még 

ké t tanút , 
akik arról vallottak, hogy Stampf 
hegyőr, aki személyesen ismerte Ra-
gasitsot, azt a kijelentést tette, hogy 

ezt a fiút még agyon fogja lőni. 
S t a m p f tagad'a ezt. Szerinte csak 

annyit mondott , hogy meg fogja verni. 
K o v á t s Lajos dr. kir. ügyész 

enntartotta a vádját, hivatkozott az 
^skü alatt valló tanukra, akik szerint 
Stampf már régebben megigéite, hogy 
végez a fiúval, továbbá arra, hogy a 
gyilkosság után nem jelentkezett, sőt 
agadott, csak a bizonyítékok súlya 

alatt tört meg és ismerte be, hogy ö 
volt az, aki megölte Ragasilsot. 

T ó t h László dr. Stampf védője 
beszédében azt fejtegette, hogy a 

vádlott cselekménye önvédelem volt 
addig, amig a fegyvert lövésre készen-
tartva ráfogta a fiúra. Ehhez különben 

1 

I 



Kószee és Vidéke 

u ioca volt, mint hatósági személynek. 
Mikor R a g a s i t s a fejszét felkapta 
Z a valláia sújtott, amit 'hatósági 
orvosi bizonyítvány is igazol, mái 
ioeában lett volna a fegyvert hasz 
nalni Ö azonban ezt nem tette mep 
Z aL ütés után sem élt jogával. De 
mikor R^as i ts a kezére ütött és i 
<enV ver elsült, az mar veletlen volt 
HOLV az eset után nem jelentkezett, 
az is egyik bizonyítéka a véletlennek. 
Ha szár dekában lett volna Ragasitsoi 
megömi, az ölés után nyomban jelent 
kezelt volna és szépen előadta volna 
hogy önvédelemből cselekedett, Így 
azonban az ijedtség és az a körülmény 
hogy felesége várandós állapotban 
volt és nem akarta megijeszteni, vitték 
rá aira, hogy próbálja a dolgot eltit-
kolni, gondolván r.em fedezik fel a 
gyilkosság elkövetőjét. 

Kérte Stampf hegyőr felmentéséi. 

A biróság löv id tanácskozás után 
me^hoita Íteletét. E fogadta Tóth 
László dr.'érvelését és 

a vádlottat a vád alól felmentette. 
Az indokolás az volt, hogy az 

esetnek nem volt szemtaruja, igy a 
t i ióság csak a vádlott vallomására 
támaszkodhatott. Ezt a vallomást igaz 
nak fogadia el. A vallomásból pedig 
kitűnik, hogy a hegyőr hivatása telje 
sitésében tolvajra talált, utána ment 
kilétét igyekezett megtudni és eközben 
fejszével életveszélyesen megtámadták 
Így a fegyverhasználat indokolt és jogos 
volt. A vádlott kezében akaratlanul 
sült el a fegyver, amit o ivosi szakvé-
lemény is alátámaszt. 

Abi ióság egyben elrendelteStampf 
János azonnali szabadlábra helyezését 

Az ügyész fellebbezett az ítélet 
ellen. 

templomban. Az aprólékos gonddal 
összeállított műsorszámok az egyesü-
eti énekkar és vezetőjének: Heinei 
ászlónak nagy zenei felkészültségéről 

ettek tanúságot. 
A hangverseny erkölcsi értékét a 

e t rp lo i r i szószékről Saly Arnulf dr. 
gimnáziumi igazgató méltatta. Könnye-
i ig megható szavaival a k isdtd Jézus 
jászolához kisérte hallgatóit, hogy 
mtgmutassa, hol és hogyan keressék 

jóakaratú emberek a földi békességet 

Grösz püspök szentelte fel 
a nagygencsi templomot. 

Templomszentelés és hangverseny. 
Mult szerdán ünnepélyes külső 

ségek között szentelte fel G'ősz 
József püspök a művészi festéssel 
újjáalakított nagygencsi plébánia temp 
lomot és nyitotta meg a kettős szent 
évet bevezető eucharisztikus Iriduumot 

Fél t> órakor harsant fel a diszjel, 
amely jelezte a püspök és udvati 
papjai érkezését. Szerdahelyi Elek dr 
egyházközségi világi elnök üdvözölte 
a fípasztort es kíséretét. Beszéde 
után kigyúltak a templom előtti tér 
hatalmas Szent Erzsébet emlékfáin 
elhelyezett színes villanykörték százai 
és a szines lampionok tömegei. 

Grősz József püspök megköszönte 
a meleg fogadtatást. Báidosi Jenő 
körjegyző a hatóság, Gáspár Mihály 
községbiró a község nevében üdvö 
zölték a püspököt. Szerdahelyi Baba 
Szerdahelyi dr. kislánya kedves, sziv-
bemarkoló felköszöntő kíséretében 
szegfücsokorral kedveskedett a püspök 
bácsinak. 

A püspök kísérete baldachin 
alatt vonul a templomba. A kapuban 
égő eucharisztikus jelvény és .Isten 
hozott" alatt Herold József tanfelügyelő 
plébános a papság élén, Szató Károly 
gazdasági felügyelő pedig a kegyui 
képviseletében tisztelegtek a püspök 
előtt. A templomban az ifjúsági dalköi 
az ,Ecce sacerdos magnus"-t énekelte 
A templom megáldása után Grősz 
püspök megköszönte a fogadtatást 
majd P. Kertész Tamás dr. ferences 
teológiai tanár mondott magasszárnya 
lásu szentbeszédet. 

A püspököt és kíséretét, valamin 
a jelen volt előkelőségeket Herold 
József plébános látta vendégül vacso 
rán. 

« 
Vasárnap egyházzenei hangver-

senyt rendezett a nagygencsi ifjúság 
egyesület az ujonnnan díszbe öltözött 

Visszaérkeztek Nemetországból 
a mezőgazdasági munkasok. 
A mult héten érkeztek vissza 

Kőszegre és környékére azok a mező 
gazdasági munkások, akik a nyár 
elején mentek ki Németországba. 
Köiülbelül 120 an szálltak Ica kőszegi 
állomáson. A csoport zömét a horvát-
zsidányiak alkották, akik egymaguk 
hatvanan voltak. 

A munkások nagyon jól voltak 
öltözve. Legtöbbjük hosszú zöld bőr 
kabátot viselt, sokan hoztak magukkal 
gondosan becsomagolt uj kerékpárt 
és vadonatúj bőrtáskákat. 

Beszéltünk több munkással, akik 
részletesen beszámoltak németországi 
életükről. Mindegyik elbeszélése meg 
egyezett abban, hogy a mezőgazdasági 
munkásoknak jól ment a soruk a 
Harmadik Birodalomban, nagy gonddal 
ügyeltek az ellátásukra, bár ez helyen 
kint változott: a munkaadótól függött 
A hatóságok azonban mindig a leg-
nagyobb előzékenységgel bántak a 
magyar munkásokkal és órak alatt 
elintézték ügyes-bajos dolgaikat. 

A bérüket rendesen megkapták, 
volt olyan munkaadó, aki az útikölt-
ségre visszafogott kauciót is kiadta a 
munkásnak és saját zsebéből fizette 
meg Szombathelyig az utat. Minden 
munkás hozott n agával sporolt pénzt: 
egyik 100, a másik 190, de volt olyan 
is, aki 1000 márkát gyűjtött össze. 
Majdnem valamennyi munkás jövőre 
is vissza akar menni Németországba, 
még azok is, akiknek a körülmények 
alaku'ása folytán rosszabbul ment ; 
sorsuk, mert — azt mondják — az 
idén megfizették a tanulópénzt, jövőre 
már könnyebben boldogulnak, tekintve 
hogy a hatóságok támogatására és 
megértésére mindig számiihatnak. 

Gyorsasági hegyi verseny terve 
a szabohegyi muuton. 

Két évvel ezelőtt vetődött fel a 
terv, hogy az újonnan épített szabó 
hegyi szerpentinutat autóversenyek!)' 
kapcsolják bele, illetve hegyi verserye 
ket rendeznek azon. A Királyi Magyar 
Automobil Ciub vezetőségével a Nep 
akkor fel is vette az éiintkezést és 
feihivta klub figyelmét az akkor első 
szakaszában elkészült szabóhegyi mű 
utia. A KMAC vezetősége válaszában 
megígérte, hogy amennyiben az ui 
megfelelő lesz, beiktatják az utat az 
automobilklub programjába. 

Most egy ujabb terv irányította a 
figyelmet a Kőszeg Szabóhegy-Stájer 
házak közötti műútra. A Dunántul 
Automobil Club tervbe vette, hogy 
1938. év folyamán hegyi gyorsasági 
versenyt rendez a fent jelzett útvona-
lon. amennyiben ezt az útviszonyok 
megengedik. A vidék szépségé és az 
útvonal egyaránt alkalmassá teszik ezt 
a helyet a versenyek rendezésére, 
minden attól függ. hogy a jövő évig 
elkészül e az ut, illetve olyan állapot 
ban lesz e, hogy azon gyorsaság 
versenyt rendezni lehessen. 

Képkeret, kép legolcsóbban 
Mandler J. Szombathely 

Kovác»-Milló mOKfttt 

•^yfk 

T U N G S R A M uUvr',l>ce 

HÍREK 
Dr. Székely László, Kőszeg 

város uj plébánosa irta mai számunk 
ünnepi vezércikkét. Hálás köszönetet 
mondunk neki, hogy kérésünknek 
engedve, ezen számunkra irt első 
munkájával lapunkat megtisztelni ke-
gyes volt és ezzel olvasóközönségünk-
nek oly felemelő és lelki gyönyört 
nyújtott. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
kivan a „Kőszeg és Vidéke* előfi-
zetőinek, olvasóinak és munkatdr 
sóinak a szerkesztőség és kiadó' 
hivatal. 

Eljegyzések 
Ifj. Müller Ferenc építőmester 

eljegyezte dr. Krasser Emilnek, a 
wieni ügyvédi kamara elnökének leá-
nyát, Stefit. (Minden külön értesites 
helyett.) 

Kratochwill Károly üvegkereskedő 
eljegyezte Magyar Icát. (Minden külön 
ertesités helyett.) 

Visnyey László postagyakornok 
eljegyezte Deut3Ch Mariat. (Minden 
külön értesítés helyett) 

Halálozás. 

özv. Budaker Károlyné sz. Höllig 
Angéla, néhai Budaker Károly kőszegi 
evangelikus leányliceumi igazgató öz 
vegye tüdőgyulladásban, 62 éves 
korában meghalt. Halálát gyermekei, 
köztük Budaker Gusztáv tanitó. n 
Concordia karnagya és kiterjedt ro 
konság gyászolja. Temetése szerdán 
délelőtt ment végbe nagy részvél 
nellett. A temetésen a Concordia 

énekszámokkal búcsúztatta az elhunytat 
A temetési szertartást Weisz Vilmos 
lelkész vegezte. 

Budapestről érkezett hozzánk a 
gyászhír: özv. Hegedűs Józsefné szül. 
Nődl Alfonza eletének 71. evében 
Budapesten visszaadta lelkét Terem-
tőjének. Halála a széleskörű rokon 
ságon kivül Nődl Melánia kőszegi 
nyugalmazott óvónőt döntötte gyászba 
Temetését szerdán tartották Budapesten 

Kőszegsierdahely egy ik legmódo 
sabb gazdája: Fekete József hunyt e 
80 éves korában. A halál tragikus 
hirtelenséggel érte a gazdát, aki min 
dig a legjobb egészségnek örvendet 
magas kora ellenéie. Nagy részvé 
mellett temették el. 

Ostffy Lajos dr, ny. főispán 
búcsúja a vármegyétől. 

Ostffy Lajos dr. nyűg. főispánt 
mult szombaton délelőtt bensőséges 
ünnepség keretében búcsúztatták a 
vármegye központi és járási tisztikara 
továbbá Kőszeg és Szombathely város 
polgármesterei jelenlétében. 

Horváth Kálmán dr. alispán meg-
hatott, szive diktálta szavakkal búcsú-
zott az egész vármegye nevében 
Ostffy Lajos dr. főispántól és az ün-
nepségen szintén megjelent családjától. 

Nagy megilletődöttséggel fogadták 
a megjelentek Ostffy Lajos dr. sza-
vait, amelyeket a bensőséges bucsu 
meghatott hullámai jártak át. 

Délben a Sabáriában fehér asztal 
mellett is elköszöntöttek az egybe-
gyűltek a nyugalomban vonult főispántól 
tt Vidos A'pád vármegyei [főjegyző, 

Csorba Gáspár pénzügyigazgató, U j -
váry Ede szombathelyi és vitéz Nagy 
Miklós dr. Kőszeg város polgármestere 
mondtak meleghangú pohárköszöntőket 
Ostffy Lajos dr-ra. 

A tnáv. á l l o m á s f ő n ö k s é g fel-
hívja az összes máv. nyugdíjas, kegy-
dijas és nyugbéres alkalmazottakat, 
hogy fekete betegbiztositóintézeti iga-
zolványaikat a jövő évre való érvé-
nyesítés és az adatok felülvizsgálása 
végett még a folyó hóban az ál lo-
másMnökségnél mutassák be. A csa-
ládi pótlékra már nem igényjogosult, 
avagy valamely állásban, iparban el-
helyezett és keresettel rendelkező gyer-
mekeiket ez alkalommal be kell je-
lenteniök. A fekete betegbiztosító in-
tézeti tagsági igazolványok az 1938. 
évben csak ugy jogosítanak pályaor-
vosi díjmentes kezelésre és gyógy-
szereknek dijmentes kiszolgáltatására, 
ha az 1938. évre érvényesíttettek. 

Esküvő. Kántor József a KSE 
játékosa, vasárnap tartotta esküvőjét 
Kreiter Máriával a Jézus Szive temp-
lomban. Sporttársai köréből számosan 
üdvözölték a népszerű futballjátékost. 

Faárverés. Csütörtökön delelött 
az alsó erdőben húzott ágrakásokat 
árvereznek. 

Aranyon, ezüstön ott a finomság 
jele. az Aspirin-tablettán pedig a 
„Biyer"-kereszt. Ez szavatol a valódi-
ságért és azért, hogy meghűlés, rheuma, 
fej- és fogfájás esetén enyhít fájdalmán, 
óvakodjék a pótszerektől, amíg 24 
fillérért 2 drb. valódi Aspirint vehet. 

i 
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Karácsonyi bevásárlás e lőt t okve t len tek in tse meg 
n ő i k a b á t , 

ó r i á s t v á l a s z t é k ! s z ö v e t , 
r» i a x ! • s e l y e m , O l c s ó á , a k ! a b r o s z g a r n i t ú r a 

es zsebkendő raktáramat! 

Cc I I I J f t Ü S Z O M B A T H E L Y 
9 I b i §m (TAKARÉKOSSÁG TAGJA) 

Az Evang. Nőegyesület kará 
csonyfaiinnepélyét csütörtökön d. u 
6 órakor tartolta meg az Ifjúsági Egye 
sülét nagytermében. A város részerő 
megjelent dr. Gyöngyös Endre n. po! 
gármester, ott voltak dr. Beyer Jínos 
felügyelő, dr. Kováts Istvánné a r. k. 
Nőegylet képviseletében, Arató István, 
Tihamér Gjsztáv közepisk. igazgatók, 
az egyesület elnöke dr. Beyer Janosne 
és a hölgyválasztmány tagjai, továbbá 
nagyszamu érdeklődő közönség. Az 
elemi iskolások gyermekkórusa töb! 
2-3 szólamu karácsonyi éneket adóit 
elő Kertai János igazgitó vezetésével, 
több gyermek szavalt, majd a Krisz'u> 
születést dramatizáló jelenet követke 
zett, amiben több gyermek szép 
kosztümben szerepelt igen kedvesen 
Az adományok kiosztása élőit Weisz 
Vilmos lelkész mondott szivhez szóló 
beszedet. 45 szegény gyermek kapót 
gazdag ajándékot, megelőzően pedig 
102 felnőtt szegény részesült élelmi 
szer és ruhasegélyben. 

T izenk i lenc évesek beje lentése. 
A rendőrkapitányság figyelmezteti a 
közönséget, hogy minden magyar 
állampolgár életének 19 évébe való 
belépeset az évnek ianuár31 ig, melyben 
18 eletevét betölti, bejelenteni kötele? 
a rendőrkapitányságnál. Tehát mind 
azon férfiak és nők egyaránt, akik 
1920 evben születtek es i i y 1938 
évben 18 életévüket betöltik, ezt a 
rendőrkapitánysági őrszobán dijtalanu 
kapható bejelentőlapon jelentsék bt 
akkor is, ha már másik bejelentőlapon, 
szülőik és hozzátartozóik bejelentő 
lapján már eddig is be voltak jelentve. 
A bejelentés elmulasztása vagy nem 
teljesítése büntetendő kihágás, amién 
nemcsak a bejelentendő, hanem a 
szállásadó (családfő) is felelős. 

.Párizsi nők" a Belvárosi Szinház 
uj zenés vígjátéka. A legkedvesebb 
francia operettek párizsi vidámsága 
pezseg ebben a bűbájos zenés iáték 
ban, mely őszinte sikert aratott. Három 
dologból adódik ez a siker: a finom 
szellemes muzsikából, a mulatságos 
szövegből s a ragyogó előadásból. 
Zenéjét Ralph Benatzky, a világszerte 
népszerű komponista szerzette. Szőve 
gét Pünkösti Andor dolgozta át fran 
dából és annyi szellemmel, ötlettel s 
csillogóan derűs pikantériával szőtte 
át, hogy a nézőtér szinte egyfolytában 
végignevette az előadást. A darab 
főszereplői: Mezey Mária, Ratkay 
Márton, Pálóczy László, Vidor Feri. 

Szilveszter nap-
jától kezdve kitűnő vörös burgundi 
bort mér Sulyok Ferenc Waisbecker 
Jenő utca 13. sz. alatt 

Szövőtanfolyam Nagycsömötén. 
Lőrincz Ernő nagycsömötei segéd 
jegyző felesége vezetésével a háziipari 
felügyelőség rendezésében szövőtan-
folyara kezdődött december 1 ével. A 
tanfolyamon a falusi lakosság a len 
és a kender felhasználásával szükséges 
fehérneműinek olcsó és jó előállítását 
tanulja meg. 

V i t á l i s l e g s z e b b e n 
FEST - TISXTIT 

mindenféle ruhanemilt. — Szombathely. 
M e g b í z o t t : T r e m m e l K á r o l y Jur is i t s tér 10. 

Jelvényszerző tornaverseny a 
Bencés g mnáz iumban . Teljes sikerű 
if;usági jelvényszerző torn tversenyt 
rendezett a bencés gimnázium spori 
köre, melyen a helybeli reáliskola és 
a tanitóképző intézet növendékei kö 
sül számosan vettek részt. — A ver 
senyen vas jelvényt szerzett a gimná 
ziumból 23. Reálból 35, Tanitóképző 
intézetből 11 növendék. Bronzjelvényt 
szerzett a gimnáziumból 14, Reálból 
7 Tanítóképzőből 3 növendék. Ezüst 
elvényt szerzett a gimnáziumból 2 

Reálból 3 növendék. A Magyar Or 
szágos Torna Szövetséget Ravasz 
Endre soproni áll. gimnáziumi test-
nevelési tanár képviselte. 

A leh i resebb pest i j ósok meg 
jósolják a Szinházi Ée t újévi szá-
mában, hogy milyen lesz az 1938 as 
esztendő. Egyéb érdekességei: Hat 
vany Li l i , Földi Mihály, Harsányi Zsolt 
Bethlen Margit, Farkas Imre Írásai. 
32 oldalas színes gyermeklap, Rádió, 
kézimunkamelléklet, nagy filmrovat, 
divat, konyha, kozmetika stb, stb. — 
Egyes szám ára 60 fillér, előfizetési 
dij V« évre 6 50 P. Kiadóhivatal Bu 
dapest, VII. Erzsébet körút 7. Kősze-
gen kapható Róth Jenő könyvkeres-

edésében. 
Arokbacsuszo t t az autóbusz 

Mait szombaton délután könnyen vég 
zeussé valható szerencsétletweg érte 

Kőszeg—Bozsok közöli köz lek id 
autóbuszt. A kocsi Kőszegszerdahely 
ról egy temetésről visszaíndulókat sz^l-
IÍ ott Kőszegre. Amint az autóbusz 
megindult, visszacsúszott és hátsó ke-
rekeivel egy 3—4 méteres mély árok 
életi állon meg. Hogy nagyobb sze 

rt ncsétlenség nem történt, az csak a 
sofőr nagy lé'ekjelcnetének volt kö 
Síönhető. A közelben levő emberek 
és lovak segítségével kivontatták az 
autóbuszt az árokból. 

Sok a kolduló beteg a Gyön 
gyös-mentén . — A Gyöngyös menti 
községek lakossága körében egyre 
több panasz hangzik el a kolduló 
idegbetegek miatt. A gondozásra ki 
adott betegek valósággal ellepik a 
falvakat, különösen Nemescsót, ahol 
állandóan kéregetnek. — A lakosság 
mindwn jószívűsége ellenére is már 
unja a zaklatást, mert még éjjel is 
beállítanak a házakhoz kéregetni. — 
Illetékesek figyelmébe ajánlották ezt 
a szomorú jelenséget, hogy a kelle-
metlen állapotnak mielőbb véget ves-
senek, annál is inkább, mert a bete 
gek gondozása után a gondozók fi-
zetést kapnak. 

Anyakönyvi hírek az elmult 
hétről : Születés: Lendvai Ferenc és 
Horváth Ilona házasságából leány 
gyermek rk., Martini Károly és Ross 
mann Laura kázasságából fiúgyermek 
rk. Házasság: Kántor József Kreiter 
Máriával lépett házasságra. Halálozás: 
Heisz Józsefne 77 éves, Sagmeiszter 
Károly magánzó 84 éves, özv. Buda 
ker Gusztávné sz. Höllig Angéla 65 
éves korában hunyt el. 

Baleset favágás közben. R * 
ményi István velemi gazdalegényt su 
yos baleset érte az eidőn favágás 
•(őzben. Munka közben Reményi élesre 
tent fejszével nemcsak az ágat vágta 
e. hanem a lába fejébe is oly erősen 

belehasitott, hogy súlyos sebével ugy 
<e!iett hazaszaliitani a lakására. 

Fér f i és női télikabátok, gyermek 
boy és hubertusz kabátok nagy 
választékban kaphatók Z e r t h o f e r 
R e z s ő ruhaáruházában. Gallér- és 
vegytisztítás, kelmefestés a legszebb 
kivitelben. 

HIVATALOS ROVAT. 
Közlöm az érdekeltekkel, hogy a 

közvetlenül szomszédos Jugoszláviában 
i ragadós száj és körönfajás nagy 
r értékben fellépeti. Miután attól lehei 
tartani, hogy a szarvasmarháknak ez 

rendkivül ragályozó betegsége 
Magyarországra is átterjed, aminek 
kiszámíthatatlan nemzetgazdasági kái 
lenne a következménye, elrendelem, 
hogy aki hasított körmű állatain 
(szarvasmarha, sertés, juh, kecske) 
száj és körömfájás gyanúját venne 
észre, a városi állatorvosnak haladék-
talanul jelentse be. A betegség tünetei: 

szájban és környéken, valamint 
körmök hasadékában hólyagok, majd 
ekélyek képződése. Aki ezen bejelen 

lési kötelezettségének nem tesz elegei 
örvényszerinti büntetésben részesiten 

A gazdasági munkások és szegőd 
niényesek anyagi helyzetének céljából 
azon mezőgazdasági munkások és 
szegődményesek (konver.ciós cselédek) 
összeírását rendelte el felsőbb hatóság, 
ikiknek legalább két 12 éven alul: 
korban élő gyeimeke van. Felhivom 
az érdekelteket hogy a hivatalos órák 
alatt legkésőbb f. hó 23-ig jelentkez 
zenek a városháza 21. sz. szobájában 
A munkaadó gazdákat külön felhivom 
arra, hogy jelen hirdetményre alkalma 
zottaikat figyelmeztessék. 

A védett birtokok felett közfelü 
gyeletet gyakorló kőszegi helyi bízott 
ság közhírré teszi, hogy a kőszegi 
Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
latóság által védetté nyilvánított in 
katlanokra vonatkozóan az 5000/1937. 
M.E. sz. rendelet 13. és 14 § ai alapján 
beérkezett bejelentésekről a 85 820/ 
1987 Vbf. sz. ügyrend 3. § a szerint 
elfektetendő jegyzék elkészült és hogy 

ezen jegyzéket és az enrvek alapjául 
szolgáló bejelentéseket és az érdekel 
ek a mai naptól kezdve a kőszegi 
<ir. adóhivatal 5 sz. hivatalos helyi 
ségében a hivatali órák alatt meg 
tekinthetik és az ezekre v latkozó 
esetleges észreveteleiket ugyanott leg 
később az 1938. évi január hó 31. 
napjáig Írásban megtehetik. 

Kőszeg szab. kir. m, város erdő 
gazdasága december hó 30 án csütör-
ökön délelőtt 10 órai kezdettel ágfa 

árverést tart az olmódi ut mellett 
ermelt húzott ágfára. Ugyancsak árve 

résen eladásra kerül 20 ürm. tölgy-
hasáb és dorong, valamint Ö rakás 
uskófa és rőzse. Az árverést meg 
kezdjük a „Lovagló Dülő"-ben a 
sarangolt tűzifára és tuskófára és 
"olytatjuk az olmódi uton a húzott 
ágfára. A húzott ágfa mennyisége kb. 
210 rakás. Találkozó a katonai gya-
korló téren a tölgyerdő sarkán. 

ELADÓ' egy álló tükör, egy ruha-
szekrény és egy sublad. 

Cim a kiadóhivatalban. 

Egy splcc kölyök-
kutya eladó. Cim a kiadó-
hivatalban. 

Gazdák f igyelmébe! 
Ló- és marhanyiró gépek, hajt hat es , 
valamint az összes hozzávaló alkatrészek] 
a legnagyobb választékban tartom raktár >1 
K ö s z ö r ü l é s t és javitast a legjobban 

legolcsóbban végzem. 

L A N C S A R I C S V E N D E L 
acáldru és illatszerkereskedfl; műköszörűs üzemi 

' 9 (Kaszinővalswmben 

Agytoll-peheiy 
kelengyek pensiok, szállodW 
részére intézeti párntkhoz hi^ié-
nikusan kezelve olcsó árban 
Fehér fosz to t t 1 1 b a t o I I a 
k i l ó n k i n t 3*— pengőér t , egy 
jobb minőséget P 3 50 ért szállít 
5 kg s csomagokban, bérmentve 
utánvétellel 

Rosner Gyula ágytollüzeme 
Kiskunfélegyháza. 

Eladó ingatlanok. 
Egy Steiner gyümölcsös 610 öl, 

egy Alsórét 2300 öl, egy házépítésre 
aikalmas kert a Kert-utcában. Dr. Kopfstein ügyvéd. 

Az édesanyánk elhunyta 
alkalmával megnyilatkozott 
részvétért, a koszorúk és vi-
rágok küldéséért, külön is a 
„Concordia" - férfidalegyesü-
letnek a temetésen való köz-
reműködésért hálás szivvel 
mond köszönetet 

a gyászoló 

BUDAKER-CSALAD 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 2201-1937. tk sz. 

toertsi HfrdítffléflHiYonat. 
Dr. Szütz Zoltán végrehaj tatónak Al-

bert István végrehajtást szenvedő elten in-
dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 101 és t45 
P 60 f, 403 P 10 f. 107-|-500 P tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett a kószegi kir 
árasbiróság területén levő Kiscsómöte köz-

ségben fekvó s a kiscsömötei 94 sz. betét-
ben felvett alábbi ingatlanoknak Albert István 
nevén álló részére és pedig az A I 1—9 
sor és 57. 113. 165. 192 214/1. 214/2. 217. 
218. 338 hrsz. alatt felvett, 21 ói. sz. ház és 
külső földekből álló Úrbéri birtokból a 
gyalog és szekérrel való átjárási szolgalom 
fenntartásával I73fl P a l i 1 - 4 sor és 136 
137. 182 3ö8 hrsz a felvett ingatlanra 283 
P, az A + l sor és 48 hrsz. ingatlanból 7 P 
és a 2 sor és 382 hrsz ingatlanból 218 P és 
pedig az A I 1 - 9 IT. 1 - 4 + 1 sorsz ingat-
anokra Albert József javára bekebelezett 

haszonélvezeti szolgalmi jog fentartásávai, 
a kiscsömötei 98 sz. betétbeo A-h l sor és 
389 hrsz. alatt felvett és ugyanannak nevén 
álló Nemesi birtokra 150 P végül a Nagy-
csömöte községben fekfó s a nagycsömötei 
266 sz. betétben A I. 1—5 sor és 382. 744-
745 849. és 1059 hrsz. alatt felvett ingat-
anokból álló Nemesi birtokból ugyanannák 

nevén, álló ' / . részére 850 P kikiáltási árban, 
és pedig az Albert József javára bekebelezett 
haszonélvezeti szolgalmi jog fenntartásával. 

A telekkönyvi hatóság az árverésnek 
Kiscsömöte községházánál megtartására, 
1938. évi január bó U - é n (tizenkettő) nap-
anak d.e. ^ 9 óráját Nagycsömöte község-
házánál megtartására ugyanaznap d. e Vm«1 

óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 
1881 LX tc. 150 §-a alapján a kővetkezőkben 
állapítja meg: 

Az árveres alá eső ingatlanokat Szendi 
stvánné csatlakozott kérelmére a kikiáltási 

ar kétharmadánál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet (1908 XLI tc. 26 § ) Ha azonban 
az árverés megtartását dr" Szüts Zoltán 
végrehajtató kivánná akkor a kis csömötei 
94 sz. betetben felvett ingatlanokat 2326 P-
nél a 98 sz. betétben felvett ingatlanokat 
155 P-nél, végül a nagycsömötei 266 sz. be-
tetben felvett ingatlanokat 930 P-nél ala-
csonyabb áron eladni nem lehet (5610/1931. 
M E. sz. rendelet 21. §.) 

Bánatpénz a kikiáltási ár lO*/.-®, 
amelyet a magasabb igéret ugyanannyi •/•-
ára kell kiegészíteni. 7 

Köszee. 1937. évi aug. hó 14. napján 
Dr. RIEDL ZOLTÁN s.k. kir jb. elnök 

A kiadmány hiteléül : 
FODOR JÁNOS sk . kiadó. 

! 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában, Kőszegen. — 
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