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Előf izetés i dí jak helyben negyedévre P 1 5 0 
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Külföldre egy évre 4 dollár 

Megjelenik minden vasárnap reggel 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő és kiadó ideiül, i f j . R ó n a i F r i g y e s 
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Hirdetések ára mil imétersoronkint S fillér 
Szövegközöt t i reklámhir sora 30 fillér 

Nvilttér sora 40 f - Hirdetések e lőre f izetendők 

„Szent István király^ jubileumi évében, szét-
tárta palástját és ismét védelmébe fogadott 
egymillió hazájától elszakított magyart!" 

fl Kőszegi revíziós nagygyűlés ünneplése 
a m a g y a r tes tvéreK v i s s z a t é r é s e alkalmából 

A kőszegi Hősitorony ismét a 
reflektorok fehér fényében izzott, 
Jurisich terén a fáklyák és zászlók 
itt még soha nem látott tömeg zúgó 
lelkesedésével lobogtak együtt és 
egész Kőszeg városa örömmámorban 
ünnepelt a derült novemberi este 
tavaszias varázsában. 

Már az egész csütörtöki nap az 
öröm és lelkesedés megnyilvánulá-
sainak jegyében állott. Előző este 
— a magyar rádió hiradása után -
a város összes harangjainak zúgása 
tudatta Kőszeg minden egyes lakó-
jával, hogy a magyar remények és 
jogos követelések valóraváltása felé 
az első lépés megtörtént Csütörtö-
kön egész nap tüntető diákcsapatok 
járták énekszóval a lobogódiszbe 
öltözött várost, este pedig vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester által 
rendezett reviziós nagygyűlésen ün-
nepelte a város a magyar diplomácia 
diadalát. Este 6 órakor fáklyás, lam-
pionos és zászlós menetben vonultak 
az egész városban körül a városi 
zenekar hangjai mellett a fronthar-
cosok, leventék és diákok csapatai, 
majd a Hősi Kapu előtt álltak sor-
falat, ahol már tömött sorokban állt 
Kőszeg közönsége. 

A Magyar Hiszekegy hangjai 
után Saly ArnulJ dr bencésigazgató 
lépett a szónoki emelvényre és ha-
talmas beszédben, zúgó lelkesedés 
közben méltatta a magyar ünnep 
jelentőségét. 

— 1914-ben — mondotta — 
nagyszerű lelkesedéssel állott fegy-
verbe a magyar nemzet .de 1918-ban 
történt megrokkanása után előjöttek 
a lappangó sírásók, az ügyeskedő 
hazudozók, hogy fondorlataikkal ki-
rántsák a földet alóla és sírjába te-
gyék a véleményük szerint erre meg-
érett, halott országot. De mi nem 
adtuk meg magunkat, ha nem tudtunk 
mással küzdeni, hát küzdöttünk a 
reviziós mozgalom lebecsült és ki-
gúnyolt békés eszközeivel és íme: 
november 2-a, a halottak napja, a 
hősi halottak napja: a feltámadás 
első bizonyítékát hozta meg nekünk 
és megtettük az első lépést a hazánk 
visszaszerzésére megkezdett úton. 
(Tomboló lelkesedés.) A hazugság 
állama összeomlásban van és alkotói 
ott állnak előtte, mint egykor Marius 
Karthagó romjainál. (Közbekiáltások 
pfuj, le velük!) A magyar reviziós 
törekvések hajnala felvirradt olyan 
gyorsan és váratlanul, ahogyan re-
mélni sem mertük volna s ez a ha-
talmas és baráti német nép (zúgó 
éljenzés) soha nem látott katonai 
erejének köszönhető. És csoda tör-

tént nálunk is, mert szinte a semmi-
ből, napok alatt termett elő a 
fegyelmezett, nagyszerű magyar had-
sereg. lA tömeg percekig ünnepelte 
a magyar hadsereget.) Köszönettel 
tartozunk vitéz nagybányai Horthy 
Miklósnak, Imrédy Bélának (mindkét 
név után hosszú éljenzés), Mussolini 
olasz miniszterelnöknek (ütemes Duce, 
Duce, Duce), aki nem felejtette el, 
hogy az abesszin háború idején a 
kis Magyarország kitartott barátsága 
mellett 54 állam ellenében, és Len-
gyelországnak (hosszas éljenzés és 
ünneplés!, amely még szintén emlé-
kezik arra, hogy 1920-ban Magyar-
ország 80 vagon munícióval támo-
gatta a Szovjet elleni hősi harcában. 

De mindenekfelett — emelte 
fel szavát Saly Arnulf a hála és 
köszönet érzésével az égre tekint-
sünk, mert az Isten rendelése telje-
sedik be minden nagy nemzet, nagy 
politikus tetteiben, a világpolitika 
eseményeiben, az ő müve minden 
emelkedés és minden szakadék és 
zuhanás. 

A mai történelmi órákban meg-
állapíthatjuk: a legnagyobb elért 
eredmény az, hogy a magyar eggyé 
forrott és minden magyar szive, bár-
hol éljen is a szétdarabolt hazában, 
együtt és egyért dobog. A mai ered-
mény az első lépcsőfok csupán jogos 
célunk felé (szavalókórus: Ez még 
semmi! Mindent vissza! Pozsonyt 
vissza !) és a tudatára ébredt magyar 
erőt és magyar kart el kell látnunk 
inéltó fegyverekkel, a kemény ma-
gyar ökölbe szorítsuk ismét a legen-
dás magyar kardot és akkor felju-
tunk a többi lépcsőfokon keresztül 
arra a magaslatra, amelyről ismét 
belátjuk az egész magyar birodalmat, 
melyet a kard megszerzett és a kereszt 
megtartott. Szent István király ki-
tárta palástját jubileumi évében és 
ismét védelmébe fogadott egymillió 
magyart, akiket Szent Imre napján 
ölelnek szivükre felszabadító test-
véreik. 

A gyűlés táviratilag üdvözölte 
a magyarság vezéreit es külföldi 
barátait. 

Szűnni nem akaró éljenzés és 
ünneplés után a Himnusz imádsága 
hangzott el, majd a zenekar hangjai 
mellett diszmenetben vonultak el a 
a frontharcosok, leventék és az 
összes középiskolák ifjúsága a Hősi 
Kapu alatt. 

Alig hangzott el a díszmenet dü-
börgése, ismét ütemes lépések dob-
bantak fel és váratlanul, 

de az ünnepség felejthetetlen be-
fejezésein egy szakasz fordult 

arcba a hősök névtáblája előtt. 
A kőszegi fiuk egy szakasza, kik 
önként mentek ki a cseh határra és 
akiknek 

egy része a leg hősiesebb áldoza-
tot hozta meg a magyar hazáért, 

amikor a magyar hatóságok tudta 
nélkül átszökött cseh területre, hogy 
a rutén felkelők soraiban küzdjön a 
magyar célokért. — A szakasz ve-
zetője Kiss Sándor bádogosmester 
koszorút helyezett el a hősök név-
táblája elé, majd a Hiszekegy el-
mondása után embereihez fordult és 
a következőket mondotta: mikor 
elmentünk, akkor egyesek azt mond-
ták, elment a város csőcseléke és 
söpredéke "felháborodott közbekiál-
tások), de mi megmutattuk, hogy 
hazánkat minden téren hűséggel 
szolgáljuk. Mi hazajöttünk, hogy is-
mét békés munkába álljunk és meg-
mutatjuk, hogy nem a város söpre-
dékei, hanem annak hasznos, dol-
gozni akaró polgárai vagyunk. 

Gyöngyös Endre dr főjegyző, 
volt nyugatmagyarországi felkelő, 
lepett a visszatért kőszegi fiuk elé 
és megindult szavakkal köszöntötte 
őket városuk nevében. 

Egyetlen kőszegi magyar sem 
mondhatta, hogy a város söp-

redéke ment el, 
mert az a Kőszeg város, amelyik a 
világháború hőseivel együtt még a 
400 év előtti hősie^égnek is emieket 
emelt, legjobban tudja értékelni annak 
az áldozatnak a nagyságát, amit ezek 
a fiuk hoztak hazájukért. 

Amikor a szakasz legénysége 
szétoszlott, a kőszegi diákság a sza-
kasz több tagját vállaira emelve 
vitte végit; a Főtéren és kitörő lel-
kesedéssel ünnepelte Kőszeg hőseit. 
A lelkes hangulat és tüntető fel-
vonulás örömhangjai még órákon 
keresztül visszhangzottak a város ősi 
falai között, amelyek még ilyen ha-
talmas méretű és ilyen lelkes tünte-
tésnek nem voltak tanúi. 

Magyar a magyarírt akció 
A hazához visszakerülő magyar 

testvérek segélyezésére országszerte 
megindult akciót városunkban vitéz 
Nagy Miklós dr polgármester vezeti, 
a gyűjtés végrehajtására pedig a 
MANSz helyi csoportja vállalkozott 
önként felajánlva szolgálatait a ha-
zafias cél érdekében. 

A polgármester szerdán érte-
kezletre hívta össze a gyűjtést le-
bonyolító MANSz tagokat, akik 
házról-házra járva minden lakásba 
mindenkihez bekopogtatnak s ismer-
tetve az általuk követendő eljárást, 
kiosztotta köztük a gyüjtőíveket. 
Ugyancsak magához kérette a pol-
gármester a hatóságok és intézmé-
nyek vezetőit és felkérte őket, hogy 
a hatáskörükbe tartozó közületek 
keretei között az akció minél na-
gyobb sikere érdekében működjenek 
közre, amit az egybegyűltek szívesen 

vállaltak magukra és az akció támo-
gatását és előmozdítását a vezetésük 
alatt álló testület részéről megígérték. 

Ugyancsak kivették részüket a 
város intézményei a /.ászlót a Fel-
vidéknek jeligével megindult gyűj-
tésből is, amennyiben a polgármes-
ter fe hívására önkéntes felajánlások-
ból 8'» zászló és sok kokárda és 
nemzetiszalag beszerzése vált lehe-
tővé, melyeket a polgármester a 
cseh határon a bevonulásra váró 
kőszegi fiuknak küld el, hogy vá-
rosuk örömteli üdvözlését és köszön-
tését ők adják át felszabaduló test-
véreinknek. 

Az akció csütörtökön fejeződik be. 
Lapunk jövő számában folytatólago-
san leközli az adakozók névsorát. 

Mindenszentek es halottak napja 
Kőszegen. 

Kőszeg városa az évente szoká-
sos kegyelettel áldozott az elhunytak 
emlékének mindkét ünnepen. Minden-
szentek napján délelőtt a Jézus Szíve 
templomban, a Doinonkos-rendi zárda 
és a bencéseit templomában ünne-
peltek áhítatosan a katolikus hívők 
misék és szentbeszédek hallgatásával, 
amiket a vasárnapokra megállapított 
sorrend szerint tartottak meg. Délu-
tán a bencés templomban volt pré-
dikáció és könyörgés az elhunytak 
lelkiüdvéért. 

A világháború hőseinek sírjánál 
délután 4 órakor a kőszegi állami 
tanitóképzőintézet tartott megható 
kegyeletes emlékezést. A tanitóképző 
tanári kara és növendékei először az 
intézet ezév nyarán elhunyt igazga-
tója, Zoltán Géza sírjához vonultak, 
ahol Egressy: Mért oly borús? meg-
rázó gyászdalával és Sipos Károly 
V. é. tanitójelölt szívbőljött búcsú-
szavaival fejezték ki hálás megbe-
csülésüket és elvesztése felett érzett 
fájdalmukat. 

A hősök sírjánál az intézet 
énekkara a „Kész légy ember a 
halálra" cimü gyászdalt intonálta, 
majd Szendrő János V. é. tanító-
jelölt mondott megindító beszédet: 
A hősök, akik hazájukért adták oda 
életüket, sohasem halnak meg, mert 
a mi szívünkben és emlékezésünkben 
örökké élnek és örökké mintaképül 
állítja őket elénk példátadó áldozatuk. 
A Magyar Hiszekegy imája fejezte 
be a hősök emlékének szóló tiszte-
letadást. 

A temetőkápolnában délután fél 
6-kor kezdődött az ájtatosság, német-
nyelvű szentbeszéd kíséretében, mely-
nek befejeztével 7 órakor Székely 
László dr. plébános beszédet tartott 
Győry János volt kőszegi plébános 
renovált sírjánál és azt újra szentelte. 
— Győry János plébános, kinek 
nevét Kőszeg egy utcája is viseli, 
1849-ben halt meg és hatalmas 
összeget hagyva, lehetővé tette a 
kőszegi Jézus Szive templomának 
felépítését, ami utódja, Major János 
lelkipásztorsága idején következett 

fcgyes szám á ra 12 fi l lér. 
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be. Az érdemes plébános sírját mos' 
renoválták és a hivek nagy seregi 
kereste fel ujraszenteksekor Minden 
szentek ünnepén, hogy hálával áldoz 
zon emlékének. A sírkert sok virág, 
jele a lakosság kegyeletes megem 
lékezésének. 

Halottak napján 8 árakor és í 
órakor megtartott misén imadkoztai 
a katolikus hivek a halottak lelkéért 

Arckepes í^azoivanyok 

„A magyar kir. államvasút! 
értesíti a közalkalmazottakat, hog\ 
arcképes igazolv. nyaiknak megnosz-
szabitása a/ 1939. évre november 
1-én kezdődött és 1939. évi január 
31-én befejeződik. Ehhez krprs* 
a f. évre érvényesített arcképes iga-
zolványuk érvénytartam* 1939. januái 
hó 31-:g meghosszabbíttatott. 

Az utazas mérve tovabbra is a 
tényleg hasznait kocsiosztálynak meg-
felelő féljegy. Az u. n. . t é r í t é s i 
ö s s z e g " is változatlan, azaz sze 
mélyenkint 24 pengő, melyből a/ 
állami alkalma?ottaknál, nyugdíjasok-
nál, valamint feleségeiknél az állam-
kincstár 16 pengőt magára vállal s 
erről az összegről egy térítési szel-
vényt állíttat ki a Kőzp. liletmeny 
Hivatallal, vagy más állami szám-
fejtő hivatallal, rájegyezvén arra a 
kiállító igazolványok darabszámát. 

A 8 pengő térítési összeg kii 
lömbözetet bármely postahivatali!? 
kapható u. n. biankó csekklapon kel 
12090 sz. csekkszámlánkra cimünkr. 
befizetni, a csekkelismervényt a zá 
radekoit kimutatással, vagy kérelem-
mel, az ahhoz csatolt térítési szel-
vénnyel és az érvényesítendő igazol 
ványokkal (fényképekkel) együtt hoz-
zánk kell beküldeni. 

Az említett 8 pengő térítési 
összegen kivül igazolványonkint mé;, 
1 pengő érvényesítési illetéket, akik 
pedig új igazolványt kérnek, azoknak 
2 pengő kiállítási illetéket kell fizetni. 
Állami alkalmazottak, tehát meglevő 
igazolvány ok érvényesítéséért 84-1 = 9 
pengőt, új igazolványokért pedig 
8 + 2 10 pengőt tartoznak csekklapon 
befizetni. 

A nem állami alkalmazottak meg-
levő igazolványuk érvényesítésééi t 
24-|-l 25 pengőt, új igazolványokért 
pedig 24-t-2 26 pengőt fjzetnek be 
fent említett csekkszámlánkra és 
címünkre. 

Állami alkalmazottak, a gyer-
mekeik részére egész évre érvénye-
sítendő, illetve újból kiállítandó iga 
zolványokért 25, illetve 26 pengőt 
fizetnek, uiert a gyermekek igazol-
ványai után a kincstár nem nyújt 
térítést. 

A nyugdíjas, kegydijas állami 
alkalmazottak, ezek özvegyei és árvái 
az érvényesítéshez szükséges nyom-
tatványokat nyugellátást számfejtő 
hivataloktól postán kapják meg, azo-
kat kitöltik, aláírjak és a nyomtat-
ványon levő térítés1 szelvénnyel és 
arcképes igazolvánnyal együtt hoz-
zánk beküldik Az érvéayesitéséért 
vagy új igazolványért 8, illetve 9 
pengőt fizetnek be 12090 sz. csekk-
számlánkra és a befizetést igazoló 
csekelismervényt csatoljak a hozzánk 
beküldendő igazolványokhoz. 

A nem állami tényleges alkal-
mazottakról keszitett és hozzánk be-
küldendő érvényesítési kimutatásokat 
beküldés előtt a hivatali felsőbb-
ségnek szabályszerűen záradékolnia, 
valamint a csaladtagok után a családi 
pótlék folyósítását is igazolnia kell. 

Az 1939. évi január 3I-nél ké-
sőbben beérkező igazolványok érvé-
nyesítéséért az említett összegeken 
kivül igazolványonkint 3 pengő ké-
sedelmi illetéket kell fizetni." 

Mii vesztene Kőszeg 
az evang. leánygimnázium 

Sopronba helyezésével ? 
Mint lapunkban megjelent hir 

adásból ismeretes, Kőszeg városát e 
a veszeiy fenyegeti, hogy egyik ért« 
kes és országos hírnevű középiske 
Iáját elveszti, amennyiben az evam 
leánygimnázium Sopronba helyezést 
nek terve merült fel a Dunántú 
Egyházkerület legutóbbi közgyűlését 
Miután a kérdés eldölése Kősze 
szempontjából igen nagy hordereji 
érdeklődtünk Arató István taniig\ 
főtanácsosnál, az intézet igazgatójáná 
milyen stádiumban van az intézc 
ügye. 

— Az egyházkerület — mondott . 
Arató István tanügyi főtanácsos -
Kapi Béla d. püspök és Mesterhá: 
Ernő dr. egyházkerületi felügyel 
kezeibe tette le az intézet ügyébe 
való döntést, akik azonban term< 
szetesen alaposan tanulmányozzák 
helyzetet, mielőtt döntenének. 

A napjainkban mindenek elől 
való aktualitással biró és minden 
magyart a legközelebbről érdekl > 
országos események is meghosszal 
bítják a döntés határidejét, úgyhogy 
ezideig intézkedés az ügyben ner 
történt. 

Kérdésünkre, hogy miben keiI 
ezen terv felmerülésének okát keres-
nünk, három pontban foglalja össze-
vá'afzát az intézet igazgatója : 1. Kő-
szeg, mint kisvárt s az intézetet látc-
< I '-járó tanulók tekintetében jóví 
kiv l b kontingenst képes biztosítani, 
mint a nagyobb városok lakossága 
2. A soproni ev. gyülekezetnek má> 
régi törekvése, hogy középfokú leány-
iskolához jusson. 3. Végül pedig az 
a szomorú tény, hogy bár az intézet 
már 40 éve működik Kőszeg falai 
között, a város ha alkalomszerűleg 
támogatta is az intézetet — a segé-
lyezés kérdését még most sem oldotta 
meg. — A város képviselőtestületé-
nek elzárkózása fájdalmasan érinti az 
intézetet, amelynek 1912-ben 100.000 
aranykorona segélyösszeget szavaztak 
ugyan meg, de az a háború kitörése 
miatt nem került kiutalásra s azóta 
nvnd a mai napig nem történt gon-
doskodás szubvenció kiutalása iránt. 
1932-ben ugyancsak 250 ürmeter 
tűzifa átengedesere kapott ígéretet 
az intézet, ami viszont a város anyagi 
összeroppanása miatt maradt el Je-
lenleg az a helyzet, hogy a város 
évente 49.000 P-t költ iskoláira, de 
ebben az összegben az evang. leány-
gimnázium egy fillérrel sem szerepel, 
csupán 10 hold városi föld ingyen 
haszonélvezetét birja. 

Ennyit mondott a kérdésről Arató 
István iga/gató, de a vezetése alatt 
alló intézetről a tenybeli adatok sok-
kal részletesebben beszélnek. 

Az intézetet 1899-ben alapított?, 
Kőszegen a dunántúli evang. egyház-
kerület, Gyurátz Ferenc akkori püs-
pök kezdeményezésére és támogatá-
sával. Eleinte mint felsőbb leány-
iskola működött kezdettől fogva inter-
nátussal, 1916-ból leánygimnáziumi 
és felsőbbleányiskolai jelleget kapott, 
1927-ben az egyházkerület intenciói 
értelmében leányliceum lett, majd az 
1934. évi miniszteri rendelet intéz-
kedése szellemeben azóta mint leány-
gimnázium leijesiti hivatását. 

Az intézet hírnévben és jelen-
tőségben azóta gyarapodott feltű-
nően, mióta Arató István vezetése 
alá került, aki 22 éve áll az élén. 
Noha mindenkor leánynevelőintézeti 
jellegére volt tekintettel, az iskolai 
részt is intenziven és kiváló szak-
ismerettel fejlesztette, amely mun-

! kássága a szakteremrendszer és ezzel 
kapcsolatos korszerű tanítási mód 

! szerek bevezetésében kulminált. Ez 
i a munkássága nemcsak személye-

kitüntetést és elismerést eredményt -
zett, hanem az intézet hírnevét mind 
szakkörökben, mind a közvélemény 
előtt kiváló beállításba helyezte. 

Az általa bevezetett rendszer 
egyedülálló az országban és külön 
egyházkerületi engedély es minis:-

í teri jóváhagyás alapján fejleszti to-
vább az intézetben, miután a felül-
vizsgálatot végző Kemenes Illés dr 
tankerületi főigazgató a legnagyobb 
elismerés hangján tett jelentést a 
minisztériumban, az egyházkerület 
részéről pedig maga Kapi Béla püs-
pök fogadta örömmel az intézetben 
meghonosított új pedagógiai irány-
elveket. A szaktantermi előadásról 
és a vele kapcsolatos módszerekről 
Arató István igazgató által megin-
dít ott közlemények, szakembereknek 
a témába kapcsolódása áital egf-s/ 
irodalommá növekedtek a pedagógiai 
szaklapokban, de méltó feltűnést ke! 
tettek a magyar szellemi élet egyé! 
vonatkozásaiban is. Csak egy ide 
vágó idézetet közlünk „A m a g y a r 
iparművészet" 1937. évi 3. számábó', 
ahol Kovács János dr tanár így ir. 
„Magyarországon a kős/egi ág. ev 
leánygimnázium országoshirű igaz-
g a t ó j a , Arató István, közel három-
évtizedes pedagógiai működésének 
koronájaként elsőnek teremtette mey 
iskolájában a szakteremrend^zert.. ." 
majd más helyen: „Milyen kár, hogv 
a tankerületi főigazgató hivatalos 
megállapítása szerint Kőszeg leány 
gimnáziuma „az országban ily irányú 
munkájával egyedül álló i s k o l a . . . " ' 
De nemcsak szakkörökben, hanem 
a közvélemény széles rétegeiben is 
ismeretes az intézet, amennyibei 
számos napilap számol be működé-
séről szines tudósitásokban, igy a 
Vasvármegye is már 1935. január 
15-i számában. Az intézet nívójánál 
emelését célozta a Kőszegen oly 
örömmel fogadott zenepedagógiai 
hangversenyek, a feltűnést keltett 
tánctörténeti bemutató és sok más, 
helyszűke miatt fel nem említhető 
nevelési reform bevezetése. 

A város gazdasági szempont-
jából különösen az esik latba, hogy <i 
főleg bentlakásra alapozott intézet-
ben több mint száz szülő helyezi 
el gyermekét, akik igy Kőszeg fo-
gyasztóinak számát emelik. Az iskola 
híre nemcsak a Dunántúlról, hanem 
Szegedről, Békés, Nógrád és Borsod 
megyéből is vonzott Kőszegre nö-
vendékeket, jelen iskolai évben ís. 
Arató igazgató a nyári hónapokban 
nyaralási akció keretében használja 
ki a vakáció folytán üresen álló épü-
letet, amivel ugyancsak Kőszeg gaz-
dasági életét és idegenforgalmát 
élénkíti. 

E/ek és más, velük kapcsolatos, 
lényeges szempontok állítják helyes 
megvilágításba a kőszegi ev. leány-
gimnázium elhelyezési tervének kér-
dését és mutatnak rá arra az er-
kölcsi és anyagi kárra, amelyet el-
vesztésével Kőszeg városa szenvedne. 

Ez a kérdés most két szem-
pontból is aktuális mert az áthelye-
zés terve felmerült és: mert jövő 
csütörtökön tárgyalja Kőszeg kép-
viselőtestülete a jövő évi költség-
vetést. Talán lehetne az anyagi 
hozzájárulás megszavazásával olyan 
helyzetet teremteni, amely elhárítaná 
fejünk felől ezt az újabb fenyegető 
veszedelmet? (S—n. ) 
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7 5 % - o s pótadót javasol Köszey 
Köszeq város 1939 evi 
koltsegvetesi előirányzata 
Elkészült Kőszeg város 1939 . 

évi költségvetési előirányzata és a 
képviselőtestület pénzügy1 bizottsága 
pénteken d^lulán kezdte meg le-
tárgyalását és előkészítését a köz-
gyűlésre. 

A költségelőirányzat ismerteté-
sében és indokolásában kifejezésre 
jutnak azok az elvek, amel . ek a 
határvárossá vált, súlyos anyagi helv-
zetben lévő és hilelterhekkel küzdő 
város gazdálkodását irányítják. Esze-
rint az előirányzat a legszigorúbb 
realitásokhoz való ragaszkodás je-
gyében a mult évek tapasztalatán 
alapuló bevételek és a takarékosság 
elvének legmesszebbmenő szem előtt-
tartásával beállított kiadások egybe-
vetésével készült. A még megnyug-
tatóan nem rendezett hiteikéi dések 
folytán túlságos teherrel küzdő város 
nem képes nagyobb, bár szükséges, 
feladatokat megoldani s így a kisebb 
részletek lelkiismeretes keresztülvite-
lével igyekszik a fejlődés menetét 
biztosítani, a nagyobb problémák 
megvalósulását pedig adott időben 
és módon a megoldásra való elő-
készítéssel elősegíteni. A gazdasági 
egyensúly megtartása a polgárság 
részéről a távolabbi célkitűzések 
szemelőttartásával súlyos egyéni ál-
dozatkészséget kíván, hogy így a 
város fejlődésének biztosításával a 
polgárság és az utódok boldogulá-
sát biztosítsa. Ezen gazdasági egyen-
súly megóvása és a város 10 éves 
szanálási programmja megkívánja, 
hogy a pótadó kulcsát 75 °/o-ban, 
az általános kereseti adó kulcsát 6 
n o-ban, a váton villanvtelep által 
t< rmelt áram egvségárat pedig 8 
fillérben állapítsak meg. mert ez 
biztosítja 17. esedékes függőkölcsön 
tőketörlesztési lehetőségét, ami a 
kibontakozás és további fejlődés 
egyedüli lehetséges útja. 

A városi költségvetés számait 
szemlélve, főbb adataiban követke-
zőket látjuk beállítva: közigazgatásra 
l1 5 640 pengőt irányoz elő, melyből 
a személyi járandóságok 88 .120 pen-
gővel szerepelnek, rendészet címén 
21 034 pengő kiadás szerepel, tűz-
rendészetre 30 .216 pengő, katona-
ügy cimén 11.031 pengő terheli a 
kiadási rovatot. Közegészségügyre 
6293 pengő, állategésségügyre 11 
ezer 250 pengő, közoktatásügyre 
48 .846 pengő, közművelődésre 9 9 4 6 
pengő, vallásügyre 13.464 pengő 
összegéig történt előirányzás. A 
szegényügy és népjólét 17.427 pen-
gőjéből 10.228 

pengő jut szegény-
segélyezésre, 5139 pengő szegény-
házak fenntartására, 1010 pengő 
anya- és csecsemővédelemre. Köz-
világításra 23 834 pengőt, csatornák 
fenntartására és építésére 3735 pen-
gőt, kölcsöntörlesztésre 119.667 P-t 
költ 

a város A bevétel főbb tételei-
ként 154 375 pengő szerepel adóbe-
vétel cimén, közvágóhíd jövedelmeként 
5200 pengő, piacterek jövedelme 4 2 0 0 
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Felhívjuk t. El ojt Bettiinket, hogy 
akiknek október hónapban és azon 
túl is lapjukba postabefizetési lapot 
mellékeltünk, de a hátralékos összegi t 
még eddig be nem fizették, kérjük 

j azt e hóban haladéktalanul beküldeni, 
mert ellenkező esetben a lapküldését 
kénytelenek leszünk beszüntetni. 

Tisztelettel : a Kiadóhivatal 

Ma vasárnap tartja Kőszeg 
város képviselőtestülete díszköz-

g y ű l é s é t a szent István jubileumi év 
megünneplése alkalmával. Délelőtt 
10 órakor nagymise lesz a kegyúri 
Szt. Imre templomban, majd a város 
háza közgyűlési •ermében lesz a 
díszközgyűlés, melynek napirendje: 
Szt. István király emlékének meg 
ünneplése és dr. vitéz Imrédy Béla 
m. kir. miniszterelnök díszpolgárrá 
való választása. 

Székely László dr plébános 
Szegeden tart beszédet. Ma vasár 
nap, november 6-án Székely László d 
Kőszeg plébánosa meghívás folytán 
Szegedon tart ünnepi beszédet a 
szegedi városi színház termében. 

Szent hitte búcsú. A helybeli 
Szent Imre templomban vasárnap, 
november 6-án ünneplik a Szén' 
Imre nap búcsúját Délelőtt 10 órakor 
ünnepi nagymise, majd szentbeszéd 
lesz, melyet Németh Imre pápai 
kamarás, zárdaigazgató tart. Az isten 
tiszteleten részt vesznek a hivatalok 
és intézmények vezetői, valamint a 
városi képviselőtestület és a város 
vezetősége a Szent István év ünnep-
ség alkalmából. 

Szent ára az Eucharisztikus 
szent év ünneplésére. A kőszegi 
esperesi kerület az Eucharisztikus 
szent év megünneplésére minden hó 
első csütörtökjén s«:ent órát rendelt 
el. Az első szent órát mult csütör-
tökön tartották a Jézus Szive temp-
lomában. 

5000 főnyi közönség vett részt 
a Krisztus király körmenetben 
Mult vasárnap a kőszegi katolikus 
hívek impozáns keretek között hó-
doltak Krisztus királynak. Délután 5 
órakor szentséges, gyertyás körmenet 
indult a zárdától, amelyben hatalmas, 
mintegy ötezer főnyi tömeg vonult 
a Jézus Szíve templomába, amelyet 
a hívek serege így teljesen megtöltött 
s többs^ázan kivül szorultak. A litánia 
és felajánlás keretében megtartott 
á j tatosságon a szentbeszédet Németh 
Imre pápai kamarás, zárdaigazgató 
tartotta, aki a Krisztus Király iránti 
hódolat mellett igazi hazafiasságra 
buzdította a híveket. 

A rám. kat. hitközség képvi-
selőtestülete november hó 13-án 
vasárnap délelőtt 11 órakor tartja 
a Domonkos rendi zárda tornatermé-
ben rendes, őszi közgyűlését, amely-
nek napirendjén 1. Elnöki jelentések 
2. Az 1937. évi zárszámadás és 
vagyonmérleg bemutatása. 3. Az 
1939. évi költségvetés előterjesztése 
és 4. Indítványok szerepelnek. A 
közgyűlésre a hitközség tagjait ez 
úton is meghívja az Elnökség. 

A helybe] l kereskedő társa-
dalom méltán vette ki részét a 
Felvidékért való segélyakcióban. Nem 
elégedett meg az országos mozgalom 
által kivánt néhány százalék napi-
bevétellel, hanem ki-ki saját belátása 
és áldozatkészsége szerint ennél 
nagyobb összeggel járult hozzá az 
elnök által köröztetett iven, melyen 
már eddig is szép összeg gyűlt 
össze. Az ív az adakozni kívánóknak 
most is rendelkezésére áll. Jövő 
számunkban leközöljük a gyűjtés 
eredményét. 

V i! a g o s s o g o a n e 11 é l e t e t , 
k e r e s i k e n y e r é t oz ember. 
Sz- - e g szségé t óvja 
a f e h é r e n sugárzó, árarp-

F.rdekes jelenség, hogy régebben 
a szőlősgazdák foszforsavas műtrá-
gyaként szívesen használták a nehe-
zebben és lassabban ható Thomas-
salakot, holott ugyanakkor a mező-
gazdák túlnyomó zöme a szuper-
foszfát mellett döntött. Amióta a 
Th mas-salak behozatala megszűnt, 
persze a szőlősgazdák is jó ered-
ménnyel használják a szuperfoszfátot. 

A szőlő tenyészeti ideje hosszú, 
kora tavasztól késő őszig fejlődik, 
nő és táplálkozik, megkívánja ezért, 
hogy növényi tápláló anyagokkal 
kora tavasztól késő őszig többé-
kevésbé egyenletesen legyen ellátva 
Ezzel ellentétben a mezőgazdasági 
növények tenyészideje rövid, s rend-
szerint a fejlődésnek csak bizonyos 
szakában kívánnak sok, de könnyen 
felvehető táplálóanyagokat. Ez a 
magyarázata annnak, hogy a mezőn 
a gyorsanható s z u p e r f o s z f á t o t 
alkalmazzák, szőlőben a lassabban, 
de több éven át ható műtrágyát. 
Minthogy ilyen lassan ható foszfor-
műtrágya Hazánkban eddig nem 
készült és utóbbi időben kaphatr 
sem volt, szőlősgazdáink bizonyára 
örömmel fogadják az ily, mondhat-
nánk, tipikus szőlőmütrágynt, a H u n -
gária-Mészfoszfnt-ot 

A „Hungária-Mészfoszfát" telje-
sen hazai nyersanyagokból készül, 
18 20° o vízben nem oldódó, de a 
növények által mégis könnyen fel-
vehető foszforsavat tartalmaz, azon-
kívül kb. 4 0 % szénsavas meszet és 
kb. félszázalék nitrogént. Daraszerű, 
úgynevezett granulált alakban kerül 
forgalomba. A szőlőnél most ősszel 
adjuk, takarás után a sorok közé 
kimélyített árokba, hogy a gyökerek 
közelébe kerüljön. 

P a z a r k é n y e l e m m e l 

utazhat | _ a g | e r Ferenc 
vadonatúj bérautóján! 
Kényelmes zárt kiskocsi, melyben az 
utazás élvezet ! Vállal minden távol-
ságú s városi fuvart olcsón, pontosan. 

W Telefon 102 . " H 8 

kérés 
A ip-kop, kip-kop kopogtatnak 
Jószive. ajtaján 
Áldozzon a Felvidékért 
Felnőtt, ifj i s a leány ! 

Rabságukból szabadulnak 
Felvidéki hősük. 
Büszkén néznek ina Is rajuk 
Régi magyar úsök. 

Hiába volt jen^egtlés 
Útién, börtön, rablás, 
Megmaradtuk hiv magyarnak 
Kicsik, anyák s apák 

Mi, akiket a jó Isten 
Cseh hordáktól óvott, 
Adakozzunk jószivvel hát 
S mondjuk: „Isten hozott 

Osszuk meg a ruháinkat, 
Életműnket, pénzünk, 
Édesebb lesz a Jalat is, 
Ha osztozunk vélük. 

Takarékos legyen mostan 
Minden magyar polgár 
Forrjon eggyé minden szív ma, 
Ha úr, avagy szolgál. 

Maroknyi nép, bárha koldus, 
Lelke gazdag, boldog, 
Ha önzetlen szeretetben 
Szive összeforrott. 

Szombathelyi mozi m ű s o r a : 
ó-dn: 1 3 K I S L A N Y M O S O L Y O G AZ 
E G R E . Hangulatos, vidám magyar 
film. Főszerepben: Turay Ida, Gózon 
Gvula, Erdélyi Mici, Ráday . Imre. 
7_.8-ig: N É G Y E N A B E C S Ü L E T -
É R T . A férfias küzdelem himnusza. 
Főszerepben: Lorette Young, C. 
Aubrey Smith, R chard Greene. -
Q /O-ig: F INOM UR1HAZ. Vidám 
amerikai bohózat. Főszerepben: Con-
stance Bennett, Brian Aherne. — 
11 13-ig: K A T J A . Csupa szépség 
és művészet. Főszerepben: Danielle 
Darrieux, John Loder. 

B e j á r ó megbízható és gya 
korlott takarítónőt keresek azonnalra, 
délelőtt 7 - 11-ig időtartamra. Jelent-
kezés Várkör 34 . sz I. e. alatt. 

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

B o r m é r é s . Kitűnő vörös-
bort mér özv. Gamauf Samuné Vár-
kör 80 . sz. alatt literjét 7 0 fillérért. 

Keresek pianinót 
bérbe v. megvételre. Cím a kiadóban 
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Nyiltter*). 
Értesítem mélyen tisztelt pácien-

seimet, hogy Szova Margit kisassz nyt 
folyó évi október hó 24-én, azonnali 
hatállyal elbocsátottam szolgálatom-
ból. 

Dr. Tátrai K á l m á n 

fogorvos, Kőszeg. 
•) K rovat alatt közöltekért a er-

kesztőség felelősséget nein vAlial. 

Fővárosi napilap keres helyi 
szervezői 

fixre és jutalékra. 
Ajánlatokat alanti címre: • 

MAGYAR NEMZET kiadóhiv. 
Budapes t postaf iók 550 

Egy drb. kb. 2 7 0 0 Q - ö l kiterjedesű 
Alsórétek dűlői y v ^ A 

eladó, 
esetleg haszonbérbe vehető. Bővebb 
felvilágosítás az itteni kir. közjegyző 
irodájában nyerhető. 

Gyümölcsfák 
kaphatók a 

kőszegi fenyömagpergetűgyárban 

G y ü m ö l c s f á k 
Dunántúli Faiskola larakatánál K i -
r á l y - ú t 7 8 / b s z á m a l a t t első-
rendű minőségben kaphatók. 

Szőrmét 
Bundát 

Kabátot 

Fischer szűcsnél 
Szombathely, Király-utca 2. 
az O . R. I. és a Takarékosság tagja. 

Ágytoll-pehely 
kelengye-penzió, szálloda inte-
zeti ágynemüekhez, higiéniku-
sán kezelve ajánlok, fehér 
fosztott libatollat kilónként 
P 250-től. Szállítás 5 kilós 
csomagokban bérmentve, után-
véttel 

Rosner Gyula ágytoilüzeme 
Kiskunfélegyháza. 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

Mindazoknak, kik fe ledhetet len 
édesapánk, nag> apa, teMvCr é s sógor 

Kiss Jenő 
n y u g . k ö r j e g ) z ö 

elhunyta alkalmával részvétüket ki-
fe jez ték . valamint koporsó já t k o s z o -
rúkkal és viragokkat e lhalmozták, 
nemkülönben mindazoknak, kik drága 
halottunkat utolsó út jára elkísérték, 
ezúton mondunk szívből jövő hálás 
köszönetet . 

K ő s z e g , 1938. ok tóber 31 -én . 
A g y á s z o l ó c s a l á d . 

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

különféle női ruhaneműk 
cipő, azonkívül egy zsíros vindöly és 
egy sütőteknő eladó. 

Cim a kiadóban. 

K u ^ e g es Vidéke 1938 nov«ni ; 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

A k> szegi er. led ny egyesület 
vallásos estje. Mult vasarnap, októ-
ber 30-án este 6 órakor tartotta a 
kőszegi ev. leányegyesület műsoros 
vallásos estjét a kőszegi ev. temp-
lomban a reformáció évfordulójának 
megünneplésére. A vallásos est elő-
adója, Wiczián Dezső dr. egyetemi 
theologiai tanár magasszínvonalú el-
mélkedésében a reformáció szellemé-
ben való megtérés és lelki inegigazulás 
szükségességét hangsúlyozta az egy-
begyűltek előtt s kiemelte, hogy 
ezen lelki értékeknek fokozottan kell 
előtérbe jutniok a nemzet sorsát 
eldöntő esemény terhes jelen napjaiban 
Kiemelkedő pontja volt a müsorhak 
Takács Mária és Bácz János ének-
száma : Mendelsohn Sonntagsge'oet. 
Zoltai László hegedűn Bach-Gounod 
Ave Maria-ját interpretálta, az egyházi 
énekkar pedig Hauptmann Imáját 
intonálva mélyítette az áhítatot. Az 
énekszámok betanítása Budaker 
Gusztáv karnagy érdeme és ő ját-
szotta az orgonaki«éretet is. 

Határszéli utiigaaolednyok 
igénylése Azok az állandó kőszegi 
lakosok, akik igazolni tudják, hogy 
hivatásuk, vagy foglalkozásuknál fog-
va az országhatárt N- metország (volt 
Ausztria) felé a szomszédos német 
határkerületbc rendszeresen többiz-
ben át kell lépniök s a kiállításra 
vonatkozó rendelkezések előfeltételei-
nek megfelelnek, 1939 évre érvé-
nves határszéli utiigazolványt igényel-
hetnek. Az igazolványok kiállítását 
folyó évi november hó 1-től decem-
ber hó 15-ig lehet a rendőrkapitány-
ságon személyesen igényelni. Az 
igénylők a hivatás vagy foglalkozás-
beli rendszeres határátlépés célját és 
szükségességét igazoló okmányaikkal 
és egy újkeíetű 6x4 cm nagyságú az 
igénylőt egyedül ábrázoló fényképpel 
a rendőrkapitányságon e határidőig 
jelentkezzenek, mert az ez időn túl 
igénylők részére igazolvány nem állit-
ható ki 

Éleslövészet' November hó 10., 
11., 12., 14., 15., 17., 18., 19., 21. , 
22. , 23. , 24. , 25., 26., 28., 29 és 
30-án naponta reggel hét órától 
este 6 óráig Kőszegdoroszló észak, 
Cák község, cáki erdő, Irányhegy 
(Zeigerberg), pogányi borpincék, Gul-
ner malomtól nyugatra lévő forrás 
közti területen éleslövészet lesz. Az 
összes lőnapokon a Kőszeg—kőszeg-
szerdahelyi út, Kőszeg délnyugati ki-
járatától a cáki kőhidig terjedő sza-
kasza és Köszegdoroszlótól a dorosz-
lói patak mentén északra húzódó út 
egész terjedelmében is le lesz zárva. 
Az érdekelt lakosságot a kőszegi 
honvéd állomásparancsnokság ezúton 
is figyelmezteti, hogy a jelzett időben 
és veszélyeztetett ^erületen a saját 
érdekében senki ne tartózkodjék és 
hogy a helyenként felállított bizton-
sági őrök utasításainak mindenki vo-
nakodás nélkül eleget tegyen. 

A róni kat elemi fiúiskola 
ma vasárnap délután fel 3 órakor 
Szivgárdista avató ünnepélyt tart a 
Szent Imre templomban, amelyet az 
iskola nagytermében műsoros Szent 
Imre ünnepély es szülői értekezlet 
követ. Az ünnepi beszédet Radvány 
Mihály káplán mondja, — a szülői 
értekezletet Steininger Gábor tanító 
tartja. A műsor egyéb számait a 
tanulók szolgáltatják. Ugy a Sziv-
gárdista avatásra, mint a Szent Imre 
ünnepélyre s a szülői értekezletre 
ezúton is szeretettel meghívja a 
tanügy barátait és a szülőket az 
iskola Igazgatósága. 

A n g l i á b a szakácsnők és 
mindeneslányok kerestetnek kizárólag 
jobb állásokba. Érdeklődni lehet 
Zerthofernéndl, Kőszeg. Kossuth 
L.-u. 7. Anglo—Austrian közvetítés. 

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

vezetésével működő hat. eng. 

magánnyomozó 
és Információ* Iroda : 

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

Vidéki megbízást is vállal . 

A kőszegi üzletek téli zdrórdja. 
A kőszegi Kereskedelmi Kör mult 
vasárnap délelőtt népes tagerteke4-
letet tartott amelyen az új munkaidő 
és zárórarendeletek bevezetése tár-
gyában hoztak határozatot. A meg-
beszélésen a városi hatósag részéről 
Gyöngyös Endre dr. városi főjegyző 
vett részt. Hosszabb vita után a ke-
reskedők abban állapodtak meg, hogy 
a fűszeresek naponta 7 12 óráig és 
délután fél 2-től fél 7 óráig tartanak 
nyitva, mig a többi kereskedők : 28 
órától 12 ó r á i j es 2 érától ' :7-ig. 
\z új záróra már november hó 1-én 

életbe lépett. Elhatározták még az 
értekezleten, hogy a kereskedők a 
maguk körében külön gyűjtést indit-
tanak a „Magyar a magy árért" akció 
javára s egy összegben ajánljak fel 
adományukat a mozgalom céljára. Az 
aktuálissá vált tisztújítás kérdésében 
való javaslattételre nyo ctagú bizott-
ságot küldtek ki, amely a ket hét 
múlva tartandó közgyűlés elé terjeszti 
a tisztségekre jelöltek nevét. 

Halálos gyermekszerencsét-
lenség K szegfalván. Mult szom-
baton, október 29-én, reggel halálos 
következményű gyermektragédia tör-
tént Wurst István kőszegfalvi gazda 
3 éves kisfiával. A gazda leölte 
egyik süldőjét s az udvaron teknőben 
leforrázva tisztogatta. Népes családja 
lévén, mind a nyolc gyermeke kö-
rülötte lábatlankodott, mire erélyesen 
rájuk szólt, hogy menjenek el a teknő 
közeléből, mert még egyik beleesik. 
A gyerekek a dorgálásra ijedten hát-
ráltak s a kis 3 éves Feri nem véve 
észre a hátamögött álló féligtelt forró-
vizes dézsát, háttal beleesett Azonnal 
kihúzták és bevitték a kőszegi kór-
házba, ahol megállapították, hogy 
másod- és harmadfokú égési sebeket 
szenvedett Rögtön kezelésbe vették, 
de nem lehetett megmenteni az élet-
nek, vasárnap reggelre kiszenvedett. 
A vizsgálat megindult, hogy a kisfiú 
halála ügyében a felelősség kérdését 
felderítse. 

Kritikr az októberről. Márai 
Sándor a Színházi Élet új számában 
kritikát ir az októberről, megírva, 
hogy mi minden történt ebben az 
elmúlt hónapban Sok érdekes cikk, 
novella és rengeteg kép van még az 
új számban. Szines gyereklap, Rádió 
Vilaghíradó, kotta és'kézimunkn mel-
léklet egészíti az új Szinházi Életet, 
melynek ára 60 fillér. Előfizetési dij 
1 4 évre 6 50 P. Kiadóhivatal: Buda-
pest VII., Erzsébet-körút 7. Kapható 
Róth Jenő könyvkereskedésében 

A nya kii nyvi hírek. S z ü l e -
t é s e k : Horváti: Ede és Halper 
Karolin házasságából fiú, r. k., 
Agfalvi Mihály és Erhardt irma há-
zasságából leány, r. k., Draskovits 
János és Tangl Anna házasságából 
leány, r. k. — H á z a s s á g o k : Ma-
tula Miklós és Mártonhelyi Róza, 
Lakatos Ferenc és Vörös Gizella. 
— H a l á l o z á s o k : Schwahofer 
Mihály, 76 éves, Wurst Ferenc, 3 
éves, özv. Witzmann Józsefné szül. 
Kogler Erzsébet 69 éves. 

A réegdlic drdt az árellen-
őrző kormánybiztos — vett hivatalos 
értesítés szerint — kicsinyben 55 
fillérben állapította meg. 
mázsán felül 53 50. Ehhez 
a 4° o-os fázisadó, a szállítási 

Háziasszonyok! Nem kerül 
pénzbe, mégis a legjobb tésztarecep-
teket megkapja, ha még ma kéri a 
Dr O E T K E R - F É L E világhírű F E N Y -
KF.I 'ES R E C E P T K Ö N Y V E T , 
meiyet bárkinek ingyen megküld a 
gyár : Dr. O E T K E R A B u d a p e s t 
VIII., Conti-utca 25. 

A .Kőszegi Alt. Temetkezési 
Segélyegyesület* 2 elhalt tagja után 
a 218 . és 219 . sz. szelvényekre ese 
dekes segélydijak beszedésére 1938. 
november hó 6-án d. u. 1 i7 órakoi 
pénztári órát tart. Új tagok 7 , 4 óra 
után jelentkezhetnek felvételre. 

Hivatalos rovat. 
A m. kir. Kereskedelmi és Köz-

lekedésügyi Miniszter úr 39.972/1. a. 
1938. számú rendeletét közölve az 
érdekelt kereskedőkkel tudatom, 
hogy azt az alkalmazottat, akit képe-
siteshez nem kötött kereskedelmi 
vagy ipari szakmában szakismeretek 
szerzése cél jából, vagy olyan munka-
körben alkalmaznak, amelyet rend-
szerint tanoncokkal szoktak végez-
tetni, nevezzék bár az alkalmazottat 
gyakornoknak, vagy másnak, tanonc-
nak kell tekintetni. A tanoncokkal, 
ill a kiskorú tanoncok törvényes 
képviselőjével haladéktalanul szerző-
dést kell kötni, (tanszerződést) és azt 
az elsőfokú iparhatóságnál be kell 
mutatni. Felhívom tehát a kereske-
dőket arra, hogy üzleteikben segé-
deken, tanoncokon és háziszolgán 
kívül mást nem alkalmazhatnak. Az 
eddigi alkalmazottakat vagy el kell 
tehát azonnal bocsátani, vagy leg-
később folyó hó 12 ig tanszerződést 
kell kötni. Azok, akik jelen rendel-
kezésemet nem hajtják végre, meg-
indítom a kihágási eljárást. A leg-
közelebbi jövőben közegeim útján 
meggyőződést fogok szerezni arról, 
hogy a kereskedők ezt a rendelke-
zést végre hajtották-e ? 

Felhívom mindazon katonai egyé-
nek szüleit, akiknek a fegyvergya-
korlatra bevonultak családfenntartók 
voltak, hogy személyi adataik felvé-
tele végett f. évi november hó 5-től 
kezdve délután 5 órakor a városháza 
pénztár helyiségében jelentkezzenek, 
családi segélyüknek megállapítása 
véget t ; megjegyzem, hogy csak azok 
jelentkezzenek, akiknél a fegyver-
gyakorlatra bevonult egyén tényleg 
család fenntartóként szerepel és más 
eltartásra kötelezett hozzátartozójuk 
vagy keresetük nincs. 

Felhívom az erdekeltek figyel-
mét az almafákat veszelveztető vér-
tetünek kötelező irtására. Az irtási 
munkálatokat ellen fogom őriztetni 
és a mulasztók ellen kihágási eljárást 
fogok indíttatni. 

Közlőm az érdekeltekkel, hogy 
az állategészségügyi zárlat alól fel-
szabadult Vasvár nagyközségben 
folyó évi november hó 10-én orszá-
gos nagy állatvásár lesz. 

A m kir. szombathelyi állam-
épitészeti hivatal a Kőszeg - Körmend 
közötti új országút nyomvonalát tűzte 
ki, mely a Mexikó, Hosszú- és Rö-
vid Gubahegy, Kőszegfalva, Rövid 
szakasztások és Szombathelyi utca 
dűlőn fog átvezetni. Felhívom az 
összes érdekelt földtulajdonosokat, 
hogv az állami mérnökök által terü-
letükön levert cövekeket vagy egyéb 
kitűzési jeleket hagyják érintetlenül. 
Azokat a földek művelése (szántás) 
közben sem szabad eltávolítani. 
Fenti jelek megrongálása vagy eltá-
volítása kihágási eljárást von maga 
után. 

vitéu ár N a g y Miklós 
polgármester . 
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