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Htndy Zoltán dr. & kőszegi kerület 
u j 

N é m e t h I m r e lemondott mandátumáról 

Mint lapunk először jelentette, 

Németh Imre országgyűlés i kép-

viselő lemondott mandá tumáró l 

Lemondásá t a min isz tere lnökhöz 

irt levelében, — amelyet lapunk 

más helyén köz l ünk — megin-

doko l ta . 

Most nem akarunk azzal fog-

la lkozni , hogy Németh Imre le-

mondása egy évvel az uj válasz-

tások ki írása előtt indokolt-e vagy 

sem, hanem azzal kell törődnie 

a város t á rsada lmának , hogy a 

kőszegi kerület érdekeit az ország 

par lament jeben olyan egyen kép-

viselje, akinek személye garancia 

arra, hogy a keresztény és nem-

zeti eszme harcosaként m ind ig 

vezető je tud lenni a kerület val-

lásos és hazaf ias po lgárságának, 

másrészt polit ikai mú l t j a és köz-

életi szereplése, tekintélye biztos 

zá loga annak , hogy nemcsak a 

kerület érdekeit tudja hatásosan 

képviseln i , de segítségére lesz 

Kőszeg varosának is abban , hogy 

a tr ianoni béked ik tá tum által ne-

héz helyzetbe jutott határváros 

b iz tosan meg tud ja ál lni a helyét 

a zon a versenyen, ameiyet ma a 

magya r városok fellendülése ér-

dekében v ivnak. 

Dr. Rómer Flóris 

útirajza Kőszegről > 
K ö z l i : Péterfy Piroska. 

Egy éviized előtt laktam Kősze-
gen, azon vitéz emlékezetű városká-
ban. de akkor fűvészettel, bogarászat-
tal és kövületekkel foglalkoztam. Na 
ponkint haladtam el, vagy töltöttem 
órákat régies templomaiban, gyakran 
kerülgettem várának tornyait, ódon 
bástyáit anélkül, hogy azokat különö-
sebb figyelemre méltattam volna. — 
Azért amint este esős időben a vá 
rosba érkeztem, mi volt természete 
sebb, mint azonnal régiségei vizsgá-
latába fogni. 

Legelőször is a bencések templo-
mát vizsgáltam. Ezen eredetileg egy 
szerű, de szélességéhez képest szin 
tén mint a soproni, nagyon is rövid 

\) Archeológiai Értesítő I. evf. 1869. 
.Három nap hazánk északnyugati hataran". 

IV. közleménye. 

Ilyen kiváló férfiú személyét 
jelölte ki a miniszterelnök, 
aki mindég szivén viselte 
Kőszeg sorsát, a kőszegi 
kerület uj képviselőjelöltjeként. 

A z u j képviselőjelölt : H indy 

Zol tán dr., a Magána lka lmazot tak 

Biztosító Intezetének ( M A B I ) ve-

zér igazgatóin , akinek személye 

nem lehet ismeretlen azok elolt, 

akik az országos, de különösen 

a keresztény politikai megmoz-

dulásokat f igyelemmel kisérik. — 

Ott lát juk őt minden katol kus ' 

megmozdu l ás élén és az „Act io 

Catho l ica" minden ténykedéseben, 

ahol ügyes tanacsokkal és nagy 

munkab írássa l szolgál ja a köz-

ügyeket . 

A z 57 éves H indy Zol tán dr. 

volt országgyűlés i képviselő mint 

a Nemzeti Egység Part hivatalos 

jelöltje pénteken délután Kőszegre 

érkezett. A z á l lomáson vitéz Nagy 

Mik lós dr. polgármester fogadta. 

Kocsin a városházára hajtaitak. 

ahol s zükebbkörü megbeszélés 

u l án dr. H indy Zoltán a polgár-

mester társaságaban bemuta tkozó 

látogatásokat végzett az egyhá 

egyház háromhajóju, oszlopai kerekek, 
tömökök, fejnélküliek, mint a po-
zsonyi, némeíujhelyi es a soproniak, 
niért is ezen imahelyet ugyanazon 
korba kell helyeznünk. — A csarnok-
templom szentélyénak ablakai tago 
zatra nézve a jobbizlésüek közé tar-
toznak. az epistola oldalába ereszteli 
papiszék és a vele szemközt levő há-
rom osztályú menyezet a gót elaszi 
citásnak maradványai; a szentségház-
nak, melynek az evangélium oldalán 
kellett volna felnyúlnia, semmi nyo 
mát nem találtam; s igy elsoroltuk 
mindazt, mit e helyen meghagytak a 
középkorból. 

A jezsuiták, a renaissance kornak 
fiai és a pogányosodó eszméknek 
született ellenségei, mintegy örökre 
törlek a középkor eszméivel, művé 
szelével, hagyományaival. Termő eszük 
uj irányt szabott ügyes lapjainak és 
ahol alapból kellett templomokat emelni, 
azoknak mindenkor és mindenütt 
ugyanazon sajalságos alakot adták, 
ugyanazon módon diszesiiettek, ugyan 
rra iellemző ablakokkal látták el, 

zak képviselőinél, va lamint a vá 

ros politikai vezetőembereinél. 

Most, hogy csak egy év vá-

lasztja el a kőszegi kerület vá-

lasztópolgárságát attól, hogy ú jbó l 

választás elé ál l jon — az a vá-

ros és a kerület érdeke, hogy 

kellő higgadtsággal és egyetértő 

akarással áll jon dr. Hindy Zoltán 

mellé é> az ő személyét vigye 

győzelemre, mert 

Hindy Zoltán dr. személyében 
a kerület választópolgársága 
biztosan megtalálja azt a 
férfiút, akinek eddigi politi-
kai és közéleti szereplése biz-
tos garancia arra, hogy meg-
felelő ember képviseli a ke-
rület érdekeit az ország par-

lamentjében. 

A jelölőértekezletet ma délután 

3 órakor tartják meg a városháza 

tanácstermében, amelyre a város 

polgármestere hivta meg a NEP 

vá lasztmányát , va lamint a város 

politikai élete iránt érdeklődő nagy-

közönséget. 

ugyanazon készlettel szerelték fel, 
ugyanazon szentekkel népesítették bel 
Ahol pedig más szerzeliől vettek ál 
régi eg)hUakat, azokat lehetőleg 
saját ízlésük szerint idomitotlák át, 
eltávolitván mindazt, mi hajdani ré-
giségükre emlékeztethetett, kitörvén 
a falakat és kápolnákat csatolván a 
sima falakhoz, szent Benedeket, 
szent Scholasztikát, szent Ignáccal, 
Xtveri sz. Ferenccel pótolván. A ha-
talmas, világostromló és hódító szer-
zet eszményeinek, szigorú egyforma-
ságának mindenki engedett és ahol 
tagjai csakugyan székeltek, ott nagy 
szerű, ízléses, alkalmas, biztos és 
egészséges házaik, csinos, sőt pompás, 
bátor ivezetü, márványozott falakkal, 
fénylő és művész társaiktól festeti 
mennyezetű templomaik, még igen 
sokáig fognak erélyükrő!, határozott 
jellemükről tanúskodni. 

Néhogy azonban a rococco esz-
telen ellenségének tartassam, meg kell 
említenem, hogy a szentélyben álló 
Cedcnz-asztal az említett kornak re-
mekjei knzé tartozik, miért is finn 

A r. kat. hitközség 
null év decemberében megválasztott 
képviselőtestülete ma vasárnap tartja 
első közgyűlését, mely az elnökséget 
és tanácsát választja meg. Azért még 
csak most, mert bevárták az uj plé-
bános beiktatását és a plébániahiva-
tal átvételével járó teendők befejezé-
sével járó teendők befejezését. A mai 
Közgyűlést már S z é k e l y László dr. 
vezeti és mindenekelőtt a világi társ-
;lnöki tisztség betöltése képezi leg-
fontosabb feladatát. A hívekből ala-
kult küldöttség az elnökség vállalá-
sára W a l d m e y e r Károly őméltó-
ságát, városunk közszeretetben álló 
Kitűnő polgárát kérte fel, aki előre-
haladott kora dacára ezt elfogadta, 
nert minden időben készseggel állt 
polgártársai mellé, ha az ő közremű-
ködését kívánták és ezuital arról győ-
ződött meg, hogy lelkes munkatársak 
lesznek segítségére, akik az ő irányí-
tását követni készek. Az elnöki szék 
ezen betöltése kétségtelenül a hitköz-
ség tagjainak minden rétegében osz-
titian örömet fog kelteni s igy az el-
nökválasztás csak egyhangú lehet. Így 
lesz a két alelnöki tisztségnél is. melyre 
N é m e t h Imre igazgató és E i t n e r 
Gusztáv a jelöltek. A pénztárosi és 
lilkári állásokra a régieket jelölték. A 
kiküldött jelölőbizottság legnehezebb 
feladatát képezte az uj tanácsnak az 
összeállítása, mert a legutóbbi képvi-
selőtestületi választáson, kellő gondos 
előkészítés hiányán számos értékes 
tagja a hitközségnek kimaradt, más-
részt mert az alapszabályok aránylag 
nagyon szűk keretbe szorították azt. 
Az alapszabályok amúgy is nagyon 
szükségessé vált módosítása alkalmá-
val történik a tanácstagok számának 
felemelése, s igy nemsokára a kima-
r ídtakból pótolható lesz. A bizottság 
t jelöléseknél figyelemmel volt a régi 
tanácstagokra is, köztük a nyugalom-

tartást és megóvást érdemel. 
A katolikus plébániatemplom alig 

egynéhány lépésnyire fekszik a ben-
cések templomától, a ré»i szokás sze-
rint délre és egyenközüen; miért is 
azon gondolatra jöttem, hogy ez haj-
danta az előbbiek halottas kápolnája, 
körülötte pedig a régi temető lehe-
tett. Ez csak futólagos gondolat, mely 
a dolog minőségéből önkényt foly; 
szeretném, ha a régi Waldmeyer Márton-
on összeállított jegyzetekből nézetem 
h.'lyes vagy helytelen volta kiderülne. 

Egyáltalán kár, hogy amit azon lel-
kes kőszegi fi és fáradhatatlan ben-
cés mozgalommal és ügyszeretettel a 
régi város régi archívumából jól, rosz-
szul összeállított, hogy mondom, annyi 
évek verejtéke most használatlanig, 
magán kezekben, hozzáférhetellenül 
lappang. Fog-e valaha és kicsoda is-
mét ezen kútfőkhöz hozzáférni, fogja-e 
valaki a nép szájától az ősrégi ha-
gyományokat ellesni és feljegyezgetni, 
fog-e végre valaki mind arra vissza-
e nlékezni, mire Waldmayer gyermek-
koráig visszaemlékezett?— alig hiszem; 

Egyes szám ára 12 fillér. 
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ba vonult egyházi elnök személyére is 
s igy reméli elérni azt a harmóniát 
mely az összes fennforgó ügyek gon-
dos és békés rendezéséhez szüksége? 
Kivanatos tehát, hogy a mai közgyű-
lésen megjelenők egyértelmű megér 
téssd megnyugodjanak az uj plébá-
nos és uj elnök előterjesztéseibe n 
mert ezeknek komoly célkitűzése igy 
fogja meghozni a hitközség kebelében 
a teljes megnyugvást, mely ma min 
den tagjának leghőbb vágya. Enntk 
a támogatása tehát erkölcsi kötelesség. 

™ ü ~ ~ 
műsoros tancestelye. 

Az idei bálokban meglehetősen 
bővelkedő farsangi szezonnak a szil 
veszteri és az ovoda egyesületi tanc-
estély után kiemelkedő sikerrel lezajlott 
estélye volt mult szombaton a Kőszegi 
Evangélikus Nőegylet hagyományos 
műsoros táncestélye. 

Már 8 órakor nagyszámú közönség 
gyülekezettt a Báiház termeibe. Vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármesterrel az 
élén a város közönségének színe-java 
megjelent. Az estelyt az tgyesülei 
mükedvelőgárdájanak szellemes sze-
replése vezette be. Két egyfelvonásos 
előadásával kacagtatták meg az egybe 
gyűlt vendégkoszorut. Az agglegények 
főzővizsgája és Nyárspolgárné fürdő 
helyen szerepeiben arattak sikert a 
tehetséges szereplők: Polgár Manci 
Rusznyák Vali, Völker Vilma, Kolossá 
Jolán Takáts Linka, W'eigl Katolin, 
Kolossá Eta, Mozsolils Irma, Vadasz 
Lajos, ifj. Rónai Frigyes. Loibersbeck 
Ede, Stebnyev Miklós és Brader Rezső, 
akik hamarosan jéhangulatot terem 
tettek s igy megalapozták az estély 
sikerét. 

Negy pár által bemutatott sok 
tapsot aratott magyartánc vezette be 
a tánc kezdetét, amelyben hamarosan 
resztvettek a táncoskedvü fiatalok 
Nagyban hozzájárult a jókedv emelé-
séhez az a bálokban ritka jelenség, 
hogy „petrezselyem-kinálat e^yáltalan 
nem volt. Az agilis rerdezőseg ezze 
a „fegyverténnyel" a bálozó hölgyek 
legsikerültebb estélyéve avatta az 
evangelikus nőegylet idei bálját. 

A táncestély hölgykoszotujánnk 

s igy Kőszeg törtenelmet vagy króni-
káját akármi aron meg kellene «> 
közönség, vagy a haza számára 
menteni! 

Építészeti szemponthói kevés fel-
jegyezni valói lalaltam ezen imoláb;n 
csak azt tudom, miszerint a szentélyt 
a templomid csinos vasrácsozat va 
íasztja el; és mivel tudom, hogy meny 
nyire szokta az ily (vasas-zsidónak való) 
ócskaság a mindent simitó és lapító 
izlésronlóntóknak szemét bántani, ké 
rem a lelkes papságot, hogy többi 
kincsein felül szíveskedjék ezen mai 
nagyon ritkulni kezdő lakatos műve* 
is megmenteni és netán valami Ízlés-
telen rideg öntöttvas mintájúval pó 
tolni. 

Az építészeti műemlék szegénysé 
gét pótolja nemileg a kisebb művé 
szelek öröksége. Regen hallottam az 
ezüst 2 (ket) fontnyi nehezségü szent 
ségmutatót dicsérni. Ezen gazdagon 
aranyozott mű valóban meglepett egy 
szeiü, izlésteljes volla miatt, melytől 
semmit tl nem vett, de hozzá sem 
adott, annak valódi érielmét és lelki 
tapintalát elveszteit utókor. Mint ren 
desen, Itt is hatszirrr.u a ta'pazat, 
minden felötlő disz nélkül, a pomeU 
lum, vagy gomb, két hatszögü tago-
zott lemez közt ül és ugyanannyi gót-
Ízlésű imolácskából áil, tgy részt diszül 
másrészt könnyebb tartásul szolgálván 
A gomb lelső lemezétől az ostyatar 
tó-üvegcylinder talapzata emelkedik 
hatgtrincü, ket oldalán szélesbülő ke-

tagjai közül a kővetkezők neveit sí 
került feljegyezni: 

Asszonyok: vitéz dr. Nagy Mik 
lósné. Weisz Vilmosné, Küttel Dezsőne 
vitéz Deák Lászlóne, Gottháid D.-zsőné 
Kertai Jánosné. dr. Tóth Antalné 
Karády Ferencné, Körmendy Kálmánné 
Marton Gézáné, Rólh Sándorné, Z rt 
hofer Rezsőné, Koppányi Ernőné, Rá 
nai Frigyesné, Karner Ferencné. H ir 
sányi Gyuláné, Unger Elekné, Bőszné 
Szabó Irma és Szép Gusztávne. 

Leányok: Magyaros Médy, S ip 
kovits Mtci és Manci, Fabriczy O ga 
Bujdosó ilona, Trautmann Anna, Né 
meth Nunó, Bödey Sári, Garamvögy 
Ilona, Suhajda Margit, Weisz Márta 
Hermann Irén, Rusznyák Vali, Völker 
Vilma, Raschke Hilda, Takács Mária 
Takács Lmka, Schncller Ilus, Wöife 
Lidia, Wölfel Irén, Kolossá Jolán és 
Eta, Schermann Manci, Rónay Mtdi 
Fröh ich Kató. 
( W W W W W W W W V ^ i ^ A ^ V W V * 

A katolikus Hitközség 

tanácsának Illése. 

A kat. hitközség tanácsa mult va 
sárnap ülést tartót', amelyen a régi 
tanácstagok majdnem teljes szamban 
jelentek meg. Az ülésen résztvett dr 
Székely László plébános is, akit a 
Kőszegen lelkipásztorkodó papok re-
vében Németh Imre pápai kamarás, 
i.árdaigazgató köszöntött. Kifejtette, 
hogy a plébános munkájában mindig 
támogatásra talált a kőszegi papsag 
körében. A hitközség polgári tagjai 
nevében Gyöngyös Endre dr. polgár 
mesteihelyettes üdvözölte az uj plé-
bánost, akit arra kert, hogy a hitköz-
ség tanácsának tagjait ép ugy fogadja 
szeretetébe, mint ahogy ők szerete-
tükbe fogódták ót. 

Székely.László dr, válaszában arra 
mutatott rá, hogy a hitközség támo 
gató munkája nemcsak a plébánost 
segiti, de egyben Krisztus szekerét is 
.'lőbbre viszi. Több sürgős ügy le-
átgyalása utan a tanács dr. Székely 
zászló elnöklete mellett jelölő bizott-
ságot (vitéz Nagy Miklós polgárm* s 
er, Némtth Imre zaidaigazgató, Ji-

ros István postefőnök és vitéz Lang 
József) választott, mely a mai tiszt 
ujitó közgyűlésre az uj tisztikarról je 
lölő listát készített. 

hellyel, melynek ket hosszabb o'd iia 
alatt izlésteljes lombozat kunkorodik. 

Magát a szentségházat három 
osztályban lehel leirrunk, melyek majd 
eyvenlő magasággal birvan, az egész-
íteti könnyüdedseget kellően feltünte 
tik. Az üvegcylinder, mely igen sokszor 
\ szentseg vegheteilen tisztelete miatt 
drága kristályból volt köszörülve, a 
szentségnek eredeli burája, mig a 
mtdaillon • forma mai szelencze idom 
á rtnnaisance napsugaras szentség-
mulatóit jellemzi. Ezen hengert, mely 
feifil-alul díszes keretben áll. mintegy 
' iztositekul es rendkívüli ekül két-kei 
fölötte k?.rcsu és a felsőbb-osztály 
Közepét elérő pillér támogatja, melyek 
n- k kifelé rf vidülő toronykait vízhányó 
sárkányok diszesitik. A guh ido^ 
ökélyesbitése tekintetéből tr.ég mind 
i két oldalon egy rövidebb t im lebeg. 
A második osztály egy kápolnát képez, 
melynek ivezetes csarnokaban az osto-
rozasra hátrakötött k^zü Üdvözítő 
áh. Más szentségtartóknal ezen a he 
lyen a két kiterjesztett kezével áldó 
Krisztus szokott állani. A harmadik, 
az egészet befejező részt képezi * 
K i t ű n ő müveS7t lü hatszögü toronysisak 
a csúcsán álló feszülettel. A cserepek 
hálás elrendezése és a támadó éleknek 
levélgu nócskákkal való beszegélyezese 
a mesternek jóizléséről tanúskodnak. 

Sokkal nyomottabb külsejű az 
aranyozott ezüst kehely, melv 8" ma 
gas, a kupa szájánál 3" 10 ", a láb 
átmérője 4"10'"-nyi. Ennek lába is 

Károlyi János színigazgató tárÍ u 
laia kedd.n kezdi meg vendégjáteká 
Kőszegen. A társulat most Baján vi n 
d gszerepelt olyan nagy sikerrel ho^v 
t bajai közönség alig akarta elengeeln 
a szinészgárdát. Az együttes teljesen 
fiatal erőkből áll: a primadonna 18 
é.es. 

A szinésztársu'at jövetelét nag> 
érdeklődés előzi meg. A jó hirek 
melyek megelőzik a színtársulatot 
rendkívül felkeltetnék Kőszeg közfn 
ségének legnagyobb fokú kíváncsivá 
iát. Biztosra vesszük, hogy Káro'y 
Jinos társulata kielégíti százszázaléi- ip 
\ kőszegi igényeket. Ahol eddig j it 
szollak, onnan sohasem engedlék e 
a kitűnő társulatot a szezon rmg 
hosszi.bitása nélkül. Baján két hón ip 
helyeit háromig kellett maradni, Sztk 
szaidon a négy hétből hat lett, és 
igy tovább. Ez annak a jele, hogy 
társulat jól összeválogatott nűsoMt 
eisőrendü színészekkel, nagyszerű 
nivós előadásban hozza. 

Megnyitó előadásuk Lakatos Lászle' 
Budapesten is nagy sikert aratott szin 
művét szerencsésen valaszlotta ki a2 
igazgató, mert ebben a darabban be 
mutatkozó színészeknek alkalmuk nyílik 
színjátszó készségeik bemutatására. A 
Lazban* mutatkozik be Abjthényi 

Gabi a társulat drámai szendéje es 
hősnője és Sötét Balázs a drámai hős 

Csütörtökön, február 10 én az 
operett személy zet bemutatkozása Rejtő 
Kulinyi, Zsigmondy operettjében „U i 
ány szobát keres". Ebben az operett 
ben ismerjük meg Vértes Nellyl a 
primadonnát, Károlyi Juditot a szub 
rettet, Vértesnét és Pintér Rózsit, a 
két komikát, Sass Imre énekes bon-
vivánt, A. Kovács György táncos 
jonvivánt, Szabó S. Sándor táncos 
Komikust, Vértes Károly buffót. 

Pénteken nagy Molnár Ferenc 
bemutató, szinre kerül Budapestlel 
majdnem egyidőben a nagy sikert 
aratott vígjáték a „Delila". Egyik fő 
szerepét Kátolyi János igazgató játsza. 

S zomba ton este bá l miatt 
nincs e lőadás . 

Vasárnap este bértszjnetben az 
idei sziniévad legnagyobb sikerű op • 

h-»tszirmu virágból lámád, melyek közt 
egyes levelgumók dudotodnak ki. 
Z^yik szirmában egy szent van kar-
colva, mely ölében virágokkal teli 
kosárkát tart, baljában pedig egy há-
romágú rózsát: — szent Erzsébetnek 
vélném, ha mást nem tudnak régebbi 
eirásbél ez ellen felhozni. A nagyon 
is vastag gomb szokás szerint ismét 
hit imolácskából áll; kupája pedig, 
iliomos csészéből emelkedvén, már a 
ulipántos alakhoz hajol. A lalpon egy 

mondatszalagban következő felírás ad 

*elvilágosítást eíen csinos készületnek 

celetkezéséről: her § volfgang § nai 

den § hal § lassen § machen § diesen 
§ kőhlich § do § man § hat § czelt 
§ 1 § 5 § 8 § b §. A'ui vékonyan ei 
an Dele kaicoiva XXX lott m9 14 II. 

Mint legrégibb egyházi erenIyét 
mutálják az úgynevezett, sz. Erzsébet, 
I András király leánya által készít en 

casulüt. Azonban, kinek az egyházi 
hintésről és a sz. képek ismeretéről 
egkisebb fogalma van. látni fogja, 
hogy ilyesmit csak a legközelebbi 
mult, az egyházi archeológiához éppen 
nem értő század ájtatos hagyománya 
u án lehet mondani. Mert ámbár egy 
régi canonica visitatio ezt mondja: 
Sct. Elisabelha casulam fecit, és az 
692-dik egyházi látogatási irományai 

szintén állítják: Casula S. Elisabethie; 
a miseruha alakja, kelméje, hímzése 
eléggé tanúsítják azt, hogy ezen ruhát 
iligha lehet a XVI. század kezdeténél 
föllebb vinni, nem pedig, hogy a 

reltje a „Sárgapitykés közlegény" kerül 
szinre. Ennek a három felvonásos 
operettnek szövegét és zenéjét Erdélyi 
Mihály a közkedvelt operettszerző irta. 
Játszik benne az egész társulat. . 

Vasárnap délután Kadettszerelem 
a poétikus és kedves operett reprize 
mersékelt délutáni helyárakkal. 

Hétfőn Gáspár Miklós vígjátékát 
a „Mindennek ára van" mutatják be. * 

Minden nap a szinlapon '„előny-
ben" feltűntetett színű szelvények déli 
12 óráig váltandók be. 12 órán tul a 
másik szinü szelvények is beválthatók 
orlátlan számban. 

Lépjen be a Szinpártoló Egyesületbe, 
ha még nem tag. Oiiási kedvezmény! 
Tagokat felvesz a Szinpártoló Egyesület 
és Sötét Balázs, a színház titkára. Ha 
az első havi trgdijat lefizeti, joga van 
az összes kedvezményre. 

Blazovits Jako es Saly Arnulí dr. 
előadása az Actio Catholica 

második kulturestjen, 
Az Ac'io Catholica kulturális 

szakosztályának rendezésében kedden 
esie tartották meg a második kultur-
estet a gimnázium dísztermében, ame-
lyet teljesen megtöltött az érdeklődő 
közönség. A közönség nagyszámú 
megjelenésében ezuttai nemcsak a 
kulturestek hagyományos magas szín-
vonala, hanem az előadók iránti foko-
zott érdeklődes is szerepet játszott. 

S a l y Arnulf dr. bencés igazgató 
rövid bevezetője után B l a z o v i t s 
Jákó győri bencés házfőnök tartotta 
meg előadását „Társadalmunk eltöme-
gesedése" címen. Az illusztris előadó 
akit nemcsak Kőszegen ismernek mély 
gondolatokat fejtegető előadásai kap-
csán, hanem az egész ország katolikus 
közönsége előtt ismert a neve, a tőle 
megszokott frappáns előadókészséggel 
és nagy felkészültséggel mutatta ki, 
hogy az emberiség száma egyre emel-
őd ik . Ez leginkább a technikai kultura 
és az oivosi tudomány fejlettségének 
uiajdonitható. Tudósok állítása szerint 

a földet 2040 re teljesen benépésiti 
az emberiség. Hogy a szociális viszo-
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XIII ig felvihető legyen. Hogy milye-
nek voltak még a XIV., XV. századok-
ban is a casulák, mutatják az eszter-
gomi, pécsi, pannonhalmi sírkövek, 
az egyházi pecsétek, stb. s mégis 
mutatnak ilyesféle XVI. századbeli 
casulát másutt is, p.o. Szegeden a 
sz. Ferencieknél sz. Gellért casulája 
neve alatt. Szerintem nem szorul a 
kaio'ikus egyház arra, hogy ilyen, ha 
mindjárt canonica visitatio hitelére 
alapíttatott, de a dolog minősége által 
megcáfolt régiségekkel kérkedjék, hi-
szen ilyen visita ion alapszik a privl-
gyei harang túlságos, de ál-régisége 
is. Attól tartok, muép elleneink idővei 
irra használandják az ilyen hagyomá-
nyok tiszteletét, hogy még valóságos 
s kétségbevonhatatlan régiségeink 

ellen is ellenvetéseket tegyenek. 

Ezen kitérést azért engedem ma-
gamnak, mert bizony alig győztem a 
miseruhát mutató egyházfit arról meg-
győzni, hogy az ilyen kétségbe vonható 
idatokkal nem nagy szolgálatot teszünk 
egyházunknak, még kevésbé a régé-
szetnek ; ezen ok talán mégis hatott 
rá, és meg is ígérte, hogy jövőre ezen 
miseruhát, mint állítólagos sz. Erszébe-
tét fogja a híveknek bemutatni 

Egyébiránt a Casula nagyon díszes; 
talaja arany, a lombozat vörös selymü. 

hálán levő kereszt nem áll, mint 
szokás, egy hosszú függélyes és egy 
Kcresztlapból, mely több szentet egy-
más fölött és oldalt tüntet elő, hanem 

közepét minden keret nélkül mo-

. v 
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nyok miként fognak alakulni akkoi 

grra most legfeljebb csak elgondolá 
5oka» lehet fellállitani. Annyi azonban 
bizonyos, ha az akkori társadalom 
tengelyében is az elfajult individualista 
világszemlélet áll, szinte teljesen lehe 
tétlenné válik a felnövekedett tömegek 
szamára — még a termelésnek maxi 
műmig való fokozása mellett is — 
életlehetőséget teremteni. Nem lát kiutat 
a legújabb társadalmi és politikai elmé 
letekben. A közösség gondolatának ftl 
ébresztésében a horogkereszt és a római 
sas csak aránylag kis területen tudott 
eredményeket felmutatni. Az emberiség 
nagy problémáját csak az evangeliu n 
keretiben, a felebaráti szeretet jegyé 
ben, lihei megoldani. 

A szépsikerü és mély hatást ki 
váltott előadás uián a közönség élénk 
érdeklődéssel kisérte végig S a l y 
Ainuf dr. vetitettképes előadását, 
amelyben nyári franciaországi tanul 
mányutjával kapcsolatban bemutatta ? 
párizsi világkiállítást, több franci 
várost, közfittük Lisieuxt, San Michel 
szigetét és Lourdes t. 

J o v o vasárnap lesz a Széchényi 
Szövetség alakuló közgyűlésé. 

A „Kőszegi Széchenyi Szövetség, 
mint az Országos Széchenyi Szövetség 
tagja" több mint egy hónapi előkészhé* 
ulan 13-án jövő vasárnap d. u. 4 órakoi 
a Városháza tanácstermében tart r 
alakuló közgyűlését a budapesti köz 
pont vezetőségének részvételével. 

A Szövetség célja a művelt fiatals: g 
figyelmének a társadalom, elsősorban 
a falu kérdései iránt való felkeltést 
elméleti önképzés és gyakorlati szoci-
ális munka által, valamint a Széchenyi 
kultusz ápolása és a Szövetség arra 
rászorult tagjainak a segélyezése. Az 
Országos Széchenyi Szövetség karöltve 
a Falukutató Társasággal egyelőre 
kéthetenkint keskenyfilmes mozigéppel 
felszerelt előadókat küld le először 
Kőszegre és a környező falvakba, hogy 
ott ismeretterjesztő előadásaik után b 
falu és a gazdák problémaival foglal 
kozva azoknak szervezetükkel önzel 
lenül rendelkezésükre álljanak és ba-
jaikon segítsenek. 

A Szövetség céljii közé tartozik 

szoruan a Boldogságos Szűz foglalja, 
mely a holdszarván állva, gyönyötüen 
himzett alsó ruhája fölött természete 
sen redőzött köpeny szélét jobbjával 
emeli, mig a meztelen kisded baljár 
nyugszik. A kiömlő szent fény láng 
alakú, mint azt az osztrákház alatti 
magyar érmeken látjuk. Két repüli 
angyal nyilt, ivezetes koronát tart fej 
fölött. A fej fölötti téren levő négy 
lobban2) sz. Anna ül, de nem, 
mint még a XV. sz.-ban látjuk, hogy 
Ölében leánya a b. Szűz, ennek ölében 
pedig a kisded Jézus ül, mit a németek 
Selbdritt-nek, harmadmagával-nak ne-
veznek, hanem jobbján a meztelen 
kisded Jézus, bal térdén pedig a sz 
fényű kis Mária ül. A középső nag\ 
kép feje irányában ismét két négj-lcb 
van alkalmazva, a jobb oldaliban ifjú 
arccal evang. sz. János ül, bal oldalon 
pedig sz. Endre, két kezével az előtte 
ailo ferde kereszt ágait tartva; a b. 
Szűz alatt annak atyji Joachim áll 
mintegy caryatid alakban a középső 
kepét tartva. A hold alatti talapzat 
kötül még néhány angyalfő is észlel 
hető. Az egész valóban diszes himzés 
majd hüvelyknyi magasságú arany 
domboiművezetü, és a talajra reá van 
várva, hajdan a casula kelméje maga 
gyöngyökkel és egyéb drágaságokkal 
volt ekesitve, melyeknek azonban egy 
része már 1674 ben hiányzott. Ezen 
egyházi készlet egyedül egyszer hasz-
náltatik egy évben, t. i. november 

«) Karélyban. 

még az ipari munkásság helyzetének 
tanulmányozása és ezen társadalmi 
osztály körében ismeretterjesztő elő-
adasok rendezése és jóléti intézményeik 
támogatása. A Szövetség müködésébó 
minden pártpolitikai mozgalom ki van 
kapcsolva s magát semmiféle politikai 
irányban nem érvényesítheti. A Szövet-
ség kőszegi klubhelyiségében állandó 
köri életet szándékszik fenntartani és n 
fiatalság elméleti önképzéséről és szó 
rakozásáról gondoskodik. 

A kőszegi érettségizett ifjúság 
örömmel fogadta a Szövetség nemes 
célkitűzéseit és néhány nap alatt maris 
27-en jelentkeztek rendes tagként. A 
varos és a rendőrség vezetősége a 
legnagyobb jóindulattal támogatja a 
művelt ifjúság megmozdulását és 
reméljü'<, hogy a város társadalma is 
észtvesz a közgyűlésen, melyre a 

meghívók vitéz Nagy Miklós dr. pol 
gármester aláírásával mennek ki és 
legalább mint pártoló tag etkölcsileg 
támogatja a Szövetséget nemes célki 
tűzéseiben. 

Rendes tagként jelentkezhet minden 
érettségizett, vagy azzal egyenlő vég-
zettséget igazoló keresztény szárma 
zásu magyar állampolgár Bólya Zoltán 
joghallgatónál (Király ut 78/b). 

B á l i n a p t á r . 
Februái 6. Tűzoltó legénységi bál. 
Februái 12. A Slejánia műsoros táncestélye. 
Február 2t>. A Concordia-bál. 

Kováts Lajos Ede r.yugalmazub 
m kir. állami tisztv. karmester ujabb 
zeneszerzői sikerétől számolhatunk be. 
Mussolini olasz miniszterelnöknek el 
küldötte a fascista evfoidu'ó alkalmá 
ból komponált indulóját, a Duce az 
olasz követség utján mondott köszö 
nelet a kőszegi karmesternek a kedves 
figyelemért. Az induló szövegét Szalay 
József szombathelyi tisztviselő szerezte, 
aki Kováis Lajos Ede löbb sikerebtr 
isztozolt mint szövegíró. 

A Stefánia bál rendezőgárdá 
jának tagjait ktri a bálrendezősei, 
hogy kedden délután 6 órakor a Vá 
rosháza tanácstermében tartandó meg 
beszélésen jelenjenek meg. 

19 én, sz. Erzsébet napján 8) 
A bencések házában is van még 

egynehány régiség, t. i. a könyvtárban 
egy jól fenntartott római sírkő, egy 
17—11 -2"-nyi tégla a téglavető jelével, 
és mint nevezék a vidhegyi vízvezeték-
nek egy csöve, mely a Lukácsfiirdöben 
talált római vizvezelő csőhöz ig^n 
hasonlít. Szélesebb vége el van törve, 
belül, mintegy esztergalyozotinak lát 
szik, és feketés agyagból áll. Vasta-
abb részének hossza 20", eresztéké 

nek hossza ó", ennek átmérője 3". Az 
ereszték nagyobb tagadás végett össze-
vissza van harcolva. Érdekes lenne e 
helyet a római nyomok miatt bőveb 
ben vizsgálni. A muzeum-^an is van 
egy pár étdekes bronzdarab, de a 
l.ihely feljegyzése nélkül; ugy találtatik 
egy füles, egy tokos szekerce, és egy 
tokos vékony vésü, mely kissé meg 
van görbítve. Igen örüliem, h. Ireh 
tanár urnái egy étemgyüjtemény kez 
detét láthattam ; bizony érdemes a 
gazdag vidéken gyűjteni és az ered 
ményt a hálás utókornak átadni. 

A hírneves kőszegi belső várnai-
falai még nagyobb részt állnak, állnak 
a tornyok is és megérdemlenék, hogy 
legalább azon állapotban, melyben 
mai nap fenállanak, felvétessenek, mert 
könnyen bekövetkezhetik itt is azon 
kornak, mely a rombolásban találja 
örömét, a nélkül, hogy arról gondos 
kodnék, miszerint | legalább papíron 

s) jelenleg használaton kivül, a Magyar 

Nemzeti Muzeumban van. 

Példát mutat 
az Aspinn - tablettak előallitasanak technikailag is töke-

letes berendezese. Vezető szakemberek a foldkerekseg 

minden részebői helyszínen tanu lmányozzák az előállí-

tás menetet, tisztasagat es a csomago lás hygiemajat. 

f mberkez nem érinti a tablettat, míg a vevőhöz nem |ut. 
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A Stefánia bál Lázas készülődés 
előzi meg a kőszegi bálozók körében 
a Stefánia Szövetség idei bál|át, amely-
nek keretében az ujja alakúit egyesül t 
első társadalmi szereplésével nemcsak 
a régi Stefánia tá'ok fényét és han 
gulatát akarja feleleveníteni, de — 
amint az előzetes készülődésekből 
latszik — egy meg foróbb siketü 
bállal akar a kőszegi farsangoló k>> 
zönség ele lépni. Az arany ifjúságból 
álló rendezőgárdá gondoskodik arról, 
hogy az idei farsang elité-bálja tánc 
siker tekintetében is felejthetetlen 
emléke legyen a ba!ozó hölgyközön 
segnek. Az estelyt a Stefánia Szövet 
seglől megszokott gondosan összeál 
litott műsor vezeti be, amelyben tánc 
szamok, konhransz és élőképek sze 
rtpelnek többek között. A meghívókat 
e héun küldték ki, aki tévedésből nem 
kapott, az Schlaffer József cégveze 
tőnél, a bál főiendezőjénél (Hitelszö 
vetkezel) igényelhet. 

Az evangélikus Nőegyesület 
ez uton mond őszinte köszönetet mind 
azoknak, akik február hó 1-én tartóit 
rrüsoros táncesielyével kapcsolatban 
a Nőegyesü'etet pénz, süteményado 
mányokkal és felü fizetésekkel támo-
gatták. 

Hova megyünk a hál után Ab 
Elité kávéházba korhelylevesre. — 
Reggelig nyitva. 

Felhívás a KSE játékosokhoz 
A KSE vezetősége kéri a futballjáte 
kosokat, — tekintettel a február 27-én 
<izdődő bajnoki szezonra — hogs 
ma délután 3 órakor az öltözőbei 
jelenjenek meg. 

mentené meg az utókor számára e 
becses ereklyét. A régibb épületeknek 
nyomait sem találtam, a mi még áll 
z alkalmaimt a XVII—XVIII ik száza-

diak maradványa; csak a belső fal 
párkányzala feltűnő, mert a románkori 
fogtagozatot utánozza. A város kapui 
is kivetkőztettek többnyire eredeti 
kinézésükből, csak a 27. számú Stettner 
ház oldalán találtam egy keskeny 
ablakrést, mely a becses gót-korra 
í-mlékeztef. A külső városfalak még 
itt ott a kertekből kiemelkedtek, de 
idővel majd ezek ís épületek álta. 
fognak eltakartatni. 

H» a történelemnek és a honi 
régészetnek azon tisztelt barátja, ki 
nár e vidékről több érdekes cikkel 
közlött, és cppen a várárkában élvezi 
a kertészet gyönyöreit4) gondolataimal 
sejtené, és a mohos falakat naponkint 
szemlélvén, reá szánná magát, hogy 
azoknak netán a városi, vagy uradalmi 
levéltárakban lappangó rajzait az 
archeló^iai bizottság számára lemásol 
tatná, vagy ha ilyenek nincsenek, ügyes 
mérnök állal felvétetné, — tudomá-
nyunkat nagy hálára kötelezné; a 
módról szívesen adunk felvilágosítást; 
ha pedig talán a várban a római 
caslrum nyomalt felfedezhetné és a 
várnak, mint építménynek, ujabb ada-
tait, építésének történetéhez, átváltoz-
tatásának korszakait felvilágosítaná, 
jelen hírneves lakhelye polgárai kö-
szönetét százszorosan megérdemlené I 

*) Chernel Kálmán. 

Németh Imre 
országgyűlési képviselő 

következő levelet intézte lemondása 
alkalmával Darányi Kálmán miniszter-
elnökhöz : 

- Nagyméltóságú Miniszterelnök Ur! 
Kegyelmes Uram ! 
Mint a Nemzeii Egység Pártja 

vezérének mély tisztelettel bejelentem, 
hogy a Nemzeti Egység Pártjából ki-
lépek. Erre az elhatározásra az a belső 
állásfoglalás késztetett, amely az utóbbi 
időben az u.n. „írói perek" kérdésé-
ben is szembe állított a kormányzat 
felfogásával, amely szembenállás csak 
fokozódnék a választójogi javaslat 
tárgyalásánál. Mivel azonban engem 
a kőszegi kerület választópolgárai a 
Nemzeti Egység Pártjának programm-
jával küldöttek a parlamentbe, termé-
szetszerű kötelességemnek érzem a 
pártból való kilépésem alkalmából a 
mandátumot a* kerület polgárságának 
és annak a pártnak, amelynek kereteit 
elhagyom, visszaadni, ennek következ-
tében egyúttal azt is bejelenteni Nagy-
méltóságodnak, hogy a mai napon 
Sztranyavszky Sándor őnagyméltósá-
gához, a kepviselőházelnökéhez intézett 
levelemben a kőszegi kerület mandá-
tumáról is lemondottam. 

Kérem Nagyméltóságodat, hogy 
bejelenlésemet ludomásul venni mél-
tóztassék és vagyok mindenkor mély 
tisztelettel 

N é m e t h I m r e 

Sajnalatos szedési hiba csúszott 
be mult heti vezetőcikkünk névaláiiá-
sába: Sámson Emil oki. gazda — 
mint oki. kisgazda szerepelt. Termé-
szetesen mindenki azonnal észrevette, 
hogy csak szedési hibáról lehet szó, 
annál is inkább mert Sámson Emilt, 
mint lapur.k illusztris cikkíróját széles 
körben ismetik a városban és tudják 
róla, hogy főiskolai végzettségű oki. 
gazda. 

A lukácsházi leventék szini-
elóadása. A lukácsházai leventeiftuság 
műkedvtlöi nagy sikerrel adtak elő 
szerdán este az Östör féle vendéglő 
nagytermében vitéz Pölöskei János: 
„Férjhez megy a bíró lánya" cinü 4 
lelvonasos népszínművét. A népes 
szereplőgáidából Polgár Etus. Albert 
József, Albert Jolán és Polgár Ferenc 
kapták a legtöbb tapsot. A szép 
sikerrel végződött színielőadás meg-
rendezésének érdeme Gullner Jenő 
igazgató tanító, leventeparancsnokot 
illeti. Nagy segítségére volt a szereplők 
betanításában és a rendezésben leánya 
Gu'lner Eti. Az előadáson Lukácsháza 
cs a környék egész intelligenciája fel-
vonult s a színielőadás után rendezett 
bálon is megjelenlek és a legjobb 
hangulatban maradiak együtt a reggeli 
órákig. 

Kétnapos filléres jön Kőszeg-
re. A Budapesten élő Vasmegyelek 
Köre vezetőségének közlése szerint 
Budapestről kétnapos filléres érkezik 
Kőszegre február 12 én. A vonat Cell-
dömölk, Sárvár és Szombathelyen 
áll meg. 
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neodendrinl G y U ( n ö l c « f á k t é l i 
p e r m e l e z é s é í i e z 

G y á r i aron beszerezhető: 

S a g h e g y i Gellert f ü s ze rke reskedő , K ő s z eg Király-ut 6 

Ae ELlTE kávéház vasárnap 
reggelig nyitva. Leveskülönlegessé 
gck kaphatók 

Bormérés. Elsőrendű vörös 
bort mér — literje 70 fillér — hét 
főtől kezdve Pászner József Fertsák-
utca 2 sz. (F.ó-iia ter) alatt. 

Anyakönyvi hírek az elmúlt 
hé trő l : Születések: Velky József és 
Ecker Franciska házasságából leány. 
Hazasságok: Schmeitzl József Hibert 
Zerézzel. Petersell József Kocio* Luj 
'.ával iép?tt házassígra. H ilá'ozások : 
Srnst Teréz 33, Riczetár Jánosné si. 
Honták Rozália 28 özv. Htfenser 
józsefné sz. Varga R uália 82 éves 
Korában hunyt el. 

A „Kőszegi ált . Temetkezési 
Segélyegyesület" 2 elhalt tagja után 
i 20j és 20J számú szelvényekre 
'sedékes segélydijak beszedésére 
évi fibruar 13-án d .u . l/t2 órakor 
pénztári órát tart. — Uj tagok 7,4 
óra utáni idiben felvétetnek, j 

Takarékoskodn i mindenüt t 
lehet, csak ott nem, ahol az egész 
iégről van szó. Fej- és fogfájás, m?g 1 

iülés és rheuna eseteiben már 1—2 
\spirin tabletta segit és az egész 
<iadís 12 vígy 24 fillér. 20 tablettás 
daboz 1 8 ) P. 

Marton Jenő dr. 

vándoropera tervezete. 

Marton Jenő dr. rohonci szár 
mazásu, volt kőszegi ügyvéd nevével 
kapcsolatban érdekes tervet vetett fel 
az egyik fővárosi napilap: Marton 
Jenő dr. elgondolását közli egy d j 
nántuli vándoropera létesítéséről. 

A lap egyébként a következőket 
írja: M irton J.nő dr. ügyvéd terve-
zetet nyújtott be a dunántuli vándor 
opera létesítésére. Elképzelése szerin' 
a vándoropera az Operaház leányin 
tézete lenne olymódon, hogy a fiatal, 
i letve kevésbé foglalkoztatott tehet 
ségek nem négyhavi, hanem két hónapi 
szabadságot kapnának, viszont junius 
ban és szeptemberben, amikor vidéken 
szerepelnek, havi 100—200 p.mgő 
fizetéspóllékot adnának nekik. A terv 
szerint a kiadások összege 60.000 P t 
tenne ki, a bevételeket viszont 83.000 
pengőre komtemplálja. Ai utóbbi be-
vételek — irja a tervezetben Marton 
Jenő dr. — az egyidejűleg tervbevett 
nyári arénák építésével teljesen szilárd 
alapot kapnának. Természetesen sza 
Lad éri előadásokat is akar rendezni 
a társulattal. A tervezetet Márkus 
László opera igazgatónak nyújtotta be 
Marton Jenő d\ 

Ezentúl együtt dolgozik 
a ket kőszegi munkásszervezet. 

Kőszeg két keresztény alapon álló 
munkásszervezetének a Keresztény 
Szocialista Textilmunkások Kőszegi 
Osztálya és a Nemzeti Munkaközpont 
Kőszegi Szervezete vezetősége arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a 
kőszegi munkásérdekeknek előnyére 
válik, ha a városnak a keresztény 
gondolat jegyében működő munkás 
szervezetei összefognak és közös erővel 
igyekeznek segíteni a kőszegi munkás-
ság szociális hdyzelen 

Németországi munkáskivitel. 

A Felsődunántuii Mezőgazdasági 
Kamara Igazg dóságától knp'uk a kö-
vetkező sorokat: 

Minthogy ismételten történt érdek-
lődés a Felsődunántuii Mezőgazdasági 
Kamaránál a németországi munkás 
kivitel iránt, miheztartás és tájékoztatás 
céljából közöljük, hogy ebben az 
ügyben sem a Felsődunántuii Mező 
gazdasági Kamara, sem pedig az Or-
szágos Mezőgazdasági Kamarának 
semmiféle szerepe nem volt és ma 
sincsen. A mult évi munkáskivitel le 
bonyolítását a m. kir. földmivelésügyi 
miniszter megbízásából kizárólag a 
Mezőgazdasági Munkásközvetitő Iroda 
végezte és tudomásunk szerint a kö 
vetkező munkaidényre való tárgyalások 
lefolytatásával is nevezett iroda van 
megbízva. Minden félreértés elkerülése 
céljából leghelyesebb, ha az érdeklődők 
a fenti irodához fordu'nak. (Budapest, 
V. Kossuth Lajos tér 11. sz.) 

A tavaszi bajnoki merközesek 
sorsolása. 

A tavaszi sorsolás értelmében 
KSE a következő napokon játsza 
bajnoki mérkőzéseit: 

Február 27-én: KSE—SzFC. 
Március 6 án : Haladás II —KSE 
Március 13 án : KSE—Körmend 
Március 20 án : Tapolca—KSE 
Március 27 én: KSE-SzSE II. 

Április 3 án : 
Április 10 én : 
Május 8 án : 
Május 15-én: 

Az elől álló 
választók. 

Z T E - K S E 
KSE-CVSE 
KSE—Szentgoiihárd 
MZSE-KSE 

csapato'< a pálya-

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

legolcsóbban végzem. 

LANCSARICS VENDEL 
acéláru és illatsurhereskedJ; műhcszJrui üzeme 

SZOmBflTHELY Kirdl\j-u <5 <Ku«inívaI szemben( 

H I V A T A L O S R O V A T . 
Felhívom az adózó közönséget 

hogy a kikézbesitendő általános kere 
seti, jövedelem^és vagyonadóra vo 
natkozó bevallásokat f. é. február hó 
végéig a városi adóhivatalban a jog 
Következmények terhe mellett feltétlen 
*dják be. Egyben felhívom a figyelmei 
az adóbevallások tárgyában kifüggesz 
lett hirdetményre. 

Felhívom mindazon adózókat, kik 
1937/38 évekre inségjárulékot tartoznak 
fizetni, hogy amennyiben ezen tarto-
zásukat még ki nem egyenlítették 
volna, azonnal befizessék, mert ellen 
esetben a legszigotubb végrehajtás 
eljárás lesz ellenük foganatosítva. 

Felhívom az adózó közönséget. 
iogy a földbérletekben mindennemű 
változást f. évi február hó 10 ig i 
városi adóhivatalban feltétlen beje 
lentsék. 

vitéz dr. Nagy Miklós 

polgármester. 

Egy bejáró leány azonnal íelvetetik 
esetleg február 1 -re. 

r ^ egy subiad és 
egy, vagy ké 

Ctm a kiadóban uhaszekrény 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

M e g h í v ó . 

A Kőszegi takarékpénztár 
lt>:*8. évi február hó 15 napján délután 3 órakor 

Kőszegen az intézet székházában tartja 

93. évi rendes közgyűlését, 
melyre a részvényeseket tisztelettel meghívja 

az igazgatóság. 
N a p i r e n d : 

Az igazgatóság jelentése az 1937. üzletévről 
Az 1937. évi mérleg és eredményszámla megállapitása. 
A feliigyelőbizottság jelentése az 1937. üzletévről. 
A nyereség feletti határozathozatal és a felmentvény megadása. 
Az alapszabályok 21. S-ának a váltókötelezett lakhelyére, — a 40. 
$-nak a leteendő részvények számára — és a 42. §-nak az igazgató-
sági ülések számára vonatkozó intézkedések módositása tárgyában. 
Egy alelnöki —, úgy egy, esetleg kettő' igazgatósági tagnak egy évi 

időtartamra való megválasztása. 

M é r l e g c z á m l a : V a g y o n : Készpénzkészlet P. 32.231'13, Giró-
számlán fennálló követelés P. 7.03816, Értékpapírok P. 66.287-62, Váltótárca 
P. 1.750.359 92, AdSsok P. 304.109-21, Állami könyvadósság P. 38.171 91, 
Jelzálogos kötelezvénykölcsönök P. 11 .193- , Ingatlanok: P. 211.987'30, 
Berendezés P. 8.4)5"23, Nyugdijalap értékpapírjai P. 10 65, Egyéb vagyon-
tételek P. 2.147*22, Átmenőtételek: Értékpapírok függő szelvénykamata P. 
2.8' l 20. Visszleszámitolt váltók után előre fizetett kamat P. 4.085-20, (Óva-
dékok és kezességek P. 21.550 - ) öiszesen P. 2,433.852 75. — T e h e r : 
Részvénytőke P. 250.00 )•—, Tőketartalék P. 111.700-—, Külön tartalékalap 
P. 16.279 87, Ingatlan értékcsökkenési tartalék P. !6 40>—, Berendezés érték-
csökkenési tartalék P 3.805-23, Nyugdijalap P. 18.709 60, Kétes követelések 
tartalékalapja P. 36.003 —, Takarékbetétek: P. 7S4.042 56, Folyószámla be-
tétek P. 22.422-32, Hitelezők P. 279.748 18, Visszleszámitolt váltók P. 
867.252 53, Fel nem vett osztalék P. 51324, Átmenő tételek: Előre beszedett 
lakbér P. 45 - , Előre beszedett váltókamat P. 13.5208'), (Óvadékok s ke-
zességek P. 21.550 —) Nyereség: Athozat az 1<>36 évről P. 1.56116 s az 
1937 évben P. 16 852 26, Összesen P. 2,438.85275. 

E r e d m é n y a z á m l a t N y e r e s é g : Kamatokban P. 130.113*49, 
Jutalék s vegves bevételek P. 2.995 35, Ingatlanjövedelem (költségek levoná-
sával) P. 12.823-43, Ingatlaneladásból P. 265 46, Leirt követelésekből befolvt 
P. 719 10, Nyereségáthjzat a mult évről P. 1.561 16, Összesen: P. 14S.477-99. 
V e s z t e s é g : Kamatokban P. 75.105-43, Költségek: fizetések s lakbérek P 
12.454- N/ugdijak P. 6.643 63, Igazgatósági s üzleti költségek P. 14.933 87, 
A mezőgazdák megsegitésére szolgáló különféle alapokra befizetés P. 4.36T53, 
Adók, kamat- s egyéb illetékek P. 16.16101, Leírások (berendezés értékéből) 
P. 400 - , Nyereség: Áthozat az 1935 évről P. 1.56116 s az 1937 évben P 
16.852 26, összesen P. 148.477'99. 

A fenti mérleg- s eredményszámlát megvizsgáltuk, minden egyes tételét 
a fő és segédkönyvekkel összehasonlítottuk s azt mindenben megegyezőnek 
és helyesnek találtuk. 

F e l i i g y e l ő b i z o t t s á g . 
F i g y e l m e z t e t é s . 

A közgyűlésen az a részvényes bír szavazati joggal, akinek részvénye 3 
hónappal a közgyűlés előtt a takarékpénztár részvénykönyvében nevére be-
jegyeztetett s aki részvényét szelvényeivel együtt 3 nappal a közgyűlés előtt 
a takarékpénztárnál letette. — Az üzletkimutatás és mérleg a közgyűlést meg-
előzőleg az intézet helyiségében betekinthető. 

Meghívó. 

A kőszegi Gazdakör 
február hó 13-án d.e. 11 órakora 

Városházán tartja 

ez évi rendes közgyűlését, 
nelyre a t. tagok tisztelettel meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 

1.) Elnöki jelentés. 

2.) Az 1937 évi zárszámadás előter-
jesztése. 

3.) A számvizsgáló bizottság jelentése 
és ennek kapcsán a felmentés 
feletti határozathozatal. 

4 ) Egy választmányi rendes és négy 
póttag megválasztása 2 évre. 

5 ) A számvizsgáló biz. két tagjának 
megválasztása 1 évre. 

6 ) Esetleges indítványok. 
Indítványok 3 nappal a közgyűlés 

-lőtt Írásban az Elnökségnél bejelen-
tendők. 

Kőszeg, 1938. jan. 27. 

Az Elnökség. 

Dunántuli Faiskola Szombathely 
Tóth Zsigmond oki. kerteszinspektor) 

Gyümölcsfát Rózsafat 
Díszfát Evelöi 
Díszcserjét Sziklanövényeket 
Fenyőt Kúszónövényeket 
Örrtk.-öldnövénveket Szamócapalantát 
Kerttervezést, kertépítést, gyümölcsösök le-

V esitését vállaljuk. Árjegyzőket díjtalanul küld 

Tisz t i üdü lő köze lében egy 316 n.öles 

j u t ányos áron azonnal e l a d ó . 

Bővebbet Sámson t ra f ikban az 
ÁrpM téren. 

Képkeret, kép legolcsóbban 
Mandler J. Szombathely 

Kovács-szálló mÖRÖtt 

Nyomdai s e g e d m u n k á s (berakó) 
azonna l felvételt nyer 
a Rónai nyomdában . 

Egy íizemkepes pliszerozó-gep eladó. 
Cím megtudható e lap kiadóhivatalában 

Várkör 46. sz. Szluha-féle 

házban 2 szobás hallos lakás 

május l-re kiadó. 
JBövebbet 3)eák Jerenc-u. 9. alatt 

Berbeado 21, hoIdas r é t 
t Gu Iner malomnál Kőszeg 

Sziklay Ferenc Kossuth L. u. 3. 

Angol nyelvoktatást 
/álatok mérsékelt díjazás mellen- O m 
i ki dMi va .ilba i. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyv iyo ^d t|áh in, Kőszegen. 
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