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Imrédy Béla 
ismét miniszterelnök 

A miniszterelnök beszéde nyilt, 
t ,venes, őszinte volt, mintahogy 
1 nrédy valamennyi megnyilatkozása 
határozott, férfias. Szavai a megna-
gyobbodott ország új programmját 
alkotják s ahogy azokat pártjának 
óriási többsége fogadta, az alkotmá-
nyos gondolat sikerét jelentik. A párt 
és az ország közvéleményének józanul 
gondolkozó elemei a nagyszabású 
programm elhangzása után fokozot-
tabb bizalommal viseltetnek Imrédy 
Béla iránt. Benne látják a szociális 
szellemű, keresztény, nacionalista és 
katonai ideálokért lelkesedő új Ma-
gyarország leendő megteremtőjét. De 
bizalommal viseltetik a miniszterelnök 
iránt a legfőbb alkotmányos tényező, 
a főméltóságú Kormányzó Úr is, ki 
a kormány lemondása után újból 
Imrédy Bélára bízta az ország veze-
tését. 

A miniszterelnök, mint a rekon-
struált új kormány feje, szükségét 
látta, hogy elgondolásairól, jövő ter-
veiről kimerítően tájékoztassa pártján 
keresztül az ország közvéleményét. 

Beszédében kikelt a rémhírter-
jesztők aknamunkája ellen, kik az ő 
szavainak, törekvéseinek félremagya-
rázásával akartak nyugtalanságot kel-
teni. Erélyesen visszautasította azt a 
vádat, amelyet egyes körök a parla-
menti kormányzati rendszer háttérbe-
szi.rításáról és diktatórikus próbál-
kozásokról terjesztettek. Hangsúlyo-
zottan kiemelte, hogy a parlamentáris 
felelősség alapján szándékozik prog-
rammját megvalósítani. Szükségesnek 
tartja azonban, a parlament olyan 
irányú megreformálását, hogy a kor-

Kép^k a Kirakatban 
Kőszeg korzóján sétálva, meg-

állásra késztet a Lendvay patika ki-
rakatablaka mögött egymást váltó 
k pek látása, melyeknek legnagyobb-
részén kőszegi témát dolgoz fel fes-
tőjük. A város és vidék jól ismert 
tájai, szinei és hangulatai tárulkoz-
nak bennük. 

Meg k e l l állnunk, hogy meg-
nézzük őket s a laikus szemével 
nézve is sok megkapó, vonzó és is-
merős közölnivalójuk van ezeknek a 
képeknek. Alkotójuk nem a mo-
dernisták harsanó,1 zajos eszközeivel 
ragad meg, inkább talán a natura-
lizmus vezeti ecsetjét, hogy a kőszegi 
tájak azután a romanticizmus rezo-
nanciáit is megszólaltassák benne. 
A lágy és mély tónusok művésze, 
aki az olajtechnikában szinte szokat-
lan, olvadó pasztellszínek skáláját 
veti a vászonra, párás, ködös per-
spektívái a balladák hangulatát 
lehelik. 

Ami azonban az érdekes és 
egyéni a képekben: hogy jellegze-
tesen kőszegiek. Reflexióik, levegő-
jűk, hangulatuk tipikusan kőszegi. 

n íny országfejlesztö reformjai es el-
gondolásai gyorsan törvénnyé vál-
janak. 

A maga elé tűzött irány hatá-
r >zottan nacionalista és a magyar 
öncélúság gondolatát igyekszik meg-
valósítani. Szükséget látja a jelenlegi 
pártkereteken kivül álló ifjúságnak a 
haladó jobboldali, de minden felfor-
gatást kárhoztató alkotmányos fel-
fogás számára való megnyerését. A 
keresztény erkölcs és keresztény fel-
fogás uralmával a kormány nem téved 
a politikai felekezetieskedés tévútjára, 
de kimondottan fajvédő politikát 
folytat Itt szembe kell néznie az or-
szágnak a zsidó kérdéssel is. Revi-
deálni kell a zsidótörvényt, mert a 
visszacsatolt területekkel a zsidók 
arányszáma még kedvezőtlenebbé vált 
• s nagyobb lehetőség nyilt meg a 
beszivárgásokra. 

Részletesen tájékoztatta pártját 
a miniszterelnök nagyszabású szoci-
ális reformterveiről is. Ezek előteré-
ben a földbirtokpo'itikai problémák 
állanak. Elsősorban a kishaszonbér-
letek létesítésével szándékozik nö-
velni az önálló mezőgazdasági kis-
egzisztenciák számát. Ha ennek út-
jába áll a hitbizományi törvény, a 
kormánynak lesz elég ereje, hogy 
ennek a revíziója is sorra kerüljön. 
A földbirtokreform kapcsán elől kell, 
hogy járjanak a személytelen birtokok 
és azok, amelyeknek tulajdonosai 
külföldön élnek, vagy nem gyökerez-
tek bele a nemzet életébe. A kis-
embereket védő szociális gazdasági ; 
politikának egyik legszebb feladata 
a falü népének házhelyhez, egészsé-

! ges lakáshoz juttatása, a cselédházak 
kijavítása és az új kisbirtokos egzisz-
tenciák megfelelő felszereléssel és 
forgó-tőkével való ellátása A szoci-

A belvárosi kép maradéktalanul 
menti át a festészet fénytörésébe a 
Szent Imre és Bencés templomok 
évszázadainak patináját, a város képe 
pedig a kiserdőből adódva, nem 
„egy város" a hegyek tövében, ha-
nem Kőszeg. Félreismerhetetlenül. 
Tudjuk, hogv Kőszeg legszebb és 

' leghangulatosabb évszaka az ősz és 
annak pompázó beköszöntése minden 
esztendőben újra — élmény. A kő-
szegi ősznek nemcsak ezer szine 
van, hanem külön hangulata, ize és 
illata, ami csak a beavatottak, erdő-
járók és természetrajongók előtt is-
meretes. A kőszegi őszben egyéni-
ség van. És ez a kőszegi ősz vala-
hogy rajta van ezeken a képeken. 
Aki igy festi, az nemcsak meglátja, 
hanem érzi, megérti és főleg — sze-
reti Kőszeget. 

Georgievicz alezredes, a fest-
mények alkotója, aki közöttünk le-
telepedve él művészhivatásának, ta-
lán nem veszi rossz néven, hogy 
avatatlan tollal emlékeztünk meg 
müveiről. Mi, a képek előtt állva, 
hatni engedtük azokat képzeletünkre 
és érzéseinkre és azok — ekkepen 
beszéltek hozzánk. Sámson Emil 

ális politikát folytató népi kormány 
programmjának egyik legmagaszto-
sabb pontja a családvédelem foko-
zottabb figyelembevétele a bérrend-
szerben, az iparban, kereskedelemben 
és a köztisztviselők illetményeinek 
megállapításában. 

A hadsereg fejlesztését az új 
honvédelmi törvény fogja szolgálni 
A közéleti tisztaság és tisztesség 
megvédését az összeférhetetlenség 
kérdésének megoldása célozza. Kül-
politikánk irány a nem változik. To-
vábbra is az eddigi nagy sikerekhez 

vezető úton halad. A gyengébbek 
védelmére igazságos adópolitikát ter-
vez a kormány. 

Az új irányelvek a régi, bevált 
keretek között mozognak. A régi 
szellemben folytatja tovább a kor-
mány építő munkáját. A programm 
a régi, az irányelvek és a keretek is 
a régiek, de új a tempó, amely a 
megnagyobbodott ország és a mai 
idők követelményeinek megfelelően 
meggyorsultan szolgálja az új Magyar-
ország felépítését. 

JSeszáiiította az egy Házi adóterheket 
a katolikus Hitközség elnöksége 

A k a t o l i k u s hitközség köz^yü/ese 

Az előzmények után érthető ér-
deklődéssel várta Kőszeg katolikus 
társadalma a katolikus hitközség köz-
gyűlését, amelyet mult vasárnap dél-
előtt 11 órakor tartottak meg a Zárda 
tornatermében. S z é k e l y László dr. 
plébános beszámolt a hitközség anyagi 
helyzetéről és ismertette annak a vál-
ságnak kibontakozását, amelybe az 
egyházközség vagyona a Hitelszövet-
kezet megrendülése következtében 
került. 

A Hitelszövetkezet krízise meg-
rendítette a betevőket, köztük a leg-
nagyobb betevőt, az egyházközséget 
is. Két mód volt gondolható a ki-
bontakozásra — mondotta Székely 
László dr — vagy sorsára hagyjuk 
a Hitelszövetkezetet és akkor nem-
csak ő omlik össze, hanem romjai alá 
temet sok kisegzisztenciát és a hit-
községet is; vagy áldozatokkal is 
hozzájárulunk a szanáláshoz. Egyedül 
az utóbbi út tűnt fel célravezetőnek. 
A hitközséget nem szólították fel 
arra, hogy a szanáláshoz hozzájárul-
jon, mert a kőszegi egyházi pénzek-
nek csak kis töredéke tartozott a 
hitközség tulajdonába. Nehéz volt 
megállapítani, hogy a betétek közül 
melyek képezték a hitközség tulaj-
donát. A határvonalat Grősz József 
püspök, apostoli kormányzó állapí-
totta meg, aki mérhetetlen elmélye-
déssel, tanulmányozással és hozzá-
értéssel végezte^el a szükséges elő-
munkálatokat. Ügy döntött, hogy a 
hitközséget azok a pénzek illetik meg, 
amelyeket az elmúlt évek folyamán 
a külömböző alapokba befizetett. Ez 
a pénz teljes egészében megmaradt 
a hitközség birtokában, mig az egyéb 
egyházi pénzekből 107 ezer pengőt 
áldozott fel a szanálás céljaira. Igy 
a hitközségnek — ingatlanain kívül, 
amelyeknek birtokába jóformán saját 
hozzájárulása nélkül jutott 18.< 00, 
illetőleg folyószámla és egyéb tarto-
zásainak kiegyenlítése után 11.000 
pengő marad, mig a külömböző egy-
házi alapok betétösszege a 38 .000 
pengőt meghaladja A szanálás be-
fejezte után az egyházközségnek tel-
jesen tiszta képe van saját vagyonáról 

s az egyéb egyházi értékek nagysá-
gáról. A nagy áldozat ellenére is 
szép összeggel rendelkezik, sőt arány-
lag meglepően gazdag, amit a hivek 
áldozatkészségének és Kincs prelátus 
leleményességének és szorgalmának 
köszönhet. A plébános végül annak 
a reményének adott kifejezést, hogy 
sikerül majd ezzel a pénzzel szép 
dolgokat művelni. A közgyűlés az 
elnöki jelentésben foglaltakat tudo-
másul vette s ezzel lezáródott a hit-
község életében egy gyötrelmes esz-
tendő és sok válság után tisztázódtak 
a kőszegi egyház anyagi kérdései. 

Az elnöki bejelentés tudomásul 
vétele után K u t a s s y János tanitó, 
pénztárnok ismertette a fenti tételeket 
csoportosító zárszámadást, melyet 
6450 pengős hiánnyal elfogadott a 
közgyűlés. A hiány az 1938. évben 
az alapokból kiegyenlítést nyert. 

N a g y Gyula elemi iskolai igaz-
gató, titkár terjesztette elő az 1939. 
évi költségvetési előirányzatot. Beve-
zető szavaiban kifejtette, hogy a be-
vételi tételek csökkentést szenvedtek, 
mert az elnökség a szociális szem-
pontok figyelembevételével csökken-
tette az adótételeket. Igy a IX. fize-
tési osztályban 3 pengőről 2 pengőre 
szállította le, a X.-ben pedig számí-
tásba vette 300 tag adójának eset-
leges törlését és még ezer pengő 
értékben adóleszállítást hozott levo-
násba. Igy a kategoriális adóbevé-
telek összege 11.570 pengő, melyhez 
14.116 pengő egyéb bevétel járulván, 
a bevételek összege 25.686 pengőt 
tesz ki. A kiadási tételek : ingatlanok 
utáni kiadások 6154 pengő, templo-
mok után 6692 pengő, személyi ki-
adások 4335 pengő, a szociális célt 
szolgáló kiadások 2800 pengő, be 
nem folyt adó cimén leírás 3254 P, 
egyéb kiadások 1200 pengő Összes 
kiadás 24 432 pengő, egyenleg 1251 
pengő. 

A kőszegfalvi hivek részéről szó-
laltak fel ezután: új orgonájuk be-
szerzését sürgetve keveselték az elő-
irányzott 600 pengőt, amire vonat-
kozólag megnyugtató ígéretet tett az 
elnökség. 

fcgyes szám ára 12 fillér. 
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Gyöngyös Endre dr. városi fő-
jegyző hitközségi tanácstag szólalt 
fel ezután és örömmel üdvözölte a 
hitközség vezetésében beállott váltc -
zást és üdvös reformokat, melyekért 
köszönetet mondott Székely László 
dr. plébánosnak. 

Eddig mindig homályos volt a 
költségvetés, a vagyonkezelés súlyos 
kamatterheket eredményezett, mos 
azonban elsősorban a szociális kei 
dések jutnak előtérbe a költségeié 
irányzatban, a lelki élet is lelki 
ismeretes gondozásban részesül i 
a hitközség élete megnyugodott. / 
köszegfalvi hivek felszólalása a 
orgonaügyben is azt mutatja, hog\ 
a hitbuzgalom erősödik, hiszen az 
előtt ezeknek a híveknek még misét 
is csak búcsúkor mondtak, ugy hog\ 
egészen elfásultak lelkileg, mos" 
pedig ime : hogyan szivükön viselik 
orgonájuk ügyét. 

A közgyűlés a költségvetést 
egyhangúan elfogadta. 

Szekely László dr. bejelentette, 
hogy Waldmayer Károly világi elnök 
és Riedl Zoltán dr tanácstag tiszt 
ségükről lemondanak, majd az év-
folyamán elhunyt tagokról emlékezeit 
meg kegyeletes szavakkal. Hálájának 
és köszönetének adott kifejezést Grős? 
József püspök, apostoli kormányzó 
irányában, aki közbelépésével és 
fáradságot nem ismerő segitő mun-
kájával lehetővé tette a kibonta-
kozást. 

Vastagh Zoltán dr rendőrkapitány 
emelkedett ezután szólásra és álta-
lános tetszés és helyeslés mellett 
mondott magasszárnyalású szavakkal 
meleg köszönetet Székely László dr 
plébánosnak működéséért. Mint ahogy 
Michelangelo, a köformálás művésze, 
az ütszélén heverő kövekben meg 
látta az angyalt, amely mesteri keze 
nyomán kialakul, úgy Kőszeg új 
plébánosa is felismeri a lelki érté 
keket azokban, akiket az egyház-
község eddigi kormányzása félreállí-
tott az útból. Hálát adott a Minden-
hatónak, hogy Székely László dr-t a 
kőszegi hitközség élére juttatta és 
működni engedte, majd áldást kért 
további munkálkodására. 

Székely László dr közvetlen 
szavakkal,szerényen elhárítva magától 
a dicséretet, a közgyűlés és hitköz-
ségi tanács kiváló ügybuzgalmát 
emelte ki, majd az ülést bezárta. 

A haditechnika diadalat es a 
teltalalókat ünnepli a szabadalmi 

birosag az igazsag vertelen 
győzelmeden 

A szabadalmi bíróság hivatalos 
lapja, a Szabadalmi Közlöny, a Fel-
vidék hazatérését a következő rend-
kívül érdekes és magasszárnyalású 
sorokkal üdvözli: 

Befejeződött a trianoni béke-
diktátum útján megcsonkított ha-
zánkhoz visszajuttatott területrészek 
megszállása. Nagyjelentőségű törté-
nelmi esemény, amelynek horderejét 
a nemzet élete és jövője szempont-
jából eléggé talán nem ís tudjuk 
méltányolni. A 12 .000 négyzetkilo 
méter területet és egy millió lakost, 
valamint az e két számból adódó, 
a nagy gazdasági értéket bizonyító 
tekintélyes népsűrűséget jelentő ma-
terialista szempontoktól el is tekintve, 
ezek felett magasan kiemelkedik a 
rabigától való f- Iszabadultakkal tör-
tént erős lelki összekapcsolódásunk, 
amit nem a saját érzéseink, hanem 
csakis a szabaddáválók erős lelki 
hullámzású érzelemvilágának átérzése 
után értékelhetünk kellőképen: 

Gondoljuk el, mit jelent húsz-
esztendei keserves rabiga után ismét 
magyarnak lehetni! Áldd érte a 

s o r s o d a t . . . Azt mondják, hogy a 
történelem kerekét forgásában meg 
állítani nem lehet. Azt mondjuk 
hogy az idő pereg, az igazság halac 
a maga útján és most győzelrm 
aratott. Mondjuk, mert hiszünk abbai 
akiben ,bíztunk eleitől fogva", ak 
felemeli az elesetteket és megvédi . 
gyengéket. Mondjuk, mert érezzük 
hogy az életünk maga sem egyél 
mint egy darabja annak az Isti 
alkotta nagy igazságnak, amely 
nagy természet állandó lüktetésébe: 
bennünket körülvesz s amelynek jt 
lenségei olyan bizonyossággal k' 
vetkeznek be, mint amilyen biz< -
nyossággal követi az éjet a nappa', 
a dagályt az apály s a tavasz a 
telet. 

Ez az, amihez az ember még 
csak hasonlót sem tudott teremtem, 
mert ez a nagy igazság nem egyél 
mint a természet örök törvényszerű 
sége. Es az, hogy az ember terem-
tette eszményi logalom: az igazság 
most vér nélkül aratott ilyen fényes 
győzedelmet, nem véletlen, hanem 
egyenes folyománya ennek az isteni, 
nagy igazságnak : a természet örök 
törvényszerűségének. Csak ez a/, 
amire biztonsággal lehet építeni 
csak ez az, ami az isteni tűzből 
származó emberi szikra fel-felvillaná-
sait háládatos gyümölcsterméssel 
jutalmazza s ez az, ami sziklaszilárd 
talajon viszi az emberiség fejlődését 
előre és mindig előbbre a tökélete-
sedés felé. Ha nem volnának tankok, 
repülőgépek, gyújtó, robbantóbombá.. 
mérgesgázok s a háborúnak a technik 
fejlődésével járó ezer rémségei, vájjon 
arathatott volna-e az igazság szebb, 
vérnélküli győzedelmet? Ez az isteni 
szikra hordozóinak, a feltalálóknak, 
a mankókon kullogó világjogrend 
feletti fényes diadala. 

Csak bátran, csak t o v á b b ! A 
háború egyre fokozódó rémséginek 
erejével térdre kell kényszeríteni az 
igazság előtt az emberi belátást 
Fel kell fokozni a mindent elpusztító 
erők félelmét, hogy senki se vállal-
hassa a felelősséget az emberi kul 
túra rombadőléséért. Es amikor az 
igazságnak az európai háborút el-
kerülő e vérnélküli győzelemért a 
technika fejlődését munkáló feltalálók 
előtt mélyen meghajtjuk az elismerés 
zászlaját, vissza kell utasítanunk 
egyes jogtudósok, szociológusok és 
közgazdák ama vádjait, mintha gaz 
dasági és társadalmi bajainknak a 
kútforrását a technika fejlődésében 
kellene keresnünk. 

— Majd ha világjogrend a maga 
művelőinek egoizmusát le tudja rázni 
magáról, s fejlődésében képes lesz 
lépést tartani a technika fejlődésével, 
csak akkor következhetik be a várva 
várt jobb kor, az igazság győzedelme 
az ember gyarlóságai felett Legyenek 
üdvözölve felvidéki hazatérő testvé-
reink, közöttük elsősorban az igazi 
isteni szikrát hordozó, az igazi fejlő-
dést munkáló lánglelkű feltalálók. 
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A sorsjegy kapha t ó az összes 
sorsjegy fóárus i tók nál 
é> dohanytózadékben . 

Ismét a kőszegi tiirdökerdes, 
Elmulóban van a Felvidék v i s -

szacsatolásának örömünnepe, a min-
dennapi gondok. a hétköznapok 
megszokott elfoglaltsága visszatéríti -
nek bennünket ismét a mindennapi 
élet medrébe. Látókörünk megszűkül 
és a nagyjelentőségű napok esemé-
nyeinek elmultával ismét előtérbe 
lépnek a magunk kisebb-nagyob'.) 
ügyei, gondjai és elfoglaltságai. 

Ezeknek a mindennapi gondok-
nak a sokaságában időről-időre fel 
merül újra a kőszegi fürdökérdés. /v 
közel tízezer lakosú városnak nincsen 
fedett fürdője, amely a nagyközön-
ségnek higiénikus igényeit szolgálná. 
Már nagyon sok cikk jelent meg e 
lap hasábjain a kérdésről, amelyet 
ez alkalommal a Vasi Szemle egv 
történelmi visszapillantás keretében 
Fürdősmesterek Szombathelyen c. cik 
analógiájaként vetünk fel. A Horváti 
Tibor Antal tollából napvilágot lá 
tott tanulmány alapos kutatások ered 
ményeit teszi közzé a vasmegyc 
fürdők történelmi múltját illetőleg 
és ennek keretében említést tesz a 
kőszegi ,Fördő" - rő l , amely a XVI 
században már működött. Ezen ada 
Chernel Kálmán Kőszeg sz. k. város 
jelene és múltja c. müvéből idézet 
amely szerint : „ Fürdője az ugy 
nevezett Padstübl egy borbély fel 
ügyelete alatt már a 16. században 
volt . - 1720-ban „Fördős Pá l " kőszeg 
sz. kir. városban lakozó „ fördős ' - rő 
tt»sz említést a szombathelyi város 
levéltár egy régi okmánya. A köz 
lemény felemlíti még, hogy Sopron 
már a XIV. században, Szombathely 
1525-ben Csepreg a XVI . százac 
közepén, sőt Rohonc, Németujvár 
Városszalonak es Locsmánd a XVII 
században, Körmend a XV11I. század 
ban fürdővel rendelkeznek. 

Szinte önként adódik az össze-
hasonlítás e történelmi adatok kap-
csán Kőszeg helyzetével 1938-ban, 
a modern higiénia, szépség és egész-
ségápolás aranykorában, amikor -
Kőszegnek nincsen fürdője. Bizony 
önkéntelenül is rosszmájú lesz az 
ember, ha ezt az összehasonlítás 
kénytelen magában megtenni és nem 
is csoda, hogy ezekre az adatokra 
egy 10 éve Kőszegen lakó úriember 
azzal a megjegyzéssel hívta fel c 
sorok írójának figyelmét, hogy kivá-
lóan alkalmasak egy szatíra prózában 
való megírására. 

A z o n b a n . . . 
Most nézzük az érem másik ol 

dalát. Mi, akik Kőszegen születtünk 
és ismerjük ezt a várost még abból 
az időből, amikor fürdője volt neki, 
másképp látjuk a helyzetet. Mi emlék 
szünk még Kőszegnek azokra az 
időire, amikor az a sokat emlegetett 
9 6 község nemcsak szép álom, hanem 
valóság volt, amikor ez a 9 6 község 
Kőszegre hordta a pénzét, idejött 
bevásárolni, ügyvédhez, orvoshoz, 
bíróságra, vásárra, iparoshoz, stb., 
stb. és amikor a kőszegi polgárt 
nem kellett újságban arra biztatni, 
hogy fogjon már bele valamilyen 
egészséges vállalkozásba, hogy va-
gyonát gyarapítsa. Mi még emlék-
szünk a „Neubadra" és emlékszünk 

Mick-féle kád- és gőzfürdőre, 
amelyek a maguk idejében kielégí-
tették az igényes közönség kívánsá-
gait is és tulajdonosuknak szép 
megélhetést, sőt vagyonszerzési le-
hetőséget is nyújtottak. 

És aztán láttuk és látjuk a mai 
Kőszeg életformáit is, látunk tisz-
tességes munkában megőszült ipa-
rosokat az erdőbe menni hulladék 
fáért — amit a hátukon hordanak 
haza - - , láttuk az idegenforgalom 
támasztékát kereső Kőszeg városá-
ban a szállodákat és vendéglőket 
küszködni és fuldokolni. Gondoljunk 

vissza a Bálház esetére és a Struc 
múltjára, amelyet most végül a; 
agyontámogatott Hangya vett a ke-
zébe, a kőszegi kereskedők és pol-
gárság nagyobb örömére. Utalunk 
arra a körülményre, hogy Kőszeg 
legforgalmasabb utcáján immár két, 
lehúzott redőnyökkel üresen álló 
üzlethelyiség szomorkodik, önálló 
iparosok jár ják kerékpáron az or-
szágot, hogy ügynökösködéssel ke-
ressék meg kenyerüket és száz éves 
kőszegi cégek foglalkoznak napont.; 
az üzletfeladás gondolatával. Ne fe-
lejtsük el, hogy minden kőszegi vál-
lalkozást az amúgy is súlyos adó-
terhek mellett még 7 5 % - o s pótadó 
is terhel. Es hogy utolsónak a leg-
nyomósabb érvet hozzuk: zsidó ke-
reskedők — akiknek az élelmességét 
legalább is nem illik kétségbe vonni 
— adják át üzletüket, mert a rezsi 
felemészti a jövedelmet. 

Azt hisszük, ennyi éppen elég 
a kőszegi fürdőkérdésből. Igen tisz-
telt uraim I A kőszegi fürdőkérdés-
ből szatírát nem, talán elégiát, de 
leginkább tragédiát lehetne írni. 

( S - n . ) 

Szerdán kezd Kőszegen a Banky 
társulat 

Megemlékeztünk már lapunkban 
arról a kulturális szempontból nagy 
jelentőségű eseményről, hogy vitéz 
Bánky Róbert Magyar Komédia ka-
maraszínháza 10 napra városunkba 
jön, hogy itt is hirdesse a salak-
mentes irodalom és tiszta művészet 
igéit. Vitéz Bánky, aki a napokban 
fejezte be nagysikerű hathetes pécsi 
szezonját és aki pár napja Nagy-
kanizsán játsz :U társulatával a leg-
nagyobb sikerrel, a legismertebb és 
leg jobb nevüszir.igazgatóaz országban, 
amit bizonyit az a tény, hogy ebben 
az évben a kultuszminiszter kitün-
tetéssel és pénzjutalommal ismerte 
be a fenti állítás valódiságát. 

Bánkyék kőszegi szezonjukat 
november 23-án szerdán este 8 órakor 
kezdik meg a Bálházban, amikor is 
a 75 éves Herezeg Ferenc világ-
sikerű kamaravigjátékát a Kék rókát 
hozzák szinre. Műsorukon ezenkívül 
a következő darabok szerepelnek: 
Ibsen : Nóra, Hunyady : Feketeszáru 
cseresznye, Zilahy: Szibéria, Tristan 
B e m a r d : Csókol jon meg, Z á g o n : 
Szegény lányt nem lehet elvenni. 
Lengyel : Taifun, H e r e z e g : Gyur-
kovits lányok, Nícodemi: T ö k m a g 
Barabás : Könnyű a férfiaknak, F o d o r : 
Templom egere, G e r a l d y : Szeretni, 
A felsorolt darabok mindegyikének 
irodalmi fémjelzése garancia arra, 
hogy a kőszegi kulturközönség meg-
értő támogatással kiséri a kiváló 
kamaraegyüttes kőszegi szereplését. 
A társulat titkára, dr. Végh László 
már megkezdte a bérletek gyűjtését, 
melyeknek ára circa 3 0 százalékkal 
olcsóbb a napiáraknál. Ezuton is 
felhívjuk Kőszeg komoly művészetet 
és irodalmat szerető kulturközön-
ségét, hogy mielőbb iratkozzék be 
a kamara-szinpártoló egyesületbe. 

Téli kabátok, 
Jérfl és nöi, nagy válasz-
tékban, — úri és gyermek-
öltönyök, ragtánok, mun-
kásruhák, janklik, nceig 
áruk, kosztümök, nagy vá-
lasztékban olcsón kapható 

ZERTHOFER 
RUHA ÁR ŰHÁZ 

_ G A U t f l T 1 8 Z T ! T A ^ 

A polijdri fiúiskola „F.ndrédi 
G á b o r " Segélyzőegyesülete ma, va-
sárnap d. e. 11 órakor tartja évi 
közgyűlését az igazgatói irodában, 
amelyre a tagokat tisztelettel meg-
hívja az elnökség. 



1938 november 20 K ő s z e ? é $ V i d é k e 

Bővítésre szorul 
a Kőszegi ravatalozó 

Mint ahogy lapunkban is lekö-
zöltük, a kőszegi sirkert rendezésére 
bizottság alakult, amely elismerés-
reméltó körültekintéssel és szépér-
zékkel rendezi a kőszegi temetőt és 
tevékenységének már sok szembe-
tűnő tetszetős eredményével talál-
koztunk. Nem tudjuk tervbe van-e 
véve a temető ravatalozójának ki-
bővítése is, szükségesnek tartjuk 
azonban, hogy említést tegyünk 
róla. 

Már a nyáron előfordult, hogy 
ugyanazon időben több halottat is 
fel kellett ravatalozni a helyiségben, 
amikor is az egyik előkelő kőszegi 
család elhunyt tagját a ravatalozó 
előtti téren, a szabad ég alatt 
kellett felravatalozni, ami tetemes 
külön költséget okozott éjjeliőrök 
stb. alkalmazásával. A közelmúltban 
igyancsak előfordult, hogy amikor 

egy elhunytat fel akartak ravata-
lozni a helyiségben, ott már egy 
másik temetés volt előkészítve és 
csak sok huza-vona árán lehetett a 
felravatalozás méltó keretek között 
való megoldását megtalálni. Ha 
ugyanis egyidőben csak két halottat 
is illő kegyelettel — megfelelő ra-
vatalozás, virágok, koszorúk elhelye-
zése — akarnak elhelyezni a rava-
talozóban, az már sziiknek bizonyul 
és nem felel meg feladatának, holott 
az érte felszámított díj elég tetemes. 

Ezen átalakítási munkának a 
szükségességét' nemcsak a temetke-
zési vállalkozók hangoztatják állan-
dóan, hanem tapasztalataik alapján 
a város közönsége körében is sokan 
szóvá teszik. 

Ami a megoldás módozatait il-
leti, az az elgondolás merült fel, hogy 
a ravatalozó helyiség melletti bon-
coló kamrát, amelyet rendeltetésé-
nek megfelelően úgysem használnak, 
hanem ott a sirásó szerszámok van-
nak csupán elhelyezve, lehetne hoz-
zákapcsolni a ravatalozóhoz, s igy 
megfelelő tágasságot nyerne. Ha ez 
nem oldható meg, úgy a helyzet 
alaposabb ismerői bizonyára talál-
nak más megfelelőbb megoldást, 
tény azonban, hogy ez a kérdés 
feltétlenül megoldásra szorul. 

Jó állapotban vannak a 
kőszegi vetések. 

A vármegyében mutatkozó 
gyérkelésü és elmaradott őszi veté-
sekkel ellentétben, a kőszegi gabona-
nemüek megfelelő sűrűségben keltek 
ki és fejlődésük biztató. Ennek ma-
gyarázata valószínűleg Kőszeg csa-
padékosabb éghajlatában rejlik, ami 
az általános idei szárazsággal ellen-
tétben, a város határában elegendő 
nedvességhez juttatta a növényzetet. 
Az ősznek egy időszaka ugyan itt 
is csapadék nélkül mult el, úgyhogy 
a fö'cl .z ekét sem vette be, ami 
miatt a gazdák egy része az őszi 
vetésekkel is elkésett és a búzave-
tést csak az elmúlt héten fejezték 
be. A répatermés várakozáson fe-
lül sikerült és átlagban 150 és 200 
q körül mozog a holdankinti hozam, 
de vannak 250 q-s terméseredmények 
is. A répaszedési munkálatokkal 
együtt a gazdák elvégezték a hajdina 
betakarítását is, ami holdankint 6 - 7 
q-t adott. 

J t í n «5k t é l . Hócsizmák a 
hócipők nagy választékban beérkez-
tek. Női, férfi és gyermekcipők, sport-
cipők, vadász- és sicipők, téli meleg 
bélelt cipők, házi papucsok stb. leg-
nagyobb választékban legolcsóbb 
árakon Benedekffv Ferenc cipő-
áruházában Kőszeg Várkör 8. Vá-
sárlás előtt tekintse meg kirakataimat. 

Hivatalvizsgálat a kőszegi 
fő szolga bíróságon. Kedden, no-
vember 15-én Horváth Kálmán dr 
alispán hivatalvizsgálatot tartott az 
irottkői járás főszolgabírói hivatalá-
ban. A hivatalvizsgálat délután fél 
3 kor vette kezdetét és este 8 óráig 
tartott. 

Vezénylés. Vitéz Mányay Emil 
rendőrfőfelügyelőt, a kőszegi kapi-
tányság rendőrlegénységénck pa-
rancsnokát, felettes hatósága Ung-
várra osztotta be ideiglenes szolgá-
lattételre. A város társadalma kö-
rében általános rokonszenvnek ör-
vendő fiatal rendőrtiszt már át is 
vette hivatalát a visszacsatolt Ung-
várott, ahol egy Kőszegről a Felvi-
dékre rándult autós társaság fel is 
kereste, hogy üdvözölje. 

A kőszegi Actio Catholica 
jótékonykodása. Tegnap, szomba-
ton a kőszegi, szigeti Szent Erzsébet 
szegényház kápolnájában — Szent 
Erzsébet napja lévén — szentmise 
volt reggel fél 8-kor, melyet köve-
tőleg a kőszegi Actio Catholica 
szeretet-csomagokat osztott ki a 
szegények között 

Zárt lelkigyakorlatok a kő-
szegi missziós székházban. A kő 
szegi Szent Imre Missziósházban 6 
kőszegi résztvevő számára 3 napos 
zárt lelkigyakorlatot tartottak az Is-
teni Ige szerzetesrend tagjai, amely 
szombaton este 8 órakor vette kez-
detét és szerdán reggel 9 órakor 
fejeződött be. Csütörtökön Nagylózs 
községből érkeztek 25-en, majd e 
hó 22-ére Nemesbődről jelentették 
be jövetelüket ugyancsak mintegy 
húszan, hogy a Manréza keretében 
végezzenek beható lélekvizsgálatot 
és keressenek lelki megújulást. 

Vallásos est. Az evangélikus 
nőegyesület jövő vasárnap este 6 
órakor tartja szokásos templomi val-
lásos estjét az evangélikus templom-
ban. 

Pedagógiai szeminárium Kő-
szegen. Vas vármegye kir. tanfelü-
gyelője a kőszegi Szent Domonkos-
rendi Zárdában 1938 november 24-én 
csütörtökön d. e. 9 órai kezdettel 
pedagógiai szemináriumot tart. A 
Himnusz és a kir. tanfelügyelő elnöki 
megnyitója után Magyari Ferenc 
kőszegi gyak isk. tan, Kőszeg megyei 
város körzeti iskolafelügyelöje elméleti 
előadást tart a polg. jogok és köte-
lességek tanításáról, ezt követi Lo-
vász János kőszegi gyak. isk. tan. 
mintatanítása a polg jogok és köte-
lességekből és Kertai János evang. 
igazgatótanitó tanítása a helyesírás 
és nyelvi magyarázatokból. A „leve-
les ládá"-ba érkező levelek megbe-
szélése és a Hiszekegy-gyei végződő 
pedagógiai szemináriumra az érdek-
lődő tanügybarátokat tisztelettel meg-
hívjuk. 

A szombathelyi kultúrházban 
mult vasárnap délután előadást tartott 
Saly Arnulf dr kőszegi bencésgim-
náziumi igazgató, mely előadásról a 
Vasvármegye következőképpen em-
lékezett meg : Nagysikerű előadás 
v j l t a Szalézi kultúrházban vasárnap 
délután. Saly Arnulf dr a kőszegi 
bencésgimnázium igazgatója tartott 
nagy érdeklődéssel kisért előadást 
Szt. Istvánról mint országépitőről és 
nemzetnevelőről. A nagysikerű le-
nyűgöző előadás után Böröcz Kálmán 
vonósnégyese szerepelt . . . " stb. 

Az adófelszólamlási bizottság 
befejezte tárgyalásait és a hozott 
határozatokat most fogják kézbesí-
teni. A bizottság letárgyalt 157 fe-
lebbezést. Ebből 111 ért el leszállí-
tást vagy helyesbítést. Ebben benn-
foglaltatik 93 helybeli felebbezés, 
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melyek közül 68-nál leszállítás történt 
és csak 25 volt elutasítandó, melyek 
ellen panasznak van helye a köz-
igazgatási bírósághoz. 

Az áll. tanítóképző-intézet 
ifjúsága, városi úrleányok és gya-
korló-iskolák közreműködésével szor-
galmasan készül a december 17-én, 
szombaton és 18-án, vasárnap a 
bencés gimnázium dísztermében be-
mutatásra kerülő Gárdonyi G é z a : 
Karácsonyi álom című bájos betle-
hemes színjátékára. Az előadás tiszta 
jövedelmét a „Magyar a magyarért" 
akció keretében a felvidéki szegény 
gyermekek karácsonyi segélyezésére 
fordítják. 

A Stefánia fiókszövetség mű-
kedvelő gárdája által előadott „Mél-
tóságos asszony" multheti méltatá-
sában, sajnálatos módon nem történt 
megemlékezés az alkalmi zenekar 
szerepléséről, amely Kováts Ferenc 
karmester vezénylete alatt működött. 
A fáradhatatlan karmester ügybuz-
galmától áthatva, a zenekar minden 
egyes tagja szintén önzetlenül igye-
kezett az est sikerét előmozdítani, 
ami a közönség sűrű tetszésnyilvá-
nítása szerint, teljes mértékben sike-
rült is. 

A felvidék visszacsatolásával 
kapcsolatban az egész magyar társa-
dalom körében nemcsak az öröm és 
ünneplés jelei, hanem a mélyen gyö-
keredző szeretet, hazafiasság és ál-
dozatkészség is számos megnyilatko-
zásban tárul szemünk elé. Még el 
sem számoltuk tulajdonképpen a 
„Magyar a magyarért" akció sikerét 
és eredményét, amikor a magyar 
ifjúság körében indul meg újabb 
mozgalom a Felvidék visszakerült 
magyar fiatalsága érdekében. Kö 
vetkező közleményt olvassuk : Lás 
sunk vendégül felvidéki magyar ifja-
kat A magyar ifjúság körében moz-
galom indult meg abból a célból, 
hogy a felszabadult Felvidék magyar 
ifjainak alkalmat adjanak arra, hogy 
az országot megismerjék. Ebből a 
célból a magyar ifjúság felhívással 
fordul az ország tehetősebb polgá-
raihoz, hogy lássanak vendégül bi-
zonyosidőre felvidéki magyar ifjakat. 

A „Magyar a magyarért*4 

akcióra adakozók n é v s o r á t 

Íövő számunkban fogjuk ismét 
tozölni. 

A Kereskedelmi Kör jövő va-
sárnap általános tisztújító közgyűlést 
tart. Kőszegi József a Kör alapítója, 
aki néhai Róth Jenő elnök kívánsá-
gára egyidőre vállalta a vezetést, 
most előrehaladott korára való tekin-
tettel és mert jobbnak véli, ha a 
vezetést az aktív érdekeltek végzik, 
felmentését kérte és bizottságnak a 
kiküldetését, mely a tisztújító köz-
gyűlést előkészítse. Ez már meg is 
történt. A jövő vezetést illetőleg 
Kirchknopf Mihály vaskereskedő az 
elnökjelölt, Zotter Ferenc füszerke-
reskedő mint elnöktárs a füszerke-
reskedő szakosztálynak az elnöke 
ismét ifj. Róth Sándor lesz, egy ifjú-
sági szakcsoportot pedig külön szán-
dékoznak beszervezni. A többi tiszt-
ségre a fiatalabb generáció tagjai 
vannak kiszemelve. Az előkészítő 
tanácskozás során felmerült az kíván-
ság, hogy a Kör újból saját helyi-
ségben keressen minél gyakoribb 
találkozást és a tagok ismét tagsági 
dijjal biztosítsák ennek fennállását. 
E célból újabb belépési nyilatkozatra 
is van szükség. Ennek gyűjtésére 
Somogyi Gyula vállalkozott. A ta-
nonciskola további fenntartásáról is 
fognak gondoskodni. Ezúton is kérik 
a régi és új tagok megjelenését a 
jövő vasárnap délelőtt 11 órakor a 
városháza tanácstermében lefolyó köz-
gyűlésre. 

A katolikus elemi iskola ta-
nulói a „Magyar a magyarért" akcióra 
gyűjtöttek a maguk körében az isko-
lában és rövid idő alatt 10 pengőn 
felüli összeget sikerült előteremteniök, 
ami elismerésre méltó áldozatkészség-
ről tesz tanúságot, ha figyelembe 
vesszük, hogy úgyszólván legnagyobb 
részük szegény szülök gyermeke. 

A Kőszegen is átvonult ma-
gyarországi lovastúráról figyelemre-
méltó cikkben emlékezett meg a 
Het Paard c. holland lovasujság, 
amely részletesen beszámol különösen 
a túra vasmegyei részéről. Egy ha-
sábon keresztül foglalkozik Kőszeg 
városával, a lovasok itt eltöltött 
kellemes napjaival, valamint névsze-
rint említi fel a gyöngyösmelléki 
községeket, sőt csoportképet közöl 
Nagygencs lakóiról, amelyen Nagy-
gencs fiatalsága látható. Az egész 
cikkből őszinte rokonszenv árad 
Magyarország felé. 

HÍREK 
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A , l'asrármegye" l arga Sán-
dorról, kőszegi tudósítójáról és la-
punk munkatársáról a következőket 
írja : „Azok közül a hazafiságtól izzó 
lelkű ifjak közül akik az elmúlt 
hetek során átmentek Ruszinkóba, 
hogv segítségére h-gycnek a szabad-
ságért harcoló ruszin nemzetnek és 
ott cseh f o g s á g b a kerültek, la-
punkhoz igen közelálló két fiatal-
em erről kaptunk hírt. Kazáry Ká-
roly cikkírónk és külső munkatársunk 
akinek sok ér tékes írását és jóízű 
humoreszkjét élvezték lapunk hasáb-
jain olvasóink es Varga Sándor kő-
szegi tudósítónk adtak élet jelt ma-
gukról. Kazáry bátyjának irt Haváról, 
V a r g a nevét pedig egy Kőszegre irt 
társaslapon találtuk meg. Néhány 
szóban tudatják, hogy egészségesek 
es remélik, hogy rövidesen üt a sza-
badul is ór.íja. Megnyugta tó az ag-
godé szulök, r 'konok és ismerősök 
számára e/ a lakonikus tudósítás is, 
amely megcáfo l ja a forga lombake-
rült lehangoló hireket. 

Ildi lehet ej a közleményt 
meghatottság nélkül elolvasni? 

tiegedi cstllagbfrtön lakói* az 
igazgatóság engedelmével megünne-
peltek a Felvidék visszacsatolását . 
Az ünnepélyes alkalomból a börtön-
ben végzett munkájukért járó fillé-
rekből 2 '3 pengőt gyűj töt tek össze 
a felvidéki magyarok részére. 

A m a g y a r i e l l á m a -
( l t \ S Ü n n e p é n szóljon a nóta, 
zengjen a dal és a tánc! A mai 
örömteljes időkhöz méltóan, a zene-
kedvelök legnagyobb örömére, a 
Nádor Kálmán cég pazar kiállításban, 
különleges figyelemmel és áldozat-
készséggel jelentette meg a 31-ik 
NÁDOR ALBUM ot olyan tartalom-
mal, amilyen évtizedek óta nem volt 
a magyar zenemüpiacon 1 Kivonat a 
tartalomból: Az esküvődön én is ott 
leszek... dal, Fogadj el egy jó ta-
nácsot tőlem... tangó, Drágám, néha 
téved az ember... tangó, Ma este a 
Burgban. keringő, Kis Komárom... 
induló-fox, Nem titok... tangó, Ta-
gadom, tagadom... csárdás, Szép a 
babám fekete szeme... csárdás, Akár 
nyár van, akár tél... foxtrot, Rózsafa 
\ :rit. keringő, Jolly Joker... foxtrot, 
és meg 29 válogatott film-operett, 
tánc és nóta az idei slágerekből! 
Ilyen bombatartalmú album még nem 
volt! 41 válogatott zeneszám össze-
sen 6 pengő. — Kapható Kőszegen 
Róth Jenő könyvkereskedésében. 

Magyar a magyarért mozga-
lomban a Kőszegi Keresztény szoci-
alista szakszervezet Czeke-gyári tag-
jai ismét példátadó módon mutatták 
ki együttérzésüket és öntudatos ma-
gyarságukat, amikor erre a mozga-
lomra munkabérükből 360 P-t áldoz-
tak, amelyből 320 P-t a munkások, 
40 P-t a mesterek és tisztviselők 
adtak össze. Nagyon el lehet gondol-
kozni azon az összehasonlításon, a-
mely Kőszegen a hazafias és áldo-
zatot kívánó mozgalmakat jellemzi. 

A a l'j Idők irodalmi folyó-
irat multheti számában megemléke-
zik arról a művészi kivitelű plakettról, 
amelyet egy fiatal szobrász tehetség 
Torkos László kőszegi születésű 
költő 99 születésnapja alkalmából 
készített a jubilánsról. Az Új Idők 
egyébként ismételten méltatta Kőszeg 
szülöttjét. 

S z o m b a t h e l y i mozi m ű s o r a : 
20-án: BESZALLASOLAS. razar 
magyar vígjáték. Főszerepben: Páger 
Antal, Szeleczkv Zita. - Jt 21 ig: 
B A N A T O S UCCA. Életkép. Fősze-
replők: Dita Parló, Albert Prejean 
és Inkisinoff. 23—24-ig: SZEN-
ZÁCIÓ L O N D O N B A N (Hindu nő). 
Főszereplők: Jessie Matthews és 
Róbert Joung, 

Árúlopás a kőszegi Agyterit. -
gyárban A kőszegi Czeke és Hohen-
berg Ngyteritőgyár e hó 12-én fel-
jelentést tett a kőszegi rendőrkapi-
tányságon ismeretlen tettes ellen so-
rozatosan elkövetett lopás miatt, 
mert feltűnt, hogy a készárút valaki 
hosszabb ideje dézsmálja. A megin-
duló nyo.nozás rövidesen felderítette 
a tényállást és a tettest, akit Huber 
Jenő, kőszegi lakos, ágyteritögyári 
munkás személyében előállítottak a 
kapitányságon. Az egyik orsózó mun-
kasnak ugyanis egv éjjel feltűnt, 
hogy az egyik szövőgép alatt cso-
mag feksz k s azt felbontva, egy 
falvédőt és asztalterítőt talált benne. 
A csomagot a hulladékládába tette, 
de mikor félóra múlva érte meni, 
már nem találta helyén. Az eset 
után figyelemmel kisérte társait és 
igy tűnt fel neki Huber Jenő gyanús 
viselkedése, akire aztán felhívta a 
nyomozó detektív figyelmét és sike-
rült is rövidesen ártalmatlanná tenni 
a tolvajt, aki rögtön beismerte, hogy 
ő a tettes. A nyomozás folyik annak 
kiderítésére, hogy milyen értékű 
árút tulajdonított el Huber és mi-
ként értékesítette. 

E l v e s z e t i göndör fehér 
szőrű, sötét szemű, nagyobb fajta 
magyar kuvasz kutyám. Becsületes 
megtalálót kérem értesítsen. Cím: 
Kőszegfalva, Iskola. Telefon 51 sz. 

A Magyar a magyarért 
akció eredménye az 

irottkői járásban. 
Az irottkői járásban Chernel 

Ernő főszolgabíró vezetésével lefoly-
tatott akció nagyon szép ered-
ménnyel záródott, amennyiben a hi-
vatalos kimutatás szerint 147 méter-
mázsa búza, 430 q rozs, 23 q bur-
gonya valamint 701.20 Pengő kész-
pénz gyűlt össze a járás testvéri ál-
dozatkészségből. 

A kimutatás tételei a következő 
részletes képet mutatják községek 
szerint: Gyöngyösapáti 417 klgr. 
búzát, 91 kg. rozsot és 33 pengőt, 
Nagygencs 2313 és fél kg. búzát, 
1535 kg. rozsot és 115'20 pengőt, 
Perenye 1275 és fél kg. búzát, 997 
kg. rozsot és 31 '70 pengőt, Kőszeg-
paty 424 kg. búzát, 248 kg. rozsot 
és 1 pengőt, Pusztacsó 120 kg. bú-
zát, 80 kg. rozsot, 215 kg. burgo-
nyát és 12 30 pengőt, Nemescsó 
313 kg búzát, 365 kg. rozsot. 365 
kg. burgonyát és 3 7 5 0 pengőt, Tö-
mörd 1459 kg. búzát, 435 kg. ro-
zsot, 1735 kg. burgonyát és 8 pen-
gőt, Bozsok 1637 és fél kg. búzát, 
Cák 835 kg. búzát, 80 kg. rozsot 
és 14 50 pengőt, Kőszegdoroszló 
93) kg. búzát és 52'60 pengőt, Kő-
szegszerdahely 490 kg. búzát és 
61'60 pengőt, Velem 610 kg. búzát 
és 156 90 pengőt, Gyöngyösfalú 668 
kg. búzát, 112 kg rozsot és 39 '30 
pengőt, Lukácsháza 1770 kg. búzát 
és 55 40 pengőt, Nagycsömöte 677 
kg. búzát, 282 kg. rozsot és 42*20 
pengőt, Pöse 780 kg. búzát, 154 
kg. rozsot és 40 pengőt adományo-
zott az akció céljaira. 

Üzletátvétel. 
Értesítem a n. é. közönséget, 
hogy Kőszegen, Várkör 33. sz. 
alatt levő özv. Adler Simonné 

csemege- , fűszer- és 
vegyeskereskedést 

átvettem és a mai kor igényei-
nek megfelelően mint keresztény 
kereskedő továbbvezetem. 

Szíves pártfogást kér tisztelettel 

Weinelt Ferenc. 

Üzleti forgalmát úgy 
fokozhatja, ha meg-
érti a reklám fontos-
ságát a kereskedelmi 
életben. Azért a kö-
zelgő ünnepekre való 
tekintettet már most 
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Jelentekenyen emelkedik 
a fogyasztási adó alá esö 

cikkek forgalma 
A pénzügyminisztérium fogyasz-

tási adóügyi csoportja most tette 
közzé legújabb kimutatását a fogyasz-
tási adó alá eső cikkek forgalmáról. A 
kimutatás az idei szeptemberi és 
októberi adatokat öleli fel. Eszerint 
a cukorfogyasztás e két hónapban 
2 6 6 . 0 ) 0 q volt, 93.356 q-val több, 
mint a mult év hasonló időszakában. 
Kisebb csökkenés mutatkozik a sör-
fogyasztásnál ami 26.820 hektoliter 
volt, 1519-el kevesebb mint tavaly. 
A benzin- és olajforgalom azonban 
jelentősen emelkedett. Könnyű ben-
zinből 15.633 q fogyott, 8539 q-val 
több, nehéz benzinből 25,157 q, 
8226 q-val több, motalkóval kevert 
benzinből 99.202 q, 17.088 q-val 
több A petroleumfogyasztás 155.536 
q-t tett ki, 10.788 q-val többet. Ke-
nőolajszükségletünk 33.533 q volt, 
11.354 q-val több, mint tavaly. Csök-
kent ellenben a gáz- és fűtőolajok 
fogyasztása, ami 150.483 q volt, 
31.684 q-val kevesebb. A gyufa-
fogyasztás 47,652.500 doboz volt, 
10,192.500 dobozzal tavalyinál. Zseb-
öngvujtó 3035 d.irab került forga-
lomba, 966 darabbal lobb, mint az 
előző időszakban. A szivarkahüvely 
forgalma 1,931650doboz volt, 224 .910 
dobozzal több, mint tavaly, mig szi-
varkapapirból 14 652 800 csomag ke-
rült forgalomba, 2 ,876.500 csomag-
gal több, mint az elmúlt év hasonló 
időszakában. 

Hivatalos rovat. 
Felhivom mindazokat, akik 1939. 

évre jégtermelésével és raktározá-á-
val foglalkoznak a m. kir Kereske-
delemügyi minisztérium 17.233/1934. 
sz. rendelet alapján az engedély 
iránti kérelmüket a polgármesteri 
hivatalnál nyújtsák be. 

Közhirré teszem, hogy Küttel 
Dezső kőszegi lakós engedélyt kért 
arra, hogy a Gyöngyös jobbparti 
vadászterületén a vadállományt pusz-
tító szőrmés és szárnyas ragadozó 
vadakat marhavérrel kevert foszfor 
szörppel pusztíthassa; esetleges észre-
vételek hatóságomnál január 15-ig 
írásban jelenthetők be. 

Közhirré teszem, hogy a hon-
védség által igénybevett 2 lóval fo-
gatolt járómüért naponta 4 P térités 
jár. Az összeg felvétele végett a 
fogat tulajdonosokat személyenként 
fogom értesíteni. 
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Hatásos ere dm ényt 
ér el, üzleti Jorgalmát 
fokozza, ha újság-
hirdetésen kívül röp-
cédulákat nyomattat 
Olcsó,Ízléses kivitelben 
Rónainál rendelhető 

Köztartozások fejében lefoglalt 
ingóságok 1938 november hó 23-án, 
szerdán d o. 10 órakor a város-
majorban, bírói árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek eladatnak. 

vitéz, dr N a g y Mik lós 
p o l g á r m e s t e r . 

Vennék házat 
nagyobb kerttel, esetleg kertészke-
désre alkalmas telket Kőszegen. — 
Cím : Nagy ístván Bogát, u. p. Szent-
király (Vas m > 

N E O D E N D R I N ~ ~ 
téli permetezőanyag kapható eredeti 
gyári árban Kőszegi Fenyőmagpergető 

es faiskola, Kőszeg 

AgytoBI 
pehely 

kelengyék 
penziók, 

szállodák 
részére inté-
zeti párnák-

hoz higiénikusán kezelve olcsó árban. 
Fehér fo»ztott l i b a -
tollal kilónkint 3 P-ért, 
egy jobb minőségűt 3'50-ért szállít 
5 kg-os csomagokban, bérmentve, 
utánvéttel 

Rosner Gyula ágytollíizeme 
K i s k u n f é l e g y h á z a . 

Szőrmét 
Bundát 

Kabátot 
Fischerszücsnél 
Szombath ly, Király-utca 2. 
az O . R. I és a Takarékosság tagja. 

Uí^yes kifutófiú 
felvétetik 

azonna i belépésre a 
Ronai-nyomdában 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

Szombathelyen, Rákosi Jenú-u. 3 3 
szám alatt nyug. detektív 

vezetésével működő hat. eng. 

magánnyomozó 
és I n f o r m á c i ó s i r o d a : 

nyomoz, megfigyel, informál. 
Diszkrét, megbízható, olcsó. 

Vidéki megbízást ia vállal. 
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