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A kőszegi kultúrház 
Irta: Jambr i ts L a j o s ny. polgármester 

A Kőszeg és Vidéke ' kérdő-

jeles névtelen írója, vezető cikkben 

ír arról, hogy Kőszegen nincs kultúr-

ház. A megoldásra vonatkozólag is 

tesz javaslatoi, oly módon, hogy tár-

sadalmi úton kell előteremleni a 

szükséges összeget, hisz Kőszeg város 

közönsége legutóbb is tanújelét adta 

annak, hogy tud áldozatot hozni, ha 

akar. A Magyar a magyarért" moz-

galomban több mint hatezer pengőt 

teremtett elő fillérekből, tehát ime, 

más célra is, a kultúrház céljára is 

fog áldozatot hozni. 

A cikkíró, legalább is tévedés-

ben van. Először is nem jó! ismeri 

ennek a városnak a közönségét és 

másodsorban, alig van tisztában azzal, 

hogv mennyibe kerülhet egy kultúr-

ház Elismerem jóhiszeműségét és 

talán néhány ezer pengőt össze is 

lehelne kéregetni, de ez a fáradságos 

" ^s költséges munka nem érné meg 

az eredményt. Bármennyire is intel-

ligens ennek a városnak a közönsége, 

túlnyomó többségének lelkületében 

nem találna visszhangra, mert igen 

könnyen meghallhatná a gyűjtő, hogy 

minek ez a kul túrház? Ha kell, csi-

nálja meg a város, hiszen annyi kul-

túrépulet van a városban, hogy ezek-

ben az épületekben elég hely van a 

kultúráért, a szépért, a jóért lelkesedő 

közönség számára. 

Akartak ebben a városban szín-

házat is építeni a mult század negy-

venes éveiben de nem lett belőle 

semmi, mert egyszerűen azt mondták, 

hosry nincs rá szükség, mert itt van 

a Bálház, játszhatnak ott a színészek. 

Csak jellemzésül hozom fel, hogy 

1842-ben megalakult Kőszegen egy 

szénbánya társaság. El is kezdték a 

szén bányászását az Ozkútnál , de 

hamarosan abba is hagyták, nem 

éppen a szén gyenge minősége miatt, 

hanem inkább azért, mert a városnak 

elég erdeje és fája volt és igy nem 

vesződtek a szén kibányászásával. 

Egy, a város jellegének megfe-

lelő kultúrház megépítésének költsége 

200.000 pengőn felül mozog Ezt 

azután igazán nehéz volna társadalmi 

úton összekéregetni. Akart itt Kő-

szegen kultúrházat csinálni, meg a 

háború előtt, Kincs István prelátus-

plébános is, aki erre a célra meg-

vásárolta a Várkör és Horthy Miklós 

utca sarkán lévő épületet, de ebből 

sem lett semmi, nyilván azért, mert 

a szükséges összeget nem tudta elő-

teremteni. Tíz évvel ezelőit Jambrits 

Lajos polgár nester kísérletezett a 

kérdéssel és egy közgyűlés határo-

zatból kifolyólag megakarta vásárolni 

a Főtéren levő nagy épületet, mely-

ben jelenleg a kávéház, a szövetke-

zeti takarék van, de a vétel nem 

sikerült, mert rálicitált Kincs István 

és ő vette meg a szövetkezet részére 

az épületet. Pedig ez a hely lett volna 

egyedül és igazán alkalmas arra, hogv 

egy mindent magában foglaló kultúr-

ház és városi palota épüljön, a rozoga 

épület helyén és a város főtere is 

^zép elrendezést nyerhetett volna. 

Tehát ez sem sikerült, aminthogy 

nem sikerült ínég 1912-ben Auguszt 

János ideje alatt megindított vétel-

akció sem, amikor még ez a nagy 

épülettömb Rosenstingl tulajdona volt. 

A legújabb idők kísérletezéseit 

a városias jelleg és fejlődés tette 

indokolttá. A régmúlt felfogása is 

indokoit volt, mert inint fentebb irom, 

nem csináltak itt színházat sem, de 

újabban még mozit sem, egyszerűen 

azért, mert itt volt a Bálház a maga 

nagy befogadó képességével és több 

mint kétszáz éves múltjával. Hiszen 

az egész Dunántúl nagy farsangi inu 

latságai zajlottak itt le és ahová több 

napos járóföldről sereglettek össze a 

vigadni vágyó magyarok. Kéts/áz 

évvel ezelőtt, egész Szombathely vá-

ros lakosságát befogadta volna a 

Hátha/, inert Szombathelynek akkor 

aligha volt 500-nal több lakosa, mig 

Kőszeg város lélekszáma 5000-en 

felül volt és a nagyobb magyar vá-

rosok közé tartozott. De multak az 

évek és a Bálház állta az idő vas-

fogát. Persze közben más városok 

rohamlépésben fejlődtek, de Kőszeg 

igényeinek és népességi viszonyainak 

is teljesen megfelelt a Bálház mulató. 

De a ka aván haladt és tgyre csak 

haladt és ezalatt a jó öreg Bálház 

meg- és elöregedett, sőt túlélte ön-

magát és most iine, itt áll a maga 

szép múltjával, de sajnos, roskadozó 

vállakkal. Álljunk csak meg egy pil-

lanatra magastetőzetü homlokzata 

előtt és járjuk be évszázados levegőt 

sugárzó öreg falait és adjuk meg 

neki a tiszteletet s részben hálát is 

azzal, hogy nyuljunk roskadozó vállai 

alá, támogassuk meg, fiatalítsuk meg 

és hosszabbitsuk meg az életét, hogy 
hadd szollá ion még száz esztendőn 
keresztül. 

A radikálisan megváltozott gaz-

dasági viszonyok mellett csökkentsük 

le igényeinket és öltöztessük új, de 

egyszerű köntösbe ezt a kétszázhar-

minc éves épületet, amely még tud 

szolgálni, ha talpra állítjuk, több 

nemzedéken keresztül. 

Legyen tehát a Bálházból úgy 

nevezett kultúrház, mert hiszen eddig 

is az volt. A helyreállítása és karba-

hozatala áldozat nélkül nem fog 

menni, de ezt azt áldozatot meg lehet 

és meg kell hozni, mert a város 

kultúrszükséglete is ezt kívánja és a 

helyrehozatallal megmentünk egy már 

müemlékszámba menő épületet is, 

mely fekvésénél fogva is alkalmas 

arra, hogy a város szívében továbbr i 

is a kultúrát szolgálja. Elismerem, 

hogy ez a feladat sem olyan egy-

szerű és nem is akarok momentán 

megoldásokba bocsátkozni, de tartom 

annyira közérdekű és fontos városi 

feladatnak, hogy a kérdés megoldását, 

maga a város vezetősége vegye ke-

zébe és adjon megoldást, illetőleg 

egy programot, melynek előkészítő 

munkálatait bízza egy szükebbkörü 

bizottságra, amely bizottság elgon-

dolásaival és javaslataival talán me r~ 

oldható és elfogadható módon fogja 

? nagy horderejű kérdést nyug-

vópontra hozni és majd akkor el-

mondhatjuk, hogy nemcsak volt, de 

lesz és van is kultúrházunk. 
* * 
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Igen tisztelt Szerkesztő Ú r ! 

Lelkes érdeklődéssel és nagy 

örömmel olvastam február hó 12-én 

megjelent b. lapjában a „Kultúrház" 

című cikket. Köszönetet érdemel min-

den polgár részéről a cikk írója a 

felvetett gondolatért és meg is érde-

melné, ha a szép terv valóra is válna. 

Szerintem a város kultúrintézményei-

ért és egyéb városfejlesztéséért fel-

vetett gondolat mindenkor a legna-

gyobb megértéssel kell, hogy talál-

kozzon Kőszeg város közönsége ré-

széről. De a kultúrház ügye különösen 

nagy érdeklődést kell, hogy kiváltson 

a város polgáraiból Még álomnak is 

nagyon szép volna ha a közeljövő-

ben akadna oly vállalkozó szellemű 

egyéniség, ki ezt a fontos közérdekű 

iigyet kézbe venné és elindítaná. A 

város polgármesterének kellene ezen 

fontos és haladékot nem tűrő ügyben 

egy értekezletet összehívni, úgy a 

város minden társadalmi osztályának, 

mint az egyesületek képviselőiből, 

hogy a kiinduló alapot megtalálják. 

Ösztönözzön minden kőszegi pol-

gárt az a tudat, hogy ha az ember 

szűkebb hazánkban bármerre jár, 

mindenhol lát egy kultúrházat, vagy 

egy modern mozgószinházat. Sőt m g 

kisközségek is vannak, melyek ezen 

a téren Kőszeg városát megelőzték. 

Miiven bántó a jó kőszegi polgárnak 

azt hallani a Kőszegen megfordult 

idegenektől és nyaralóktól: Megvan-e 

még az az „ócska Bálház, mozgó 

vagy színház" ? 

Nváron, ha meglepi a kirándu-

lókat a zivatar és más szórakozás 

hijján betérnek a „kőszegi moziba", 

mily kellemetlen kritikákat Kell az 

ott levő kőszegi polgároknak végig-

hallgatni. Ezt folytatni lehetne a téli 

hálok, w g y a színházi szezon alatt 

elhangzó kritikákkal. De szerintem 

ezt mindenki jól tudja és mindenki 

nehezen várja egy modern „Kultúr-

ház" megszületését 

E'ért tisztelettel bátorkodom a 

kőszegi munkásság nevében egy lé-

péssel tovább vinni az ügyet azáltal, 

hogy úgy a város kultúrigényeinek 

megfelelő hajlék emelése, mint a 

munka nélkül lévő építőmunkások 

esetleges munkához jutásának remé-

nyével, a kőszegi textilmunkások cso-

portjának választmányi határozata 

folytán, ezen nemes célra a csoport 

tagjainak filléreiből összerakott kis 

vagyonából 100 p e n g ő t f lajánlani. 

Annak tudatában, hogy ez. a kis 

öss reg a megvalósítandó „Kul túrház" 

egy párszáz darab téglájához lesz 

csak elegendő, - reméljük, hogy 

elég lesz ahhoz, hogy a város tehe-

tősebb és nagyobb kultúrigényeket 

támasztó polgárainak felhívja figyel 

mét és érdeklődését ezen nemes cél 

ügyében. 

Mert igenis, ha más mód nincs 

rá, k ö z a d a k o z á s b ó l kell a kul-

túrának hajlékot teremteni és mutas-

suk meg, hogy ebben a nyomorgó 

határszéli városban vannak még er-

nyedetlen az utókor és a magyar 

kultúra javáért dolgozni és teremteni 

akaró polgárok is. 

Őszinte tisztelettel igaz híve 

Sittion yöascf. 

A kőszegi Szőlőbirtokosok qyüiese 
A kőszegi Szőlőbirtokosok Egye-

sülete február 2-án tartolta rendes 

évi közgyűlését a városháza közgy j-

lési termében, melyet a tagok zsúfo-

lásig megtöltöttek. 

Marton Géza elnök kegyeletes 

szavakkal parentálta el a volt titkárt, 

Sulyok Ferencet. 

A közgyűlés nagy érdeklődéssé! 

hallgatta és vette tudomásul az elnöki 

jelentést, melyben többek között be-

jelentette, hogy egyik választmányi 

gyűlés az elnök javaslatát egyhan-

gúlag elfogadta és a 10 napos mérés 

helyett a 7 napos mérést vezette be 

az 1939. évre. A 7 napos mérés be-

vezetését azzal indokolta meg az elnök, 

hogy a 10 napos mérésnél sok panasz 

volt azért, mert az egyik ket, a má-

sik csak egy vasárnapot kapott. Most 

mindenki csak egy vasárnapot kap. 

Egy másik és fontosabb ok az, hogy 

a taglétszám 255-ről 272-re emel-

kedett és igy a tíznapos méréssel 

nem jut mindenki feltétlenül másod-

szor mérésre. Hogy a hétnapos mé-

iésn'1 mennyivel több tag merhet 

ugyanazon idő alatt, mutatja ar a 

körülmény, hogy 1938 januárjában 

10 nap mellett csak 32-en, mig 1939 

januárjában 7 nap mellett -47-en mér-

tek. Egy másik fontos ok az is volt, 

hogy mig 1937-ben 1684 hl bor. 

addig 1938-ban 1965 hl termett es 

van még kb 200 hl óbor. 

Elnöknek az a bejelentébe, hogy 

1938 ban 281 hl-el több bor termett 

mint 1937-ben, általános meglepetést 

váltott ki különösen azoknál, kik 

ténylegesen jóval kevesebbet kaptak. 

Voltak olyanok, kik 20 hl helyett 

csak 10 hl-t kaptak Mindjárt meg 

is adta ezeknek a iagoknak a ma-

gyarázatot az elnök. Hosszabban fej-

tegette az általa már régebben han-

goztatott nézetet, hógy nagyon hely-

telen az a szokás, hogy egyesek már 

januárban kezdik el a szőlők nyesését. 

Ezek sokkal jobban vannak kitéve 
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a késői fagyok kártevésének, mint 

akik későn metszenek. Kzt különösen 

az elmúlt évben lehetett tapasztalni 

Közvetlenül egymás nullett levő s ő-

lökben az egyiknek, ki korán nyesett, 

alig volt termese, a másiknak, ki 

csak József hete tájékán metszett, a 

tőkéi tele voltak szebbnél-szebb für-

tökkel. A természet által adott fi-

gyelmeztetésnek megvan a hatása, 

idén januárban még senki sem met-

szett és bizonyára a korán metszők 

meg fogják gondolni, hogy február 

meleg, csalóka napjain nyessenek-e? 

Elnök beszámolt az általa sok 

helyen mért must cukortartalmáról. 

Igen érdekes adatokat tárt a tagok 

elé. Azoknak a mustja, kik a késői 

szürctelők közé tartoztak, sokkal na 

Íyobb cukortat talmú volt, mint a 

óraiaké. Így klosterneuburgi must-

mérő szerint a korai szüretelőknél 

16—17 -os, a késői szüretelőknél 20-

21-os volt a cukortartalom. Tanul-

ság : nem kell túlkorán szüretelni, 

különösen ha az időjárás megengedi. 

Az elnök jelentésében meg a 

Bécs-balatoni műút 
terveiről irtunk lapunk legutolsó szá-

mában. Az út megépilese igen ko-

moly stádiumba jutott. A kereskedelmi 

minisztérium utasította az érdekelt 

államépitészeti hivatalokat, hogy vé-

gezzék el az előzetes méréseket, 

hogy azután mefállapítsák az út 

tulajdonképpeni vonalát. 

Bennünket kőszegieket az érint 

a legközelebbről, vájjon ez az út 

keresztül jön-e Kőszegen, vagy el-

kerüli-e? Az első tervek szerint az 

u»at Horvátzsid mytól Kőszeg határán 

az u. n Mexikói földeknél vitték 

volna el delfelé s Köszegfalva hatá-

rán ment volna át a Gyöngyösön 

Szombathely felé. Ezek szerint nem 

érintette volna Kőszeget az új bala-

toni autóút. Nagy Miklós dr polgár-

mester előterjesztésére annyit sikerűit 

elérni, hogy íz új út érinti a tervek 

szerint Kőszeget, mégpedig a csep-

regi úton jön be a Külső-körútra és 

a Magpergetőgyár, Kirchknopf-ház 

előtt futó úton folytatódna s a vám-

borfejtésrői, borkezelésről, mérőhe- ház előtt egyenesen menne Szombat-

lyiségek tisztántartásáról és több a | Iioíy - Balaton felé A mai új marha-

tagok érdekeit szolgáló dolgokról vásártéren egy új betonhid épülne ! 

emlékezett meg. az új műút a Gyöngyös jobb partján 

A közgyűlés ezután elfogadta a egyenesen vezetne dél felé. Egyetlen 

zárszámadást, megállapította a költ- <*gy falut nem érintene, Szombat-

ségvetést. Uj titkárnak e g y h a n g ú l a g Melynek pedig nyugati csücskén menne 

Karner Ferenc egyesületi tagot vá- Vasvár irányába, 

lasztotta meg. és egv évre három A kőszegi kereskedőket, ven-

számvizsgálóbizottsági tagot delegált, déglősöket ez a terv új állásfogla-
I I | I t l l I 0 • 1 1 

Végül a közgyűlés elhatározta, lasra kell, hogy kényszerítse. Ha az 

hogy bevezeti az azonnali fizetést a | autók elfutnak a város mellett, annak 

bormérésekben. 

Miut án a tárgysorozat kimerült, 

az elnök megköszönve a szépszámú 

megjelenést és fegyelmezett viselke-

dést, a közgyűlést bezárta 

A Ccncoiúia műsoros tancesteiye 
A Concoidia férfi dalosegyesület I épitTék "meg, 'hanem" a meg le lő "és 
f i . . I • I * . ° " 

nem valami nagy hasznát látják. 

El kel! érni azt, hogy az autók a 

Főtéren kerc.ztül menjenek. Így ott 

vehetnek benzint, megállhatnak, kü-

lönösen ha Sopronból jönnek. . . Azt 

kellene elérni, hogy az új utat hozzák 

be a mai kórház előtt a káposztás 

földek mellett (ha már az állam épit 

új betonhidat, azi ne a városon kívül 

mult szombaton rekdevte meg szoká-

sos műsoros táncestélyét a Bálház 

összes termeiben. A városban nagv 

népszerűségnek örvendő Concordia 

mulatságára hatalmas közönség gyűlt 

egybe. Megjelentek a bálon a város 

előkelőségei is, élükön vitéz Nagy 

Miklós dr-ral és Gyöngyös Endre 

dr. polgármester-helyettessel, aki 

egyúttal a Concordia elröke is. Részt 

vett a bálon az éppen városunkban 

időző Kováts Sándor országgyűlési 

képviselő is. 

A táncot nagyon ügyesen össze-

aliitott műsor előzte meg. Az egyes 

számok egy kis alkalmi színdarab 

keretébe voltak beállítva. „A Con-

cordia a Balaton partján." ez volt 

a címe a színdarabnak, melyet Seper 

Imre alelnök állított össze. A nagy 

sikerrel előadott énekszámokat Buda-

ker Guszt áv karnagy es Bácz János 

h. karnagy dirigálták. Szép sikert 

aratott Döbrösi József tárogatószó-

lójával, Kanovits István tréfás rög-

tönzése is sok tapsot kapott. Szaímáry 

Beia szavalata utan irredenta vetített 

kép fejezte be a műsort: a vissza-

csatolt felvidék kepe volt látható 

.Ez még nem elég! felírással. 

A műsor után megkezdődött a 

tánc és a feltűnő nagy számban 

megjelent fiatalság a nagyteremben 

alig lehetett mozogni) vidám han-

gulatban záróráig, a szombathelyi 

" tonazenekar jazz-különitményének 

kitűnő zenéjére ropta a táncot. 

A táncrendre vonatkozólag a 

rendezőség nagyon érdekes újítást 

vezetett be az idei bálon, aminek 

szintén nagy sikere volt : táw.-óra-

rend, a leányoknak kis táncrendet, 

azonkívül aki kék török sapkát vá-

sárolt, attól nem lehetett lekérni 

szive hölgyét (feltűnő sokan siettek 

ezért sapkát venn i ! ? ) Azonban a 

hölgy bármikor leköszönhetett. 

kórházhoz vezető fahid helyén épít-

senek modern betonhidat!) tgy azután 

a régi Vásártéren, Jenő főherceg-. 

'\ossuth Lajos-utca, Várkör (Főtér>, 

Király-út, Waisbecker Jenő-utca s a 

hátsó Király-úton tahol a Stúr-pajta 

is van vezessék nyílegyenesen a 

Tamásdülő, doroszlói hegy alatt 

Szombathely (elé. Az autók a város 

belterületén alig haladnának 100 

métert, azonban mégis a város szi-

vébe kerülnének és így feltétlenül 

igen sok autó megállana Kőszegen. 

Mivel a város területén csak 100 

métert mennének az autók, nem 

lenne az az elv megsértve, hogy 

lehetőleg lakott helyet a modern 

autóutaknak el kell kerülni. Kőszegi 

kereskedőknek s a városnak iseminens 

érdeke, hogy ezt az utat a fent 

vázolt formában valahogyan hozzák 

be a városba, mert azzal nem sokat 

nyerünk, ha az út úgy megy el Kő-

szeg mellett, mint ahogyan azt 

tervezik. 

Felhívás! A Légoltalmi Liga 

helyi csoport vezetősége felkéri a 

város polgárságát nemre való tekintet 

nélkül, hogy a Liga munkájába kap-

csolódjon bele. Jelentkezzen a Liga 

tagjai sorába és vegyen részt minél 

nagyobb szambán a Liga által len 

dezendőelőadásokon s tanfolyamokon 

Az előadások idejet és helyét, vala 

rnint a tanfolyamok beosztását lapunk 

hasábjain közölni hígjuk. 

Veszek a Királyvölgy elején 300 

500 f j-ö l kiterjedésű 

g y ü m ö l c s ö s t v a g i j s z ö l ö t , 

vagy a város belterületén k e r t e t , 

vagy a reáliskola mögött s z á n t ó t . 

Cím a kiadóban. 
1 

Légoltalmi Liga 

közgyűlése 
Február hó 10-én délután 6 

ó r a k o r tartotta alakuló közgyűlését 

a Légoltalmi Liga kőszegi csoportja. 

A városháza tanácstermében meg-

j e l e n t e k a hatóságok, intézmények, 

intézetek és társadalmi egyesületek 

vezetői, valamint a Légoltalmi Liga 

célkitűzései iránt érdeklődők. 

A megjelenteket vitéz. Nagy 

Miklós dr. polgármester, mint i1 

Légoltalmi Liga vezetője üdvözölte. 

Ismertette a Légoltalmi Liga célki-

tűzéseit és feladatait, ismertette a 

Ligára váró nagy és fontos felada-

tokat, amelyek megvalósításán áll 

vagy bukik a polgári lakosság biz-

tonsága egy esetleg elkövetkezendő 

háborús veszedelem esetén. 

Gádoros Mihály légoltalmi tar.-

folyamvezetö ismertette a Liga cél-

kitűzéseit és az alapszabályokat. 

Vitéz Nagy Miklós dr. polgár-

mester a Liga helyi csooort tiszti-

ka rának megalakítására a következő 

listát ajánlotta: elnök vitéz Nag^ 

Miklós dr. polgármester, alelnök br. 

Schelwert György folyamőr törzi-

kapitány, titkár Gádoros Mihály kór-

ház gondnok, gazdasági főnök dr. 

Gratzl Gyula számtiszt. A számvizs-

gálóbizottság tagjai: Szmolján László 

g. tanácsnok, dr. Valent Guszláv v. 

adóhiv. főnök, Arbócz Imre v pénz-

táros. póttag Molnár László adótiszt. 

Pénztári ellenőr Újvári Jenő v. ellen-

őr. A közgyűlés a tisztik; r egyhangú 

megválasztása után az elnöki tanács 

sorába a következőket választotta 

meg: dr. Stúr Lajos ügyvéd, Szabó 

István adóhiv. főnök, dr. Székely 

László plébános, Tauscher Béla a 

Nyukosz elnöke, Tihamér Gusztáv 

igazgató, dr. Tóth Antal igazgató, 

dr. Vastagh Zoltán légv. parancsnok, 

Wachter Gyula a Frontharcos fő-

csoport elnöke és Weiss Vilmos ev. 

lelkészt. Póttagok: Abért István kis-

gazda. Dömötör Gyula szíjgyártó-

mester, ifj Müller Ferenc építési 

vállalkozó, ifj Röth Sándor keres-

kedő, Stipkovits István malomtulaj 

donos, vitéz Vidor goston kárpitos-

mester. 

Vitéz Nagy Miklós dr polgár-

mester a helyi csoport elriWce kö-

szöntötte a megválasztott tisztikart 

és 'ankadatlan munkásságra kérte 

fel, azzal, hogy nc tántorítsa vissza 

őket a várható nehézségeknek fel-

bukkanása, hanem kitartó munkával 

törjenek a cél, Kőszeg város polgári 

lakosságának megszervezése és ezen 

keresztül az eljövendő nehéz időkben 

a lakosság megvédése felé. 

A közgyűlés a polgármester 

zárószavaival ért véget. 

• 

A Légoltalmi Liga hivatalos 

helyisege Kőszeg, Városháza, föld-

szint. a volt régi pénztár-terem. A 

polgári lakosság légoitalmára vonat-

kozólag mindennemű érdeklődésre 

rendelkezésre áll delelőtt 11 IS és 

este 1 ró — 1 ü7 óráig. 

* 

A Légoltalmi Liga csoport kör-

zet beosztása 

I körzet: Krthelyi-út, Munkás-u. 

Feisö külső körút. Kálvária-u, Mes-

kó-u, Sziget u, l iőti völgy és Ol-

módi-út 

II. kör/et: Kaszárnya-u. es villa-

sor, Meeséry-u, Pammer-u, Horthy 

M.-u, Keri-u, Jenőföherceg-u, Kos-

suth L.-u, Deák F.-u, Marhavásártér, 

Betegház-u. és Csepregi-út. 

III. körzet: Királv-ut a Fekete 

kerttől a vasúti hidij;, Tüskevár-u, 

Sáncárok-u, Sánc-u, Alsó külső kör-

út és Kőszegfalva. 

IV. körzet: Árpád-tér, ErdŐ-u, 

Hegvalja-u, Pallis-u, Schey Fülöp-u! 

és Gyöngyös-utca. 

V. körzet: Várkör, Rajniss-u, 

Széchenyi György-u, Táblaház-u, 

Jurisich-tér, Chernél u, Ege Miklós-

u, Városház-u. és Kelcz Adeiffy-u. 

VI. körzet: Király-út a Strucctól 

a Fekete kertig, Győri J-u, Fertsák-

u. Szt. Imre herceg-u, Kayszrál-u, 

Weiszbecker J-u, Rohonei országút 

és Gömbös Gyula-utca. 

A Liga körzetvezetőt, alkörzet-

vezetőit, valamint a házcsoport őrség 

parancsnokokat, a Légoltalmi Liga 

vezető, vitéz Nagy Miklós dr. po|. 

gármester fogja kinevezni. 

Kőszegi Sörgyár 
leállított üzeme kérdőjel a kőszegiek 

részére. A sörkartel üzemen kívül 

helyeztette a kőszegi sörgyárat évek-

kel ezelőtt. Azó ta a „kőszegi sört* 

a soproni sörgyárból szállítják Kő-

szegre Megtörténik az is. hogy Kő-

szegen csapolt sört nem lehet kapni, 

mert a soproni gyár nem tud s?álli-

tani (a legutolsó Concordia mulatságra 

is csak négv kishordó sört lehetett 

biztosítani). Igaz, ez a rész csak a 

sörivókat illeti, bennünket az úgy 

szociális része késztet a nyilvánosság 

elé Van Kőszegen is elég munka-

nélküli. Adózási és egyéb szempon-

tokból is kivár.atos lenne, hogy a 

Kőszegen és környékén fogyasztásra 

kerülő sört, Kőszegen állítsák elő. 

Megkérjük a város polgá-mesterét, 

interveniáljon ebben az ügyben és 

járjon el, hogy a kőszegi sergyár 

indítsa n u g üzemét, foglalkoztasson 

munkásokat és fizzessen adót Kő-

szegen. 

A MÁV és Kőszeg 
„ A Máv az idén igen értékes 

beruházási programmot kíván meg-

valósitani. A beruházási programban 

új vonalak épitéséről, kocsik beszer-

zéséről van szó" mondja a hivatalos 

közlemény. Felvetjük azt a gondola-

tot, hogy ha már a Máv új vonalakat 

épít, nem volna c lehetséges a Kő-

szeg—Sárvári vonalnak elcsatolt 

területre esett része helyett kb. 14 

km. hosszú új vonalat építeni és igy 

a most csonkán levő Bük —Csepreg 

Vis-i vonalat összekapcsolva Pe-

resznye — Horvátzsidány — O l m ó d — 

Kőszeg megépítendő útvonallal, újra 

vissza lehetne állítani a Kőszeg --

Sárvár -Zalabér-i vasutvonalat, amit 

Trianon ketté vágott. 

A gondolatot a Máv és a kor-

mányzat illetékes tényezőinek szíves 

figyelmebe ajánljuk és Kőszeg arra 

illetekes testületeit arra kérjük, hogy 

ennek a tervnek keresztülvitelét tőlük 

telhetőleg támogassák, mert ha meg-

valósítani lehetne, sokat lendítene 

Kőszegen a teljesen magyar területen 

épülő új vasút. 

A mostohagyermek. 
Ki ne tudna esetei saját köréből, 

hogyha csak átvitt értelemben is, a 

mostohagyermek ritkán kapja azt. 

amivel az edesgyermeket elhalmoz-

zák. Gonosz mostohák még az élel-

met is elvonják a inosioha gyermek-

től, hogy édesgyermekeiknek kedvez-

zenek. De a puska gyakran vissza-

felé sül el, a dédelgetett kedvenc el-

puhul, a keményen tartott gyermek 

megedződik. H a aztán kedvezőbb 

viszonyok közé keröl. az edzett 

egyén, a lehetőségeket jobban k' 

tudja használni, a társadalomnak 

hasznosabb tagja lesz. 

De nemcsak a családban, hanem 

a gazdaságban a kultúrnövényeink 

i-r • 
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között is vannak mostohák. Például 

a zab. Soha frissen trágyázott földet 

nem lát, mindig a vetésforgó végére 

kerül, mert úgy mondják, élelmes 

növény, soha el nem kényeztettük. 

Igaz, a forgó végén, messze a 

trágyától, termelése jövedelmezőbb, 

mint más, kényes növénye, de ez 

nem jelenti av.t, hogy a zab a trá-

gyát nem hálálná meg. Persze idült 

istdllótrágya hiányunk nem teszi 

lehetővé, hogy a zabnak is jusson 

trágyaközelség. Pedig meghálálja. 

Ha közvetlen istállótrágya adagolása 

nem is < élszeiü, különböző okokból, 

műtrágyát adhatunk. A h -Ívesen niíi-

trágyazott zab nem satnya. Haragos 

zöld, magas, sürü szárakon dús bu-

gákat lenget a szé', a csépelőgepből 

pedig nem csurran, hanem omlik a 

sűrűn valtogatott zsákokba a szép, 

kövér, súlyos mag. A zab „élelmes 

növény", úgy ahogy megél sovány 

talajon is, de élelmes annyiban is, 

hogy ha bővfn juttatunk neki táplá-

lékot, azt «. legjobban, legjövedelme-

zőbben használja ki. M'nthogy a zr.b 

alá istállótrágyánk nincsen, adjunk 

alá műtrágyákat: li'O 150 kg s?u-

perfoszfátotívagy meszben szegény 

olajokon még anannyi mészfosz-

ictiot1, 60 80 kg pétisót, könnyebb 

talajokon meg ugyanannyi kálisót is. 

Ezáltal nemcsak nagy tnaghozainot, 

hanem magas szalmatermést is ka-

punk, úgy, hogy a műtrágyák ára, 

már a szalmatermésbol megtérül és 

ez megkönnyíti a takarmányozást. 

Színház. 
Felhúzták a függönyt ismét a 

kőszegi színházban. Thália papjai 

eljöttek hozzánk, hogy tudásukat itt 

is bemutassák, hódoljanak a rnűvé-

- ' Z g - l r r g k C S kultúrát terjesszenek. 

Károlyi János színigazgató tár-

sulatával megkezdte városunkban 4*) 

napos vendégjátékát. Péntek este 

8 órai kezdettel tartották ineg a be-

mutatkozó, ill. megnyitó előadásukat 

Nyirő József világsikert aratott szín-

játékával: ..Jézusfaragó ember-

rel — A prózai együttes bemutat-

kozása jól sikerült. A szereplők va-

lamennyien tudásuk legjavát adták. 

A társulat új erőivel ismerked-

tünk meg : Deésy Ilona, Szenes Sán-

dor méltóan illeszkednek szerepkö-

rükbe. — A régiek közül a kitűnő 

Vértes Károly ért el nagy hatast, 

mint a havasok száz esztendős apja, 

azután kifogástalan volt Vértesné, 

Pintér Rózsi, Károlyi János, Sass 

Imre, Szabó Sándor, akik a darab 

főszerepeit játszották. A díszletek 

sikerültek voltak. 

A közönség szép számmal je-

lent meg az előadáson, reméljük és 

kivánjuk hogy ezen jó szokásukat 

továbbra is megtartják. 

Szombaton este mutatkozik be 

az operett-együttes. Földes Imre: 

rJú l ia" c. nagysikerű operettjével. 

Jövő heti műsor: 

Vasárnap délután : Vadvirág. 

„ este : Júlia. 

Hétfő : Fűszer és csemege. 

Kedd : Harapós férj. 

Szerda : Huszárparáde. 

Csütörtök: Francia szobalany. 

(Mu l t heti s z á m u n k b a sa jná la tos h iba 

csúszot t e r ova t unkba h i b ás korr igá l ás 

fo lytán Ugyan i s a sz in tarsu la t megny i t ó 

e l ő ad á s án o l ószö r „Jú l ia - c. operet t szé-

péit, amelyet a zu t án a „ Jézus fa ragó 

ember" c. s z í n m ű v e l cseréltek *«•'. 
amit a szedó nem javított kellőkepen ki, 
amiért o l vasó ink elnézését kér jük . ) 

B o r m é r é s . Jó fehér bort 

mer Varga István, Rohonei-üt 7. 

sz. alatt. 

H Í R E K 

.<c OltáregxesMet folyó hó 

23, 24 és 25-én tartja lelkigyakorla-

tait a bencés gimnáziumban délután 

6 órakor. Köiös szentáldozás 26-án 

reggel 7 órakor lesz a bencés temp-

lomban. 

Háromnapi seenfsituddá> n 

zárda templomban. A megbántott 

Jézus engesztelésére február 19-én, 

vasárnap, 20-án, hétfőn és L'l-én, 

kedden szentségimádast tanunk. Mi-

sek vasárnap és kedden >7, 8 és 

9 órakor, hétfőn 1 .7, 1 8 és 8-kor. 

Prédikáció litánia cs szentse, eitétel 

mind a három napon délután 5 órakor. 

Prédikálnak: vasárnap dr. Szckely 

László plébános, hétfőn dr. Szalay 

Jánns szombathelyi domonkosrendi 

atya, kedden Kurbély \ inc;* bencés 

tanár, oltáregyicti igazgató. 

Esküvő. Kendik Ernő villamos-

sági vállalkozó polgártársunk február 

18-án, szombaton esküdött örök hű-

séget Kampits Ida úrleánnyal, néhai 

Kainpits Gyula vendéglős leányaval 

a jáki apátsági templomban. 

székely László dr. 
pénteken este a keresztény állam-

szeinléletről beszélt. Azt fejtegette, 

hogy Péter szikiájáról nézve az állam 

is Isten teremtménye. Ugyan törté-

nelmi tényezők hoz/ák létre, de vég-

eredményben megalakítására az az 

emberi természet hajtja, kényszeriti 

az emberiséget, amelynek szerzője 

Isten. A Teremtő alkotta ineg úgy 

az emberi természetet, olyin szükség-

letekkel, olyan ösztönökkel, hogy 

a!lam nélkül kiteljesedni és létezni 

ne tudjon. Ebból a ténybői meg lehet 

állapítani az állam rendeltetégét is. 

Ez nem az állam önmaga, hanem az 

alattvalók közjóléte Az áliam nem 

külön lény, amelynek a polgárok 

puszta eszközei, nem olyan felsőbb 

lény az egyessel szemben, mint az 

ember a neki teljesen kiszolgáltatott 

állatial szemben. Az államnak, mint 

Isten müvének, kötelességei vannak 

az Istennel és vailársal szemben. 

Hiszen nemcsak alattvalóinak tömege 

köszönheti Istennek a létét, hanem 

az állam maga, mint olyan is. De 

céljánál fogva is köteles az állam 

tiszteletben tartani a vallást, hiszen 

ő hivatott az alattvalóinak jólétéről 

gondoskodni ; a vallás pedig az em-

berek javai közé tartozik, amelyet 

kényesen védnek még az állammal 

szemben is, amelyet elrabolni épp 

olyan sérelem, mint ha valakit anyagi 

javaiból kiforgatnak. Az államnak 

saját érdeke is, hogy olyan légkört 

teremtsen, amelyben díszlik a vallá-

sosság, hiszen vallásos alattvalókkal 

többre jut és nagyon igaz Voltaire 

mondása: ..Nem szeretnék olyan 

király alattvalója lenni, amelyik nem 

hisz Istenben ; s nem szeretnék olyan 

alattvalók királya lenni, akik Istent 

tagadják; az elnyomna, ezek meg-

ölnének." 

Péter sziklájáról nézve erös bírá-

latot kell mondanunk olyan törekvé-

sek fölött, anv lyek az államot fel-

forgatni akarjak, de olyanok fölött 

is, amelyek az államot Isten gyanánt 

tisztelik és féltékenyen tekintenek a 

Teremtőre, amiért bele akar szólni 

állam dolgába. Minden államnak 

tudnia kell, hogy leghűségesebb, leg-

megbízhatóbb alattvalóit a legvallá-

sosabb emberekben találja meg, s 

ha állam ezt föl nem ismeri, Isten 

ellen vét, alattvalóit megrabolja és 

saját magának a megtorlás napját 

készíti elő. 

Székely plébános legközelebbi 

előadását március 3-án tartja meg 
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Halálom. a> Cs itörtökön hunyt 

e! hosszas szenvt dés után életének 

52. évében özv Szak' nyi Ká'mánné-

szül. Perl Cecília. A / elhunytat hú-

rom gyermeke: dr. Szakonyi Zoltán, 

Háry l.ipótné sr. S^akonvi Olga és 

Szakom i Dezső gyászolják. Hült 

tetemét Szombathelyre szállították és 

ott helyezték örök nyugvóhelyére. 

.1 Kflsuegi Takarékpénztár 

f. hó 20-án, hétfőn délután 3 órakor 

az intézet székházában tartja 94. évi 

rendes közgyűlését. 

.1 Koseeg és l idt ke Ipartes-

tület folyó hó 26-án drlelött 10 

órakor, székháza közgyűlési termében 

tartja évi rendes közgyűléséi, mely-

nek tárgysorozatán. Fröhlich Gusztáv 

sütőmester kongresszusi kitüntető 

oklevelének ünnepélyes átadása; évi 

jelentés; zárszámadás; vagyonmérleg; 

költségvetés, esetleges indítványok 

tárgyalása és a választások szere-

peinek. 

Virsli est a Sör kertben hús-

hagyókedden, A Keresztényszocia-

lista Textilmunkások és Munkásnők 

kőszegi csoportja február 21-én. hús-

hagyókedden d. u. 6 órai kezdettel 

a Sörkert összes helyiségében mű-

sorral és tanccal egybekötött virsli-

estet rendez. Virslijegy ára 90 fillér, 

melynek ellenében egy pár virsli lesz 

kiszolgálva és a mellékelt szelvénnyel 

résztvehet 3 méter szövet kisorsola-

sában teljesen díjtalanul. 

.4 Concordta férfidalegyesület 

vezetősége kéri működő tagjait, hogy 

csütörtökön, február 23-án este fél 

9 órakor az Ipartestületben megje-

lenni szíveskedjenek. 

K. saeg/alva á/lomásnévnek 

megváltoztatását kérte vitéz Nagy 

Miklós dr. polgármester a kereske-

delmi minisztériumtól Kőszeg—Kő-

szegfalvaetelepre, többek között azért 

mert a nyaralók, akik Kőszegről 

kiszorulnak, Kőszegfalvára igyekeznek 

abban a hiszemben, hogy ez valami 

nyaralótelepe a városnak, s ezek a 

nyaralók keserűen csalódnak, mikor 

meglátják az egyetlen utcácskából 

álló falut. A miniszter a kérelmet 

tekintettel az ajánlott név hosszú-

ságára - elutasította Ezután Vas-

vármegye közigazgatási bizottsága 

elé terjesztették a javaslatot, mely 

szintén úgy határozott, hogy nem 

kéri a megállóhely nevének a meg-

változtatását. 

Németorsaágba utaani saán-

dékootik részére a helybeli menet-

jegyirodában újból kaphatók 60 -os 

kedvezményes jegyek A kedvezmé-

nyes jegyek 90 napi érvényességgel 

úgy az oda, mint a visszautazásra 

kiállítatnak. Ezen jegyek igénybe-

vételéhez érvényes útlevél szükséges. 

Az ár pengőben fizetendő. Ugyanitt 

márkára szóló hitellevelek is besze-

rezhetők a mindenkori napi áron. 

S?á?ötven munkáslakás Keszegen 
való építése ügyében több ízben 

adtunk, tájékoztatást olvasóinknak 

Mint legújabb fordulatot közölhetjük, 

hogy az elmúlt héten Kős/egen járt 

Szűcs főispán aki mindenek előtt 

megtekintette a barakk trlepet vitéz 

dr Nagy Miklós polgármester kísére-

tében. A Főispán belátta, hogy a 

barakki állapot szégyenteljes meg-

oldás és azt határozta el, hogy a 

kőszegi munkásságot támogatni fogja 

abban a tervben, hogy megépüljenek 

a munkásházak a kert — Eszterházy 

herceg féle földeken. 

Vitéz dr Nagy Miklós polgár-

mester a Főispán úr kívánságára 

alapos tervet dolgozott ki, hogy 

hogyan is lehetne keresztül vinni az 

építkezést, illetve az azzal kapcso-

latos állami segélyt. Az egész ügyet 

felterjesztették a Főispán úrhoz, ki 

reméljük, hogy a kormánynál eljár 

s a tavasszal már építhetnek azok, 

akik jelentkeztek. Lapunkon keresztül 

kérjük nagyon a Főispán urat, értse 

meg a kőszegi munkásság speciálisan 

nehéz helyzetét és illetékes helyen 

lépjen fel kellő formában, hogy ne 

csak reményeket tápláljanak, hanem 

tettek kövessék az ígéreteket! 

A kőszegi 

építőipari munkások 

foglalkoztatasa ezévben ketséges. 

Felmerült az a terv, hogy nem 

lehetne e külföldön számukra munkát 

biztosítani. Vitéz dr Nagy Miklós 

polgármester tett ilyen irányú lépé-

seket, azonban eddig kevés ered-

ménnyel. Kényszerülve vagyunk vitéz 

dr Szűcs István főispán úr figyelmét 

az alantiakra felhívni: „V. V. A 

magyar vidéki és közgazdasávi lapok 

jelentései szerint az építkezések 

Magyarországon csökkenő irányzatot 

mutatnak, egyes vidékeken pedig 

váltság állott be az építő-iparban. 

Már többizben felhívtuk az illetékes 

magyar körök figyelmét arra, hogy 

hogy Németországban óriási arányú 

építkezések folynak, hogy egyes 

vidékeken tízezer számra holland és 

olasz épitőmunkásokat alkalmaznak. 

Magyarország a mult évben 11.000 

mezőgazdasági munkást küldött Né-

metországba. Nrm lenne célszerű 

most a válságba került építőmunkások 

érdekeben a német kormánnyal a 

tárgyalásokat felvenni azon célból, 

hogy a váltságtól sújtott vidékekről 

magyar kőművesek és ácsok Német-

országbajöhessenek ken>vretl eresni? 

Biztosan nem fogják megbánni, mert 

a német bérek és munkafeltételek 

jók és Magyarország számára gaz-

dasági előnyöket jelentene!*4 mondja 

a félhivatalos V. V. német iroda 

ezen közleménye. A berlini körök 

e-szerint várják, hogy a magyar 
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kormány ilyen célból tárgyalásokba 
bocsátkozik az illetékes német té-
nyezőkkel. A kőszegi építőipari mun-
kások dolgozni akarnak, bárhol is, 
kérik ezt lehetővé tenni számukra! 

A körmendi lövészek szere-
tettel ezennel meghívják a kőszegi 
lövészeket va^árn.^p ' .9 órára Kör-
mendre a Turul vendéglőben tartandó 
bajtársi összejövetelre és vacsorára. 
Ezalkalomma! fogják a körmendi 
lövészek megajándékozni az lllavát 
megjárt Kazáry zászlóst és 4 társát. 
Kőszegről inár is többen jelentették 
be részvételüket Érdeklődőknek a 
Deák Ferenc u. 2 sz. alatti irodában 
adnak felvilágosítást a vacsorán való 
részvételt illetőleg. Útiköltség autóval 
5 P, vonattal 3 P. A körmendi 35. 
lövészszázad testvér-százada volt a 
kőszegi századnak és a legénységet 
tisztikart a leg'iajtársiasabb viszony 
fűzi egymáshoz. A katonaszellem 
ápolása céljából kívánatos lenne, ha 
a kőszegi lövészek közül minél töb-
ben mennének át a körmendi bajtár-
sak ünnepségére 

.S'Képitik a k< scegi utcákat 
a Várkörön és mindenhol. Nagv 
megnyugvással látja ezt a város 
közönsége, mert egyik-másik utca 
Mtétlenül rendezésre, javításra szorul 
Ugy értesülünk, hogy vitéz dr Nagy 
Miklós polgármester elkészítette a 
Horthy Miklós-utca aszfaltozásának 
költségvetését és még a nyár folya-
mán el is készítik, igy azután Ma-
gyarország kormányzójáról elnevezett 
utca ellen nem lesz kifogás, mert az 
autók bizony a járókelők ruháit most 
telefröcskölik sárr.d. Ugyancsak sorra 
kerül Waisbecker Jenő-utca burko-
latának rendbehozatala is, mert ezen 
az utcán már senki sem szeret járni 
kocsival, olyan rossz állapotban vari. 

Felmentette Mtirffy yónsefet 

a saombathetyi WrréMysaék. Mint 

ismeretes, özv. Höllriegel Györgyné 

és Solymári István kőszegi lakosok 

egy levél kézbesítése kapcsán kelet-

kezett összetűzés eredményeként fel-

jelentették Márffy Józsefet, a nemz. 

szoc. párt kőszegi szervezetének 

vezetőjét többek között magánlak-

sértés büntette cimén. Dr Pethö 

tanácselnök tárgyalta több ízben 

ezen ügyet a szombathelyi törvény-

s/éken s 16-an hirdetett Ítéletet, 

mellyel felmentette a törvényszék 

Márffy Józsefet. 

Fii r oda Imi német autóútnak 
Kőszeg országhatárig való vezetéséről 
beszélnek bizonyos körökben. Azt 
állították, hogy a németek Bécsúj-
hely kiágazással egy új autóutat 
építenének, me'vnek vége a kőszegi 
országhatár lenne. Utána jártunk 
ennek a hírnek s a következőket 
közölhetjük: Bécsújhely kiágazással 
tényleg építenek új autó műutat a 
németek, azonban nem Kőszeg irá-
nyában, hanem Friedberg Hartberg 
felé. Bekötő kiváló utat azonban 
Rőtről építenének a tervek szerint. 

Kősaeg minden tégláját meg-
vették a németek. Hosszú idő óta 
Kőszegről egy kocsival szokott járni 

az is üresen a „burgenlandi" 
vonat. Most azonban napról napra 
hosszú tehervonatok mennek Kőszeg-
ről Németországba, mégpedig kőszegi 
téglával megrakva. Amint értesültünk 
mindkét gyár tégláit megvették a 
németek és olyan árat fizettek, amivel 
a gyárosok igen meg vannak elégedve. 
A trianoni „békeszerződés" óta ezek 
az első szállítmányok Kosz.egröl Né-
metország f le — már ami számottevő 
— azt a reményt kelti, hogy más 
vonatkozásban is megindul majd az 
a kellemes összeköttetés, am t a 
város ma még annyira vár. 

Anyakönyri hírek. S z ü l e t é -

s e k : Kiss Ferenc Farkas Anna 

Köszönet Mécs Lászlónak 
i . 

Napsugaras lelked fényt es derűt áraszt 
Ott is hol gyökeret ver a gond, a bánit , 
Meglátod a sicepet koldusban, szegényben, 
Reményt, vigaszt gyújtasz gyászos magyar éjben. 

II. 

Áldjon meg az Isten mind a két kezével, 

Hints még sok örömet, derűt szerteszéjjel 

Világító fáklyánk maradj soká nekünk, 

1 .ten útjaira mindnyájan hadd térjünk. 

III 

Jóság és szeretet uralkodjék köztünk, 
Istentől megáldott legyen drága földünk, 
Magyar a magyarban édes testvért lásson, 
Jobb jövőt mindenki önmagától várjon. 

IV. 

Ne pihenj, ne pihenj, dolgozz, tovább bátran' 

Gyújts még igen sok fényt gyászos éjszakánkban, 

Ne nyugodj meg addig, mig régi határunk 

Újra a miénk lesz s teljesül az álmunk. 

Magdolna r.k., Dombay Ferenc 

Klée Mária: Erzsébet r k., Kappel 

Károly Bárdosi Mária: íren ág ev. 

H á z a s s á g o t kötöttek Lovranits 

János Zettler Terézzel, Csergő Lajos 

Maitz Máriával, Kendik Ernő Kam-

pits Idával, Pudelka József Weöres 

Máriával. H a l á l o z á s : Biegner 

Ferenc ág.ev. 8 hónapos, Bartal 

Zoltán r.k. 18 éves, özv. Szakonyi 

Kálmánné ág.ev. 52 éves. 

. i Szinháai Magasin legú jabb 

száma Budapest színházi életének 

nagy eseményével, Kodolányi János 

Földindulás" című darabjának be-

mutatójával foglalkozik első helyen. 

Ugyancsak gazdag képanyaggal ellá-

tott tudósítás számol be a legújabb 

filmekről is, mig kitűnő riportok a 

lebontásra ilélt Király Szinházat 

mutatják be. Nagy eseménye a leg-

újabb számnak a részletes eredeti 

párisi divatlevél, mely irányt mutat 

a tavaszi divat terén. Ara darab-, 

kottamelléklet és gyermeklappal 

együtt 60 fillér. 

Fleslurésaet. Március hó 2, 3, 

6. és 7-én naponta reggel 7 órától 

11 óráig, továbbá 9., 10., 11., 13., 

14., 16., 17., 18., 20. és 21-én naponta 

7 h-tól 18 h-ig. Kőszegdoroszló észak, 

Cák község, cáki erdő, Irányhegy 

(Zeigerberg), pogánvi borpincék 

közti területen éleslövészet lesz. Az 

összes lőnapokon a Kőszeg—kőszeg-

szerdahelyi út, Kőszeg délnyugati ki-

járatától a cáki kőhidig terjedő sza-

kasza es Kőszegdoros/lótól a dorosz-

lói patak mentén északra húzódó út 

március hó 2-tól 7-ig terjedő lőna-

pokon a lövészet alatt állandóan le 

lesz zárva. Március 9-től 21-ig ter-

jedő lőnapokon az útlezárás nem 

állandó jellegű, hanem a forgalom-

hoz mérten, időnként a lövő csapatok 

szabaddá teszik. Az érdekelt 

lakosságot a kőszegi m. kir. hon-

véd állomásparancsnokság ezúton 

is figyelmezteti, hogy a jelzett időben 

és veszélyeztetett területen a saját 

érdekében senki ne tartózkodjék és 

hogy a helyenként felállított bizton-

sági örök utasításainak mindenki vo-

nakodás nélkül eleget tegyen. 

I Pesti Tőasde u j saá mában 

dr Kozmutza Pál a kisipari export-

fejlesztésről és Friedrich Born a 

svájci magyar gazdasági kapcsola-

tokról irt cikket, illetve nyilatkozott. 

Vitéz Batorfly Vilmos pamutbeho-

zatalunkról irt cikket a lapban, amely 

érdekes híreket közöl a pénzvilág és 

az ipar eseményeiről tartalmazza a 

szokott érdekes vegyi, tcx'il, bizto-

sítási és árúrovatols at is. 

Hivatalos rovat. 
Felhivom az érdekeltek figyel-

mét az almafákat veszélyeztető vérte-

lünek kötelező irtására. Az irtási mun-

kálatokat ellen fogom őrizni és a mu-

lasztók ellen az eijárást meg fogom 

indítani 

Felhivom mindazon adózók figyel 

mét, akiknek a városi adóhivatal 

ált. kereseti és jövedelem vagyonadó 

bevallási nyomtatványokat kézbesített 

ki. hogy a szabályszerűen elkészített 

bevallásaikat február hó 28-ig a városi 

adóhivatalban annál is inkább adják 

be, mert késedelmes beadás eset 'n 

bírság lesz terhükre előírva. 

Felhivom mindazon szülőket és 

gondviselőket, akiknek gondozásában 

tanköteles siketnéma tartózkodik, 

hogy ezt a körülményt folyó évi 

március hó 10-ig jelentsék be a vá-

rosháza 21 sz. szobájában. 

Értesítem az érdekelteket, hogy 

az 1939. évi földadó kivetési lajs-

trom a város adóhivatalában köz-

szemlére ki van téve, az érdekeltek 

folyó hó lí-'-tól március hó 5-ig a 

délelőtti hivatalos órák alatt meg-

tekinthetik. 

Közhírré teszem, hogy a kalifor-

niai paizstetú elleni permetezéssel való 

permetezéssel való védekezést a gyü-

mölcsfatulajdonosok kötelesek elvé-

gezni. Permetezésre a múltban is 

legjobban a Neodendrin nevű szer 

válott be A kötelező védekezést ha-

tósági közegeimmel február 20-ától 

március hó 15-ig ellen fogom őriz-

tetni s a mulasztók clíen a kihágási 

eljárást meg fogom indítani. 

Közhirré teszem, hogy minden birto-
kos kivétel nélkül tartozik gyümölcs-
fáit a kártékony hernyóktól, hernyó-
fészkektől és lepketojásoktól meg-
tisztítani és azokat összegyűjtve el-
égetni. Aki az irtást elmulasztja szi-
gorúan meg lesz büntetve. 

Közhirré teszem, hogy azok a 

gazdák, hizlalók, szövetkezetek, ke-

reskedők, akik külföldre óhajtanak 

sertést s/.allítani, igényüket írásban 

jelentsek be a Magyar Állat és Állati 

Termékek K i v i t e l i Szövetkezetnél 

(Budapest V., Aulich u. 8. sz.) kap-

ható Sertés összeíró lapon " Ameny-

nviben több gazda szándékozna egy 

egy v.tg ónt szállítani, ez a lapon a 

gazdák neveinek felsorolásával fel-

tüntetendő. 

vitéz dr Nagy Miklós 
I oigármeMer. 

Ipartestületi közlemények. 

Testületünk érdekelt tagjainak 

tájékoztatására közöljük: minden 

munkaadó köteles az értelmiségi 

munkakörben foglalkoztatott alkal-

mazottait érintő személyi változások 

kai is, a kormány biztossághoz be-

jelenteni. A bejelentést most az 1939. 

január 31-i állapotnak megfelelően 

február 15-ig kell elküldeni. A to-

vábbi bejelentések félévenként esz-

közlendők. A bejelentést a polgár-

mesteri hivatalban dijinentesen kap-

ható XVI. számú sárgszinü űrlapon 

kell az Értelmiségi Munkanélküliség 

Kormánybiztosa Budapest. V. Klo-

tild u. 10'c szá.n küldeni. Értelmiségi 

tnunkaközben alkalmazottnak kell te-

kinteni az olyan alkalmazottat is, aki 

nem testi munkát végez. Ezeket is-

kolai végzettségükre tekintet nélkül 

kell bejelenteni. Be kell jelenteni a 

nem értelmiségi munkakörben foglal-

koztatott, azokat az alkalmazottakat 

(munkavezető, munkás, segéd, ta-

nonc) is akik a középiskola, polgári 

iskola IV osztályát elvégezték, vsak a 

akinek ennél magasabb iskolai vég-

zettségük van. crdeklődök az ipar-

testületen bővebb felvilágosítást 

nyerhetnek. 

Értesítjük testületünknek tagjait, 

hogy a 2 évi tagdijakkal hátralékos 

tagok kimutatása, az 1938 évi zár-

számadás és az 1939. évi költségelő-

irányzat tervezet február 17 25-ig 

terjedő idő alatt, az ipartestület hir-

detési tábláján kifüggesztettek, s ott 

az érdeklődők által megtekinthetők. 

Az Ipartestületek Oíso^-n® 

pontja, a lipcsei és bécsi nemzetkö- ' 

zi vásárok megtekintésére iparos ta-

nulmányútat rendez. A március 5-én 

kezdődő öt napos tanulmányút rész-

vételi díja vásárigazolvánnyal együtt 

Budapestről 149 Pengő. Jelentkezési 

határidő február 26. Jelentkezni le-

het az ipartestületen, akár az „Ipok"-

nál, (Budapest VII. Erzsébet király u. 

9 —11) útlevél nem kell. 

ipartestületi elnökség 

Konyhaszekrény, 
fehér ágy és 
egy éjjeliszekrény 

e l a d ó . 

K e r e s e k k é t v a g y 

h á r o m « Z O b á » földszintes 

lehetőleg utcai I d k á S l azonnalra 

vagy május 1-ére. 

fffirdessen 
mert úzieti 

forgalmát 

feljavítja, 

3€irdessen 
hogy meg-

lássák az 

üzleti kész-

ségét, 

3ffi ráessen 
lapunkban, 

és meglátja 

eredményét 

Nyomatott R i i a i Frig/es köiv/nyomdájában Kőszegen. 
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