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Előfizetési dijak : helyben negyedévre P 1 50 

Videkre és Németországba . P 2 20 

Külföldre egy évre 4 dollár 

Megje len ik m i nden vasárnap reggel 

Felelős szerkesztő és kiadó ideigl. i f j . R ó n a i F r i g y e s 

Kős zeg , V á r k ö r 39. Te le fon : 23 szá m 

Hirdetések ára mil imétersoronkint 8 fillér 

Szövegközott i roklá-nhir sora 30 fillér 

Nyilttér sora 10 f - Hirdetések előre f izetendők 

Nemzetünk léte nagy mértékben 

attól függ, nogy megtalálja-e európai 

hivatását vagy nem. Azért tekintünk 

ma különös figyelemmel a külpolitikai 

fejleményekre és azért kiséri ma 

annyi aggódó kritika kormányunk 

ezirányú törekvéseit. 

Európában ma mind világosabban 

két nagy államcsoport alakul ki: az 

egyik az angol-francia entente, a 

másik a róma-berlini tengely körül 

csoportosul. Ezt a két csoportot 

általában abból a szemszögből szok-

tuk tekinteni, hogy melyik az erősebb, 

melyik ragadja majd magához Európa 

vezetését. Majdnem holtbiztosnak 

vesszük, hogy egyszer megmérkőznek 

egy óriási összeütközésben. Lehetet-

lennek tartjuk, hogy e két állam-

csoport között valaha megegyezés 

jöjjön létre. Es így aztán egyszer 

lelkesen éltetjük Olaszország és 

Németország vezéreit, egyszer meg 

lehangoltan véljük felismerni, hogy 

e két állani barátsága minket is a 

a szakadék szélére visz. 

De ez nem igazi európai gon-

dolkozás. Mert ez a felfogás bele-

nyugszik abba, hogy Európa egyik 

felének el kell pusztulnia, hogy a 

másik fele megélhessen — ha ugyan 

a másik fél is nem sodródik bele 

az egyszer megindult pusztulásba. 

Akármennyire kilátástalannak tartjuk, 

európai szükséglet ma az, hogy ez 

a két államcsoport egymásra találjon, 

hogy a csodaként ránk köszöntött 

müncheni kézfogás szellemében ha-

ladjanak tovább. Tehát ne úgy te-

kintsük a mai Európát, hogy melyik 

csoportnak vannak több esélyei a 

másik legyőzésére, hanem azt kér-

dezzük, hol találjuk meg a mai 

Európában abból a szellemből a 

legtöbbet, amely egyedül képes ezt 

a sokat szenvedett földrészt a tartós 

béke útjára vezetni. 

Persze, meg kell szabadulni 

attól az előítélettől, mely szerint az 

európai béke csak azon az alapon 

volna biztosítható, ha az igazságta-

lanságok jóvátételéről lemondanánk. 

Hogy ez nem így van, azt eppen a 

müncheni és bécsi döntés bizonyí-

tották. Nem mindig ott van az igazi 

békemunka, ahol sokat beszélnek 

a békéről vagy ahol lemondanak a 

minden nemzet számára nélkülözhe-

tetlen áldozatkész katonai szellemről, 

hanem ott, ahol minden erővel a 

béke tartós, igazságon nyugvó alap-

jain dolgoznak. A döntő csak az, 

hogy az államvezérek ne rántsák 

bele magukat háborús kalandokba, 

hanem hogy egy vasfegyelemben 

mellettük kitartó nép nyomatékával, 

hajthatatlan diplomáciai munkával 

érjenek el olyan csodálatos eredmé-

nyeket, amelyeket háború soha nem 

tudott volna biztosítani. 

Ilyen békemunkát végeztek a 

tengelyhatalmak, amikor a cseh kér-

désben megkezdték céltudatos akci-

ójukat, amelyben a lengyel és magyar 

nép hűségesen kitartott mellettük. 

llven európai hivatást teljesített 
Chamberlain, mikor hazája és szö-
vetségesei pillanatnyi érdekeit alá-
rendelte a béke tartós érdekének. 
Ezért a békéért harcolnak Franco 
csapatai mellett az olasz önkéntesek, 
hogy a lehetetlen spanyol helyzet 
likvidálásával tisztítsák az európai 
légkört egy sötét felhőtől, mely 
törekvésük éppen az utolsó napokban 
Barcelona elfoglalásával döntő sikert 
ért el. 

Ez európai nivatás szellemében 

mozgott külügyminiszterünk legutóbb 

elmondott beszéde is, melyben vilá-

gosan leszögezte, hogy külpolitikánk 

vezérelve mindenkivel szemben csak 

a béke lehet. Az a magyar béke, 

amely alatt bár lassú, de biztos 

lépésekkel előrehalad a magyar igaz-

ság, amely nem akar másokat meg-

hódítani vagy elnyomni, hanem amely 

a magyarság ezeréves hivatásához 

hiven békét és igazságot jelent min-

den nép számára. Hogy milyen nagy 

európai hivatása lehet ennek a ma-

gyar igazságnak, azt semmi sem 

bizonyítja jobban, mint a róma-ber-

lini tengely szilárdsága, amelynek 

alapját Gömbös Gyulánk tette le. 

Hogy ez az európai hivatásunk egy-

úttal a legmagyarabb érdek is, az 

nyilvánvaló helyzetünkből, amelyben 

csak átfogó európai békemunka hoz-

hat haladást. 

Kormányunk vállalja ezt a fela-

datot. Ebből a célkitűzésből nézi 

egész politikáját: külföldi kapcsolatait 

reformjait, sőt még az annyira nép-

szerűtlen kisebbségi intézkedéseit 

is. hzekről a dolgokról lehetnek 

különböző véleményeink. De hogy 

hazánk ezt a hivatást betölthesse, 

arra szükséges ê -y fegyelmezetten 

vezére mögött felsorakozó, minden 

suttogó propagandát bizalmával le-

fegyveiző ncp. egy nem csak szavai-

ban, hanem áldozatkész tetteiben 

hazafias társadalom, egy katonai 

szellemben nevelkedett ifjúság. Sp. 

Zdrt lelkigyakorlatot tar 

tottak a kőszegi Szent Imre Misz-

sziós Szemináriumban a szombathelyi 

f ú felsőkereskedelmi 23 tanulója, 

1938. dec. 26-31., akikkel az ö 

híttanárjuk Gerenesér József is eljött, 

aki e lelkigyakorlatot áldozatkészsé-

gével szervezte meg. 1939. január 

9 12-ig a novai esp. ker. 28 gaz-

dája A lelkigyakorlatot Farkas Sándor 

szervezte kitartó buzgósággal. F.bben 

segítségére voltak Gats Elemér és 

Seífert József plébánosok, akik maguk 

is résztvettek a lelkigyakorlaton. 

Nagy anyagi támogatást adott Grősz 

József püspök. 1938-ban a missziós 

szemináriumban 23 csoportban 540 

végzett lelkigyakorlatot. Ezek közül 

pap 93, tanító 8, akadémikus 25, 

városi iparos 14, fötdmives 1N4. 

legény 23, jegyzőtanfolvamos 30, 

érettségiző 163. Kezdettől 3 és fel 

év alatt 2023 végzett zárt lelkigya-

korlatot. 

Slz Slctio Gatfiolica női nagygyűlése 
Az Actio Catholica női táborá-

nak kőszegi tagjai szerdán délután 
nagygyűlést tartottak a Szt. Domon-
kos rendi zárda dísztermében, ame 
lyet zsúfolásig megtöltöttek az. érdek-
lődök. Székely László dr. plébános 
és Saly Arnulf dr. bencés igazgató 
tartottak előadást. 

Székely László dr. plébános azokkal 
a szólamokkal foglalkozott, amelyek 
ma a levegőben úsznak, s alkalma-
sak arra, hogy a magyarságnak, s 
kereszténységnek szentistváni egysé-
gét és harmonikus összedolgozását 
megbontsák. A magyar lélek 
napjainkban krízisen megy át, s bár 
a láz magas, meg van a remény arra, 
hogy Szent István öröksége fog 
győzni a lelkekben Bizonyos ideges-
ség észlelhető — bevallottan csak 
a papsággal, de lényegében az 
egyházzal szemben s az egész úgy 
fest, mintha a társadalom olyasmire 
készülne, amihez úgysem kaphatja 
meg az egyház szentesítését. A 
komplexum oka, hogy a mozgalmak 
kimenőt szeretnének biztosítani ma-
guknak az állami és társadalmi er-
kölcs kényszere alól. így azután a 
társadalmunk hasonlít ahhoz a ka-
maszhoz, aki ösztönösen tompítja 
magában a szülei iránt érzett tisz-
teletet, csak azért, hogy intelmeiken 
könnyebb szerrel tu'tenesse magát. 
Sokan Krisztust akarják kitessékelni 
a közéletből akkor, amikor politikai 
katolicizmust emlegetnek és szidnak, 
csak azt nem merik maguknak be-
vallani. Sokan elakarják választani 
az egyház és az állam munkakörét, 
helyesen, de nem mindig szerencsé-
sen: az egyháznak ugyanis szakmája 
az erkölcs, s ezt hirdetnie kell a 
közélet számára is. A vallásnak az 
a dolga, hogy lelkiismeretként mű-
ködjön a világban, és ma sokan szí-
vesen kioltanák azt a lelkiismeretet 
felelőtlenebb és szabadosabb akciók 
felszabadítására. Aki azt mondja, hogy 
nem bántja z vallást, csak a kolosto-
rokat szünteti ineíí, az durván hazu-
dik; éppen úgy okoskodik, mint aki 
nem akar engem bántani, csupán az 
orromat vágja le, csupán a fülembe 
önt ólmot. Az egvháznak ugyanis 
szervei vannak, s az ő dolga, célja 
és a hozzá vezető eszközök fölött 
határozni. Csakhogy sok keresztény 
nek nem lehet olvan bután hazudni, 
hogy el ne higgyje, minden farkast 
kész befogadni, ha bárányirhát ölt. 
Sokan sandán néznek az egyházra, 
mert azt 'érzik ki a törekvéseiből, 
ami Keresztelő szent Jánosé volt 
Heródessel, szent Ambrusé a római 
császárral szemben. Az előadó szem-
beszállt azzal a lassan közhiedelemmé 
feltornász.kodó tévtannal, hogy az 
állam a legfőbb jogforrás; e/pilatusi 
mentalitás: ő vélte, hogy korlátlan 
a hatalma az ártatlan elitélésére is, 
és hogy hatalmának gyakorlásában 
nem kötik normák A keresztény 
világképben sehogysem fér el az a 

gondolkodás, amely az államot 
emancipálni akarja az Istentől és a 
természeti törvény fölé helyezné. 

Foglalkozott azzal a kérdéssel 
is, helyes dolog-e, ha a papok poli-
tizálnak. Erre teljesen az Actio Catho-
lica legújabb kiadványának szellemé-
ben felelt. Papoknak pártpolitikával 
való foglalkozása volt már hasznos, 
volt már káros, általában ritkán szük-
séges, „Pártpolitikával" a pap csak 
akkor foglalkozzék, ha erre éppen a 
keresztény érdek szinte kötelezi, s 
amikor ez a politizálás nem sodorja 
veszélybe a pap első feladatát, a 
lelki élet gondozását. Sokan azonban 
azért szónokolnak a papok állítólagos 
politizálása ellen, mert a pappal 
együtt a kereszténységet magát is ki 
szeretnék rekeszteni a nemzeti élet 
irányításából." 

Végül bejelentette az előadó, 
hogy Gyertyaszentelő ünnepén este 
fél hatkor a bencés díszteremben a 
népszövetség tart nagygyűlést, olyan 
kitűnő szónokokkal, aminők: Lendvai 
István a költő és a jeles közíró, vitéz 
Makray Lajos országgyűlési képvi-
selő. Csak arra kérte a hölgyeket, 
hogy buzgóságukkal teljesen ki ne 
szorítsák majd a teremből a férfiakat. 

S a 1 y Á r n u I f dr. bencés igaz-
gató többek között a következőket 
mondotta előadásában : 

— A magyar nép 900 év távlatá-
ból ihletett lélekkel néz fajár.ak, né-
pének Igéjére : Szent Istvánra. Külö-
nös és sokszor érthetetlen alakja 
mindig ütközőpont volt ellentétes fel-
fogások pergőtüzében. 

— Mik azok az értéksk, amelyek a 
mostanában annyiszor hangoztatott 
szentistváni eszmék tartalmát adják? 

Az Evangélium megtelepítése 
Magyarországon. Világnézés és egyéni 
életszentség, kollektív lelki és társa-
dalmi munka, egyházi munka és hier-
archia beépítése a magyar lélekbe. 

A középkori kultúra átplántá-
lása magyar talajba. Ami Nyugatot 
már naggyá tette, az ókor szellemi 
és anyagi műveltségének fenntartója 
és átszürője átadta a szellemi kin-
cseket a magyarságnak is. 

Végül a magyar államiság szent 
képlete az apostoli királyság. A ko-
rona szent hatalma tartja össze a 
szétfutó erőket és ennek varázsa és 
energiája nagy időkben nem fogyat-
kozik, hanem erősödik. 

A három eszme egyesül valóság-
ban Szent István elgondolásában : 
Európában kereszténynek és magyar-
nak lenni. 

A Kőszegen nagy népszerűség-
nek örvendő és elismert előadók mély 
aktualitású előadásai mindvégig nagy 
érdeklődést és hatást váltottak ki a 
hallgatóság körében. 

A Evang. I f j . Egyesület feb-

ruár 3-án este 9 órai kezdettel tartja 

meg rendes évi közgyűlését, melyre 

tagjait ezúton is tisztelettel meghívja. 
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Dr Schneller István f 
Schnellcr István, a magyar tu-

domúi.jos élet egyik l e g k i m a g a s l ó b b 

alakja, a kolozsvári egyetem egxkori 
.magyar rektora, 92 éves korában 
Budapesten meghalt, 

Schneller István 1847-ben szü-
letett Kőszegen, régi evangélikus papi 
családból, Sopronban végezte közép-
iskolai tanulmanyait, majd a soproni 
evangélikus teológiai akadémián és 
németországi egyetemeken folytatott 
tanulmányokat. Még mint teológus, 
27 éves korába/., tanára lett az eper-
jesi evangelikus főiskolának, itteni 
vallástörténeti és összehasonlító vallás-
tudományi előadásai megalapozták 
később a teológia akadémiák tudo-
mányos oktatását. Pár év múlva a 
pozsonyi evangélikus teológiai aka-
démia tanára, majd igazgatója lett. 
1894 óta volt tanára a kolozsvári 
tudományegyetem neveléstudományi 
tanszékének, ahol közel 30 évig mű-
ködött. Itteni munkájának gyümölcse 
a háromkötetes „Pedagógiai dolgo-
zatok" az ujabb magyar nevelésiig) i 
irodalom legönállóbb alkotása, to-
váLbá az „Egyéniség és személyiség" 
című munkája. 

1918 19-ben rektorrá álasztották 
az egyet-men. Az októberi össze-
omlás idején a magyar kulturának 
ezt a nagy és nemes várát a sze-
mélyes helytállás minden erejével igye-
kezett megtartani. Amikor végül is 
engedve az erőszaknak, távozott 
helyéről, ezt mondta a behato'ó ro-
mánoknak : „Az egyetemet átad-
hatom, de a tudományt nem . . 

Kiutasítás után személyesen biz-
tosította Budapesten az egyetem mű-
ködésének folytonosságát Hatalmas 
szervező tevékenységével a leg-
nagyobb részt vette ki abban, hogy 
a kiüldözött egyetem Szegeden uj 
eletre kelhessen. Önfeláldozóan gon-
doskodott arról is, hogy a menekült 
ifjúság megfelelően elhelyezkedhessék. 
1924-ig, nyugalomba vonulásáig mű-
ködött Szegeden. Azóta teljes vissza-
vonultságban élt budai lakásán. Két 
évvel ezelőtt szerepelt neve utoljára 
nyilvánosság előtt. Kilencvenedik 
születésnapja, egyben hatvanadik 
házassági évfordulója alkalmából a 
Pedagógiai Társaság ünnepi ülésén 
K o r n i s Gyula köszöntötte a nagy 
magyar pedagógust. 

Schneller István a magyar pe-
dagógiai tudomány nesztora, leg-
nagyobb elő aiakja volt. Tudás es 
jellem, tehetség es egyéniség esz-
ményi módon egyesült benne. Sze-
mélyiség és szeretet, ebben a két 
fogalomban tükröződött filozófiája 
és pedagógiája, amely az „okta-
tással" szembehelyezte a nevelést. 
Szinte új irányt jelentett működése 
a magyar neveléstudomány müve-
lésében. Sohase a tanítási módszert 
tartotta fontosnak hanem a személyi 
séget, aki a módszert alkalmazza. 
A nevelés céljául és elvéül Jézus 
Krisztus követését és a . jobb én" 
felismerését és kifejlesztését jelölte 
meg. Nevelési elméletét Kolozs-
váron egy teljesen újrendszerű gya-
korló középiskola megalapításával 
valósította meg. 

Rendithetetlen hazafiúi érzése, 
mély vallásossága s a tudós és pro-
fesszor hivatásáról állott felfogása a 
kötelességteljesltésen alapuló sza-
badság gondolatában nyert végső 
értelmet Lényének a tudományos 
meggyőződés hajlithatatlan követése 
adta meg a méltóságot, az igazság 
szüntelen keresése a lélek tisztaságát, 
Istenbe vetett hite az alázatossagát, 
családi élete a boldogságot. Egész 
világa pedig a Krisztusi Szeretet 
elvén en nyert végső beteljesülést. 

Az elhunyt nagy magyar tudóst 
özvegyén sz. B o ó r Melanien kívül 

gyermekei: S c h n e l l e r István gaz-
dasági felügyelő, dr S c h n e l l e r 
Vilmos kultuszminisztériumi c. taná-
csos, S c h n e l l e r Melanie, dr Ko-
vácsy Ferenc tvsz. tanácselnök fele-
sége, dr S c h n e l l e r Károly mis-
kolci evangélikus jogakadémiai tanár 
dí S c h n e l l e r Edith székesfővárosi 
könyvtárnok valamint egyetlen élő 
testvére, dr S c h n e l l e r Aurél 
ügyvéd gyászolják. Schneller Istvánt 
penteken délután 3 órakor temették 
a Farkasréti temetőben. A gyász-
szertartást dr K a f f a y Sándor evan-
gélikus püspök végezte. 

* 

Dr Schneller István halálával 
kapcsolatban kaptuk a következő 
sorokat: 

A „Kőszeg és Vidéke" mostani 
számában bizonyára kellően mél-
tatni fogja a kolozsvári m. kir. tu-
dományegyetem utolsó rektorának 
f. é. január hó 24-én Budapesten 
92 éves korában elhunyt jeles földink 
áldásos munkálkodását. A boldogult 
itt végzett s gimnáziumi tanulmá-
nyairól irva,*) a csodálat, tisztelet 
és szeretetteljes hála szavaival em-
lékezik meg a mult században itt 
működött hírneves tanáráról, Beyer 
Jánosról (1820—1905), ki mind a 
négy osztálynak (az énektől, a szép-
írástól és természetrajztól eltekintve) 
egy tanteremben egyes egyedül ta-
nította az összes tantárgyakat reggel 
7—11 és délután 1 — 5 óráig fel-
váltva, élénken foglalkoztatva az 
egyes osztályokat. Schneller meg-
állapítja erről az iskola specialitástól, 
hogy abban „tanultunk annyit hogy 
Sopronba jutva, Beyer bizonyítványait 
minden felvételi vizsga nélkül hono-
rálta a Lyceum és hogy én is mint 
V. osztályos nem egyszer készítet-
tem VIII. osztályosok számára latin 
dolgozatokat, még érettségi német 
és latin dolgozatokat is. Beyerünk 
nem klasszifikált sohasem, hisz mind-
egyik fiút ismerte és tudta, hogy kit 
illet a dicsőség. Bámulatos egy 
ember! O , az oly gyönge szerve-
zetű, sovány, bizonytalan lépésű 
rövidlátó alak nem fáradt ki soha. 
Néha még reggeli 7 óra előtt is, 
midőn mi görögösök (a 111. osztály-
ban kezdtük meg a görögöt) belép 
tünk szobájába, egy-egy buzgó zsidó 
jött ki onnan, akit Beyerünk a héber 
nyelv tudományos ismeretébe reggel 
6—7-ig bevezetett; de 11 óra után 
sem pihent, különösen a francia és 
angol nyelvből adott órákat a város 
előkelőbb családaiban. Heti 50 órai 
tanítás mellett, bár tanári diplomája 
nem volt, óriásit tanulmányoz évi 
600 forintnyi fizetessel. Éreztük már 
akkor is, ma pedig tudjuk, hogy ez 
erőforrása vallásában volt, Istenben 
gyökerezett". 

„A jeles férfiak megérdemlik, 
hogy emlékezetük koronként meg-
újittassék." 

A fentieket idézve, megtehetjük. 

U. K. 
' ) .Thcolofíiai Szaklap" IJK).1). évi 

150 munkásház ápítesehez 
keinek seqeiyt Kőszegen 

a különböző helyeken dolgozó mun-

kások. Ilyen irányú kéréssel fordultak 

Vasármegye Főispánjához, kérve az 

ő támogatását illetékes helyeken, 

hogy kérésük megvalósuljon. 

A kőszegi és hazafias munkásság 

szeretne síiát házában lakni, szeret-

nék, hogy Kőszeghez mélyebb köte-

lékek is .'űzzék, szeretnék saját 

házukba IehcUani fejüket. 

Azt kéri; a kőszegi munkások, 

hogy az Eszt:rházy Pál hitbizomány 

azon földjeit, amelyik a Cfpregi-út 

és a városi téglagyár között a vasúton 

túl fekszik, sajátítsák ki és munkás-

házak építésére parcellázzák. Herceg 

Eszterházy ezen földeket nem műveli, 

bérbeadja, igy a kisajátítási eljárás 

során igénybe vehető Kérik azt, 

hogy a városi téglagyár önköltségi 

áron bocsásson rendelkezésükre téglát 

és az állam valamilyen alapból adjon 

kölcsönt a munkásságnak, hogy a 

házakat felépíteni tudják. Törleszteni 

25—35 év alatt törlesztenék. Van 

az OTI-nak hallatlan nagy tartalékja 

az öregségi biztosítási alapnál, 

kétségkívül igen szociálisan lehetne 

felhasználni ezen összegeket. 

A magyar királyi kormánynak 

feltétlenül meg kell találni a módját 

annak, hogy a kőszegi munkásházak 

megépüljenek, mert ennek fontos 

nemzetvédelmi jelentősége van. 

Ha a kormány kézbe veszi ezen 

kérd; st, úgy Kőszegen nem fog 

munkanélküli lenni, mert most a 

kőszegi építőipari munkásság azt 

tervezi, hogy kivándorol Kőszegről, 

mert nincsen munka számára. Fel-

tétlenül segíteni kell és teljesíteni a 

kőszegi munkásság kérését, mert 

Kőszegen az elmúlt évben egyetlen 

egy ház épült, az azelőtti évben 

ugyancsak egy. 

Így természetesen eltűnne Kőszeg 
szennyfoltja, a barakk, ami sokáig 
úgysem tartható fenn. Remélik a 
kőszegi munkások, hogy kérésüket 
soronkivül tárgyalás alá veszik és 
teljesitik azt. 

Szép őeáüítású 

estélyi feivéteieü 

propaganda áron 

S z é l e s f e n vk épészmester 

műtermében, király-út 27 szám 

Mi is ezúton felhívjuk az illeté-

kesek figyelmét Kőszeg nehéz hely-

zetére és megértést, jóindulatot 

kérünk a munkásság kérésének tel-

jesítése körül. 

Lövészvacsora 
Kőszeg szabad királyi város 

közönsége, illetve a város közgyűlése 

még mult év november 24-én hatá-

rozatot hozott, mely kimondotta, 

„tiszteletadással emlékszik meg arról 

a 296 kőszegi polgárról, akik önként 

ajánlották fel személyes szolgálatukat 

és életüket a hazának és hazafias 

áldozatukat örök például a város 

krónikáiban megörökítik". Kőszeg 

szabad királyi város polgármestere, 

vitéz Nagy Miklós dr e közgyűlési 

határozatot szombaton este közölte 

a volt kőszegi lövészzászlóalj tag-

jaival. Kőszeg városa vacsorára látta 

vendégül a teljes zászlóaljat. Meg-

jelent a vacsorán dr Nagy Miklós 

polgármesteren kivüla katonai állomás-

parancsnokság képviseletében Marczy 

őrnagy, dr Vastagh rendőrkapitány, 

dr.^Stúr Lajos tb. főügyész, Székely 

László városplébános, Arató tan-

ügyi főtanácsos. Saly Arnulf bencés-

gimn. igazgató dr. Riedl Zoltán jb. 

elnök, Weiss Vilmos ev. lelkész, 

Jambrits Lajos ny. polgármester és 

a város legelőkelőbb közönsége. 

Vitéz Nagy Miklós dr polgár-

mester gyönyörűen felépített beszéd-

ben a Főméltóságú Kormányzó úrra 

emelte poharát, akit a lövészek, mint 

legfelsőbb Hadurukat felállva hosz-

szasan éltettek ; majd pedig a lö-

vészeket köszöntötte, akik közül 

sokan 6- 8 gyermek visszahagyásá-

val önként mentek el a lövészzászló-

aljjal, hogy ha kell, életük árán is 

visszaszerezzék a Felvidéket Bizony-

ságot tettek a kőszegi lövészek arról, 

hogy bárhogyan is menjen a sorsuk 

a magyar haza védelmének Kőszeg 

ős idők óta példát mutatott. Elis-

merte a polgármester, hogy a kőszegi 

lövészek visszaadták Kőszeg polgár-

ságának az önbizalmát, példát mutat-

tak az igaz hazafias magatartásban, 

akik magyar hazájukért életüket 

minden pillanatban feláldozni készek. 

Felolvasott egy levelet egyik pa-

rancsnoktól, aki a kőszegi lövész 

zászlóalj kiváló értékét méltatta, aki 

a kőszegiek mintaszerű fegyelmét 

nagyszerű harckészségét soha elfe-

lejteni nem fogja és lélekben örökre 

összefort az illető magasrangú pa-

rancsnok a lelkes kiválóan képzett 

kőszegi lövészekkel. Kőszeg polgár-

mestere kijelentette, hogy nagyon 

büszke arra a levélre, amit egy 

olyan tiszt ír, kivel talán többé soha 

nem találkoznak a kőszegi lövészek, 

igy a parancsnokuk pártatlan dicsé-

retét az elnöki irattárba helyezi el, 

hogy legyen örök emlék arra, milye-

nek voltak 1938. évben Kőszeg ka-

tonái. Egyben közölte dr Nagy Miklós 

polgármester, hogy minden lövész 
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Kőszeg város határozata értelmeben 

egy dicsérő okiratot kap emlékül a 

péídás és önfeláldozó magatartásuk 

elismeréseként. Ezt az okiratot meg-

kapják a volt parancsnokok is, akik 

a kőszegi lövészzaszlóaljjal kapcso-

latban voltak. A dicsérő okiratok 

technikai akadályok miatt nem ké-

szültek el, de a közeljövőben min-

denki részére hivatalosan kézbe-

sitteti ki. 

A kőszegi század parancsnoka 

a lövészek egyhangú helyeslése köz-

ben kijelentette, hogy csak a haza-

fias kötelességüket teljesítették, s ha 

a haza újból szólítja, szívesen indulnak 

újból. 

Jambrits Lajos ny. polgármester 

meleg szavak kiséretében méltatta 

azt a példaadó magatartást és azt 

a jó hírnevet amit a kőszegi lövészek 

városuknak hoztak 

A lövészek megkérték még dr 

Stúr Lajos tb. vm. főügyészt, mond-

jon pár szót a helyi magyar nemzeti 

szoc. párt részéről. Dr Stúr Lajos 

frappáns beszédben méltatta a jobb-

oldali nemzeti szoc. felfogását a 

lövészekkel kapcsolatban. 

Utána tánc következett, a vá-

rosi zenekar Kováts Ferenc karnagy 

vezetésével szebbnél szebb magyar 

nótákat adott elő. 

A lövészbált Mártfy József ké-

szítette elő, aki a kőszegi zászlóalj 

egyik tagja volt, akit a zászlóalj 

lövészei a felvidéken s Kőszegen is 

igen megbecsültek. 

HÍREK 
Farsangi báli-naptár: 

Február 1.: Stefánia-bál. 

Február 4.: Álarcos-bál. 

Február II.: Concordia-bál. 

Korács Sándor képviselő több 

napos ittartózkodás után váratlanul 

megbetegedett, kénytelen volt meg-

szakítani ittartózkodását és visza-

utazni a fővárosba 

Halálozás. Folyó hó 26-án, 

Budapesten váratlanul elhunyt 25 

éves korában Máthé Gábriella III. 

éves zöldkeresztes védőnő-növendék, 

Lauringer Elek helybeli vaskereske-

dőnek menyasszonya. 

Kinevezés. A városi képviselő-

testület Kappel Samu volt városi 

altiszt helyébe Pétervári iPeterszell) 

József igazolványos altisztet nevezte 

ki. 

F i g y e l e m ! Február 8 és 9-én 
bemutatásra kerül a helybeli mozi-

ban a szépség és küzdés harmóniá-

jának filmje A berlini Olimpiása 

I résae. Egyetlen néző szeme sem 

látta az olimpiai mérkőzéseket olyan 

közelről, olyan jól, olyan szépen, 

olyan tökéletesen, és drámai feszült-

ségben, mint ahogy a fényképező-

gép felvételei ebben a filmben be-

mutatják. 

Farsangi bálok. A Stefánia-

bálra a lázas előkészületek már a 

befejezéshez jutottak. A lelkes ren-

dezőgárda mindent elkövet a bál 

sikerének az érdekében, annak remé-

nyében, hogy aki ott lesz, igazán 

jól fogja érezni magát. A nivós és 

változatos műsor kiemelkedő esemé-

nye lesz a bálnak. Kitűnő szórako-

zásról a rendezőgárda gondoskodik. 

Meghívók a Hitelszövetkezetben a 

főrendezőnél igényelhetők. — A 

szerdai Stefánia-bált szombaton a 

tűzoltók álarcos bálja követi, úgy 

hogy a bálozok az előző bál mámo-

ros hangulatát elvihetik az álarcos 

bálra is — jelmezben. Meghívók a 

Tűzoltó-laktanyában igényelhetők. — 

A harmadik bálra, a Concordia báljára 

az előkészületek most folynak s a 

meghívókat a hét folyamán hordják 

széjjel. 

.V 

Dr. Székely László előadása. 

Jogrend és vallás" cimen tartott elő-

adást Az. Isten-országnak is ugyanaz 

a jelszava, mint a megcsonkított, meg-

rabolt Magyarországnak: ..Mindent 

vissza !" Hiszen Isten országával 

ugyanúgy bántak el : elrabolták a 

territóriumait, kivonták Isten uralma 

alól az erkölcsi rendet, a jogrendet, 

a l özéletet s őt magát a szív egy 

csücskébe szorították vissza. A jogi 

pozitivizmus ennek az emancipációs 

folyamatnak egy mozzanata. Pedig 

nem lehet tagadni azt, hogy minden 

emberi jog előtt van a természeti jog, 

amelynek Isten a szerzője. Az élethez 

való jogunkat nem az államtól kap-

tuk, hanem azelőtt megvan. A nem-

zetközi jog államok fölött van s nem 

lehet az állam szüleménye. Aki azt 

vallja, hogy az állami akarat minden 

jognak forrása, abszurdumokhoz ér-

kezik : akkor minden jogossá válnék, 

amit törvényerőre emelnek; akkor 

jogos volt a rabszolgatartás, aggok 

és gyermekek elpusztítása, mert az 

állam megengedte ; akkor az állam 

köteléken kívül állóknak nem lenné-

nek jogaik s Robinson szigetén minden 

szabad volna ; akkor az alattvalóknak 

nem lennének jogaik az állammal 

szemben s teljesen ki volnának szol-

gáltatva az önkénynek ; akkor a jog 

nem is jog lenne, hanem csak fő-

erőszak, és igy az egész emberiség 

az állatok sorába sodródnék. A 

keresztény etika elgondolása isteni 

alapzatot ad az állam intézkedései-

nek is, mégis megmenti a személy I nap délután zsúfolásig megtelt a ben-

méltóságát, mert szerinte a jog úgy cés gimnázium díszterme. Még az 

nő ki embervoltunkból, mint a fog állóhely is tömve volt érdeklődőkkel, 

a foghusból, mint a rügy az ágból. A közönségnek már hetekkel előbb 

A jogi pozitivizmus viszont letörli | megnyilvánult nagy érdeklődése nem 

Hatvanszoros ellenőrzés biztositja 

a Tungsram Kryptonlámpa tökéletes fényét. ' 

Kitűnően sikerült a Katolikus 

Legényegylet színdarabja. Vasár-

homlokunkról az emberméltóságot s 

alkalmas arra, hogy az államot em-

berevő szörnyeteggé tegye. Igaza 

sincsen, mert ellenemond az egész 

emberiségnek, a józanésznek. Aki 

kényes arra, hogy lelkivilága har-

monikus legyen s ne olyan bútor-

raktár, amelybe egymás mellé van-

nak dobálva vallás, világnézet, szak-

tudás, politika, az kérlelhetetlenül 

kisöpri világnézetéből materialista és 

pozitivista professzorok hagyatékát, ket szereztek a közönségnek, hanem 

és az egész jogrendet az erkölcsi | több megható jelenetben sokak sze 

rendbe sorozza be és Istenhez ve 

vissza. 

A Concordia működő tagjai ma 

vasárnap d u. 5-kor az Ipartestület 

volt hiába. Az egyesület műkedvelő 

gárdája fényesen kitett magáért. Kü-

lönösen nagy népszerűségnek örven-

dett ifj. Scheck József, aki a tót 

szerepét játszotta tökéletes alakítás-

ban. ook sikere volt a főszereplőknek, 

Scheck Antalnak és Németh Ilonká-

nak is. Főként szép táncukkal nyer-

ték meg a közönség tetszését. A 

többi szereplő is derekasan meg-

állotta helyét Nemcsak vidám perce-

próbahelyiségében gyülekezzenek. 

Vidám cserkészünnepélyt ren-

méből a könnyeket is kicsalták. — 

Külön meg kell emlékezni a tanító-

képző ifjúságának cigányzenekaráról 

is. O k kísérték az énekszámokat, va-

lamint szünetekben a közönség szó-

rakoztatásáról gondoskodtak. Egyál-

talán mindenki megelégedéssel álla-
dez az 53. sz. Jurisich csapat a bencés pjthatta meg, hogy mekkora önzet 

gimnázium dísztermében a jövő szom- |enséggel és odaadással sietett ez az 

baton, február 4-én. A fogadalom- | ifjúság a Legényegylet támogatására. 

Az egyesület tagjai hálás köszönettel 

gondolnak dr. Tóth Antal igazgatóra, 

aki szíves engedélyével lehetővé tette, 

hogy tanítójelöltek és iparos ifjak 

ilyen szép demokratikus szellemben 

összedolgozzanak. A színdarab sike-

res rendezéséért az egyesület világi 

tétellel és újonc-avatással egybe-

kapcsolt műsoros délután p o n t o s a n 

5 órakor kezdődik és kb. 11 a óráig 

tart. Jegyek a cserkészeknél és az 

adás előtt a pénztárnál vásárol-

hatók személyenként 50 fillérért. A 

helyeket az érkezés sorrendjében 
lehet elfoglalni. — Az ünnepély be- elnökét, Rozonits Sándor tanítót illeti 

vételét a csapat a jövő nyári nagy- a dicséret. Buzgó fáradozását az elért j 

tábor költségeinek a pótlására for- eredmény igazolja, 

dítja. A kedves szülőket, a gimnázium 

barátait, a cserkészet pártfogóit és 

az érdeklődőket tisztelettel meghívja 

és szeretettel várja a parancsnokság. 

Fabinyi Lilit Kőszegen 

Gyönyörű estélyi és bál i 
c i p ő k , arany, ezüst, antilop, lakk stb. 

érkeztek eredeti párizsi és budapesti 

belvárosi modellekben fíenedekffy 

Ferenc cipőkülönlegességek üzleté 
Magyar Nemzeti Szocialista Hunga- b p n K ö s z p ? f ö t é r ö s z á m alatt. Be-

rista Mozgalom kőszegi noi szerve- s z e r z e j } e ,~ t t 8 z i v e s k e d jék megtekin-

zete vasárnap 5 orai teán latja ven- ten- kirakataimat. Hozott ruhaanyag-

dégül. Közel 300-an jelentettek be b ó , b á r m e | y i k báli cipőt olcsó elké-

részvételüket a Kőszegi tean. A tea- s 2 Í t e t t : ü l c 

nak nincsen politikai jellege, keszéd l n f l u e n M V e s a é / y . Ilyenkor 

nem n a n g m e., c . « — u , * . ^ 
az éberségen és a gyors 

célja ennek a teanak. cselekvésen múlik, tehát már az első 
A szombathelyt lövessek va- , ü n e t e k n é | v e g y ü n k be Aspirin-tab-

csorája február 11-én lesz, amelyre j e t t á k a t < Aspirin-tabletták a „Bayer" 
a kőszegi lövészeket és hozzatarto- k e r e s z t t e l régen bevált szer ínfluen-
zóikat szeretettel meghívjak. Vacsora- z á n á j 

ry ára 1.20 P. Jelentkezni lehet ' , , 
Deák Ferenc-utca 2. szám I. emelet U j s « g k I h o r d o f i u jelentkezzek 
2 a j t £

 1 azonnal lapunk kiadohivatalaban. 

Frontharcos bajtársi értekezlet 

lesz február 8-án este fél 9 órakor 

a Bálházban. Pontos megjelenést kér 

a Vezetőség. 

Az Illatúiról hazatért honvéd-

lövészeket pénzbeli ajándékban ré-

szesítette a Magyar Nemzeti Szoci-

alista Hungarista Mozgalom kőszegi 

szervezete. A pénzsegélyeket Róth 

József magyar testvér a kőszegi 

nemz. szoc. munkás csoport vezetője 

osztotta szét a Hungáristákból ki-

került lövészek között, összesen 16-an 

kapták kezeikhez a felajánlott ösz-

szegeket. 

Köszönet. Az Haváról hazatért 

foglyok hálás köszönetüket fejezik 

ki Kőszeg Város adakozó közön-

ségének. 

A „Kőszegi ált. Temetkezési 

Segélyegyesület* elhalt 3 tag után 

a 224., 225. és 226 sz. szelvényekre 

esedékes segélydijak beszedésére, 

1939 február hó 5-én délután fél 2 

órakor pénztári órát tart. Uj tagok 

fél 4 óra után jelentkezhetnek fel-

vételre. 

Figyelem I Február hó 8 és 
9-én bemutatásra kerül a helybeli 

moziban a szépség és küzdés har-

móniájának filmje A berlini Olim-

piász I része. Egyetlen néző szeme 

sem látta az olimpiai mérkőzéseket 

olyan közelről, olyan jól, olyan 

szépen, olyan tökéletesen és drámai 

feszültségben, mint ahogy a fény-

képezőgép felvételei ebben a film-

ben bemutatják. 

Borroéré§. Jó fehér bort 

mér Maitz Mátyás Vásártér I sz. 

alatt (régi Marhavásártér). Hétfőtől 

kezdve. 

Borméré§. Jó vörös bort 

mér 29-től kezdve 70 fillérért Koczor 

Samu Sáncárok utca JO. szám 

alatt. 

Értesités 

A n. é. közönség és mélyen tisz-

telt vevőimnek szíves tudomására 

hozom, hogy február I-ével a Vár-

körön lévő mészáros és hentes-

üzletemet bezárom. 

Eddigi támogatásukért ezúton is 

hálás köszönetemet fejezem ki. 

Tisztelettel 

Seyboid Gusztáv 
mészárosmester 

Kőszeg. 
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Kőszeg és Vidéke 
1939 január 29 

Olcsó téli maradék cipővásár! 
több száz pár szezonból visszamaradt egyes párok elárusítása már csak február l-ig 

BEDEQEKFFY FEREDC cipőüzletében Kőszeg, Főtér (Udrkör 8.) 
Nöi vegyes félcipők 5 - 8 0 P-től, Gyermek vegyes íelcipök 4 - 8 0 P-töl, Ferii vegyes cipők 9 8 0 P-től 
Núi vegyes hócipők 3 - 8 0 p-től, Gyermek vegyes hócipők 3 - 8 0 P-től, Vegyes sárcipök (Galosnik) 1 - 8 0 P-tól 

Siessen bevásáro ln i am ig a készlet ki nem fogy ! Tessék meg tek in ten i k i r a k a t a i n k a t I 

• A 

Ipartestületi közlemények. 

A m kir. Külkereskedelmi hivatal, 

a behozatali engedély számánák, a 

Devizaigényléseken miként való fel-

tüntetése tárgyában körlevelet bo-

csátott ki, mely körülményre fel-

hívjuk testületünk érdekelt tagjainak 

figyelmét azzal, hogy a körlevél az 

érdeklődőknek az ipartestületben ren-

delkezésre áll s ott betekinthető. 

Ipartestületi elnökség. 

A Sainhdoi Magazin űj szá-

mában Fedák Sári a hét nagv szin-

házi eseményéről, Hunyadi Sándor 

új darabjának vigszinházi bemutató-

járól számol be. Méltó helyet kapott a 

lapban Kiss Ferenc első idei fellépé-

sének, a Mizantróp felújításának a 

méltatása is. Tápai Szabó László 

vezércikke. Ignácz Rózsa szines Ma-

gazinja és Egyed Zoltán Szerelmi 

Badeeker-je teszik változatossá a 

csütörtökön megjelenő új számoí 

Igen gazdag div*J-, Spóri-, társasági 

rgvgí ÍOglaija össze azokat az ese-

ményeket, amelyek ezen a héten a 

legnagyobb érdeklődést keltik. Mel-

léklet a Színházi Magazin változatos, 

szines gyermeklapja. Kottamelléklet: 

„Drágám, néha téved az ember." 

Kapható Róth Jenő könykereskedé-

sében Kőszegen. 

3441- 1938 tk sz. 

Árveresi hirdetmeny es feltetelek. 
Papp Gáspár budapesti iDohány-u. 

4ó. lakos vegrehajtatónak Mihalicza Antal 
és Mihalicza Antalné szul Schlapschi 
Mária végrehajtást szenvedik ellen indí-
tott végrehajtási ügyében az IS81 LX tc 
144 146 es 147 §§ . értelmében elrendeli 
a végrehajtási árverést 30 P tőkekoveteles 
ennek 1938 évi február hó 24-t«l járó 
bn o kamata 6 P, eddig megá'lapitott per 
es végrehajtási s az árveresi kérvényért 
ezúttal megállapított l l P 20 f. költség 
behajtása vegett a kőszegi járásbíróság 
területén levó B'ozsok közsegben fekvő 
s a bozsoki 7ó" sz. tkvi betétbvp A I 1 
2. sorszám alitt felvett 1434. es 1436 
hrsz végrehajtást szenvedők nevén álló 
Hegyvámbirtokra 204 P kikiáltási árban 

A telekkönyvi hatóság az árverésnek 
Bozsok községházánál megtartására 1939 
évi február hó 25. napjának d e. 10 óráját 
tűzi ki. 

Az árverés alá esó irgatlanoxat a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet. 

Az ingatlanok az árverés napján el 
nem vált terményeikkel es egyeb alkotó-
részeikkel, valamint az e napon a tartóz ki 
kapcsolatokkal még ki nem vált minden 
olyan tartozékokkal tárgyai az árverésnek, 
m elv re a jelzálog jog IH27:35 tc 23. íj-a 
értelmében kiterjed. Az esetleg berbeadott 
ingatlanok utáni ber illetve haszonbér az 
árverés napját követő első új fizetési 
időszak kezdőnapjától illeti az árverési 
vevót (240 0 1929 |. M sz. rendelet 6 
10. 14. § a). Az ingatlanbiztosításból eredó 
követelés, amennyiben a káreset már be-
következet , az árverési vevőre nem száll 
át (24000 1929 I M sz. r. 14. §i 

A árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ar 10 .-át kész-
pénzben vagy az árfolyammal szamíiott 
óvadekkepes értékpapírokban a kikül-
döttnél letenni. 

Kőszeg, I93« okt iber 'M 

Dr. R IEOL ZOLTÁN s. k. kir jb. elnök 

A kiadmány hiteleül 

OBERLKITXF.RNÉ s k. kiadó. 

Brennbergi kockaszen 
megérkezett és kapható 

a Hangyában I 

A kőszegi kir járásbíróság, mint telek -
könyvi hatóság 4228-1938 tk. sz 

Árveresi h i rde tmany-k ivonat . 
Kőszegi Takarékpénztár végrehajta-

tónak Schrtiner J inos es neje végrehajtást 
szenvedők ellen indított végrehajtási ügye-
ben a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az 
újabb árverést 4000 P tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett Kőszeg város-
ban fekvő, s a kőszegi 1267 sz. betétben 
A 1 sor és 1 SH I hrsz. alatt felvett 
Ferenc József Kíraly-ut 10* sz. lakóházra 
és udvarra 3N;0 P kikiáltási árban el-
rendelte 

Az árverést 1919. évi február hó 17 
napján déli 12 órakor Kőszegen a telek-
könyvi hatóság helyiségében (Chernel-u 
12 sz. I. 8 ) fogják megtartani. 

Az árverésre kerüld ingatlan a ki-
kiáltási árnál alacsonyabb áron nem ad-
ható el 

Bánatpénz a kikiált isi ár 10"/,,-a, me-
lyet a magasabb ígéret ugyanannyi u o-ára 
kell kiegesziteni. 

Kőszeg, 1938. december 23. 

Dr. RIE L ZOLTÁN ? lí. kir. jb. elnök 

*Á kiadmány hiteleül: 

OBERLEITNERNÉ s. k. kiadó 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telek-
könyvi hatóság. 3314 1938. tk sz 

Árveresi hirdetmeny-kivonat, 
Kőszegi Takarékpénztár végrehajta-

tóiiak Héra József es Hera Utvaurie vég-
reha|tást szenvedők ellen indított végre-
hajtási ügveóeti a telekkönyvi hatóság a 
végrehajtási árverest 24<»<> P tőkekövetelés 
t s járulekai behajtasa vegett a Kíszeg 
városban fekvő, s a kőszegi 484 sz. he-
teiben A I 1.2 sor 1187 1188 hrsz. alatt 
felvett Sáncárok-u 6 sz. lakóhaz, udvar 
és kerthói álló Szabadbirtokra 40M P 
kikiáltási árban elrendelte 

Az árverést 1939 évi február hó 13. 
napján d. e. 9 órákor Kőszegen a telek-
könyvi hatóság helyisegeben ^hernel-u 
12 sz. I 3.) fogjak megtartani. 

Az árverésre kerülő ingatlanok a ki-
kiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem 
adhatók el. 

Az árverés alá kerulS ingatlant, ha 
az árverés megtartását a végrehajtatok 
közül Hera János csatlakoztatott keri 
l0.<.»60 P, ha özv. Kajcsos üvörnvné csat-
lakoztatott keri <>.120 P vételárnál ala-
csonyabb áron el jdni nem lehet. (5<5I0 
1931 M. E sz r. 21. §.) 

Bánatpénz a kikiáltási ár IC 0-a,ame-
et a magasabb igeret ugyanannyip ,,-ára 

• ell kiegészíteni 

Kőszeg, 19H8. október 6. 

Dr RIFDL ZOLTÁN s. k kir jb elnök. 

A k admány hiteléül: 

OBKRLEI1 NERNÉ s. k. kiadó. 

F L E K T R O B I O S K Q P 

« Ö S Z E Q I • 

Műsor: Vasarnap jan. hó 29-en: 

Bemutatasra kerül Benjámin Qigli es 
Maria Celeotari hírneves énekesek 

együttes attrakciós tilmje 

Az első mámor 
Főszereplók: H »ns Moser, Peter Rosse 

Kisérőműsor . 

M á s o r Csütörtök, J e b r a a r 2-an: 

Bemutatásra kerül Csathó Kálmán 
regénye nyomán 

V a r j ú a t o r o n y ó r á n 
Főszereplők: Rajnai ü ábo r , Egri 

Mária, Simor Erzsi 

É . a k isérőműsor 

D7öi őáürufíátí 
frakk és férfiöltőnvök eladók 

Ci m a kiadóhivatalban. 

A kőszegi kir. járásbíróság, mint telek-
könyvi hatóság. 3350-I93S tk. sz. 

Árveresi hirdetmeny-kivonat. 
Németh István és neje szül. Márton 

Erzsébet vegrehajtatóknak kk. Gyuk 
Mihály, kk. Gyuk Erzsébet, i>k. Tóth 
Gyula és kk Tóth László végrehajtást 
szenvedők ellen indititt végrehajtási 
ügyeben a telekkönyvi hatóság a végre-
hatási árverest 8K) P tőkeköveteles és 
járulékai behajtása végett a Kőszeg vá-
rosban fekvő, s a kőszegi 150* sz. betét-
ben felvett és a végrehajtást szenvedők 
neVín alló alábbi ingatlanokra és pedig 
az A l i . 2. sor és l(K)8 1. 100S 2 hrsz. 
K szegen levő Ferenc József Kiraly-út 
103 sz alatti lakóház, udvar és kertre 
2384 P és a II 1. 2 sor .<606. 36<>7 hrsz. 
ingatlanokra 2317 P kikiáltási árban el-
rendelte. 

Az árverést 1939 évi február hó 17. 
napján d e !0 órakor Kőszegen a telek-
könyvi hatóság helyiségébei (Chernel-u 
12 sz. I 3 ) fogják megtartani 

Az árverés alá eső ház ingatlant a 
Szcnba'.heWi Takarékpénztár árveresi 
kérelme esetén a kikiáltási ár felénél, a 
többit annak kétharmadánál, ha azonban 
az árverés megtartását Németh István es 
neje végrehajtatok kérik, akkor az A I 
1. 2 sorszámi' ingatlanokat 2384 P-nél 
és a II 1 . 2 sorszámú ingatlanokat 2317 
P-nel alacsonyabb áron eladni nem lehet. 

Bánatpénz a kikiáltási 10° o a. melyet 
a magasabb igeret ugyanannyi "o-ára kell 
kiegészíteni. 

Kőszeg, 193S október 10. 

l)r. R1EDL ZOLTÁN s. k. kir. jb. elnök 

A kiadmány hiteléül: 

OBERLEITNERNE s k kiadó 

Körzeti fcépuiselőt 
keres Budapest egyik legjobb nevü 

hentesárúgyára 
Ajánlatok „Eddigi működés" jeligére 

Erdős hirdetőiroddba, Budapest, 

Teréz-körút 35. küldendők. 

Épület-, tűzifa es szénkereskedés! 
Tisztelettel értesítjük a n. é. kö-

zönséget, hogy a néhai S e y b o l d 

K á I m á n-féle építő és tüzelőanyag 

kereskedést tovább vezetjük és kérjük 

további szives pártfogását. 

la ajkai nagykocka szén 

dorogi kockaszén 

dorogi darabos szén 

dorogi brikett 

faszén brikett 

cser-, tölgy- és bükktíizifa 

minden mennyiségben és a 

legolcsóbban kapható 

Seybold Kálmán utódai 
épület, tíuita és szénkereskedésében. 

il 

előjegyezhető 

Seybold K a t a utodainaUiraly-út 
Mindazon 2 kat. holdnál nem 

nagyobb, amerikai szőlővel rendel-

kező szőlőbirtokosok, akik szőlőiket 

átoltják, az átoltáshoz ingyen kiosz-

tott szőllővesszőt igényelhetnek. — 

Igénybejelentések január 31-ig esz-

közölhetők a városi iktatóhivatalban. 

Kös z öne t ny i l v á n í t á s . 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
feleségem, anyank, nagyanyánk és 
rokon 

Decker Vilmosné 
elhunyta alkalmabál koszorút küldtek, 
vagy a temetésen resztvettek, vala-
mint a kőszegi Ipartestület elnöké-
nek részvétük kifejezéséért ezúton 
mondunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 193J. január 2H 

A g y á s z o l ó c s a l á d . 

« 
I 

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

Mindazoknak, kik felejthetetlen 
jó hitvesem, édesanyánk, testver és 
és rokon 

Skriba Lajosné 
szül K í e i n ra th Anna 

elhunyta alkalmával részvétüket ki-
fejezték, koporsóját virágokkal és 
koszorúkkal elhalmozták, utolsó út-
jára elkísérték, kiváltképen a leány-
polgári tanári karának és III oszt. 
növendékeinek, a helybeli vendéglő-
söknek és a Szikvizgyár vezetősé-
gének ezúton mondunk szívbSI j övő 
hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1939 január 27-én. 

A g y á s z o l ó c s a l á d . 

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

Mindazoknak, kik szeretett jó 
gyermekünk, ill. testvér es rokon 

Németh László 

temetesén úgy részvétükkel, mint 
koszorú adomannyal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton mond 
köszönetet 

Kőszeg, 1939. jan 27. 

A gy á s z o l ó c s a l á d . 

Kö s z öne t ny i l v á n í t á s . 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
feleségem, edesanya, ill testvér és 
rokon 

Pósfai Józsefné 
sz. Ka l t enecker A lo j z i a 

elhunyta alkalmával részvétüket ki-
fejezték, koporsóját koszorúkkal és 
virágadományokkal elhalmozták, te-
metesén megjelentek, kivaltképen a 
varosháza tisztikarának koszorújáért 
es megjelenéseert ezúton mondunk 
szívből jövő hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1939 j»n. 26. 

Pós f a i J ó zse f 
és gyermeke 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

Hivatalos rovat. 
Közhírré teszem, hogy a hegy-

község megalakulására a szőlő és 

gyümölcsös tulajdonosokat megillető 

szavazati jogaikra vonatkozó lajstrom 

folyó évi január hó 23-tól február 

hó l-ig a városi adóhivatalban köz-

szemlére van kitéve. A lajstrom ellen 

a kitétel utolsó napját követő 8 nap 

alatt a polgármesteri hivatalhoz fel-

szólamlás adható be. 

vi téz dr Nagy Mik lós 

polgármester. 
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