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Előnyére válik-e Kőszeg gazdaközönségének 
a simmenthali import fajbika beszerzése? 

Irta: Sámson Emil oki. kisgazda 

Ho ;y ez a kerdés ilyen formában 
felvetődik, abban l li magyarázatát: 
amikor a legutóbbi városi közgyűlés ?r 
a város po'gármestere a Svájcból vak 
fajtiszta bika boszerzését javasolu — 
amit a közgyűlés nagy többséggel 
meg is szavazott — éppen a gazda 
képviselők egy része nem fogadta ezen 
indítványt ^zzal a megértéssel, amelyei 
részükről joggal feltételezhetnénk. Hogy 
a kérdéssel megfelelően fo^l'alkozhas 
sunk, szükség van annak rövid ismer-
tetésére 

Az allam már évek óta fo -laikozik 
azon akció lebonyolításával, melyne. 
keretében — a magyar állattenveszié 
fellendítése és az állomány nemesítése 
érdekében — Svájcból fajtiszta sim 
menthali tenyészbikákat importál és 
dtb ként 2400 P ér! bocsátja azokat 
tenyészetek rendelkezésére A gazdasagi 
főfelügyelő javaslatára ezen akció ke-
retében indítványozta a polgármester, 
a város eladásra ketülő tenyészbikáj 
helyett, uj apaállal beszerzését, annai 
is inkább, meit előnyeivel szemben 
nem jelentene a tehéntartó gazdik 
részére lényegesebb anyagi megterhe 
lést. A 2400 P-ből ugyanis állami 
kedvezmény cimén 480 P kerül le-
vonásba, a vármegye ugyancsak 200 
P-t vállal magára s igy a város részéről 
1720 P-s fizetési kötelezettség maradna 
fenn, amelyből a régi bika eladása 
által 1000 P. ugyancsak megtérül. A 
fennmaradó 720 P. törlesztése ;,0 tehén 
gazdája közölt ugy oszlik n.eg. hogy 
tehenenkint évi 5 P. lefizetésé; jelenti, 
ami évenkint 250 P, miután a vételár 
3 év alatt törleszthető. Ezek szerint 
anyagi teher vállalásáról nincs szó 
vizsgáljuk tehát a kérdést egyéb ol 
dalról is, vajon milyen gyakoi lati hasznot 
jelenthet az import az eddigi szokással 
szemben, amely hazai apaállatot al 
kalmazott a város tenyészetében. A 
kérdés beható tárgyalása természetesen 
nem fér meg egy rövid értekezés ha 
tárai között, azért csak a lényegesebb 
úgyszintén a helyi vonatkozással biró 

oldalait vizsgáljuk nagy vonalakban. 
• 

Ha hazánk mezőgazdaságának 
fejlődéstörténetét kisérjük figyelemmel, 
azt tapasztaljuk, hogy a mult század 
végefelé indul erős fejlődésnek, majd 
a világháború után a többtermelés és 
üzleti prosperitásra való törekvés lázá 
ban szinte rohamosan törekszik minél 
belterjesebb alapon jövedelmét növelni 
Ahol szinte emberöltőnyi távolságban 
még a háromnyomásos és ugaroló 
gazdálkodás divatozott s a távolba 
vesző legelőkön a számolatlan birka-
nyájak és a magyar gulyák adtak 
romantikus jelleget a pusztának, ott 
ma a legbelterjesebb műveléssel, a 
kereslethez alkalmazkodó vetésforgók 

sági gyárakkal s párhuzamosan v lük 
Ötzskonyvezeti állományú tehenésze 

le'<kelr beállított, célsz tü takarmányo-
zássá , tejfeldolgozó üzemekkel, bér 
h zlalassul slb. találkozunk lépten-
lyonon, amelyek bizony minden le 
>enyességet kiöltek a gazdálkodásból 
s trzel szemben csak egy követelményt 
szolgálnak : a minél nagyobb jövedelem 
-liztositását. S azok az elvek, amelyok 
-íz európai hirü magyar professzorok: 
Cseiháthy, Cselkó, Kosutány, Ujhely 
slb. magya:óvári akadémiai tanárok 
nyomán a magyar mezőgazdaságot uj 
utakra terelték, nemcsak a nagy ura 
dalmak lényegét formálták át, hanem 
mindinkább a kisgazdákat is áthatva, 
uket korszerű gazdálkodásra serken 
tették. Ez a haladás talán legerélye-
s-ebhen Anp*n állattenyésztés, nti 
is a tehenészet terén mutatkozott. Ha 
manapság a budapesti tenyészállat 
vásárokat látogatjuk, tapasztalhatjuk, 
hogy a helyenkint megalakított községi 
törzskönyvezett tenyészetek olyan elsó 
rendű anyaggal vonulnak fel, amely 
méltó veisenytársa a legképzettebb 
szakemberek által vezetett uradalmi 
tenyészeteknek. 

Ennek az eredménynek magyará 
zata a megfelelő gondosságon és 
szakértelmen kivül elsősorban a te 
nyészegyedeknek precíz megválasztá 
sában, de kiválikép a kifogástalan 
apaállat beállításában keresendő. A 
három követelmény különben is szo 
rosan összefügg, mert a gondos és 
szakértő gazda e fontos kérdési nem 
hanyagolja el. 

A szarvasmarha iránt általában 
három követelményt támasztunk: tej 
termelés, hushozam, igaerőszolgáltatás. 
Ezen három követelmény fajták szerinl 
különböző arányban áll egymással s 

tenyésztők igényeik szerint állítottak 
be tenyészetükbe pl. magyar marhát 

aerő céljára, hollandi, algaui stb. 
teheneket tejgazdálkodásra s jól hízó 
angol fajtákat(shorthorn)husértékesités 
céljára. Mindinkább felmerült azonban 
az a követelmény, hogy egységesíteni 
kell a marha állományt s lehetőleg 
olyan fajta tenyésztendő ki,amely mind 
három követelménynek megfelel, azokat 
magában egyesit! s fajtatulajdonságai 
ban konstans, vagyis azokat megtartja. 
Az állattenyésztők munkáját, türelmét, 
nagy hozzáértő szeretetét Svájc terü-
letén, a két Simmen völgyében, a Berni 
hataroló havasi legelők ideális tenyész 
tési környezetében koronázta a leg 
nagyobb siker. Innen indult, mond-
hatjuk, hóditó útjára a simmenthali 
fajta, amely tetszetős küleme, edzett 
és egészséges szervezete mellett leg 
tökéletesebben egyesitette magában 
azokat a fajtatuiajdonságokat, amelyek 

modern gazda szemében értékesek 

ka!, ipari növényekkel, mezőgazda- Igy terjedt el hazánkban is a simmen. 

tnáli marin, kiszoii va a sok egyolda'u 
I íjtát es a keresztezésükből keletkezett, 

korcsosodott állományt s mindinkább 
^yarapodva népszerűségben, ma ott 
tart, hogy — mint már emiitettük — 
i legszerényebb viszonyok közt gaz 
dálkodó kisgazda tenyészetekben is 
találunk törzskönyvezeit, fajtiszta sim-
menthaüakal, amiben nagy érdeme 
van az allam ilyirányu ösztönzésednek 

és kedvezményeinek. 

• 

Ha speciálisan a kőszegi és kör 
nyéki kisgazdatársadalom szükségleteit 
tekintjük marhaállomány szempontjából 
:zt mondhatjuk, hogy részére ideálisabb 
fajta el sem képzelhető. Mint jó tejelő 
hasznosiiható elsősorban, mini I us-
marha is jelentékeny előnyökkel ' ir, 
Kőszegi viszonylatban ped'g i.;ár^ V'.ó 
alkalmassága is rokozott mériekber 
esik latba, hiszen in a legtöbb kisgazda 
nem is ökörrel, hanem teheneivel dol 
goztat és fuvaroz. 

Bármily jól kitenyésztett is legyén 
izonban s bármennyire tiszta vérben 
'enyésztessék is tovább,az attelepitésse 
K"pcsoiatosan, a megváltozott éle: 
körülménvek. éghajlati, takarmányozási 
es tenyésztési viszonyok idővel e ho 
mályositják fajtatulajdonságait, meg 
viselik ideális küleme! és csökkentik 
teljesítőképességet. Ezért helyez oly 
nagy súlyt az állam azon akciókra 
amelyekkel megkönnyíti a magyar 
gazdatársadalomnak állománya felfris 
sitésére szolgáló eredeti simmentháli 
apaállatok importját, amelyek lehetővé 
teszik, hogy ez a jól bevált fajta 
maga értekes mivoltában álljon a 
gazdálkodás szolgálatában. 

Itt kapcsolódik be az a kérdés, 
hogy miérl éidemes a városnak is ezen 
akciót igénybe vennie. Az eddigi gya-
korlat szerint Kőszeg hazai törzsköny-
vezett tenyészetekből szerezte be bikail 

igy bár megbízható származásúak, 
külsőre és szervezetre kifogástalanok 
voltak, a fentiek szerinti bizonyos 
mérvű elfajtázás következtében nem 
lehettek képesek azoknak a hasznos 
tulajdonságoknak s oly mértékben való 
átörökítésére, amelyek az eredeli sim 
menthálinak sajátjai s amelyeket utódai, 
mint első leszármazottak, teljes mér 
lékben magukban hordanak. Növeli 
még az importbika szükségletét az a 
körülmény is, hogy itt nem beszélhe-
tünk virágzó törzskönyvezett köztenyé-
szetről s a tehenek legnagyobb része 
csekély tenyészértékü, elfajzott keverék 
egyed. Figyelembe kell vennünk azt 
Is, hogy a Kőszegre importált bika 
közvetve nemcsak az itteni állományt 
nemesiti, hanem az értékes leszárma 
zottaknak továbbadása által az egész 
környéknek tenyésztési érdekeit szol-
gálja és a gazdák hasznára van. 

Hozzávéve még azt a legfontosabb 
érvet, hogy a nagyobb becsű és fel-
étlenül jobban fejlelt utódokat a gazdák 

sokkal előnyösebben, nagyobb áron 
értékesíthetik, valamint azt, hogy a 
[jeltenyésztés elkerülése végett 3 év 
múlva — tenyészértékében alig csök-
kenve — selejtezésre kerülő bika sokkal 

jobban adható el, mintha az hazai 
tenyészetből származnak, akkor ugy 
hisszük: minden hozzáértő gazdinak 
helyesléssel kell fogadnia ezt az elha-
tározást. S hogy ez a feltevés helytálló, 
mutatja az a körülmény, amely szerint 
egyedül Vasmegyében 14 importbikát 
igényeltek, felismerve az akció fon-
tosságát és előnyeit, mint aho^y azokat 
i^en helyes gyakorlati érzékkel Kőszeg 
polgármestere is sietett a város javára 
kamatoztatni. 

Kőszeg jelenlegi törzskönyvezett 
állománya 25 tehénből áll, amelyhez 
m ég kb. ugyanannyinak törzsköny vezése 
van folyamatban. Ebből a magból kell 
kivirágoznia a város értékesebb, jöve-
delmezőbb, korszerű köztenyészetének, 
nely ujabb bizonvitéka lesz Stettner 
W iitergazdtságifőfelügyelőezirányban 
Kifejtett céltudatos munkásságának. 

Napfoltok okoztak kedden este 
a ritka termeszeti tunemenyt. 

Ritka égi tünemény keltett élénk 
érd.klődést kedden este: 9 óra tájban 
szelt s szivárvány szerű vörös csík 
ragyogta be az égboltozatot. A külö-
nös miszlikus fény nem volt állandó 
színű. Néha fehér színek csillantak 
fel a vörös fénysávban, néhány pilla-
natig fehéren izzottak, majd vörösen 
lángolva olvadtak bele a széles ívbe. 
A ritka természeti jelenség két és fél 
órán keresztül a késő éjjeli órákig 
volt látható az égboltozaton. 

Kőszegen igen nagy érdeklődést 
kelteit a ritka fényjelenség. A város 
minden pontján sok nézője volt az 
égboltozat csodálatos produkciójának. 
Áz egyes csoportokban hamarosan 
megindult a találgatás és a legkülön-
bözőbb feltevések alakullak ki a tüne-
mény megmagyarázására. A legtöbben 
hatalmas erdőtűzre gondoltak. 

Miközben a várost jártuk és 
benyomásokat gyűjtöttünk; milyen 
hálást vált ki a jelenség az érdeklődök 
tömegében — az egyik utcában egy 
fontoskodó „mindentudó" kisütötte, 
hogy „próbalégitámadás" van Ausztri-
ában. 

Percek alatt járta be ez a különös 
magyarázat a várost és utunk során 
egyre több helyen találkoztunk ezzel 

nézettel. (Ez a jelenség is bizonyítja: 
nagy hanggal és biztos fellépéssel 
.próféta' lehet valaki a saját hazájá-
ban is.) 

Legerősebben tartotta magát az a 
vélemény, hogy Ausztriában tűz van. 
Még Szombathelyről is érdeklődtek a 
kőszegi tűzoltóságnál, hogy nem tűz 
okozza-e a jelenséget. Kőszeg Rohonc-
cal lépett összeköttetésbe, ahonnan 
az a válasz érkezett, hogy látják a 
vörös töneményt, de azt nem tűz 
okozza. 

A legjobban megközelitő véleményt 
is hallottuk : északi fény. Magyarázatot 
ugyan nem kaptunk — laikusok álla-
pító ták ezt meg —, de mint a lapok 
césőbb igazolták, ez a feltevés volt a 
helyes. 

Egyes szám ára 12 fillér. 



2. Kőszeg és Vidéke 1938 ianuar 80. 

Mindezekből világosin 
Ihogy a nemzeti jövedelem, 

Az .északi fény" tüneményt 
hazánkban igen ritka jelenség, a nap 
foltok erős tevékenységének következ 
ménye. 

A jelensig egyébként egész Eu ó 
pában láthatd volt — mint ezt a lapol 
jelentik. Egyes francia városokban oy 
erős volt a jelenség, hogy fényent Ioly szerercsések, hogy abba a , , 
újságot lehetett olvasni. Az ésial* |bi tartozzanak, amelyeknek a nemzuii 

kitűnik 
— ér» vt 

ilatta a nemzet Összességének j3v.' 
Id.lme — aránytalansága a termelés, 
(vagyis a nemzeti jövedelemforrásán 
mgakadásához vezetett. 

Azon társadalm.irétegíkef, melyei 
20" 

k 

fény különben ugy látszik szinét é 
alakját változtatta, mert különfél 

llövedelem fcO°/o a jut, ezen anomá'i 
létfentarlási problémáikban nem ér in-

helyeken másnak és másnak észlelték.1 tette, de annál inkább érintette a több 
et, akik letfítitartási alapjukbar 130'/. 

_ , „ . , »i megrendülve képtelenek lettek a nem 

n nemzeti ÍQUCClvllfn * e , i 'ermelést fogyasztásukkal f.n 
' " " ! t a r t a n i . 

igaisagu&aoo inegosztasa kell, hogy 
törvényhozásunk legsürgősebb felad 
tál képezze, mert a mindnyájunk álla 
hőn óhajtott és oly sokszor megéne 
kelt szebb magyar jövő eljövetelének 
ez a kardinális előfeltétele. Amig 
statisztika azt bizonyítja, hogy a nem 
zeti jövedelmünk 80%-a a kilenc é̂  
fél millió magyarságunk 20%-ának 
egyeni jövedelmét képezi, addig 
nemzet 8ü'0-a ebből kifolyólag kény j megoszlásának 
telen beetni annak 20*/»-ával. Ezei 
szembeötlő aránytalanság rregszüntt 
tése kell ho^y elsősorban foglalkoz 

Mindennel fonlosabb nemzeii ér 
Id k tehát ezen társad m ni réiegek élet 
,zinvonalán ik emelése annál is inkább 

[mert ezen 7'/i millió magyar alkotj 
i nemzetnek azon zömét, mely ka'o 

Inát ad a hazának és termelőmunká 
havai teremti meg nemzeti létünk elő 
| feltételeit. 

Jövőnk szerrponijából ptd'g dönti 
fontossággal bir remzeti jövedelműn! 

kialakulása. Előttünk 
lebeg a történelem intő példája, mely 
szerint azok a ndpek, amelyek nen 
voltak kep.sek belső problémáik?! 

/ni£fs&trv t t f á -
a, f&tw átti'! 

T U N G S R A M Cv 
K R Y P T O ^ Ü 

% 
r 

1712-6ÖÍ vaíó feliratra aüadtaü 

a városháza Aomioüzatán 

tassa kormányzatunkat, — megpediglkiegyensúlyozni, azok állandó belsf 
nem is szólva humánus sztmpontbóilharcoknak váltak előbb utóbb marta 
— de a legfontocabb nemzeii 
ezen kerdes rendezését kivánja. 

A nemzetnek ezen problémához 
fűződő egyetemes nagy érdekénél fogv.̂ J nézve 
vizsgáljuk meg kellő tárgyilagosságg 
ezen kérdést keletkezésében, valamint 
a jelen és jövő kihatásaiban is. A 
szabadságharcot követő korszak gaz 

érde k|Iékává, melyeknek végül is azok nem-
zeti léte adta meg az árát. 

Fokozottan áll ez a magyarságr. 
is, mely földrajzi helyzeténél 

fogva elszigetelten áll a pánszláv és 
pángermán törekvések szoritó gyürü 
jében. Revíziós politikánk sikere nagy 

A városháza hom'okzatán, fiija 
vitás közben, rógi f liratmaradványokra 
akadlak. A homlokzatot diszitő ma 
«>yar és kőszegi címer között lév 
üres kör fölött, amelyben valamikora 
Kélfejtisas-os címer volt, a megron 
^álodott esőcsatornából lefolyó viz 
leáztatta a vakolatot. Mikor ki akartak 
javítani, észrevették, hogy a vakolai 

dasagi liberalizmusa nálunk tulajdon-
keppen csak a hatvanas évek folyam,'inlgedetl, fejlődőképes ország népe f gj \ 

részben azon fog múlni, hogy revíziódIhelyén regi betűk tűntek elő. N <gy 
törekvéseinket egy belpoiiiikailae elé Londdal fogtak hozzá, hogy teljesen 

bontakozott ki, az addig uralmon léví 
patriarkalis céhrendszerből. Az 1848 

e képviselni a jövőben. Ne 

szabaddá tegyék az irott emléket. — 
felejtsük IM a i t z Andor épilőmestei fáradságot 

el, hogy nemzeti jövedelmünk arányoshem kiméivé, személyesen bontolta 

ban történt jobbágyfelszabadítás föld | nn goszlása révén bekövetkező viszon ,- elő az irást. — Az aprólékos gonda 
lagos jólét válna rc-viziós propagan runka eredményeképpen a köv.tkez-birtokpolitikai szempontból csak fel 

munkát végzett, mert azzal, hogy e 
felszabadított jobbágytömegeket az 
akkor duló hacoru miatt földhöz 
juttatni mar nem tudta, azáltal meg 
teremtette a mezőgazdasági proletari 
álus milliós tömegeit. Ezen felszabad 
tott tömegeknek nem volt mas válasz-
tásuk, mint a nagy és középbirtokokon 
inezőg izdasági munkát vállalni; bár 
nagyiészüknek sikerült evtizedes nél 
külözesek áran, egy kis lakóházat 
1— 2 hold földet szerezve, magukat 
zseltersorba lelkiizdni, a kevésbt 
szerencsések meg ma is az u.n. mező 
gazdasagi cselédek számát szaporítják. 
Ezeknek megeihetesi feltételei men ma 
is hiheieiler.ül alacsony ik. evi jöve 
delmük alig haladja meg a 200 pengői 
Szamuk pedig 2—3 millió közöti 
váltakozik a mai Csonkamagyaroiszág 
területen belül. 

A céhrendszer korlátaiból kifej 
lődött kezmuves, majd az abból kelet 
kező gyanpar szerencsére feliudt; 
szivni ezm tömegek egy részét s az 

dánk legerősebb eszközévé és hatály-
talanítaná leginkább a kifejtett ellen* 
propagandát. Áhított, szebb magyai 
[jövőnk feie ez kell hogy az első lepes 
legyen és ezen az u'on haladva nen 
marad délibábos ábrándkép hazánk 
nagy fiának jóslata: „Magyarorsz.^ 
nem volt, h tnem lesz 1 * 

zrí. 

Nem szabad szállási adni 
az istállókban a vándoroknak. 
A száj és körömfájás behurcolá 

>ának rregakadályoz.-sa érdekében 
vármegye közigazgatási bizottságánál 
legutóbbi ülésén interpelláció hangzottj 
el. Szentmártoni R'dó Lajos kérte az 
a ispánt, hogy akadályozza meg azt,I 
hogy a községek elöljárósága az éjjelil'iyelvü maradványai. 

szó es szótöredék került napvilágra 
CAESAR1S CA . . . Saj nos töi:-bet n< m 
lehetett megmenteni. 

Az érdekes lelet természetesen 
nagy izgalmat okozott a kőszegi lu 
dós tanárok és papok gáidájn 
ban. Azonnal hozzáláttak, hogy me< 
fejtsék az egész monda'ot. Több na 
gyon találó megoldást ve ettek f 
már eddig is. Nagyon közel játh i 

[például a valósághoz az a fel 
tevés: a „CA*4 töredeket ki leh • 
(egészíteni CAESARI ra, akkor a CAE 
SARIS CAESARI ból (a caesai geni 
tivusa éb dativusa) fel lehet tttelezr i 
hogy a két szó — tekintve még azt 
is, hogy az ei ykori kétfejüsasos cimer 
fölé ittak őket — „Adjátok meg I* 
lennek, ami Istené, a császárnak, 
ami a császáré ' bibliai idézet I din 

szállást kérő vándoroktt a gazdaságok 
: l óiba utasítsák. A fertőzött hely ek | maradvány 

ről érkező vándorok ugyanis tubájukkal 

A véletlen adományozta felirat 
uj kutatásra ösztönözte 

Vlaitz And )rt — Azon feltevésen 
elindu'va, ho^y ha a kéifejüsasos ci-
r.er fölölt v an felírás, akkor a ma-
gyar és a kőszegi cimer fölött is I e-
h e i — megbontotta a magyar cimer 
fölötii falirészt is. Mégpedig meglepő 
eredménnyel. A következő latin hexa-
meter sor tűnt elő, amely szellemes 
utalás a magyar cimer jobboldalára: 

PaCe VI|rent CoL|Les,|| 
CrTX | fVlget | Lenl ter | a f lnes 

A latinnyeivű hexameter-sort Su-
hajda Lajos a leányliceum nyugalma-
zott tanára a következőképpen tetie 
át m gyarra: 

„Bekében zöldéinek a dombok, 
a kereszt szelíden ragyog a folyókra". 

Egyébként az a vélemény, hogy 
a hexameter sor: az első sora egy 
distichonnak. A második sor: a pen-
tán^ r majd ezután fog napvilágra ke-
rülni, tekintve, hogy a zuzmós vako-
lat. amely a pontameter sort fedi, el-
távoli'ása nagyon aprólékos munkát 
igényel. 

A szavak közepén is előforduló 
arany biborkeretes nagybelük az év-
számra utalnak: ennek alapján meg-
á lapiihaló hogy a felirat 1712 bői való. 
Ezen megállapítását alátámasztja az 
is, hogy a felirat kihá ozása utáni 
napokban a városi jegyzőkönyvben 
1712 augusztus) 16-i dálummal találtak 
e;;y olyan szakaszt, amely arról intéz-
kedik, hogy a két év előtti nagy 
tüzeset alkalmával megrongálódott 
városháza homlokzatára a címerek 
„olaifesiekkel és arannyal legyenek 
csinálva". 

iparban elhelyezkedett m u n k á s t ö m e g e k r ^ S ^ i " " ^ f ! m e 8 f ^ h e t i k 
keresett viszonyai az 1931 ben be 
köveikezetl világgazdasagi válságh 
— löbbszöiösen felülmultak a falvak 

istállók hasított körmű állatait. 
Az alispán az interpelláció követ-1 

kezményekeppen rendelHet adot! k'. 

ban es tanyakon rekedt osziáhoslár ?mc l>b®n ^a 'kozva a száj és kö-örr-
.. . _ . . J II i i l c hi n i u r n '.cinül/ rr nh.>t, . i t n . I.X., i 

saik jövedelmét. 
A racionalizálásból ;és tulterme 

lésből fakadó világgazdasági válsagg; 
velejáró munkanélküliség azonban ezer 
immár ipari munkások jövtdelmél is 
a létminimum alá szorította. Hiába 
képezi a munkabér a szabad egy< z-
kedes tárgyát — a munkás mögött 
ott álló ehseg reme ót a tőkés által 
által diktált bér és n.uukafeltételek 
elfogadasáia kényszeríti. Ennek ter-
mészetszerű következménye afogyasz 
lás lecsökkentse, az ipar és kereske 
delem pangása lett, mely ezen rétegek 
adózási kepességenek csökkentesei 
vonla magaulán, hogy végül azzal 
záiujon be a circulus viliosus, hogy 
az államkincstár megfogyatkozott be 

fájás be hurcolasanak rr.éthelet'en károk 
kai járó veszedelmére, arra hivta f l| 
a főszo'gabirákat: soronkivül intéz' ed 
j-.nek, hogy a községekben nap-nap 
uian éjjeli szállásra jelentkező vándo 
rok részére 
mások által 

jelöltessenek ki Hivják fel 

Rendkívüli 
tenyeszallatbeszerzesi 
kedvezmenyek a 
mezőgazdasági kiállításon. 

A március án megnyíló országos 
éjjeli szállásul lehetőlegUezögazdasági kiállítás a hazai állal 
nem lakott helyiségei &liomany minőségének továbbfejlesz 

a gazd -jiése szempontjából ismét kiemelked' 

Vételen e 
k é p e s az 

való 
ipart 

közönség figyelmét, hogy magasabb jelentőségű szerepet fog játszani, meri 
gazdasági közérdekből a vándorokat * legkiválóbb tenvészetek évről évit 
se lakásaikba, se istállóikba ne enged L t értékesilik eladó anyagukat. A te-
lek be, nehogy a száj és körömfájás nyészállatbeszerzést ebben az évben 
esetleges behurcolásával mérhetetlenig kivetkező nagyértékü rendkívüli 

kedvezmények szolgáljá*. 

A kiállításon vásárolt tenyész 
állatok hazaszállításának vasuli fuvar 

. . .diját teljes egészében a rendezőség 
ru.ir 2 ín szinrehozza az „Ösi erények" fogja viselni és csak a fuvardíjon kívül 

tekintettel nem volt éi nü hárorr.felvonásos történelmi szin f Itnerülő kisebb költségek (állatorvosi 

károkai okozzanak. 

A katolikus legényegylet rr,ü 
<edvelő gárdája január 30 án és feb 

rendeléseivel ellátni. 1 jáiékot Idij, esetleg a kísérő dija) fizetendők 

E rendkívüli szállítási kedvezmény 
révén a legtávolabb eső vidékek is 
vásárolhatnak a kiállítás gazdag és 
értékes anyagából, mert a vételárat 
nem terhelik a szállítás egyébként je-
lentős költségei. 

A kiállítás vásári forgalmának 
további értékes támogatásai jelenti, 
hogy a földmüvelésügyi minisztérium 
\ magántenyésztők számára kedvez-
ményes lenyészállatbeszerzési hitelt 
engedélyezett. Aki ezt a hitelt igénybe 
óhajtja venni, igénylését legkésőbb 
február 15 ig jelentse be a rendező-
bizottságnál (Budapest, IX., Közlelek 
utca 8 ) 

Végül rendkivüli kedvezményben 
fognak részesülni a községek és köz-
jirtokosságok vasárlásai is, amennyi-
ben a föld nivelésügyi minisztérium a 
gazdasági felügyelőségek közbejöttével 
örténő vásárlásaiknál az apaállatok 

vételárából 20•/. ig lerjedhető, átlag-
ban 15% rendkivüli árvisszatéritést 
ngedélyezetl. 
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1938. ' ?nu*r 30. Kősz^u és Vidéke 

Megválasztotta uj tiszti-
karát a MANSz 

A Magyar Asszonyok Szövelsé 
gének kőszegi csoportja mult vasár-
nap a főgimnáziuzm dísztermében iái 
totta rendes évi közgyűlését. Miután 
a szövetség elnöke es alelnöke lemon 
dott, igy a közgyűlést G r é m e n Ilona 
főliikár nyitotta meg, majd B e r t a l a n 
Erzsébet titkári beszámolója köveike 
zett, aki mozaikszerűen ismertette a 
1932, április 24 én megalakult egy. 
SŰLt tevékenységét A szövetség lel 
kes tagjai a jutileum esztendejéétn 
sokat fáradoztak a város szépítése és 
a lakóhaza< ablakainak virágokk.. 
való diszitese körül, a vendégek fo 
gadásanál, amiért polgátmeskri elis 
mérésben részesültek. A havi 10 fii . 
tagdijakat csak 1932 év vegén kezd 
tek szedni, igy anyagi forrásuk ne \ 
volt. — Meg azévben hivta életre a 
MANSz a Stefánia Szövetséget, mely 
havi 20 íilleres tagdijakat szed és mb 
több mint 465 tagja van. A MANSz 
3 báljanak jövedelmét s azonkívül is 
többizben pénzbeli támogatast nyuj 
tolt a Stefániának, összesen 11117 
P-t. Betegek, középiskolások, szegény 
gyermekek támogatására 616 04 P i 
jutiaiott. 50 P ért vásárolt varrógé-
vel megvetette a Barrakk Szt Család 
otthon varrodáját, ahol évenként 500 
drb. vegyes ruhanemű keiül feldol^o 
zasra. Csupa nincstelen, szegény em 
ber holmija, akik keserves keresetük 
bői varratási dijat fizetni nem tudnak 
5 éve lesz március 17-én, hogy e var 
roda megnyílt és azóta kb. 27üO drb. 
ruhanemű készült el. A szabást vitéz 
Nagy Józsefné végzi akinek leghűsé 
gesebb munkatársai Bertalan Erzsébet, 
Sípos Irénke, Mágocsi Regina, és egy 
ev óta Eliz diakonissza nővér es Gyar 
mati Annus. — Mintegy 40 ilyen mun 
katársunk van. Az ő áldozatos teve 
kenységüknek köszönhető, hogy Kő 
szegen arányiag igazán kevés toa 
gyos embert lehet látni. 

1937. karácsonyán 4 pár cpőt és 
10 P értékű élelmiszert juiiato t o y tn 
helyekre a MANS/, -hova a Jezu.-k 
elfelejtett volna bekopogni. 

A MANSz a Stefánia szövetség 
gondozása alól kikerülő, tehát 3—0 
eves gyermekek jólétét célozza első 
sorban. 6 éves koiuktól már úgyis a 
Nőtgyleterf veszik gor dozásba őket. 

Ponesz Lajosné pénztári jelentest 
után Grémeti Hona feiolvasta az u 
tisztikar névsorát: elnök: Bertalat 
Erzsébet, alelnök: Harsányi Gyuláné, 
főtitkár: Grémen Ilona, titkár: Kutas) 
Jánosné, jegyző : Maitz Andorné, pónz 
táros: Ponesz Lajosné, ellenőr: dr 
Pallay Józsefne, a számvizsgáló bi 
zottság elnöke: dr. Riedl Zoltánné, 
tagjai: dr. Beyer Jánosné, Bősz Edené. 

Vigalmi, gyermekvédelmi, a sze-
gények ierongyolódása elleni és jó 
léti bizottság alakult meg, továbbá 31 
ta^u választmány. 

A MANSz elnöksége ezu'on is 

kéri a város hölgyközönségét, hogy 

lepjenek be az egyesületbe. Jelenkezn 

Róth Jenő könyvkereskedésben és az 

Emeiicanumban lehet. 

A kereskedelem képesítése 
mellett döntött a soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara kiddi közgyűlése. -
Nagykanizsa és Szombathely képvi 
selete pro és kontra nyilatkoztak meg. 
Sopron és Kőszeg nevében feiszóla 
lók mellette. Az eredmény: 36 sza 
vazattal 16 ellenében a képesi es 
mellett, az iparosok számára azzal 
hogy saját termékeiknek kereskedelmi 
forgatói is lehetnek. Debrecen. Miskolc 
is igy döntött. Szeged és Győr ellene, 
Budapest nagy többséggel ellene. 

Érdekes programmal 

alakul a Széchenyi Szövetség 

A helyi főiskolás és érettségizeti 
ifjúság újra felvirágoztatja a rég<n 
Kőszegen tevékenyen működött Szé 
cher yi Szövetséget. A szövetség or 
szágos központja Bólya Zoltán jog 
hallgatót bizta meg a szeivezés elő-
készületeivel. A munka már me^lehe 
tősen előrehaladott állapotban van s 
rövidesen — már február 13 án — 
megtartják az alaku'ó közgyűlést 
amelyre az országos központ löbt" 
lagjának megjelenését helyezte kilátás 
'>a. A megavu l andó egyesület már 
clubhelyiseget is szerzett, amelyben 
-e T elhetőleg a megalakulás után rövi 
desen erős Széchenyi-szellem fog 
virágzásnak indulr.i. 

Kedden este Kőszegre é kezett 
Zö'd Józstf dr. országos főtitkár, aki 
a szervez s ügyében hosszabb meg 
beszélést folytatott. A megalakulandó 
egyesü et programmja r.agyon erdekts 
es megvalósuias-* eseién nagyon soka' 
jelent a város és környékének ku'tu 
ralis életében A kőszegi osz ályu yari 
nemcsak a Széchenyi Szövetség cél 
kitűzéseit akarja megvalósítani, hanen 
i falukutatás nemes munkájál a is be 
ii<arja kapcsolni Kőszeg ifjúságát 
Szécht nyi Szövetség társegyesületének, 
a Falukutató Szövetségnek keretében. 

Mennyi bort ittak, 
mennyi hust ettek 
az elmúlt évben Kőszegen? 

A város adóforgalmi kimutatása 
szerint az elmúlt esztendőben 4312 
hektoliter bor fogyott el Kőszegen, 
ezenkívül 450 hektó sör, 6182 liter 
pálinka és 704 liter likőr csúszott W 
a garatokon. 

Ez a statisztika azt mutatja, ho. y 
a kőszegi polgárok meglehetősen |t 
totókkal rendelkeznek, mert h i n vá 
ros 950C lakosából 200ü sz- melyi 
szamiiunkaz „ivógárdaba" akkor ez kte 
fejenkint kb. 2 7 hektoliter jut. (A kő 
szegi torkok élvezetéből azonban It 
kell számítani a tekintélyes szárú 
.urgenlandiakat és egyéb szomszé 
dainkat is ugy a bor , mint a hus 
fogyasztásban ) 

A h ú s f o g y a s z t á s a követ 
<ezőkeppen fest: levágtak ü.'!6 drb 
sznrvasmorhat, 377 drb borjut és 1957 
drb sertést. Elfogyasztottak még 9903 
kiló idegenből behozott hust es kol 
-Jászfélét, valamint 912 kiló szalámit 

A járásbíróság mult evi munkaja 
— szamokban. 

A kőszegi járásbiiósag mu;t évi 
ugv forgalmán-ik száma: 2093,1936 ban 
2090. Vagyonjogi kereslet volt 169 
(180). váltó meghigyásra irányuló ke 
ieslet 30 (56), fizetési meghagyás í-64 
(-16), haláleselfelvétel 216 (227) veg 
reh-jtási üuy 300 (20^), büntető fel-
jelentés 372 (4121, egyet) ügy 142(191). 

P o l g á r i p e r 300 folyt le az 
elmúlt esztendőben a kőszegi járás 
bíróság előtt. Befejezést nyert 260. 
folyamatban van 40. Pertartam követ 
kező volt: 3 hónap alatt 149 (13ó) 
3 - 6 hónap alatt 61 (65), 6 honapló" 

év alatt 16 (11), 1 éven felül 4 (4 
por fejeződölt be. 

B ü n t e t ő p e r e k b ő l az 1936-0-

esztendőről visszamaradt 62, uj ügy 

372 (412), befejezést nyert 375 (391). 

lolyamatban maradt 59 (62). A felje 

lentett személyek száma 434 (452). A 

büntető perekben 96 (84) esetber 

noztak ítéletet, más határozatot 148 

(107) esetben, a büntetés végrthajlásá 

felfüggesztették 6 (16) eseibt-n. B ű n 

t e t ő p a r a n c s o t 128 (130) at bo 

csátottak ki. 

A t e l e k k ö n y v i iktatmányoSi 
száma 4164 (4090) volt. 

H a j s z á l p o n t o s 

minden egyes Aspirin-tabletta adago l ása . Ugyani-

lyen pontos a hatékony alkatrészek ossze íete le 

és — a nyersanyagok kémiai t isztasaga mellett — 

ezen alapul biztos hatasa es ár ta lmat lansága is. 

A S P I R I N 
)E ÜGYELJÜNK M I N D I G A B At ER KERESZTRE' DE ÜGYELJÜNK M I N Ő I G A BAYER KERESZTRE 

HÍREK 
Németh Imre országgyűlés i 

képviselő kilépett a NEP bői . Ezen 
l i n az „UJSAG" január 29 ik számá-
ból vettük, — az ok ismeretlen 

B á l i n a p t á r. 
Február /.: Az evangelikus nőegylet műsoros 
láncestélye. 
Február 5.: A tűzoltók álarcosbálja. 
Február 6.: Tűzoltó legénységi bál. 
Február 12: Ste/áni műsoros táncestélye. 
Február 26: Concordia-bál. 

Vál tozások a kőszegi bencés 
g imnáz i um tanári ka rában . Kelemen 
Krizosztom főapát Jávor Fidél tanárt 
Vtér.főcsanakra, Katdos Benőt tanári 
pedi^ Zalaapáliba helyezte át. Kőszegre 
Kurbély Vince pápai és Fehér Bálint 
esztergomi tanárok kerülnek. 

Som l ó Jenő a bencésgimnázium 
rajztanára súlyos betegségen esett 
keresztül. A rajztanár nem régen erőst n 
meghűlt: tüdőgyulladást és szövőd 
menyes mellhártyagyulladást k ipoit. 
Nr.pokig élet halál kö,ött lebegett. A 
gondos orvosi kezelés es ápolás azon 
ban diad Ima-kodott a betegseg felett 
e'S S >mló j ;iő most már a teljes 
i '.vu ás utján van. 

Doktorrá avatás . Sághy Elek, 
i szombathelyi püspöki kerület tan-
felügyelője, városunk szülötte kitűnt 
sikerrel doktorált és tegnap avatia!; 
Wien ben a teológia doktorává. 

El jegyzés. Pcór ltuska (Asszony 

fa) és Horváth János (Kőszeg) j^gye 

sek. 
Kinevezés. A Vd lás és közokit 

tasüsiyi miniszter Neneih Stefániát, 
aki 1934 ben szerzel! jeles eredménnyel 
tanítónői oklevelet a kőszegi zárdíi 
tar.ilónŐKépzőjében, Nyirszőllősre áll. 
he'yettes tanítónővé kinevezte. 

Az Evang. Nőegylet február 
l-en (kedden) tartja műsoros tánc-
estelyét a Balház összes termeiben 
— A Nőegyesület vezetősége ezúton 
<éri pártfogóit s tagjait, hogy az es 
tely anyagi siketét süteményajándeko-
zással előmozdítani szíveskedjenek. 
A sütemények átvétele február 1 en, 
kedden egész nap a Bálházban. 
A táncot megelőző műsor a következő 
bárom tgyfelvonásosból ál l : Agglegé 
nyek főzövizsgaja, A sorsjegy, Nyárs 
polgáré füidöhelyen. Az általános 
táncot egy négy pár által bemutatott 
magyar tánc vezeti be. 

J ák fa i le lk igyakor la tozók a 
missziós szemináriumban. A missziós 
szemináriumban jákfai csoport tart 
jelenleg lelkigyakorlatot. A község 
katolikus életének fejlettségétbrzonyítja, 
hogy ez már a második csoport, amely 
Locsmándy Kálmán káplán vezetésével 
felkeresi a kőszegi „manrézát". 

Frontharcosok találkozása nem 

2 án, hanem 9 én lesz a szokott 
aelyen. 

Nagysikerűnek Ígérkezik az 
idei á larcosbá l . A füzoltóegyesület 
nint jelentettük február 5 ére tűzte 
ki az álarcosbál idei dátumát. A bál-
rendezőség már szétküldte a meghívó-
dat. A széleskörű előkészületek, ame-
lyeket, a rendezőség tett, arra enged-
nek következtetni, hogy a bál sikere 
nemcsak a megszokott kereteket éri 
el, de messze felül is n ulja azokat. 
A város hölgyközönségének báli emlé-
kei sorában az idei álarcosbál bizo-
nyára előkelő helyet kap. A bálrende-
zóség hatalmas táncos gárdáról gon-
doskodik. A táncosok — hölgyek, 
férfiak egyaránt — az idén igen nagy 
számban jelmezben jelennek meg, 
upyhogy még a nemtáncolóknak is 
szines látványosságot nyújt majd a 
tűzoltók hagyományos jelmezes tánc-
estélye. 

Kul iúrest . — Az Aciio Catholica 
kulturális szakosztálya a B ncés Diák-
szövetség kőszegi csoportja rendezé-
s ben 1938 február 1-én este 6 óra-
cor tartja a B ncés gimnázium dísz-
termében 11 kultúrestjét. — B azovits 
p k ó bencés házfőnök (Győr) „Tár-
sadalmunk eltömegesedése" címmel, 
Saly Arnu'f dr.: „Lisieux tő! Loutdes-
ig" (vetitettképekkel) tart előadást. — 
A magasnivóju kuliúrestre külön meg-
hívók lettek kibucsajtva. 

Katol ikus h i tközségi tanács-
ülés. A kat. hitközség lanácsa ma, 
vasárnap ülést tart, amelyen a hitköz-
ég lözgyüléséf készítik J ő . A köz-

gyűlés tárgysorozatán tisztújítás sze-
r. pel. Ezen az ülésen kerül betöltésre 
a hitközség világi elnöki tisztsége is. 

Az ovoda bál , amelyet néhány 
évi szünetelés után. az idén újra meg-
rendeztek az E'ite kávéházban, a teljes 
siker jegyében zajiolt le mult szom-
baton. Szép számú közönség gyűlt 
egybe, a város több vezetőemberének 
élén megjelent vitéz Nagy Miklós dr. 
polgármester is. A fiatalság hamarosan 
megkezdte a táncot és kitűnő hangu-
latban ropta az 5 órai záróráig, idő-
közben néhány felsőőri vendeg is 
érkezett, akik ismert jó kedélyükkel 
szintén hozzájárultak a jókedv emelé-
séhez. A sztpsikerü farsangi mulatság 
meg endezésenek munkája és sikere 
Kertai János igazgatót, az ovoda-
egyesüM gondnokát illeti. 

Az á l l ami gép já rómüvezetö-
képzft (soffőr) tan fo lyam a m. kir. 
Technológiai és Anyagvizsgáló Inté-
zetben (Bpest, VIII., József-körut 6.) 
febr. 7-én este \\7 órakor nyilik meg. 
Beirás és felvételhez szükséges űrlapok 
kiadása naponta d.e. 10—12 óra közt 
az igazgatósági irodában. 

neodendriní Gyümölcsfák téli 
permetezéséhez 

G y á r i áron beszerezhető: 

S á g h e g y i Gellért füszerkereskedő, Kőszeg Kiraly-ut 6 
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A budapesti Művész Sz ínház 
ragyogó előadásban mulatta be a 
kg ' u ais sósabb francia vigjátelcot 
B 'a1 t a u . D igyün.ölcs" et. E z a d u a b 
nemes k mulatságos, h inen megkapó 
an I iom és emberi is, a legnemesebb 
tollú francia i'ó munkája. Mulatságos 
szellemes, kitűnő technikájú darab 
A töiténet e^y néger gy^tmek körű; 
játs-ódik le. Kétségtelenül megállapi 
hitiUk. IiOkV 1 pá'i/.si ts becsi na,;} 
sik r u an P. s en is sok <ig lesz nép 
szerű a „Díligyü nölcs", mellyel a 
Művész Sziihaz az ,E;y poh ir vb" 
hez hasonló sikert indú u nak. 

Elsőrendű házizsir 188 P ért 

kapható Sághegyi fűszerűzletben. 

Mérgezés okozta a K ő s z e g e n 
végzett tani tónö halalát Megírtuk 

hogy mu'ihéten titokzatos körülmények 
közöl' zalamtgyí B xzönce község 
ben hi: I len meghalt ZV.tán M irgi 
tanitónö, aki nemreg?n vegezte e 
Kőszep-n a tanilókepzőt. A fiatéi' 
taniiónó ebéd közben hirtelen rosszu' 
lett és kevés idő múlva meghalt 
Holttestet felborcolták, de a ha . 
okát megállapítani nem tud: tk. Későob 
ugyanebben a községlen hasonU 
tünetex között hall m-j egyik gazd 
felesege A gazdi f^lesé;ének haláláva 
kapcsohiban sikerült megállapítani 
hOj,y p ttkanyiriasból maradt arzenpo 
okozt 1 mindkét halálesetet. Az ar;én 
port cukor helyeit tetieK bele élelükbt 
s ez okozta mindkettőjük halálát. 

Ember a lépcsőn. 
Em'^er a lépcsőn megindul gyorsan. 
Mohón * szi a sűrű fokokat, 
mert hú', a mag«s es piszkos a sár. 
Megáll, 'él kzik, körülnéz s var 
Meri húz a magas és piszkos a sár 

Megindul Egő agya Tassan hüT. 
A lépcsők egyre nehezebbek már; 
még húz a magas és rettent a sár 
Megáll, lélekzik, körülnéz s vár. 
A lépcsők egyre nehezebbek mar. 

Nem megy tovább. Elég! Visszafordul; 
fárasztók es szédítők a lépcsők. 
Nem húz a magas, de úgy hív a sát! 
lefelé a járás is könnyebb már. 
Nem húz a magas de úgy hív a sár! 

NAUMANN ALADÁR 

Zenészek jelentkezzenek 1 A 

városi fúvószenekar vezetősége kéri 
azokat, akik valamilyen hangszeren 
játszani tudnak és be akarnak lépni a 
fuvóskarba, hogy hétfőn és szombaton 
7 és 8 óra között jelentkezzenek a 
zenekar hivatalos helyiségeben. 

Tévedés azt hinni , hogy a 
márkázott áru drágább. Ellenkezőleg: 
olcsóbb, mert biztosan hat. Az Aspirin-
tablettán a „Bayer'-kereszt szavatol 
ezért. Enélkül pótszer, utánzat vagy 
hamisítvány. A 40 év óta bevált As 
pirin csak a „Bayer" kereszttel valódi 

Február 8 án kezdőd ik az idei 
sz ln iszezon . Károlyi János színigaz 
gaió, aki most jön először Kőszegre 
társulatával február 8 án kezdi meg 
vendegiátékát. — A társulatot, amel) 
most Baján játszik, nagyon jó hirek 
előzik meg Az együtiesnek negyven 
tagja van, hat lagu zenekarral. Ezzel 
kapcsolatban megemlítjük, hogy a szi 
niszezon és a farsang egybeesése sok 
fejtörést okozott a kőszegi bálrendező 
egyesületeknek. Több megbeszélesi 
tartottak Somló Bertalan századossal 
a Szinpártoló Egyesület elnökével, 
melynek eredmenyeként a kérdés meg 
felelő megoldást nyert. Egy egyesület 
előbbre lette báljának dátumát, a Ste-
fánia és Concordia báljait pedig ugy 
oldották meg, hogy két estére a szín-
társulat átadja majd a Btlháztermet a 
bálrendező egyesületeknek 

Elsőrendű ház izs ir 1*88 P ér 
kapható Sághegyi fűszerűzletben 

Megnyílt ú jbó l a jégpá lya , fi 

január ekjen beállott oivadis nagy-
csalódást okozott a teli sportok hi vei 
nck. Már mindenki lemondott a kor 
csolyázásról, síelésről, mikor az ujabb 
fagy lehetővé tette a korcsolyapalya 
n.gnyitását: tegnap délu án inár ujbói 
rugnyiloti a jégpálya. Ha a hideg 

idíjáias továbbra is tarí, a jégpáy 
nerletiulajdonosai is megtalálják sza 

iiasaikat, lejárhatják a bérletüket. 
A v a s ke r e skedő el lenzik a 

munka időnek az egész országra 
egységes szabá lyozásá t . A kt-res 
< d.'lmi niniszter lehetőleg hamarosan 
akarja tető ala hozni a nyiit árusítási 
üzletekben foglalkoztatott személyzet 
nunkaidejének szabályozástól szóló 
avaslatot, mégis ismerni akarja előbb 
1 kereskedelmi érdekeltségek vélemc 
ivét. A Magyar Vaske-esked^k es 
V-sipirosok Országos Egyesületének 
.nöksíge ezért nap'rendre tűzte a 

kérdést és a janu tr 25 i igazgatóiági 
"S elé olyanértelmü javaslatot terjeszt 

hogy a munkaidő tekintetében kii önb 
>eget kell tenni a főváros, a vidéki 
varosok és a községek között. Buda 
pesten napi nyo c és fél óra munka 
id'ire van szükség, a ni hetenként 51 
órát tesz ki, a vidéki városokban 
napi 9 órára, .ami tuti 54 óranak f Ifi 
Tieg, végül a köz egekben napi 10 
óra munkáid vei he 1 i t>0 órában kell 
negállapitani az alkalmazotti munkt-
•dől. 

A Színházi Elet legú jabb száma 

1 pesti Park Klubb náprazatos .ép 
•stélyeről számol be, melynek minden 
i d kes mozzanatát és szépségét p r n 
3 \$ képekben örökítette nvg a Szia 
1 zi Eiet. Más érdekességek a S"nh.'•»« 
E-then: Beth'en Margit grófnő szin 
i.izi i-veie, M i r a i Sandar kritikája, 
C athó Kalman novellaja, Farkas I • rt 
ckke és még sok más riport, darab 
ottamellékkl. A Színházi Élet ára 

(»0 fillér. 

Anyakönyvi hirek az elmúlt 
hé trő l : Születések: Berken Antal es 
Kiss Rozalia házasságából leánygyer 
nek, Lévai József és Tó'h Mária 

házasságából fiugyeimek ódor Ftrenc 
es Kovács Erzsébet házasságá^ó 
leánygyermek, Horkay Lajos és Borbás 
Eleonóra házasságából fiúgyermek. 
Gullner Mihály és Witzmann Jtnka 
házasságából leánygyermek. — Házas 
sigot nem kötöttek. — Halálozások: 
Kiss István nyomdászsegéd 21, Dömö 
tör Ferenc 18 hónapos korában hunyt el 

H I V A T A L O S R O V A T . 

Felhívom az érdekellek figyelmét 
az 1938 évi tavaszi vetőmag akcióra, 
amelynek során burgonya vetőmag, 
tengeri vetőmag és bab vetőmag kap 
ható: közelebbi a polgármesreri hiva 
talban tudható meg, határidő febr. 3 

Közhírré teszem, hogy a városi 
mezőgazdasági bizottsági tagválasz 
tásra jogosultak névjegyzéke a város 
háza 21 sz. szobájában 15 napra köz-
szemlére van téve, mely idő alatt a 
névjegyzék betekinthető és ellene jog 
orvoslat tehető. A f. évben történő 
választás határnapjának kitűzése iránt 
intézkedés még nem történt. 

Felhívom a közönség figyelmét a 
Vasmegyei Mezőgazdasági Egyesület 
által rendezendő tenyészbika vásárra 
amely 1938 évi március hó 10 én 
lesz Szombathelyen. 

vitéz dr. Nagy Miklós 

polgármester. 

Tanult , f iatal pincéreket 
D u d a p e s t r e nyárra keresek. 

Fényképéi leveleket H tni, Kőszic, 

Ko.su h Lajos-u ca 11 sz. 

3 szobAból (3 utcii, 2 udvari) 

a l l ó eme l e t i l a k á s 
fürdőszobává!, n " z e s mellékhelyise 
gekkel, motoros vi vezetékk' I au^. l-re 

k i a d ó . 

Bővebbel D ák Ferenc«u. 19. sz. alatl. 

4 s z o b á s k o n y h á s l a k á s 

f í i rdőszobaval és konyhakert te l 

Király-ut 82. szám alatt máius 1 ri 

1 r l r x A A B3vebbet Waisbecker 
K l d U U . J,-!fl u ca 19. sz. alatt. 

2 szobás, konyhás l a k á s 
t llékhelyiségekkel a főtéren V irkör 

>7 sz. ala't február 1 ére k i a d ó. 

B ve!v et Kőszegi Takarékpénziárb m. 

Gazdák figyelmébe! 
Ló- és marhanyiró gépek, hajrósat és kézit, 
valamint az összes hozzávaló alkatrészeket' 
a legnagyobb választékban tartom raktáron. 
K ö s z ö r ü l é s t és javitast a legjobban és 

legolcsóbban végzem. 

LANCSARICS VENDEL 
acéláru és illatszerkereskedő; műköszörűs üzeme 

SZOmBflTHELY Kirdl^-u.O (Kaszinóval szemben( 

Agytoll-peheiy 
kelengyéi pensiok, szállodák 
részére intézeti párnákhoz higié-
nikusán kezelve olcsó árban. 
Fehér fosztott I i b a t o I I a t 
kl lónkint 3'— pengőér t , egy 
jobb minőséget P 3 50 ért sz. iliit 
5 kg s csomagokban, bér.nenive 
utánvétellel 

Rosner Gyula ágytollüzeme 
Kiskunfe legvház t. 

Nyomdai seged munkás (berakó) 
azonna l felvételt nyer 

a Rónai nyomdában . 

1918 Fk. sx 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Dénes Imre szombathelyi ügyvéd 

alial képviselt Pászthory Ilona lakós javára 
1729 P tőke es több követelés es járulékai 
erejéig a kőszegi kir járásbíróság 1936 evi 
225í sz. végzésével elrendelt kielégitesi 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 
19 j7 évi december "hó 8-án lefoglalt 1633 
'-re becsült ingósagokra kőszegi kir. járás-
bíróság Pk. 1861/1937 sz. végzésével az 
árveres elrendeltetvén, annak az I90S evi 
XLI. t-c. 20. §-a ala >ján a következő meg-
nevezitt: dr. Stur "Lajos ügyv. ált. képv 
<öszegi takarék javára 3 ) 0 P s j r., továb-
h i a foglalási jkönyvből ki nem tünö m;.s 
foglaltatok javára is, az árveres megtartását 
elrendelem, de csak arra az esetre, ha ki-
elégítési joguk ma is fennáll es ha ellenük 
halasztó hatályú ÍHenykereset folyamatban 
nincs. végrehajtást szenvedő lakásán, 
üzletében: Kőszeg. Pallisch-utca, leendő 
megtartására határidőül 

1938 évi február hó 5. nap j ának 
délelőtt 10 órá ja 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok 
3 egyeb ingósagokat a legtöbbet Ígérőnek 
kesrpénzfizetes mellett el fogom adni. 

Kőszeg, 1938 január hó I I . napján. 

Zarándy Nándor kir. bír vegrehajtó 

19-1938 Fk. sz. 

Árverési hirdetmény. 
M. kir. kincstár illetve m. kir növény-

termelési hivatal \ívára »347 P 42 f. tőke 
és több követeles és járulekai erejéig a Rpest 
közp kir. járásbíróság 1933 évi 418.533 sz. 
végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedőtől 1í>37. évi 
május hó 28-án lefoglalt 12M0 P-re becsfiit 
ingóságokra kőszegi kir. járásbíróság ?k. 
854/1937 sz. végzésével az árverés elren-
deltetvén, ann ik az 19os évi XLI. t-c 20. 

alapjan, továbbá a foglalasi jkönyvbőí 
ki nem tiinő mas foglalt itrtk javára is, az 
az árverés megtartását elrendelem, de cs:ik 
arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény-
kereset folyamatban nincs, vécreh.ijtast 
szenved1"" lakásán, üzletébpn: Nemescsó, 
leendő megtartására határidőül 

1938. évi február hó 15. n ap j ának 
* délelőtt 8 ó r á j a 

tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto-
rok, szarvasmarhák é* más egyéb ingó-
sasokat a legtöbbet igerőnek készpénzfizetés 
mellett el fogom adni. 

Kőszeg. 1938 január hó 15. napján. 

Zarándy Nándor kir. bír végrehajtó 

Képkeret, kép legolcsóbban 

Mandler J. Szombathe ly 
Kovács-szálló mögött 

Nyomatolt Rónai Frigyes könyvnyomd íjában, Kőszegen. — 

Meghívó. 

A Kőszegi Hegyforrás SzikvizgyárR.T. 
1938. évi február hó 10-én d. u. 3 órakor a Kőszegi Ipartestület 

helyiségében megtartandó 

rendes évi közgyűlésre, 
melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az igazgatóság. 

T á r g y s o r o z a t : 

1. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése az 1937. üzletévről. 

2. Zárszámadás megállapítása 
3. Tisztanyereség hovaforditása, a felmentvény megadása. 
4. 1 igazgatósági tag, valamint felügyelőbizottsági elnök és 2 felügyelő-

bizottsági tag megválasztása 2—2 évre. 
5. Esetleges inditványok. 
Az alapszabályok 18. §-a értelmében a közgyűlésen minden részvényes 

annyi szavazattal bír, ahány részvényt legalább 3 nappal a közgyűlés meg-
tartása előtt a társaság pénztáránál letett. 25-nél több szavazatot azonban egy 
részvényes sem gyakorolhat, bármennyi részvénye van is letéve. Indítványok 
az alapszabályok 15. §-a értelmében a közgyűlést megelőzőleg 10 nappal az 
indítvány tárgyának megnevezésével az igazgatóság elnökénél írásban bejelen-
tendők. Az évi zárszámadás a társaság elnökénél a közgyűlést megelőzőleg 
8 nappal betekintésre ki van téve. 

Mérleg-számla az 1937. december 31-én: 
V A G Y O N : Ingatlan P 7500'—, Berendezés P 3082 36, Üvegkészlet P 

6429 60, Szénsav P 238 Adósok P 5900"-, Pénztár P 624 81, összesen: 
P 23774 77. TEHER: Részvénytőke P 15000—, Tartalékalap 3000 '- Érték-
csökkenési alap P 2759 58, Hitelezők P 124 80, Átmeneti hitelezők P 82 84, 
Fel nem vett osztalék P 103 -, Nyereségáthozat mult évről P 185 40, Nye-
reség 1937. dec. 31-én P 251915, összesen : P 2377477. 

Eredmény-számla 1937 december 31-én: 
VESZTESÉG: Költségszámla P 1172078, Adó P 488361, Értékcsök-

kenési leírás P 458 24, Nyereségáthozat múltévről P 185 40, Nyereség 1937. 
deo. 31-én P 251915, Összesen: 19767 18. NYERESÉG: Nyereségáthozat a 
mult évről P 185 40, Szikvizbevétel P 18238 03, Házbérjövedelem P 1300 — 
Különféle bevétel P 4375, összesen : 19767 18. 

Az Igazgatóság. 
Az évi zárszámadást átvizsgálta és rendben találta 

a Feltigyelőbizottság. 
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