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Nyilttér sora 40 f i l lér . 

Hirdetések dija előre f izetendő. 

Az uj plébánost 
ma iktatják be állásába. Ünnep ez : 
hát önkéntelenül cicomás szavak, barakk 
mondatok és merevarcu frázisok tolul-
nak tollúnk hegyére . . . Hiszen ez a 
szokás nálunk: ha ilnnep van akkor: 
vivát, vivát, mindenki vivát, hömpö 
lyöljenek a mondatok, csendüljön össze 
a pohár — ugyan ki törődik a szürke 
hétköznapokkal... 

De meredten áll a toll: Kőszeg 
uj plébánosát: a tudós papot, a szo-
ciális érzésű ma-emberét, a neves irót, 
1938-ban — az elvek, eszmék, irányok, 
célok, akarások és letörések fantasztikus 
kaoszában — nem lehet és r.em is 
szabad a régi módszer szerint köszön-
teni. Mert az ünnep elmúlik. Az ünnepi 
harangzugás elveszik a légben. Elcsitul 
a templomi kórus éneke. A tisztelgések 
csiszolt mondatai elkopnak, ép ugy, 
mint a díszebéd parádés pohárkoszön-
tői ... és jönnek a szürke, munkás 
hétköznapok. .. 

Korniss Gyula mondotta valahol, 
hogy az országot nem a zengő szavak 
retorikája, hanem a munka dinamikája 
mentheti meg ... Valahogy mi is ugy 
tartjuk helyesnek, ha Kőszeg uj plébá-
nosát: a papot, a gondolkodót, az 
irót, nem a csengő-bongó. ünnepiesre 
mázolt retorikával köszöntjük, hanem 
a munka dalával. vagy legalább is. a 
munkás-ígéretek himnuszával... 

Mert: nem csak az Egyháznak, de 
Kőszegnek is érdeke, ha a város kato 
likus társadalma nem csak az ünnepen 
hozsannázik uj plébánosa mellett, de a 
szürke, fáradt, munkás hétköznapok 
sodrában is mindig mellette áll: imáját 
imával, munkáját munkával, akarását 
akarással támogatja .. . 

Bizton tudjuk: a mai ünnepzugő 
harangok összekovácsolják a szürke 
hétköznapokra is a plébánost és híveit, 
ha ezeknek a céloknak jegyében indul-
nak el a közös uton. A testvéri meg-
értés nem maradhat el, mert a város 
katolikus társadalma nemcsak papot 
kapott Székely László dr. személyében, 
hanem nevelőt is. Ez a záloga annak, 
hogy ncmcsak a polgárság és a nehéz 
gondokkal küzdő munkásság találja 
meg Székely Lászlóban lelkivezetójét 
és szociális mentorát, de a fiatalság 
is, amely a szűk határvárosi keretek 
között bénult lélekkel várakozik. 

Tehát: Kőszeg katolikussága ma 
nem csak külsőleg vonul fel ünneplő 
arccal, ünneplő ruhában, de lelkében 
is ünnepel, mert érzi — tudja, hogy 
az ünnep után, Székely László vezetése 
mellett munkás, eredményes hétközna-
pok következnek... (v) 

Megint búcsúzni! 
„Érettségi" a cime annak a 

színműnek, amely az utóbbi evek-

ben szép sikerrel ment különböző 

színpadokon s amelynek megalla-

pi'.asai felrémlenek előttünk egy 

fiatal, lelkes tanát embernek Kő-

szegről való távozasával kapcso-

latban. A színdarab keretében az 

öregedő, de meleg>zivü és fiatalos 

érzésvilágu gimnáziumi igazgató 

fájó csalódasán kívül a szerző 

igen érdekesen jellemzi és aliitja 

be a tanártipusokat és a tanar-

sorsot. A darabban szereplő taná-

rok között a jel ien és lelkület 

valtozatos skálaiat szólaltatja meg. 

az események, a pályájukon és az 

eletben elért ered riények pedig a 

elszines, a kisebb értékű és faj-

súlyú kategória javat szolgálják 

bilincsek letörésében s amikor 

nemcsak varosunkban, hanem a 

falvak lakossága körében is meg-

noidozta érző, lobogó magyar 

lelkét, szivünk felmelegedett iránta 

önkéntelenül is megszerettük. 

Láttuk: miként nyeri meg az ész 

és szellem fegyvereivel a felnőt-

teket s meghatva néztük, mint 

(ogja meg az apró magyarok 

tétova kis kezét a mesedelutano 

kon, hogy a játék és mesevilág 

derűs utjain vezetgesse őket a 

mainal szebb és jobb magyar élet 

dkarésa felé. Nem volt het, hogy 

ne értesültünk volna egy vagy 

tobb megnyilatkozásáról, kultur-

előndasáról, amelyek a legkűlónv 

böző')b hallgatósag előtt hangzói 

tak t.1 s nem egyszer az elismerten 

a közömböseket cs> részvétknek-tlmag-s igényű szombathelyi ko 

vagy óatosakat igazolják. Azlzonség.t is tomboló tetszesre es 

átlagember, aki iskolai kötelessé 

geinek mesterségszerüen eleget 

tesz, és ezenkívül legfeljebb ki-

csinyes haztartási gondokkal bi 

belődik és kispolgári szórakozá-

saival törőd'k: nyugodtan és há-

borítatlanul el. Meg vannak elé-

gedve velük és ők is elégedettek 

helyzetlik kel. De aki a sok szép, 

tartalmas oktató szót a való elet-

ben is vallja, aki az oktatás leg 

megknpobb módszerének a sze 

inélyes peldaadást tekinti, az ha-

marosan olyan utakra sodródik 

amelyek nem egyeztethetők össze 

a szabalyokkal s a legönzetlenebb 

es legtisztább küzdelem szélma 

lomharccá ferdül, amelynek min-

denkor ő marad a vesztese, a 

szenvedő hőse, s ha mas baj nem 

is éri elkerülhetetlen a fájó, le-

sújtó kiábrándulás. 

Súlyos megállapítások s tagad-

hatatlanul megérzik rajtuk bizo-

nyos tendencia is, mégis szinte 

analógiaként erőszakoskodnak 

tudatunkba most, amikor ez az 

értékes, kivételes képzettségű és 

szellemiségű liatal tanár mond 

bucsut városunknak, amelynek 

ittai tozkodasa alatt nemcsak pol-

gára, de aktiv es értékes kultur-

harcosa volt. Alig telepedett meg 

körünkben, maris észrevettük 

rajta: felismerte milyen nagy 

jelentősége van az iskolán kívüli 

népnevelésnek, tudja milyen nél-

külözhetetlen szerepe van az igazi 

magyar tanárnak a nemzeti ön-

tudat kiépítésében, a gazdasági 

lelkesedésre ragadta melyreha o 

es dinamikus erejű mondaniva 

lóival. 

De nem elégedett meg a kissé 

elvont előadó, pódiummal, hanem 

aktív részt kert a nep es nemzet-

nevelő munkából. Hazafias celu 

ársadalmi egyesületekben valialt 

vezető szerepet, mozgatta, élesz-

tette azok működését s tele volt 

egészséges, eletrevaló eszmékkel, 

tervekkel. Észrevette, szovatette, 

mennyire magara van hagyatva 

i vidék magyar munkássága, 

összeköttetése et, lehetőségeket, 

munkatársakat keresett, hogy egy 

munkásotthon keretében ertékes 

olvasmányok, helyes eszmecsere 

es felvilágosítások, szakkérdések 

megtárgyalása által összekapcsolja 

és művelte őket. Szándékú volt 

ezen tervezett megmozdulásba 

belekapcsolni a magasabb képzett 

segü, de iskolainak elvégzese után 

elhelyezkedni nem tudó, vagy 

ideiglenes alkaimaztatasban ten-

gődő intelleKtuell ifjúságot is, 

hogy ambícióit, tetterejet helyes 

és hasznos irányban kamatoztat 

hassa s egyúttal leküzdje az év-

százados bünok termékenyítette 

talajon burjánzó idegenkedest, 

mely nálunk munkást és parasztot 

elvalaszt a magasabb tarsadalmi 

osztályoktól. 

Az eszmék ismét : eszmék ma-

radtak és a tervek : tervek. Nem 

tudjuk mit vétett az a fiatal ma-

gyar, aki ennyi idealizmussal és 

ennyi jóakarattal körvonalazta 

útját, azt sem tudjuk, kinek kö-

szönhetjük áthelyezését, csak 

annyit tudunk, hogy aki tette: 

nem tett jó szolgalatot Kőszeg 

városanak, de talan a magyar 

ügynek sem. 

Talán túlzásnak hat, hogy 

ezeket a szerény elgondolásokat 

és kezdeményezéseket ilyen szín-

ben látjuk, de Széchenyivel vall-

juk : „Mindenkinek akkora az 

értéke, amekkora hasznára van a 
köznek" S épen azért látjuk meg 

az érdemet talán fokozottan, mert 

az ilyen szerény adottsagok és 

mostoha körülmények között vi-

rágzott ki, aranyló magot i^érve. 

S azért taj fokozottan ez a kis 

magyar rokkanas, amely Ady 

keserűségével kop meg bennünket, 

mert: „Nem első hullás ezen a 

tájon . . ." 

( S - n . ) 

Irta: J ambr i t s La jos ny. polgármester. 

l,y hívj A Kőszegen azt a nagy 
r gi epületet, mely a belvárosban ált 
mar évszázadok óta. A homlokzalán 
is oit diszeieg ez a felírás, találóan, 
nert réi»»n bizony talán sokat is bá-
o/t tk falai közölt, melyek sok kedves 
•nleket rejtegetnek, hiszen löbb mint 

200 éves múltra tekinthet vissza és 
vaamikor idejárlak bálozni háron 
vármegye urai, mtrit ilyen befog dó-
*ép.ssegü nagyierem kevés volt a 
Duiántulon. iit zajlottak le Liszt F.renc 
hi'neves Inngversenyei is, melyekre 
n;tpi járó földekről is felrándultak 
Kősz gre a zenekedvelő magyarok. 
Sok egyesületnek is adott otthoni, sőt 
vyid jben kávéház is voll azemeltUm. 
De itl zajlóit le a régi színházi élei is, 
és mindenid3k politikáii is innen 
indult el. Hogy Kőszegen nem épült 
szintiáz, p.dig a mu t század első 
fel. ben kísérleteztek egy színház meg-
építésével, a Bálház voll ennek az 
eeyszerü oka, meri épüleleben, illetve 
nagytermében szépen megfert a szín-
ház is és igy a színházért lelkesedők 
tábora felhagyta kísérleteit. Tehát nem 
csak bálház volt a B*lhaz, hanem 
egyben valóságos kulturháza is volt 
Kőszeg városának. Itt zajlott le min-
den társadalmi tömegmegmozdulás 
több mint 2 évszázadon át, egészen 
napjainkig, mikor a haladó korral a 
mozi is öreg falai között talált helyet. 

A háború elölt Kincs István apát-
plébános kísérletezett azzal, hogy egy 
Katolikus kullurházat létesit és ebből 
a célból a katolikus hitközség meg 
is vásárolta a Horthy Miklós utca 
sarkán lévő nagy épületet, de a nagy 
háború keresztülhúzta a szép tervet 
és elgondolást A háború után, mikor 
szinte ujjá teremtődtek a vidéki váro-
sok és a fellendülés hatalmas iramot 
vett és a városi vezetők a törvény 
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betűje hel>ett nyugcdt és bátor ön 
tudattal a romokból való ujjá építési 
keresték és a kor szellemét követtek 
e sotok irója is megpróbálkozott 
Kőszeg város részére egy kulturházai 
terén ttni, mikor a főtéren lévő nagy 
épülettömböt akarta megszerezni, hu 
a város kellís közepében, a Főtei 
szabályozásával talán már állna is a 
kulturház, de mint tudjuk, nem a 
városnak sikeiült megvenni az objek 
tumot. Majd kestbb éppen a jó öre&. 
Balhazat szemelte ki arra, hogy a 
varos tulajdonát képező Sörkert ei 
adási veieiaiatól megvegye a Bálháza 
és kuliuiházat teremtsen telfle. Tudjuk 
hogy ezt a teivet ntm srgitették neki 
megváltsiu ni. Leguóbb is igen ko 
ir.olyan foglalkozott egy éidekeitse^. 
avval, hogy a Bálházat átalakítja és 
felöltözteti, s ugy színháznak, ír int a 
mozinak megfelelő heyiséget teremt 
Sajnos, ez a terv ismegakídi és talár, 
el is aludt. 

Pedig, meg 
leivesgtusr el es 
kell Icglhlkozri 
kulluihaz r.élkül 
ebben a váiosban. 

kell állri ennél a 
a legkon olyattar 
a keidéssel, irtn 
nincs kulturális élei 

Ujat epiteni nagj 

köliseggel jar. A Bálházai mtgfelef 
!oin ; ba fe.öltöztetni, atalakitani é: 
szeienyebb igények között rrégií 
lapra allitar.i, mm kivihetetlen cfo'og 
Kfszeg városának m i nden éideke azi 
diktálja, hogy ezt a kéidést mego!dj; 
es n tg is o dhaió a Balhéz epületével 
kapcsolatosan. Keil, hegy a vaiot 
vegye ezt a nagy horderejű kéidést 

valósítsa meg. 
Igaz, hegy ma stagnál a vidik 

városi élet, pedig ennek talán nem is 
a gazdasági viszonyokban kereshető 
az oka, mert pénz van és a magy i 
városok sokkal nehezebb viszonyok 
közölt is tud'ak hitelhez jutni. A 
stagnálásnak részbeni oka az is, ho„> 
\ városi jövedelmek nagyrésze av 
államnak jut és igy az önkormány 
rátok elerőtlemdnek, nemcsak anya 
giiag. de lelkileg is, mert a városi 
polgárság rrost mar bátorságát veszt 
ve, nem mer önálló és egyéni inicia 
livákba t ele fogni, megijed a legkisebt 
bei úrázástól is és inkábba tr.ult léte 
siimenyeit könyveli el a jelen javáia 
es nem veszi észté, hogy az idő rohan 
és nem vár. De van egy másik ok is 
írely a vátosokban az aikotó erői 
lecsökkentette és ez a vátosokbar 
elé foiduló u.n. panan ák, melyek a2on 
ban legtöbbször mesterségesen ftl 
fujattak és a valóságban meg kit 
egérré zsugorodtak, mégis hozzájá 
luliak ahhoz, hogy a vátosi polgárság 
és vezetőség szinte megtoipar.t és 
alkotó eieje elernyedt. A koimányza1 

vis^ort szinte gyánkodva nehezedik 
rá a vátosiautonomiákia és mindtr 
gazdi sági és fejlődési megmozdulás! 
tizfzeres napyitíval ellenőtiz. 

Pedig ne felejtsük el, hogy sen 

megijedni, sem csüggedni, sem meg 

állni nem szitád a váiosi éleiben, 

n ozdulatlanság háláit jelent. Tertmt 

sürk azéit kultuiházat Kőszegen, mei 

MOZAIKOK 
az Svang. Dfjusági 8gye sülét élet é6öl 

ke2ete és neg áldozatok árín is enélkül nem város — egy város. 

6icsz pLspck rra iktatja te Szekely László píebarcst ürr.epi keretek között 

Tenplcir.i szertartások és tisztelgések programmja 

Rnka öiCnr?pja lesz na KCsztp 
katolikus larsidam arak: Grtsz Jczsei 
pusptk, apostoli koinar.yzo lenyes 
kiiiscfcegek között iktatja be állását; 
a vaios uj plebanusat; Székely LászlC 
űr. püspöki tanacsost, volt rabaková 
esi pietarost. Az ünnepség program 
jat a köveikezcktpen állították össze 

A 9 ciai beiktatási ünnepségre 
eikezó Giesz Jozstf püspököt avaios 
haiaiatan viiez N< gy Miklcs dr. pol 
g&rn estei vaija. A püspök harangzugas 
kOztptUe vor.ul végig a feilobogCzot 
Kuaiy utón a Jtius Szive len plon 
eie, ahol aalolikt.s hi.közseg tanacsa 
nak szontka, majd a keiulet papsága 
nevében Kor.czöl Antal esperes tdvöz 
lik a fepaszioit 

A püspök ezután a papságga 
bevonul a templomba. A bevorulas 
alatt az tgyhazi énekkar az „Ecct 
Sacerdos"-i énekli. 

A templom hajójának mindkéi 
része első ftleben a hivatalok, hitfele-
kezetek, iskolák, egyesületek vezetői 
részére külön fenntaitott helyek lesz 
nek, mégpedig a következőkepen: 

Az evangeliumi oldalon az első 

sóiban ülnek: a polgármester, a hit-

község képviselete, a járásbíróság 

elnök és a főbíró. 

A lecke oldalon: az első sorban: 

az állomásparancsnok, a zászlóalj 

parancsnok, a rendőrkapitányság veze 

tője. 

A második és harmadik sorban a 

jobb és baloldalon: a hitfelekezetek, 

hatóságok, iskolák vezetői 

Az evangéliumi oldalon a negyedik 
és ötödik sorban: a hitközség tanácsa. 
A lecke oldalon a neg)edik sorban a 
katonai küldöttség tagjai, az öttől 
nyolcadik sorban a város kepviselő 
testületének tagjai, a 9—11. sorban a 
hitközségi képviselőtestületi tagok 
foglalnak helyet, mig az evangéliumi 
oldalon 6—11 sorban az apácák, a 

katolikus nőegylet, cbiáta szövetség 
o táregyesület es a Skfánja vezetősége 

A bevonulás után 

a püspök a Ver.i Sanctet intonálja 
majd a szószekie megy és főpásztor 
beszedet intéz a hívekhez. Ezt követi 
az uj plébános esküje, amely után az 
uj plébános megy a szoszekre es 
magyar-nénet nyelvű btszédet mond 

E.után az uj plébános nagymiséi 
celet ral, amely aiau az egyházi enekkar 
Liszt: Miasa choialis auoi a Kyne 
és a Glona t, Dcak—Batdos: Szen 
Ignác mist jeböl a Bentdicius t es 
az Agnus-t énekli, betetül pedig gra 
dualéra Nickl: Jesus dulcis memoiia 
jai, ofkrioiiumia Liszt: Ave Maiia-ját 

A beiktatasi szertartást a magyat 

Himnusz akkordjai fejezik be. 

A templomi szertartás utan azonnal 
a t sztelgesek következnek, amelyek 
— tekintve, hogy a plébánia epületében 
nem fejeződtek meg be a tatarozási 
munkalatok — a városházán a polgár-
mester szobájában zajlanak le. 

A tisztelgések sorát 

a város képviselőtestülete mint kegyui 

nyitja meg élen vitéz Nagy Miklós dr. 

polgármesterrel, aki először köszönti 

város uj plébánosát. Ezután a hit-

község tanácsa, a papság, az evangé-

ikus, a református és az izraelita hit 

Községek, majd a polgári és katonai 

hatóságok, a tantestületek, a Kereske-

delmi Kör, az Ipartestület, a Gazdakör, 

Hegyközség vezetői, végül pedig az 

összes katolikus hilbuzgalmi és kato 

ikus jellegű egyesületek, valamint más 

társadalmi egyesületek és alakulatok 

olmácsolják üdvözletüket az uj plé 

bánosnak. 

Déli egy órakor a bencés szék-

házban díszebéd lesz, amelyre 45-en 

Kaptak meghívót. 

Hangos frázisokkal, kiabálással 
van tele a világ. Politikusok nyilatko 
zatai, nemzetgazdászok jóslatai, hadi 
tudósítók hátborzongató közlései 
nyugtalanítanak naponta. Olyan nehéz 
helyzete van ebben a nagy hangzavarban 
i Figyelőnek. Olyan nehéz ebbői a 
lármából kiszűrni, kihangoini egy 
hangot s megszólaltatni a maga ere 
detiségében és tisztaságában különö 
sen akkor, amikor annak ereje és 
ha'ása nem azzal az idénnyel lép fe. 
hogy betöltsön oiszrgoi és világot 
hanem szól azért, hogy csak kicsi 
körben ébresszen rezonanciát, meg 
értést. . . barátságot.. . szetetetet . 

A Kőszegi Evangélikus Ifjúság 
Egyesületiől szólok. Hangja, szav; 
meg nem érte el eddig ujságunk 
hasábjait. Most sem közvetlenül az 
Egyesület szól, hanem csak a Figyelő 
aki egy kicsit belenézett ennek az 
Egyesületnek az életébe. 

* 

A legszebb emberi erények egy:ke 
a megbecsülés: az egymás iránt valé 
szeretet, megértés és összetartás. Kü-
lönösen ma, az egyén harcában oly 
nagy szerepe van az ökölnek, í 
könvőknek és az egymás elgázolásának 
1925-ben néhány evangélikus ifjú 
egyesületet akart alapítani azzal 
céllal, hogy annak keretein belül módoi 
nyujlsanak az ifjúságnak hazafias, 
vallási és kulturális célok megvalósi 
tására. Ez is ugy kezdődött, mini 
minden más, részvétlenség, bizalmat 
lar.ság köszöntötte és kisérte azokat 
akik mertek valami szépet, jót gondolni 
és akik hittek abbar, hogy vannak 
nemesebb életcélok is, mint azok, 
amelyeket az utca, a piac, az életvásái 
diktál és jelöl meg. Mi volt ez az 
ifjúsági Egyesület ezelőtt 12 évvel? 
Kívülről megítélve semmi más, mint 
4—5 álmodó, tervezgető fiatalembernek 
reménykedő es sokszor mégis csügged 
találkozása. Btlülről vizsgáivá egy 
nagy elniakaias, romtakaritas, csendes 
itkos fundamentumlerakás Nagy csaták 

dőltek itt el, melyeknek győzelem 
eredményei csak most kezdenek mu 
tatkozni. Sziknek mozdulása, nagy 
élet-termések megindulása, bimbózása 
volt az egész. Hogy kik ültek itt, az 
nem fontos. Csak annyi fontos, hogy 
mindenkiben ugyanaz a tűzláng égett, 

mindenki egyforma színű fonálból 
szőtte álomképeit. 

Ma ennek az Egyesületnek 130 
•agja van. Lateinerek? Nem. Iparosok? 
Nem. Gyári munkások ? Nem. Nnpszá 
mosok? Nem. Mert ebben az egyesü-
etben ilyen elhatárolások nincsenek, 
it nincs társadalmi válaszfal, itt nincs 

gazdag és szegeny. Itt nincs világnézeti 
larc, mert itt csak egy van, az egymás 
megbecsülése, szerelése, a közös 
eszme, közös cél, közös gondolat, 
izl nem az alapszabály szerint meg 
szervezett egyesületi totál hatalom, 
hanem a testvéri szeretet totalitása 
nozza létre, itt együtt ül a lateiner a 
gyári munkással, a tépett ruháju nincs 
elen a megelégedettel, munkaadó es 

alkalmazott. Itt nincs fölé és aláien 
deltség, csak egymásmellettiség, ezért 
cseng oly mélyen és tisztán, oly hatal 
masan es mégis szelíden az Egyesület 
öszöntése: B É K E S S É G . . . Igen, 

mennyi mindent mond ez a szó: hiszen 
az egész emberiseg egyetemes óhaját 
"ejezi ki! Az a békesség, amelye 
hiába keres a gép, íróasztal, műhely 
és dolgozó szobák megfáradt, agyon 
zaklatott és reménytelenne lett mai 
fiatalsága. Kicsi elrejtett sziget a nagy 

életóceánban ez az egyesület, ahol 
mgpihen minden tr-g szive és kisimul 
mind.n gondterhes arca. 

* 

A figyelő figyel . . . Van ebben 
'\z Egyesületben valami érdekes, az 
hogy soha sincs pénze S ez a körül-
"nény sohasem jelentett katasztrófat. 
Valamelyik tag a mullkor azt mondotta 
nékem: „Penzzel alkotni mir.dtn csacsi 
tud, de próbálja meg pénz nélkül." 
Nagyon idealisztikus kijelentés, de van 
benne igazság, legalább is ez az 
egyesület igazolni tudta ezt. Kezdem 
elhinni, hogy az álmok megvalósítá-
sához nem pénz kell, hanem valami 
egészen más. Ugy látszik még sir.es 
igaza annak a hadvezérnek, aki azt 
mondotta, hogy pénzt, pénzt, pénzt. 
— Az ifjúsági Egyesület semminemű 
rendszeres anyagi támogatást nem kap 
sem az egyháztól, sem a várostól. 
Amije van, azt saját munkájával terem-
tette elő. Hogyan? Egyszerűen: Min-
denki azzal szolgált, amivel tudott. 
A kőmives munkaidő-után karbid feny 
mellett falaz éjfélig fundamentumot, 
az ács éjszakánként szolgáltat a lakók-
nak a padlózás munkájával „altató" 
éjjeli zenét. Cserepes, lakalos, festő 
Sib. mint imbolygó árnyak járnak a 
söté! éjszakában. S mire reggel lett 
mire gyárba, műhelybe kellett menni, 
felhordták a mailen, lehordták a tör-
meleket azok, akik néhány hónappal 
ezelőtt még az imaginárius számok 
mdományáiól szólottak ékesen az 
érettségi vizsga kormánybiztosa előtt. 
Mit csináljon a Figyelő? ítéletet mond-
jon? Hisz ami társadalmunkban még 
mindig dehonesztáló az ilyen írunka. 
Pedig én azt hiszem, hogy nemzeti 
lövőt csak olyanokkal lehet épileni, 
akiknek a munka sem szégyen, hanem 
Szolgálat. 

* 

Valamelyik napilapunk közgazda-
sági rovatában azt olvastam, ho^y a 
dolgoknak sokféle értéke van. Van 
kereskedelmi érteke, forgalmi értéke, 
belső értéke, külső értéke, stb.; egy 
es ugyanazon dolognak. Na és ugy 
látom, hogy van külön egyesületi 
ertéke is. Vegyük például a ping pong 
labdát. Ez nagy értek. A közel-multban 
egyik kereskedő 6 ping pong labdát 
ajándékozott az egyesületnek. Nem 
hiszem hogy a Dél-Afiikai gyémánt-
mezők felfedezésekor nagyobb volt az 
őröm, mint mikor a vezetőség ezt a 
lényt ünnepélyes komolysággal a 
tagoknak bejelentette. Talán azon az 
éjszakán sok ázott-fázott inasgyerek 
álmodott ragyogó szépségű ping-pong 
labdáról, de ugy, hogy azok mind az 

ölébe hullottak. 

* 

Es mégis a pénz beszél. Ellestem 
egy beszélgetést. Két munkáskülsejü 
iu beszélgetett: Kerestem 70 fillért, 

ebből 40 az édesanyámé, 20 a mozié. 
No, és 10? kérdi a másik. Az az 
egyesü'eti tagdij. Nem emlekszel? Azt 
nondtak az utolsó gyűlésen, hogy mi 
n ponta 8 fillér villanyt fogyasztunk a 
ping pongozással, tehát akkor illik 
havonta legalább 10 fillér tagdijat 
fizetni." 

F iGY e lő . 
^ A A A A A ^ A ^ ^ ^ ^ ^ W W W W W W W 

Gazdák figyelmébe! 
Ló- és marhanyiró gépek, hajtósat és kézit, 
valamint az összes hozzávaló alkatrészeket 
a legnagyobb választékban tartom raktáron. 
K ö s z ö r ü l é s t és javítást a legjobban és 

legolcsóbban végzem. 

LANCSARICS VENDEL 
acéldru és itlütszerhereskedö; műköszörűs üzeme 

SZOmBflTHELY Kirdly-u.9. (Kaszinóvalszemben) 



1938. január 9. Kőszeg es Videke 

Megkezdte működését 

az Irottkő-járás főszolgabirósága 
Chernel föbiró átvette hivatalát 

A kőszegi szolgabírói kirendeltség 
1037 december 31 ével befejezte misz 
szióját. A törvényhatósági bizottság 
határozata alapján január 1-vel meg 
kezdte nüködését az irottkői járás. A 
kirendeltség ügyeit vezető Kóczán József 
tb. főszolgabíró árvaszéki ülnöktől 
Chetnel Ernő főszolgabíró december 
31-en átvette a hivatalt Vidos Árpid 
vármegyei főjegyző irányítása mellett. 

A Kőszeg székhellyel megszervezel' 
irottkői járás közigazgatási beosztása 
a következő: 

Az irottkői járáshoz tartozik a 
kőszegszerdahe ly i kör jegyzőség 
Kőszegszetdahely, Bűzsok, Cak. Kő 
szegdotoszló és velem községekkel, 

a nagycsömöte i kör jegyzőség 
Nagycsömöte, Gyöngyötfj lu és Lukács 
háza községekkel, 

a nagygencs i kör jegyzőség 
Nagyger.cs, Gyöngyösapáti és Perenye 
községekkel, 

a nemescsói kör jegyzőség Ne 
mescsó, Kőszegpaly, Pusztacsó és 
Tömörd községekkel. 

Chernel Einő íőszo'gabiió a rendes 
havi küliárgyalási napokat Kőszeg 

szerdahelyen, Nagygencsen és Nemes-
csón fogja tartani később megállapí-
tandó napokon. 

A községek átcsatolására vonat-
kozó szervezési szabályrendelet módo 
silására majd csak a községekke> 
lefolytatott tárgyalások után kerülhet 
sor. Az irottkői járás felállításával 
kapcsolatban ugyanis Vasvármegyt 
törvényhatósági bizottsága annakidejér 
módosította a vármegye járási beosz-
tásától szóló szervezési szabályrende 
letet. Ennek a szabályrendeleinek a 
községek különböző járásokhoz csatold 
rendelkezéseit azonban a belügyminisz-
ter nem hagyta jóvá, hanem elrendelte, 
hogy az átcsatolás ügyében az éidekelt 
községekkel kell előbb lefolytatni a 
tárgyalásokat. 

A királyi járásbíróság, a királyi 
adóhivatal és a királyi közjegyző ille-
tékessége a volt kőszegi járásnak 
ugyanazokra a községeire terjed ki 
mint amely községek most közigazga 
tasilag az irotikői járáshoz tartoznak. 
A jogkereső közönség mindennemű 
ügyét Kőszegen, a járási székhelyen 
intézheti el a különböző hivataloki an 

HÍREK 
Várha tó i dő j á r ás a következő 

24 ó r á r a : Mérsékelt déli szél, sok 
helyen köd és havazás, a nyugati 
megyékben esetleg ónos eső lehetséges 

igazán az egeszseg varosa: 
117 halott közül 8 6 tulelle az 

5 0 eves korhatárt 
Az anyakönyvi hivatal könyveibt 

az elmúlt esztendőbe 135 születési 
79 házasságkötés és 122 halálozási 
bejegyzés történt. Az elmúlt esztendő 
ben az uj szülöttek száma : 129, 6 
bejegyzés megküldött kivonatok alap 
ján történt. — A 117 bejegyzeti 
halálozási esethez viszonyítva Kőszeg 
lakosságának szaporulata az elmúl 
évben : 12, ami az előző évek szí po 
rulaiához viszonyítva k i tűnő vissza 
esést n utat. 

A három anyakönyv részletes 

statisztikája a következő : 

A s z ü l e t é s i a n y a k ö n y v 
ben a bejegyzett 129 újszülött közül 
januárban 12, februárban 9, március 
ban 14, áprilisban 9, májusban 10 
juniusban 11, juliusban 17, augusztus 
ban 12, szeptemberben 11, októ 
berben 6, novemberben 11, december-
ben 7 született. Az uj szülöttek nem 
szerinti megoszlása a következő: fiu 
66, leány 73, vallás szerint: 100 római 
katolikus, 25 evangelikus és 1 refor 
mátus, 1936 ban a születési anya 
könyvbe 148 bejegyzés történt, ebben 
az évben is több leánygyermek szü 
letett. 

A h á z a s s á g i a n y a k ö n y v 
be 79 házasságot jegyeztek be. Ebbó 
tiszta katolikus hazasság volt: 60 
tiszta evangélikus 6, tiszta izraelita 1. 
A katolikus egyház javára 3, az evan 
gélikus egyház javára 2 esetben adtak 
reverzálist. Vegyesházasságot összesen 
7 et kötöttek. 1936-ban 67 pár köiöti 
házasságot. 

A h a l o t t i a n y a k ö n y v b e 
bejegyzett 117 halolt közül 51 férfi, 
6 2 nő, a 4 csecsemő halott közül: 2 
fiu, 2 leány. Vallás szempontjából: 92 
katolikus, 22 evangelikus, 1 református 
és 2 izraelita. 1936 ban 94-en hallak 
meg. Ehhez az évhez viszonyítva kü 
lönösen a csecsemő halandóság ked 
vező az 1937 es esztendőben. 1936-
ban 14 csecsemő hunyt el. 

Hónapok szerint a következőképen 

aratott a Kaszás : januárban 11, feb-

uárban szintén 11, márciusban 10 
áprilisban 11, májusban 7, juniusban 
10, juliusban 16, augusztusban 7 
szeptemberben 9, októberben 7, no-
vemberben 9, dtcemberben 9 halálo-
zás volt. 

Nagyon érdekes statisztikát kapunk 
ha a halálesetek számát k o r s z e r i n 
hasonlitjuk össze. Feltűnő, hogy a 117 
halott közül 21-en 80 éven felül éltek 
65 en pedig túlélték az 60 éves kor 
határt és 31 a száma azoknak, akik 
50 éves koruk előtt haltak meg. 

Az elmuit évben ahalál oka legtöbb 
ecetben (23) az aggkori gyengeség voi», 
18 esetben szivbaj, 12 esetben tűd > 
gyulladás, 11 esetben rákos nugbete 
gtdés, 10 esetben szivizomelfaiulás b 
esetben szívszélhűdés, 5 esethen tüd^ 
vés>7, 4 esetben agyvérzés, 2 esrtter 
önakasztás, 2 e3etben csoniszu. 2 
eseiben agyhártyagyulladás, 2 esetben 
tifusz, 1 — 1 esetben szivoillentyüelég 
telenség, lüdődaganar, vakbélgyulladás, 
cukorbaj, merevröics, koponyatörés 
mellháriyagy ulladás. bélcsavarodás, 
vesezsugor, gerincvelt'gjullad is, lövés 
tői eredő gerincvelősérülés, májzsugor 
és 5 esetben egyéb kór volt a halál 
oka. 

A Chernel István cserkeszcsapat 
szilveszteri mulatsága, 

A Chernel István cserkészcsapat 
vezetősége Szilveszter este sikeres 
zártkörű mulatságot rendezett a Bilház 
termeiben. Kevés számú, de előkeli 
közönség gyűlt egybe a mulatságon 
es kitűnően szórakozott a szombat 
helyi katonazenekar jazz-különitme 
nyének zenéje meliett. A megnyitó 
csárdás hölgygárdájából a következők 
neveit jegyeztük fel: Dallos Manci, 
Freyberger Milla, Hernady Paula, 
Gulner Edit, Koczán Lili, Kund Márta 
Magyaros Médi, Szabadváry Kuxi, 
Szilárd Muci és Windisch Baba. 
(Egynéhányuknak az „első-bálos* jelző 
is kijár) A szép erkölcsi sikkerrel 
zárult szilveszteri mulatság megrende-
zésének érdeme az agilis rendező-
gárdát, élükön Gyuk Mihály cserkész-
liszttel és Bólya Zoltán joghallgató, 
táncrendezővel, illeti. A rendezőség 
anyagi számításait is megtalálta, 
tekintve, hogy az illusztris védnökök 
adományaikkal már előre biztosították 

bál sikerét. 

C ímadományozások . A kor-
mányzó a kultuszminiszter előterjesz-
ésére Arató István leányliceumi igaz-' 
jatónak a tanügyi főtanácsos cimet és 
elleget, Nemes Gusztáv postaellenőr-
nek a postafőellenőri cimet és jelleget 
adományozta. 

Személy i h ir . Dr. Lauringer 
János városunk szülöttje közel múltban 
tette le az ügyvédi vizsgát kiváic 
siketrel. 

Uj orvos. Schermann Józsefet, a 
Kőszegről elkerült vendéglős család 
egfiatalabb tagját a mull év végén 
a orvostudományok dokioiává avatták 
í tudapesti Pázmány Péter tudomány 
egyetemen. Az uj orvos egyelőre az 
egri irgalmasok kórházában működik. 

Áthelyezés a tan í tóképző in 
tézet tanari karában . Bognát Gyula 
tllami tanítóképző-intézeti óraadó 
tanárt a kultuszminiszter a nyíregyházi 
állami tanitóképzőintézethez helyezte át 

Előléptetés. Kőszegi István pósta 
főtiszt, a nyűg. rendőrkapitány fia, ki 
évekkel ezelőtt a hajmáskéri tábori 
postahivatalnak volt a vezetője, ennek 
megszűntével a veszprémi póstahe-
lyettesfőnöke és nemrégiben a tatai 
postahivatal vezetésevei bízatott meg, 
a minőségében soronkivül felügyelői 
cimet és jelleget kapott. 

Személyi hir. Czégényi Károly 
rendőrfelügyelőt, aki városunkban 
hosszú ideig teljesített szolgálaton és 
jelenleg a nagykanizsai r«.ndőrőrsze 
-nélyzet parancsnoka, a belügyminiszter 
rendőrfőfelügyelőnek nevezte ki 

Névmagyaros í tás . Dr. Tóth 
Károly főlanár a belügyminiszter 
engedélyével Ciyőrbiró-ra változtatta 
családi nevét. 

A kat jó tékony Nőegylet 
utólag mond hálás köszönetet mind 
azoknak a nemes szívű jótevőknek. 
Kiknek áldozatkészsége lehetővé tette 
a kaiácsonyi segélyezést. 

Az Ol táregylet közgyű lése ma 
este 6 órakor lesz a gimnaz'um disz 
termében. Mindnyájan legyünk ott ! A 
szentségkitételi mise I I órakor lesz 

A Concord ia dalegyesület f 

hó 11 én este 8 órakor tartja az idei 
megbeszélő estjet. Kérjük a dalosokat, 
hogy teljes számban jelenjenek meg. 

Elnökség. 

A kőszegi missziós atyák — 
nost megjelent „S.V.D. Missziós Hir 
nök"-ük szerint — 27 népmissziót, 
illetőleg triduumot tartottak vagy tar 
tanak a tél folyamán előkészületül a 
kettős szentévre. A missziókat, ill 
riduumokat egy—két kivételtől elte 

kinive P Zimits Mihály S.V.D. tartja, 
akit a kimutatás szerint már májút 
közepéig foglaltak le missziókra. 

Értesítés. A Kőszeg és Vidéke 
1937 dec. 19 én megjelent számában 
Strenn-névmagyarosítás nem vonat 
kőzik Strenn János szabómester fiaira. 

A m. kir. á l l amvasu tak nyug-
dí jasa inak f igye lmébe. Értesítem a 
nyugállományú MAV alkalmazottakat 
hogy f. hó 12 én reggel 8 órakor a 
Missziós Szemináriumban az elhall 
vasutasokért szentmisét fognak be-
mutatni. Az állomásfőnökség. 

Február 5 én tesz az idén az 
á larcosbá l . A tűzoltók hagyományos 
álarcosbáljukat az idén február 5-én 
rendezik meg. A legénységi bál február 
6 án lesz. 

Bormérés. Schlögl Anna 
Vá rkö r 66 sz. alatt jó vörös bort 
mér literjét 70 fillérért. Utcán át 60 f. 

tariott tisztújító 
határozata ellen 
be a törvényes 
fellebbezések a 

Megfellebbezték a tanácsnoki es 
az adóügyi számvevői állást. 

A múltév végén 
városi közgyűlés két 
fellebbezés érkezett 
határidőn belül. A 
városi tanácsnoki állás és az adóügyi 
számvevői állás betöltése ellen irá-
nyulnak. 

Mint ismeretes tanácsnokul Szmo-
lyán László városi pénztárost 31 sza-
vazattal, adóügyi számvevőül Valent 
Gusztáv dr. fogalmazó gyakornokot 43 
szavazattal választották meg. A köz-
gyűlés határozata elleni fellebbezés 
natárideje január 5 én, szerdán járt le. 
A hét állást betöltő közgyűlés hatá-
rozatai közül a fenti keltővel szem-
ben éltek a fellebbezés jogával. 

Lobogózzuk fel a várost . A 

plebánosavató-ünnepélyre való tekin-
tettel a város vezetősége kéri a ház-
tulajdonosokat, hogy lobogózzák fel 
házaikat: különösen a Király ut, a 
Várkör és a Belváros házainak fello-
bogózására helyeznek nagy súlyt. 

Ertesités. A Kőszeg—szombat-
helyi hév. r. t. elsőbbségi részvényei-
nek f. é. január hó 1-én töitent sor-
solása alkalmával a következő 23 drb. 
elsőbbségi részvény sorsoltatott k i : 
55, 125, 183 191, 226, 288. 384. 439, 
458, 473 550,551,083,726,978 1121, 
12o7, 1216, 1282, 1359. 1476 1605, 
amely részvények f. évi julius hó l tői 
kezdve darabonként P 160 — névér-
tékben a Kőszegi Takarékpénztárnál 
visszaváltásra kerülnek. 

Felhívás. A kőszegi „Hangya" 
fogyasztási cs értéktsitő szövetkezet 
felhivia tagjai', hogy üzletrészük ren-
dezése ügyeben — kapcsolatban a 
vásárlási visszatérítéssel — a főüzlet 
rodahelyisécében déluián 2—4 óra 
között 1938. január 31-ig jelenjenek 
meg. 

Angol nyelvoktatást 
vállalok mersékelt díjazás melleit Cim 
i kiadóhivatalb.m. 

Egy fiatal farkaskutya, szuka 
találtatott f hó 5 én. Tu:aidonosa 
tveheti a Ho vcdtisz'i Üd ilős n. 

Szenzác iós t a l á lmány . Meg-
>ieha'ó forrásbó1 nyert értesülés 
szerint a Hunyadi reáliskola egyik 
' márának, dr. Tóth századosnak sike-
ült egy au'omaiikusan működő elek-

tromos kapcsolókészüléket szerkeszteni 
melynek számos alkalmazási lehetősége 
közül legfontosabb talán az, mellyel 
'ökéletesen kizáiji a gépkocsik ello-
pását. Az autókat ezentúl njutjod an 
nyitva lehet hagyni, mert a tulajdo-
noson kívül senki más el nem indít-
hatja. Fővárosi szakkörökben a talál-
mány óriási feltűnést keltett és egy 
<ülföldi vállalat máris 250100 pengős 
ajánlatot tett. A tárgyalások megin-
dult <k. Értesülésünk szerint dr. Tóthnak 
két másik, még fontosabb találmánya 
is van, ezek lényegét azonban nem 
sikerült megtudnunk, mert a külföldi 
szabadalmi hatóságoknál a bejelentési 
eljárás most van folyamatban. 

Képkeret, kép legolcsóbban 
Mandler J. Szombathely 

Kovács-tzálló mögött 

Felsöpatyi g a zdák zárt lelki-
gyakorlata . Január 2—6 áig volt az 
első zárt lelkigyakorlat az uj évben a 
kőszegi missziós szemináriumban, 
melyen Felsőpatyról 30 gazda vett részt 
buzgó lelkipásztora, Kovács József 
plébános vezetésével. A karácsonyi 
díszben fénylő kápolna, a lelkigyakor-
latos szentbeszédeken kivül még külön 
benyomást gyakorolt a résztvevőkre. 
A szentbeszédeket P Seres Béla S V.D. 
házfőnök tartotta. 

— 
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Nagy építkezés indul 
tavasszal Velemben 

A hegyaljai községek Kőszegnek 
idegenforgalomba való bekapcsolódás: 
által t gwe nagyobb szerephez jutottak 
Az u'obbi evek során a nyaralóknak 
egész serege kereste fel különös-n 
Vele n községet, ahol egész kis nyaraló 
telep alakút ki az idők folyamán. 

Kőszegi szempontból is Ö! vendeles 
tény hogy kerryékén nyaralótelepek 
létesülnek, amelyek csak kihangsúlyoz 
zák Kőszegnek idegenforgalmi gócpont 
szerepet. A sok fóváiosi nyaraló u>.y 
látszik nagyon menkvdvelte a szép 
fekvésű kis községet, mert az u ób l i 
időben e^yre többen vásárolnák telkei 
Velem környékén, hogy maguknak ob 
nyaralót építsenek. Már 30 ilyen lelek 
csereit gizdat Az eddig eladott tel 
kektn máris 11 kidves kis nyaraló 
lak épült. Az id.i nyárra ez a szám 
valószínűleg már megkétszereződik, 
mert az u j a b b telektulajdonosok az 
épitkezeshez szükséges kő és fannyagoi 
már meg is rendelték Velemben, hogy 
a tavaszi idő beálltával az épi Kezesi 
azonnal megkezdiessék. 

Beküldött könyvek. 

E. L á z á r F r a n c i s k a : Veg 
telen nyomában. (Versek) A könyv 
minden darabja wgy érzekeny női 
lélek megnyilatkozása, jó formakész 
séggtl es ru'inos veiselőtechniká val 
Pro Némái nem ujak : egyszerű, kedves 
mol i .unok ihletik meg a költőnőt. A 
késői impresszionizmus követőihez tar 
tozik. de ezen a sikon szépet es 

kellemeset nyújt. 
R.jongója az erd i ciklámenn k 

színié a kőszegi hegyek levegője 

erezzük -.1 két hangulatos költtmé'>v,-

bő i : .A fenyves lelke' és a .CyK 

Iámén bál"-ból. Szép köntö,ü verses 

könyvéi, amelyben több. mint nyolcva i 

verset gyűjtött össze, a G óbus nyomd 

adta ki 

Aradast okozott a jégzajlás. 
Pénteken reggel a Gyöngyös 

malomárkán-^ vizét a jégzajlás elre-
kesztette, úgyhogy a viz hamarosan 
kilépett med'éhől. A Kaszámya-u'c:< 
és a villasor lakói arra ébredték, hogy 
a kertek teljesen víz alatt állanak és 
sok helyütt a viz a pincéket is el 
árasztotia 

Az egyik kerti ház lakójának 
szobájába is be hatolt a Gyöngyös ki-
áradt vize, úgyhogy félméteres vizén 
keresztül meneKült a magasabban fekvő 
utcai hazh.j. 

Az áradás egesz delelőn folyamai, 
tartott. Bizotisag is szállt ki a hely 
szinre, hogy megállapítsák: mi okoza 
az áradást. A vizsgalat egyelőre tan 
még. A háztulajdonosok közül löbben 
panasszal éltek a város vezetőségenel 
mert az áradás a kertek gyümölcsfa 
állományában sok kari okozott. A 
Gyöngyös vize csak a déli órákban 
kezdett apadni s akkor kezdett vissza 
térni medrebe. 

Sötéten l á t ja a világot, ha feje 
fáj vagy meghűlés befolyásolja köz 
érzetét. 1—2 tabletta Aspirin elejéi 
veszi a nágyobb baioknak és meg 
szünteti fájdalmait Nezze meg azon 
ban, rajta van e a „Biyer'-kereszt a 
tablettán? Enélkül utánzat. 

Anyakönyv i hírek az elmúlt 
h é t r ő l : Születések: Groszmann József 
—Markovits Erzsébet: leány, Krancz 
József— Markovits Margit: fiu, Tóth 
Kálmán—Kohl F.rzsébet: fiu Házas 
ságot nem kötöttek. Halálozások : özv 
Herlicska Józsefné 83 éves, Klafszky 
Károly b4 éves. 
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Köztar tozás fejében lefoglalt 
ingóságok 1038. január hó 12-'" 

23 ig d.e. 10 órakor a Varosmajurb 
i legtöbbet Ígérőknek el leszn 
^d .tva. 

Ku l turház Kőszegpatyon . Kó 

<zegpaty kö:ség h i n t vásárolt, ame 
ve: nőst kultúrteremnek, csendőr 
pihenőn.k es köihelyiségnek rendezte 
•he. — 

A r.agycsömötei var ró tan fo 
lyamot ma ünnepélyes keretek közö' 
fejezik be. Az ünnepelyt szinielőada 
•s mulatság köveii a nagycsömösei 
K c^és-vendé ;lőben 

Vi l l anyv i l ág í t ás Nagycsömö lén 

Ngycsömöte :<öz<ég előljrróságí-
negcsináltatn az utcai hálózatot, ugy 
'iogy a község u*cain most már villany 
ilágit. Rjgi óhaja teljesült ezzel a 
özség hkósságának. Egyre töbt 

magánházba is bevezetik a villanyi. 
Az áramszolgáltató Jikab Dezső dr 
nalomtulajdoiossal a környező köz 
segek is tárgyalásokat folytatnak s 
v^ószinüleg hamarosan négy ujabb 
özség vezeli be a vili. nyvilágítást. 

Éleslövészet. 1938. évi januái 
hó 18. 19, 21, 25, 27, 28 án és f h-
uir hó 4, 8. 10. 11. 15, 17. 18 22. 

2t ,25 én naponta 7h—12 i ig Kőszeg 
doroszló tszak, Cak község Cáki erdő. 
Irány hegy (Zeigerberg), Pogányi bor 
3incek, Gulner malomtól nyugatra lévő 
onas közötti területén éleslövésze 
tsz, A i összes lőnapokon a Kőszeg— 
K''•szegszerdahelyi ut, Kőszeg del 
nyugati kijáiatától a caki kőhidig 
terjedő és a Kőszegdoroszló fele 
elágazó szakasza is le lesz záívj . 
— Az éidekelt lakosságot a kősze 
_i állomaspaiancsnokság ezúton is 
iigyelmeztéii, hogy a jelzett időben 

veszélyeztetett területen a sajá 
erdekében senki ne tartózkodjék és 
hot:y a helyenként felállított biztonsági 
"w^k uiasitásainak mindenki vonako-
dis nélkül eleget tegyen. 

A rr i r-ÍTkl I f,:>>z,oí< és fosztatlar 
k .ph i ' ó Kősre.e 

Kopfstein Mórná l Árpád tér 17 

Műkedve lő e lőadás Perenyen 

Perenye n ükedveiő gárdája januái 
első és második napján jól sikerű 
lőadás keretében mutaikozoit be 

Bjjtás Ferenc perenyei föidnüves le 
génynek Tiiaron atka ci nü iried^ni 
színdarabját <ndta elő szép sikerrel. 

Mula tság Kőszegpatyon. A 
kőszegpatyi kaioiikus k-anyegylet K n 
d k József vendéglőjében ma tánc 

ulatságot rendez, amelvntk tiszta 
jövedelmét az egyesület felszerelés 
tvára fordítják. 

Hirdetmény. 
Félreértések elkerülése céljábó 

Közzéteszem, hogy a kőszegi Szem 
Eizsebet Közkorhaz Egyesület 1938 
|anuár 10-re hirdetett közgyűlésén 
csak azon egyesületi tagok bírnak 
szavazati joggal, akik ugy a mult évi 
nint a folyó, azaz 1938 évre a tag 
sági d jjat befizették és azt igazolni 
tudják. 

Amennyiben az alapszabá'yok 24. 
szakasza értelmében a cselekvőképes 
t .gok legalább egyharmada meg neu 
jelennék, az esetben a közgyűlést 
tekintet nélkül a megjelentek számára 
f. hó iö an d.u. 4 órakor a városháza 
tanácstermében fogjuk megtartani. 

Kőszeg 1938 január 9. 

Kóczán József 

hatósági biztos 

Eladó egy kis asztal, 
egy sublad és 

eh>> vagy két ruhaszekrény. 

Cim a kiadóban. 

\ Vitális legszebben 

i 
mindenféle ruhaneműt. — S/ombathely. 

M e g b í z o t t : Tremmel Karo ly Ju r i s i t i ter 10. 

HIVATALOS ROVAT. 
Felhívom a közönség figyelme 

ina, ho^y minden ma„yar állampjigái 
íietének 19-ik évébe való belépését 
innak az évn.k január hó 31 ig 
\ nelybeu 18 életévét I etölti. a m. kir 
cndŐrkapitányságnál köteles bejelen 
eni: tehát mindazon féifiak és nők, 
ikik 1920 ban születtek es igy 1938 
ívben 18. életévüket betömik, ezen 
bejelentést a rn. kir. rendőrkapiiánysáj, 
">rszobajában kapható bejelentőlapon 
artozn.ik eszközölni, amely bejelentési 

Kötelezettség elmulasztása kihágást 
képez. 

Felhívom a kerékpárosok figyelmét 
irra, hogy minden kerékpáros taitozik 
i kerékpár bejelentését igazoló beje 
entőlap másodpéldányát magánál 
artani és igazolás esetén felmutatni: 
ía a kerékpár használata másnak 
e*z átengedve, akkor a bejelentőiapoi 

is át kell adni: ezen rendelkezések 
te nem tartása kihágást képez. 

Közhírré teszem, hogy az évei 
határszéli utiigazolványok 1938 évi 
anuar hó 1-től kezdve a régi utiiga 

zolványok átadása ellenében a m. kir 
latárőrsegnek a Frigyes laktanyában 
evő irodájában naponként d.u. 2 
órától 5 óráig személyesen átvehetők. 

Közlöm az érdekeilekkel, hogy a 
Közvetlenül szomszédos Jugoszláviabún 
i ragadós száj és köiöt.f.ijás nagy 
; ertekben fellépett. Miután attól lehet 
lartani, hogy a szarvasmarháknak e*. 

reiidkivül ragályozó betegsegt 
Magyarországra is átterjed, aminek 
Kiszámíthatatlan nemzetgazdasági kái 
enne a következménye, elrendelem, 
hogy aki hasított körmű állatain 
(szarvasmarha, sertés, juh, kecske) 
száj és körömfá|ás gyanúját venné 
eszre, a városi állatorvosnak haladék-
talanul jelentse be. A betegség tünetei: 
i szájban és környékén, valamint a 
körmök hasadékában hólyagok. majd 
wkélyek képződése. Aki ezen bejelen-
ési kötelezettségének nem tesz elegei 
örvényszerinti büntetesben részesítem 

Értesítem a város közönségét, 
4ogy akiknek mult évi vágásból még 
lű/ifájuk van fenn a Felsőordei vágá 
sokban, azt most feltétlenül száUittas 
sak le, mert a fuvarosoknak a fagyos 
időre való tekintettel a műúton a 
ának a lefuvaroz..sa meg van engedve 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg 
szab. kir. m. város erdőgazdasága f. 
év. január hó 10-én (hétfőr.) délelőtt 
10 órai kezdettel folytatólagos átverés 
tart az alsóerdő őzkuti dűlőjében az 
olmódi ut mellett. Eladásra kerül még 
cca 90 rakás húzott ágfa, 20 ürm. 
hasáb és dorongfa, továbbá tuskó és 
rőzsefa. Gyülekező az olmódi uton a 
k'astromi vámőr bódénál. 

Közhírré teszem, hogy mindazon 
adózók, akik az 1937. évre megálla 
pitott kereseti, jövedelmi és vagyonadó 
alapokat kereseti jövedelmi és vagyoni 
viszonyaikhoz képest soknak tartják, 
1938. évi január hó 31 lg szabály 
szerű adóbevallás csatolása mellett 
kérhetik az adóalapok újbóli meg 
állapítását. Bevalláshoz szükséges 
nyomtatvány a városi adószámviteli 
ügyosztálynál szerezhető be. 

v i téz dr . Nagy Mik lós 

polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Felhívjuk testületünk azon lag-

j tinik figyel rét, akiknek az K37. evi 
I^Vtdelmuk az előző evekhez mérten 
lelemesen csökkent, hogy rögzített 
általános kereseti, j ö v d lem es va-
gyonadójukat januar hó végéig fel-
mondhatják és adójuknak újbóli meg-
állapítását kérhetik. — Az adóL'imon-
dást, melyhez az adóvallomások csa-
tolandók, kellően megindokolt bélyeg-
mentes kérvényben, a kir. adóhivatal-
hoz kell intézni. Keretkérvény űrlapokat 
— igénylés esetén — az ipartestület 
ocsal a tag )k rendelkezésere. 

Miheztartás végett értesítjük tes-
tületünknek érdekeli tagjait, hogy a 
cipő. tétfiszabó, nőiszabó s a szücs-
iparban azon kereskedők, akiknek 
csupán kereskedelmi szakmára szóló 
iparigazolványuk van, 1938 januir 1-
ől kezdve nen vállalhaiják a fenti 

ruházati cikkek elkészítését és a mér-
tékvételt. Az árukészletből kiválasztott 
cikkeken nagyobb átalakításokat is 
csak az arra jogosu't ip irosokkal kell 
végeztelniök. 

Országos Kö7pon!unk felhivására 
felkéljük testületünk tagjait, hogy a 
magyar kézművesipari cikkíii érték*;-
•íiiesi lehetőségének <*lő mozdítása cél-
iából. kiváló kézművesipari munkák 
fény képeit propagarda célokra az 
>p^rtesiüleihen leadni s/.iveskedjenek. 
Kivánitos a fénykipeken az egyes 
argyak eladási arai;, a beszerzési 

forrás pontos megjelölésével is fel-
ünteini. 

Ipartestület i e lnökség. 

í 

Egy bejáró leány azonnal felvetetik, 
esetleg január 15 re. 

Köszönetny i lván í t ás . 

Minduoknak , kik szeretett j ó 

éd js mya, n.igyanya, anyós, test-
vér es rokon 

özv Németh Józsefné 
szül . Foki Ro z á l i a 

elhunyta alkalmával temetésén 
résztvettek, jóleső együttérzésük-
kel fájdalmunkat enyhítették to 
vábbá a város polgármesterének 
és tiszikarának megjelenésééri 
és koszorújáért ezúton mond 
hálás köszönetet 

Kőszeg. 1938. jan. ö. 

a gyászo l ó Németh csa lád . 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Mindazon számos és jóleső 
részvétért, melyben szeretett jó 

özv. Herlicska Józsefné 

elhunyta alkalmával koporsóját 
koszorúval és virágokkal diszi 
telték, tová')bá a város vezető 
ségének és tisztikarának meg 
jeleneséért ezúton mond hálás kö-
szönetei 

a gyászo ló h á t r amarado t t ak 

Az á l l ami g ép j á r ómüveze t ö 
képző (sofför) tan fo lyam a m. kir. 
Technológiai és Anyagvizsgáló Inté-
zetben (Bpest, VIII , József körut 6 ) 
jan. 17-én este Vj7 órakor nyilik meg. 
Beirás és felvételhez szükséges űrlapok 
kiadása naponta d.e. 10—12 óra közt 
az igazgatósági irodában. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában, Kőszegen. 
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