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„fi polgár 

szemüvegén át" 
Mikor az uj főispán csütörtö-

kön a vármegye termében szék 

fog aló beszédét elmondotta, Kő 

sze • városát érintve ügy emlekezett 

meg rólunk, hogy „a polgár 

szemüvegén át akarja megismerni 

azokat a problémákat, melyekkel 

segítségünkre lehet". 

„A polgár szemüvegén át !" 

Okos, helyénvaló kijelentés. 

Polgárok alkottak a gazdasagi 

életet es művelődést jótékonyan 

terjesztő városokat. Csak váro-

sokban voltak polgárok. Nem is 

volt könnyű dolog polgárra lenni. 

Nagyon is kiérdemelni kellett. 

Felvétele csAk a belső tanács 

gondos vizsgálata és tekintelyek-

nek az ajánlatára történt. Polgár-

raavatás ünnepélyes eskütétel 

mellett ment végbe. 

Igy értékelték a múltban a 

polgárt. 

Ilyen polgárokból állott egykor 

a városépítő, városfejlesztő és 

várostvédő Kőszeg. 

Nagyon megváltozott azóta e 

város egész stiukturája. Már nem 

az általános jólétet szétarasztó 

jómódú iparosok és kalmárok 

közül vezérségre emelt patríciusok 

irányítják sorsát. Az uj korszakba 

való alkalmazkodáshoz pedig 

hiányzik annak biztosítékát képező 

kereseti lehetőség es ezen alapuló 

anyagi erő. 

Megváltozhattak a viszonyok, 

de az ősi tradíciók emlékei vannak 

oly ertékesek, hogy újra kisar-

jadjanak belőlük az uj lehetőségek 

szerinti épitő és fejlesztési mun-

kára termett várospolgárok, akik 

nemcsak a történelem emlékein 

büszkélkednek, hanem maguk is 

történelmet csinálnak: egy jobb 

kornak az alapját vetik meg. 

Ilyen polgárokra gondolt az 

uj főispán. A városért lelkesülni 

tudo áldozatot hozni kész polgá-

rokra, akik a ma küzdelmei 

közepette a holnapra is gondol 

nak. Ezeknek a tisztalátásu pol-

gároknak a szemüvegén át akarja 

meglátni a jövőt előkészítő prob-

lémákat. 

Azokat is, melyek végre a 

zavartalan békés munkát biztosit 

ják. Azokat is, melyek az indo-

kolatlan makacs ellenállással ezt 

akadályozzák. 

S ilyen polgárok vannak is 

nálunk. Csakhogy nem egy tábor 

ban. Személyi kultuszra hajlamos 

és zsákutcába kei ült érdek vagy 

érzelmi csoportokra megosztva. — 

Ennek kell véget vetni! S ha a 

közérdek önzetlen szolgálatára 

bátran és elszántan egymásra 

talált polgárok e g y ü t t e s e n 

kerülnek az uj főispán megértő 

személye elé és altala a kormány-

zat ele, akkor tiszta szemüveger 

at fognak bennünket meglátni és 

rajtunk keresztül jövő boldogulá-

sunkat megsegíteni tudni. 

* » 

fl városi erdőgazdaság fakitermelése és 
tűzifa problémák 

Irta : Aészáros flntal oki erdőmérnök, városi trdőmester 

Nem lesz érdektelen nyi lvánosan 

is foglalkozni a város közönségének 

tűzifával való ellátásanak problémajá 

vei, mert már a tavalyi évben is kü 

lönféle megvilágitásban szóbesztd tár 

ayát képezte, hogy a város közönsége 

nem tudta könnyedén biztosítani teli 

faszükségletét. Most, amikor újból el-

érkezett az idő és megtörtént a faki 

termelés az erdőgazdaságokban, bi-

zonyára alkalmas lesz a város közön 

ségét tájékoztatni, hogy a város ve-

zetősége ezen egyik legfontosabb prob 

lémával igenis behatóan foglalkozzék. 

Tudja e fedezni a város erdőgaz 

d i zdasága a közönség faszükségletét? 

A város vezetősége, karöltve az erdő 

gazdasági bizottsággal tárgyalt beha 

toan erről a kérdésről. A város erdő 

mestere ismertette a fakitermelést, a 

város közönségének tűzifa szükségle 

tét és a k ia lakulóban levő faárakat 

valamint a fakiadás módozatait . 

A városban kb. 1000 ház van és 

átlagosan minden házban 2 háztartás 

A háztartásokat kb. a következő ka 

t-gói iákba lehet sorozni. Felvehetünk 

400 nagyobb, 7d0 közepes és 900 kis 

háztartás. Ezen kategóriak szerint fel-

tehető, hogy a nagy háztartások leg 

tlább 4 öl fát, a közepes háztartások 

2 öl fát és a kis háztartások legalább 

1 öl fát fogyasztanak. Ez a famennyi 

ség főleg áté l i faszükséglet fedezésért 

kell és épen ezért elsősorban a ke 

ményfák ; bükk, gyertyán, tölgy, akác 

jönnek tekintetbe, mert a fenyőfa, 

nyárfa stb. puhafák főleg nyári tüze 

lésre, alágyujtófának és sütő üzemek 

ben felelnek meg tüzelési célra. — Ha 

tehát csak a téli faszükségletet vesz-

szük figyelembe, ugy a varos közön 

ségének legalább is 16.000 ürmétei 

sarangolt kemény tűzifára van szük 

sége. 

Mit tud ezen famennyiségből a 

város erdőgazdasága az üzemterv sze-

rint kezelt erdejéből, rablógazdálkodás 

folytatása nélkül fedezni ? — A mult 

télen a város erdőgazdasága a gyéri 

tési ágfán és tuskófán, valamint for 

gácson kivül kitermelt 9.000 ürm. sa 

rangolt tűzifát. Természetesen ezen fa 

termelés nemcsak a főhasználati vá 

f ásokbó l került ki, hanem olyan kö 

zépkoru á l lományokbó l is, amelyekei 

erdőművelési szempontból tisztogatni 

illetve gyériteni kelleti, tehát nemcsak 

hasáb és dorong, hanem a távolabbi 

felsőerdei részekről a fuvart alig biró 

bottá is szerepel a termeli famennyi-

ségben. 

A 9000 ürm. fából 2000 ürm. a 

bo l f i , 2000 ürm. a fenyőhasáb és fe 

nyűdorongfa és csak 5J00 ürm. ke 

ményhasáD, illetve keménydorong tü 

zifa. Ezen 5000 ürm. keményfában 

már benne van a város által az intéz 

menyeknek és városi üzemeknek ki 

szolgál tatandó kb. 2000 ürm. kemény 

tűzifa, is. Eszerint a város közönségé 

nek rendelkezésre bocsátható csak 

8000 ürm. kemény tűzifa és 2000 ürm. 

illetményfa, amely azonban már nem 

a városi pénztárból kerül eladásra. H i 

feltesszük tehát, hogy a város erdő 

gazdasága a város faellálásához 5'JOO 

ürm. keményfával lud hozzájárulni , ami 

igy volt nagyrészt a múltban is, el 

tekintve azon évektől, amikor a város 

erdőgazdasága felsőbb engedélyezés 

folytán rendkivüli fahasználatokat gya 

korolhalott, akkor a város közönsé 

gének f i el látásában fedezetlenül ál' 

10—11.000 ürm. tűzifa. 

A város minden alkalmat megra-

gad, hogy a megváltozott és követ-

kezményeiben előre nem látható szom 

sédos külpolit ikai viszonyokra való 

tekintettel, a város erdőgazdaságában 

termelt bármiféle faanyaggal a közön 

seg faigénylésének segítségére siessen 

Edd ig a város közönsége kemény 

fa szükségletét fent érintett famennyi 

séggel a város erdőgazdasága, a hí 

ányzó 10 000 ürm. t p i d i g részben é~ 

kisebb mennyiségben a Fisc ter-fél 

velemi gazdaság, nagyobbrészben pe-

dig a szomszédos lékai hercegi erdő 

gazdaság fedezte. — Kérdés azonban, 

hogv milyen viszonyok adódnak a vá 

ros faellátásában a szomszédos Német 

Birodalom intézkedései folytán. Le 

rtetségessé teszi e, hogy az eddig Bur 

genlandból tengelyen behozott tüzif 

továbbra is akadály nélkül jöhesse;. 

->e, vagy pedig megszorításokat esz-

közöl . 

Ezen bizonytalan helyzetre való 

tekintettel a város vezetősége az erd 

bizottsággal karöltve, elhatározta, hogy 

nemcsak az 5000 ürm. kerenytüz i f á 

val, hanem a 2000 ürm. puhafával is 

segítségére siet a város háztartásainak 

és a f hiányt ezzel is enyhíteni kívánja 

Az eidei bizottság a kemény tűzifa 

arát még nem állapította meg é j an-

nak a kindasával várakozó ál áspontra 

helyezkedett mind .ddig. amig fabeho-

atal tekintetében jobban tisztázódik a 

helyzet. 

Gondoskodn i ó h i j l azonban a 

háztartásoknak nyáti tüzelőjéről és el-

h itározta, hogy az alsóetdei fenyő-

hasáb és fenyődorong tűzifa kiadását 

április hó 4 én megkezdi, hogy a kö-

zönségnek alkalma legyen a nyáti tii-

z lőről már most gondoskodn i . 

A tűzifa ára valószínűleg a város-

nál is a piaci árak nívóján fog mo-

zogni. Ennek értelmében már a fenyő-

h tsáb és fenyődorong t iz i fát is bi-

í onyos mértékben emelni kellett és a 

tavalyi 30 P ölénkénti hasáb ár helyett 

38 P ben, a dorongot pedig 26 P 

h.'lyett 32 P be állapította meg. amire 

a fuvar a lövö lde mögött i vágásbó l 

fél ölenkint 4 - 6 P. 

A múltban a fenyőfát főleg a hely-

beli sütőmesterek, valamint a nagyobb 

intézmények és üzemek használ ták 

részben kenyérsütésre, részben alá-

gyujtó fának és egyéb üzemi célokra. 

A háztartások részéről b izonyos antí-

pátia mutatkozott a fenyőfa iránt, amit 

a háziasszonyok főleg azzal indokol-

tak, hogy a fenyőfa erősen kormoz . 

Szükség azonban törvényt bont és a 

f tnyőfának a hátrányát enyhíteni lehet 

azáltal, hogy kisebb mennyiségű szá-

raz keményfával keverjük és igy nyári 

tüzelésre nagyszerűen beválik. Ezáltal 

a város 2000 ürm.-rel tudja csökken-

teni a nyáron elhasznált keményfa-

szükségletet. — Feltéve, hogy a 2000 

háztartás közül fele, vagyis 1000 ház-

tartás 2 ürm. fenyőhasáb. III. dorong-

fát vásárol fel, akkor a város 2000 
ürm. puhafája máris elfogy. Edd g a 

város közönsége nagyobb figyelmet 

ezen dolgokra nem forditolt, viszont 

a város a helybeli kisebb igénylés foly-

tán megmaradt puhafáját nagyban volt 

kénytelen eladni és a fa e lvándorol t 

Szombathelyre és vidékére. 

A város figyelemmel van a fenyő-

fa kiadásánál arra is, hogy elseje táj-

ban adja ki a fát, amikor a lisztvise-

lők is abban a helyzetben vannak , 

hogy nyári fának 2 ürm. fát maguk-

nak beszerezni tudjanak, aminek az 

ára 16—19 P. A szállítás könnyű és 

nég mindig jobb a fenyőfa, mint hogy 

ha a fáskamrák üresen ál lanak és a 

háziasszony nem tud mihez fogni ami-

kor tüzet akar rakni, hogy az ebédet 

megfőzze. 

A téli tüzelőről való gondoskodás 

h i a szomszédos Németországból ha-

tarmenti forga lomban fát lehet kapn i , 

ugy megoldottnak látszik, ha a zonban 

*t szomszédaink meg nem engedik , 

ugy a fa beszerzése meglehetős gon-

dot fog okozni , főleg azért, mert Kő-

szeg távol esik az esetleg Román i á-

ból , vagy Csehországból b ehozandó 

•üzifa határál lomásaitól . Ha ezen ne-

hézség felmerül, ugy b izonyára nem 

fog más hátramaradni , mint a h i ányzó 

lüzifa mennyiségeket szénnel kell pó-

• olní . 

Szükségesnek tartottam a város 

Közönségét ily értele nhen tájékoztatni , 

nert sokan vannak azon téves h i tben , 

hogy a városnak nagy erdősége van 

és mégsem tudja a város közönségét 

Egyes szám ára 12 fillér. 
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tüzifaval kielé iteri. — Ezek után azi 
hiszem nem f >g a kö zön i g leves in-
formációknak helyt adni, miit a la 
vaíyi évben et megtörtént, meri a vá 
ros faszükség ete sokkal n tgyobb, hogy 
sem a város erd<Va?d*sága, melynek 
nagysága kb 4000 hold és évi fner-
melése kb. 8 —10.000 ürm., vagy eset 
leg ennél kevesebb is lehe', a v^ro 
közönségét bármikor is ki tudta vo na 
elégiiení. 

Tény az. hogy eddig fahiány nem 
volt, mert a város tőszomszédságába" 
volt a lekai erdőgazdaság, amelynek 
területe kb. 12 OH) kai. hold és evi 
fatermése az elmúlt években 30.C00 
ürm.-t is meghaladott és a mosiani 
redukált fatermessel is produkált 16 — 
20000 ürm.-t. A város eddig is csak 
akkor adott el nagyban tűzifát, ha a 
beatamló külíöldi fa fedezte prima 
minőségű fában (bükk) a közönség 
szükségletei, mig a város az aláren-
deltebb minőségű fakat reszben ten 
gelyen, részben vasúton elszállítva vi 
deken volt kenytelen ertekesiteni. 
/ v v w w . w v w w w w w w w w ^ 

P e t í c i ó 
Nemcsak a kerületben járja az a 

hir hogy H i n d y Zoltán dr., a kő 
szegi kerület országgyűlési képviselője 
lemond mandátumáról, hanem a fő-
városi lapoknak egyik-másika is kor-
poltálja ezt. 

Komoly alapja nincs, és 
rem is lehet a dolognak. 

Az téveszti meg az emberekel, hogy 
Hindy Zolián dr., mint a MABI vezér 
igazgatójaköteltssigerek tarto'ta, hogy 
maga ellen összeférhetetlenségi bej 
lentist tegyen. Most már 'udjuk az 
is, hogy a képviselőház összeférhetet 
lensegi bizottsága megállapította, hogy 
Hindy képviselősége összeférhetetlen 
a MABI vezérigazgatói állásával. A tör 
veny szetini Hindynek 8 napon belü 
kellene r.yditkozni, hogy vájjon a ve 
zérigazgatoságot, vagy a képviselősé 
gel larlja-e meg.— Hindy kijelentette 
hogy a törvényben előirt 8 n. poshi-
táridő számára majd 

csak akkor lesz aktuális, 
ha igazolt kepviselő lesz. 

Hetek óla hallottuk ugyanis, hogy Ko 
vács Sándor püspöki tanácsos meg-
peticionalja a kőszegi választást. E? 
a híresztelés valóra is vált és Kovácsék 
tényleg beadtak petíciójukat és igy 
természetes, hogy a petíció elintézé 
séig Hindy mandátumát véglegeser 
nem igazolhatják Bőséges ideje var 
tehát Hindy Zoltán dr.-nax arra, hogy 
a petíció elintézése ulán nyilatkozzék 
hogy lemond-e a MABl-nál viselt tiszt 
ségeről, vagy pedig a kőszegi man 
dátumot tartja meg. 

A petíció aláírására Kőszegen ii 
felhajtották a Kovács-párti szavazókai 
és az aláírásokat a városházán hite 
lesitették. Az aláírók jó része a ba 
rakki lakókból kerültek ki. Akadt elég 
peiició-aláíró, akiknek legtöbbje azi 
sem tudta, hogy mit ir alá, azt meg 
épen nem, hogy 

alairásával együit nemcsak 
erkölcsi, de anyagi fele-
lősséget is vállal a petíció 

tartalmaért. 
A keiület néhány községében ís gyüj 
tömk aláírásokat ugyancsak könnyen 
félrevezethető tömeg soraiból. Annyi 
bizonyos, hogy Békéscsabán aligha 
kppolt volna Kovács Sándor aláiráso-
kat. Messze kellelt neki eljönni Csa-
báról mandátum szerzésre. 

A petició anyagát nem ismerjük, 
csak az újságokban közöli néhány 
kitelel vall ismeretessé, de nem félünk 
lőle és részletesen majd csak akkoi 
fogunk velük foglalkozni, ha a petició 
reasolata kezünkbe kerül, ami napo-

kon belül meg is fo. történni. 
Ugylátszik, Kov.ics S i d >r párlj 

olt. ahol jelöltet állit csak a petíciót 
ud elju'ni. I;y történt ez a napokban 
Lovasberényben is, ahol jelöltjük i 
döntő küzd-.iembtn 8 00 szavazatta 
c-u'osan lemaradt és ennek dacára ot; 
is pel'CÍÓval próbálkoztak. 

Várjuk csak be nyugodtan és lü 
relemmH a peiició sorsát és bizfon 
reméljük, hogy a Kis Kovácsék itt is 
ilul maiadnak. 

Április 12-én lesz a Betegház Egyesület 
közgyűlése. 

A Kőszegi Betegház Egyesület vá 
lasztmánya hétfőn ülést tartott melyen 
vitéz Szabadváry Ferenc az egytsüle' 
volt pénztárosa és Freybeiger Jenő d 
ügyvéd, az egyesület volt ügyesze is 
megjelentek. 

Vitéz Szabadváry Ferenc egyórás 
beszédben egészen uj, eddig nem 
ismert adatokkal a Hitelszövetkezet 
Kórház- és betegházegyesület ügyeit 
egészen uj megvilágításban mutatta 
be, amely adatokat a választmány 
agjai a legnagyobb érdeklődéssel 
íallgattak. Szabadváry egyébként sze 
nélyével kipcso'atfcan megállapította, 
hogy lényegesen kisebb obligoja ál! 
enn a H'!e!í»zÖvetkezettel szemben, 
rint amely adatokat vele kapcsolatban 
Íóígaiomba hoztak s ezen tartozásaira 
nem most. hanem már egy évvel ez 
e'őlt teljes egészében biztosítékot 
nyújtott. Egyúttal bejelentette, hogy 
mindarról, amiről eddig hallgatott, 
B.tegházegyesület legközelebbi k ö> 
fülesén a nyilvánosság elé lép s h 
bármely okná! fogva nem áil módjába 
a B tegházegyesület közgyűlésén mind-
ezt elmondani, ugy a pesti és a vas 
legyei sajtó réven hozza a nyilvánosság 
udonásán érd.kes, eddig nem ismert 
adatait. 

Freyberger J.mő dr ügyvéd közölte 
a választmannyal, h-^gy az őt érinti" 
ínyagi ügyekről Írásban nyújtja be 
előterjesztését. A választmány végül 
<irrondta, hogy az egyesület közgyii 
lesét, amely dönteni fog az anyagi 
ügyek kérdésében, április 12 ére hiv 
ják össze. 

Az Energia R T., amely a Beteg 
ház Egyesület válalkozása volt, szinten 
hétfőn tartott közgyűlést, amely ki 
mondta a részvénytársaság felszámo 
lását. A felszámolás levezetésere dr 
Róka László és dr Freyberger Jenő 
ügyvédeket küldték ki. 

Vitéz Bzücs István dr-t, 
Vasvarmegye uj főispánját 

beiktatták méltóságába 
Vasvár negye uj fői-p tnja', vitéz 

S'ücs Isiván dr, volt szombathelyt 
főszolgabírót csütörtökön iktatták be 
innepélyes keretek között főispáni 
ne lóságába. A vármegyeházán tartott 
d szközgyülésre halaimé számú és 
előkelő közönség gyűlt egybe. A szir-
p->rrpás diszmagyarba öltözött előkelő 
<égek között is feltűnt a kőszegi kül 
döitséggel érkező Hindv Zoltán dr, a 
kerület uj országgyűlési képviselőjének 
daliás alakja és remekbeszabott disz 
nagyarja. amelyben szinte irigylésre 
néltoan érvényesült „kuruc-arcvonása' 

A diszl-özgyülésen H o r v á t h 
Kálmán alispán köszöntölte elsőnek 
az uj főispánt, aki nagyhatású szék 
foglaló beszédet mondott, amelyben 
a rend és béke fontosságát hangsu 
su yozta. A törvényhatósági bizottság 
nt-veben Grősz József püspök iidvö 
zölte a főispánt. 

A közgyűlés után a küldöttségeket 
fogadta a főispán. A megyebizottsági 
tagokból álló népes küldöttség élén 
Kőszeg város nevében v i t é z N a g y 
Miklós polgármester üdvözölte a fő 
ispánt, aki igeretet tett, hogy Ostffy 
Lajos szeretetével és buzgalmával lesz 
Kőszeg istápolója. A kőszegi rendőr 
kapitányság nevében Vastagh Zollá-
dr rendőrkapitány köszöntötte a f3i> 
pánt. 

TOKOSCSOVEK 

E T E R N I T M Ü V E K 
Budapest, V, Berlini iér 5. 

Szuklicz Géza tanacsos az államosí-
tott városi szamvevoseg íonúke. 
A városi számvevőségek államo 

sitásról intézkedő törvény ertelmében 
április 1 - el a kőszegi számvevőségei 
is államosították. A cél az, hogy a 
számvevőségek függetlenek legyenek 
a várostól, a város vezetőségétől és 
lobban, könnyebben végezhessék mun 
kájukat. 

A kőszegi városi számvevőség 
államosításával kapcsolatban a belügy 
miniszter Szuklicz Géza városi szám-
vevőt m. kir. városi számvevőségi 
tanácsossá nevezte ki, és egyutta 
megbízta a számvevőség főnöki teen-
dőinek ellátásával. Gratzl Gyula dr. 
városi számtisztet szintén átvették az 
államosított számvevőséghez: a belügy-
miniszter m. kir. számtisztté nevezte k i 

A városi számvevőségek államo-
sítása természetesen a többi városok-
ban is megtörtént. Érdekes megje 
$yezni, hogy Szombathelyen négy vá-
rosi számvevőségi tisztviselőt nem vet 
ek át az állami számvevőséghez. 

Bormérét. Elsőrendű vörös 
bort mér Bauer Anta lné örökösei 
Várkör 102. sz. alatt. 

Kőszegen is é rezhe t ő veit a va s á r n ap 

földrengés. 

Mult vasárnap fö!d<enges volt M i 
^yaroiszágon. A földrengésnek — min 
dm valószínűség szerint tekloniku 
eredetű — Jugoszláviában voli a fő 
fészke. A földrergés leginkább Dunán 
•u' déli részén voit érezhető Kősze 

szintén észlelték a földrengés 
deli 12 óra 15 perckor. Különösen az 
emeleii lakásokban volt feltűnően erez 
h-tő a földlökés. Nagyon sokan ujy 
Cieztik, mintha hirtelen rosszullét fogta 
volna el őket. A falakon megmozdul 
Uk a képek, a* órák megállottak, 
függőlámpák kilengtek. Több helyen 
kiszaladtak a házból, hátha összedől 
Szerencsétlenségét azonban seholsem 
okozott a földrengés. 

Bánhidy Antal 

tart ma előadást a bencés 

gimnáziumban. 

Rendkívül érdekes előadás szín-
helye lesz ma délután 6 órakor Í 
bencés gimnázium díszterme: Bán 
hidy Antal, a neves sportrepülő, oki 
gépészmérnök, műegyetemi tanársegéd 

Postás Sportegylet rendezésében 
Délamerikai repülőélményeim" cimen 

tart előadást. 
Bánhidy Antal az elmúlt év lo 

lyamán részt vett vett Albrecht királyi 
herceg délamerikai tanulmány utján, 
amely alkalommal 15.000 km. légi 
utat tett meg a magukkal vitt „Gerle 
repülőgépen a végtelen Pampák, i 
Gran Chaco, valamint aMatto-Grosso 
szomszédságában elterülő hatalmas 
5serdők felett. — Az előadás kereté-
ben az expedíció alkalmával készült 
Itb. 45 perces vetített filmbemutaló 

lesz. 

Döntet lenül végzödOtt a taní-
tóképzősök és reál isták mérkő 
rése. Mult vfsárnap a tanilóképrő 
és reálnevelőintézet futballcsapata 
mérte össze erejét. A mérkőzés dön 
ellenül, 2 : 2 arányban végződött Az 

első félidőben a tanítóképzősök vezet-
lek 2:0-ra. 

A Kőszegi Hitelszövetkezet 
nem tartozik 

az OKH kötelekebe. 
Az Uj Nemzedék közli az Orsza-

;os Központi Hitelszövetkezet nyilat-
kozatai a kőszegi Hitelszövetkezet 
•nyigi ügyeivel kapcsolatban, amelyet 
— tekintve érdekességet és aktuális-
>=ágat — teljes egészében ideiktatunk: 

„Az Uj Nemzedék hitt adott a 
Kőszegi Hitelszövetkezetnél lefolytatott 
vizsgálatról s közölte, hogy a bajba-
u'ott hitelszövetkezet hiánya mintegy 
félmillió pengő, aminek következtében 
i kőszegi Belegház Egyesület közel 
100 000 pengő veszteséget szenvedett. 

Fc-lreértesek elkerülése végett 
regállnpitjuk, hogy a kőszegi Hitel-
szövetkezet nem az Országos Központi 
Hitelszövetkezet kötelékébe tartozik s 
>zzal semmiféle kapcsolatban nem 
áll. Ennek hangsúlyozása annyival is 
inkább fontos, mert az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet kötelékébe 
tartózó és a központ ellenőrzése alatt 
riű<ödő hitelszövetkezeteknél az elmúlt 
negyven esztendő alatt — tehát az 
OKH fennállása óta — soha senkinek 
egyetlen fillér betétje sem veszett el. 
Még olyan esetekben is, amikor egyes 
hitelszövetkezetek felszámolás aKá 
kerültek, a betéttulajdonosok elhelye-
zel! betétjeiket az utolsó fillérig min-
dig visszakapták. 

A szóban forgó Kőszegi Hitelszö-
vetkezet régi, Önálló szövetkezetkent 
működött, aminek magyarázata az, 
hogy csak az 1920. évi XXX. t.-c. 8. 
§-a mondotta ki a gazdasági hitelszö-
vetkezetekre nézve a központi kény-
szert, ami annyit jelent, hogy 1920 
óta gazdasági hitelszövetkezetek csak 
az OKH kötelékében alakulhatnak és 
csak a központ ellenőrzése alatt mű-
ködhetnek. Miután azonban a kőszegi 
Hitelszövetkezet még 1920 előtt alakult, 
nem lépett be és nem is volt köteles 
elépni az OKH kötelékébe és attól 

teljesen függetlenül folytatta működését 
Ennek folytán nyilvánvaló, hogy 

az OKH kötelékéhez tartozó hitelszö-
vetkezeti hálózaton kivül álló Kőszegi 
Hitelszövetkezetnél előállott vesztesé-
gek semmiképpen sem befolyásolhatják 

központ kötelékében működő hitel-
szövetkezetek csorbítatlan hírnevét." 

• 

Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, 
nogy a Kőszegi Hitelszövetkezet a 

Pénzintézeti Központ ellenőrzése 
alatt áll. Kizárt dolog azonban, hogy 

PK nem ugyanígy cselekedne. 
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A zártszám bevezetésével 

idővel csak 4 ügyvéd lesz 

Kőszegen. 

A szombathelyi ügyvédi kamara 

évi rendes közgyűlésén többek kö 

xött a zárt létszám bevezetésével is 

foglalkozott és 39 szavazattal 8 elle-

nében kimondotta a zárt rendszer be 

vezeiesét. A számarányt birói szék-

helyei: szeiint állapítottak meg : Szom 

batnelyen minden harmadik, a vidéki 

járásbíróságok területén minden má-

sodik helyet kell betölteni. 

tizek szerint idővel Szombathelyen 

30 10, Kőszegen, 4 Sárváron és Cell 

dötr; kön 5—5, Vasváron. Szentgott 

hátdem és Körmenden 6 — 6 ügyvéd 

lesz csak. 

Kőszegen jelenleg 7 ügyvéd mű 
ködik. 

Az idén 103 munkás megy ki 

Kőszegről Németországba. 

Nemetországba az idén visznek 

ki mezőgazdasági munkásokat. — Kő 

szegről es környekéról mult szómba 

ton toborozták össze a városházán a 

jelenikező munkásokat. — Berlakovits 

Iván német földmivelésügyi miniszteri 

tisztviselő. Kőszegről 103, a vidékről 

43 munkást vett fel. A felvett munká 

sok már a közeli napokban kiutaznak 

Nemetországba. 

A tavasz 
ilyt n korán — mint jó memóriáju öre-
gek is állitják — már aieposregen nem 
érkezett u földre. Csuk emlékezzünk: 
tavaly március 30 án még sielni lehe-
tett a hegyekben, az iden pedig ulyan 
tavaszi panoráma és illattár fogadta 
a tavasztkeresöket, mintha legalább 
április vége lett volna. 

Eddig rendben is lenne a dolog 
A bökkenő csak ott van, hogy április 
elsején is oly bájosan sütött a nap, 
átutaztak a jak, csicseregtek a madarak, 
hogy már szinte sok is volt a nekita 
vaszodásból. Mert hát manapság pesz-
szi mist a az ember: ki tudja, hogy ez 
a hirtelen és korán ránkszakadt tavasz 
nem lesz-e — áprilisi tréfa . . . 

Lapunk ma i számáva l meg 
kezdődött az évfolyam második ne 
gyedé, miért is kérjük m.t. előfizetőinket 
hogy az előfizetéseket minél nagyobb 
sz.imban megújítani és a lapot to 
vábbra is támogatni szíveskedjenek. 
Hátralékosainkat pedig atra kérjük, 
hogy kötelezettségüknek mielőbb ele 
g-'t tegyenek hogy a lapok tová'ob 

• uldése fennakadast ne szenvedjen. 

Az uj f ő i s p án dr. Szűcs István 
•egnap délután városunkban időzött. 
Fontos közügyekben tanácskozott a 
város polgármesterével. Ugy halljuk, 
hogy a Betegházegylet ügye is felkel-
tette érdeklődését. Ugy tesz mint já-
rati főnök korában. Keresi a közvetlen 
gyors intézkedéseket Székfoglalásakor 
mondott programmja szellemében : a 
jog, törvény és igazság érvényesítésére. 

I sko la l á toga tás . Kapi Béla evan-
gélikus püspök és Mester Ernő dr. 
egyházkerületi felügyelő hétfőn és 
kedden látogatást tettek a leánynevelő 
intézetben és a leánygimnáziumban. A 
látottak és a gimnáziumban folyó 
eredményes munkafelett elismerésüknek 
adtak kifejezést. 

Saly Arnu l f dr . t r i duumot tar 
tott Szécsisz lgeten. Saly Arnulf dr 
bencésgimnáziumi igazgató március 
v*ge felé háromnapos misszió-meg 
ujitást tartott Szécsiszigtten. A hivek 
a nagy munkaidő ellenére kivétel 
nélkül résztvettek a szentbeszédeken 

majd a triduum végeztével könnyes 
szemmel búcsúztak el Saly igazgatótól, 
aki rövid pár nap alatt teljesen bele 
lopta magát a hivek szivébe. 

Lelk igyakor latot tartottak a hét 
végén a Dreiszker-szanatóriurn betegei 
részére. A betegek a lelkigyakorlat után 
meggyóntak és megáldoztak. 

A nagyhet i szertartások alkal-
mával a Jézus Szive templomban 
Nagycsütörtökön az egyházi énekkar 
Jé?us haláláról szóló éntkeket ad elő 
Székely László dr. pUbár.os pedL 
Jézus haláláról mond szentbeszédet 
A nagyheli szertartások teljes sorrendjét 
jövő heti számunkban közöljük. 

Ünnepé ly az óvodában . Ked 
ves bensőseges ünntpélyt rögtönzött 
szombaton a „Schey Fülöp alapította 
kisdedóvó"-ban dr. Kirchknopfne Wie 
dem?mn Ilona óvónő. — Arra valí 
tekintettel, hogy két kolléganője, Tóth 
né Takó Irma és Róka Irén épen 10 
éve végzik fáradságos munkájukat a2 
óvódában, a c>öppsegekkel szép kis 
ünnepéllyel lepte meg a mitsem sejtc 
óvónénit. — Minden kis gyermek egy 
csokor ibolyával kedveskedett a ket 
óvónéninek s az egész óvódát betöl 
ötté az ibolyaillat, mintegy szimboli 

zálva azt a szerény, de értékes mun-
kát, amelyet önfeláldozó szeretette 
végeznek már e?y évtizede. 

Dip l i ther ia elleni védőo l t ás 
ismertetése. A 246.600/1937 B.M 
rendelet a diptheria elleni vedőoltásoka 
kötelezővé tette. Mind.m év tavaszán 
oeoltásra kerülnek a 2 éves gyermekek 
az év őszén pedig ujraoltásra kerülnek 
a 6 évesek. A védőoltás teljesen 
veszélytelen, legfeljebb kiseob i ád — 
oltás helyén bőrpirí okoz, amely tüne> 
tek azonban .4 — 48óra múlva eltűnnek 
Ezért a védőoltástól nem kell idegen 
kedni, annál is inkább, mert indoko-
latlan elmulasztása kihágást ktpez és 
azért sem, mert védettseget ad ezen 
a félelmetes torok gyermek-betegség 
ellen, mely annyi halálos áldozatoi 
követelt már magának. Az ez évi 
oltások 2 évesek részére április folya 
mán eszközöltetnek a városmajori 
tüzoltóőrhelyiségben. A közelebbi tud 
nivalókról a szülők vagy gyámok 
névre szóló értesítésben lesznek tájé-
koztatva. Minden távolmaradás az oltó 
orvossal bejelentendő. Indokolatlan 
távolmaradás kihágást képez, mely 
büntettetik. Az oltás ingyenes. 

S e r t é s - t u l a j d o n o s o k f i g y e l m é 
b e ! Akik sertéseiket sertésorbanc el-

len oltani akarják, az oltandó sertések 

darabszámát jelentsék be a Városháza 

segédhivatalában. (1. emelet) 

A .Kőszeg i ált. Temetkezési 

Segélyegyesi i let" 2 elhalt tagja után 

a 204 és 205 számú szelvényekre 

esedékes segélydijak beszedésére lVt3> 

évi április 3-án d. u. 7,2 órakor 

pénztári órát tart. — Uj tagok 

óra utáni időben felvétetnek. 

A gőzgépkeze lők és gő zkaz án 

fűtők legközelebbi képesítő vizsgái 

1988 évi április hó 11-én 9 órai 

kezdettel fognak a kir. ker. Iparfelü 

gyelőségnél megtartatni. A kellően fel 

szerelt kérvények a kir. ker. Iparfelü 

gyelőséghez cimzendők. (: Sopron. 

Deák tér 35. sz.) 

Fron tharcosok i Ápri l is 6 án 
szerdán este 8 órakor szokásos baj-
társi értekezlet a Bálházban. 

K i r á l y v ö l g y i 
kerthelyiségemet 

ápri l is 1-vel megnyitottam. Allan 
dóan kitűnő ételek és Italok áilnak 
a n.é. közönség rendelkezésére 
Vasárnaponkint a Schermann-féle 
Srammel-zenekar hangversenyez. 
Szíves pártfogást kér a tu la jdonos. 

Szociál is ha l adás az uj 40. m. 
kir osztálysorsjáték uj játékterve, mert 
iz első 4 osztály főnyereményét emel 

és lényegesen szaporították a 
kisebb nyeremények számát, ugy hogy 
most sokkal jobbak a nyerési esélyek. 
Az uj sorsjáték április 9 én kezdődik, 
sorsjegyek kaphatók az összes hivatalos 
főáiusitóknál: nyolcad 3'50, negyed 
7, léi 14, egész 28 pengőért. A sze 
erese utja ismét mindenkinek nyitva 
dl. 

Elveszett egy ba l (szarvasbői) 
kesztyű, a becsületes megtaláló jelent 
kezzen a — párjáért a Bálházban. 

A KSE ma Zalaegerszegre 
utazik és a bajnoksag második he-
yezeitjével: a ZTE-vel méri össsze 

erejét. 

Elveszett egy Omega kar 
kötőóra, szijjas, a Várkörön csütörtök 
délelőtt. Kérjük a becsületes megtalá-
lót a rendőrségen jutalom ellenéber 
adja le. 

ö t szenzác ió a Sz ínház i Élei 
uj s z ámában . 1. Márai Sándor kritr 
kája a márciusról. 2. Hatvany Lili 
levele. 3. B-ihlen Margit grófnő szin 
házi kritikája. 4 Gaál Franciska képes 
levele Hollywoodból. Egyed Zoltán 
amerikai revüje Más érdekességek: 
Szép Ernő cikke, Zágon István és 
Raday Imre f'lmcikkei. Irodalmi- és 
divatrovat, Erdős Reré regénye és 
sok más cikk és rengeteg kép van 
még a l?pbrn. Ara a mellékletekkel 
együtt 60 fillér. 

Kül fö ld i d iákcsere akció. A 
Magyar Szülők Szövetsége az idei 
nyáron is megrendezi a mult években 
nagy sikerrel jart diákcsere akcióit 
Megállapodást létesitett német és 
francia svejci diákok Magyarországra 
való hozatalára, illetve mngyar diákok 
svejci elhelyezésére. A svejci diákok 
itteni nyaralás, ellátás fejében német 
i letve francia nyelvre tanítják az őke' 
vendégül látó magyar szülők gyerme-
keit. mint diákpajtások. A magyai 
diákok azzal a feltétellel kapnak 
Svejcban elhelyezést, ha szüleik a 
svejci vendéglátók gyermekeit ugyan 
snnyi ideig látják vendégül. A Szövet 

iég lelkiismeretesen gondoskodik arró 
hogy minden gyermek mellé megfelelő 
jó családból származó gyermek kerül 
jön. Az akció iránt érdeklődőknek 
reszletes felvilágosítást nyújt, jelentkez 
apot küld a Magyar Szülők Szövet 

ségének központja: Budapest, IX., 
Bakáts tér 8. 

Bruckner fu tba l l j á tékos jub i 
teuma. Bruckner a KSE régi játékosa 
-nőst játszotta századik bajnoki mér 
kőzéséf, ebből az alkalomból a csapa 
intézője az összes játékosok előtt 
cigarettatárcát nyújtott át a jubiláns 
jatékosnak. 

Tü z volt a héten Pösén: Barabás 
István gazdálkodó kazalja égett le. A 
kár jelentős, mert nagymennyiségű 
takarmány lett a lángok martaléka. A 
tüzet valószínűleg a kórházból kiadott 
ápoltak okozták. 

Schr lkker S ándo r fa iskolá ja , 

A lsó tekerespuszta , u. p. Lepsény 

gyümölcsfát, fajtaazonos, legjobb mi 
nőségben, díszfát, díszcserjét, évelő 
virágot, rózsát a legújabb és legérté 
kesebb fajtákban szállít. — Arjegyzé 

ket kívánatra díjmentesen küld. 

Betörés Nagygencsen . Gáspár 
Ferenc jómódú nagygencsi gazdának 
hétfőre virradóra ismeretlen tettesek 
feltörték az éléskamráját és nagymeny 
nyiségü füstölt hust, bort és egyéb 
élelmiszert vittek magukkal. Ráadásul 
elemeltek egy pár csizmát és egy 
kerékpárt is. A csendőrség megindította 

nyomozást. 

// 0, 

Fenti árakhoz a helyi fogyasztási adó hoz 
zászámitandó. Kőszegen kapható : Róth Test 
vérek és Tóth Sándor fűszer es csemegeü/t 

K S E - S z S E II. 2 . 0 ( 0 : 0 ) . Erős 
küzdelemben, gól nélküli félidő után, 
szerezte meg KSE tavaszi második 
győzelmét. Góllövök Kántor és Keszei 
voltak. Legjobb ember volt Janzsó. 

T A V A S Z I felöltök, bur-
bury raglánok, női tavaszi kabátok 
esőköpenyek nagy v lasztékban kap-
hatók Zerthofer Rezső ruhaáruházá-
ban. Vegytisztítás, keimefestés, gallér-
•i-'ztitás a legszebb kivitelben. 

A Hangya is 5 fillérért adja mar 
a peksütemenyt. 

Több ízben beszámoltunk arról, 
hogy a kőszegi pek'.k legu<ó')b 4 
filllérrftl 5 fillérre emelték fel a pék-
sütemény árát. A Hangya p.diü — 
mint ezt már a multhan is m- ;t^t'e 
— 3 filléres süteményárakat l-pu-tett 
életbe, hogy megtörje a pékek i-eme-
tési akcióját. Megindult a hoc , a 
pékek arra törekedtek, hogy a Han-
gyának szállító kőszegi pékmestertől, 
aki nemrégen jött Kőszegre, megvo-
nassák az iparengedélyt. E ' azonban 
nem sikerült. Az ügyben most a héten 
é r d e k e s f o r d u l a t állott be: 
már a H a n g y a üzleteiben is 
5 fillérért áiusiloUák a péksüteményt. 
Utána érdeklődtünk a dolognak és 
megállapítottuk, hogy a Hangyának 
szállító pékmester is belépett a 
kőszegi pékek kartelljébe és igy a 
Hangya nem kapta meg a szerződésben 
kikötött áron a péksüteményt. A Han-
gya eddig még nem döntött, hogy a 
szerződésszegő pékmester ellen milyen 
lépéseket tesz. Olyan megoldás is 
felmerült, hogy Szombathelyről szerzi 
be az olcsóbb péksüteményt. 

Kitűnő vörös 

bort mér k e d d t ő l özv. Schlftffer 

Józse fné J e n ő fhg.-utca 14. alatt. 
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HIVATALOS ROVAT 
Tekintettel aira, hogy a kiadand. 

nyaraló lakások iráni az érdeklöde 
már megindult és igy szükségesst 
vált a nyaraló lakásoknak az össze 
irása, felkérem mindazokat, akik laká 
su'< egy, esetleg több szobáját nyara 
lók részére kiadni szándékoznak, ez 
sürgősen jrlentsék be a városház; 
18. sz. szobajában. Azok is jelentsei 
be a kiadandó szobájukat, akik ma 
az elmúlt évben tzt bejelentettek. A 
bejelentéskor egyúttal közlcnd" 
kiadandó lakás bére is. Tekintett 
arra, hogy elsőrendű érdeke fiiződ 
a városnak is, de meg az egyeseknek 
is ahhoz, hogy nyaraló várossá való 
fejiődesünk eidíktben már most meg 
felelő lakásbejelentések álljanak 
hatóság rendelkezésére, kéremaváio 
közönségének e munkamban való 
megértő támogatását 

Közlöm az érdekelt állfcttulajdo 
nosokkal, hogy a f. évben a haszon 
állatvizsgálatok Kőszeg megyei város 
ban április hó 7-én 8 ó ako r a Város-
majorban, Kőszegfalván pedig ugyan 
aznap 15 óiakor tarlatnak meg. Felhi 
vom az állattartó közönséget, hogy 
egypatás állataikat (ló, szamar, öszvér) 
a vizsgálat helyén és idejében az 
érkezés sorrendjében állítsák fel, többi 
állataikat pedig otthon tartsák. Aki 
egypatás állatját a vizsgalat ideje előt< 
óhajtja megvizsgáltatni. az sajá> 
költségére előbb is foganasitható 
Távolmaradás esetén az állattu'ajdonos 
költségére pótvizsgálatot fogok kitűzri 
s ellene a kihágási eljárást folyamatba 
teszem. 

A mezőgazdasági munkálatok 
zavartalan biztosítása és a mezőgaz 
dasági munkások érdekeinek megóvása 
céljából kiadott rer.delkezéstket össze 
foglalóan alábbiakban ismertetem: A 
külföldre szállítandó mezőgazdasági 
munkások toborzása befejeződött. A 
netán munkanélkül álló mezőgazdasági 
munkások itthon helyezkedjenek el 
Munkaszerződések itthon közigazgatási 
hatóság elölt csak akkor érvényesít 
hetök, ha azokat a munkadó és mun 
kavállaló a közig, hatóság előtt kötöttek 
Tankötelezettség alatt álló gyermeket 
csak az oktatási órákon kivül lehet 
alkalmazni. Figyelmeztetem a munka 
adókat, hogy az aránytalanul alacsony 
munkabérek ellenében teljesített mun-
kák esetében a munkás a szerződés 
alapján tényleg kifizetett és helyi 
viszonyoknak megfelelő bér közötti 
különbözetet a munka befejezése után 
is követelheti. — A munkaadók külö 
nös figyelemmel legyenek arra, hogy 
a mezőgazdaság jövedelmezősége több 
vonatkozásban emelkedett, igy a mél 
tányosság és igazságosság megköveteli 
hogy az elért jövedelemtöbbletből a 
munkás megfelelően részesedjék. — 
Ebben az ügyben kiadott összes tör 
vények és rendeletek egyébként a 
városháza 21. sz. irodájában tekint 
hetök be. 

Felhivom a háztulajdonosokat 
hogy a felgyülemlett háziszemetet és 
trágyát f. évi április hó 80-ig hordás 
sák ki, mert ezen rendelkezésem be 
nem tartása kihágást képez, mely 
büntettetik. 

Közhírré teszem, hogy az alsó-
erdőn termelt fenyőhasáb és fenyő 
dorong tűzifa eladását f év április 
hó 4 én, hétfőn megkezdjük. Eladási 
árak: erdei ölenként fenyőhasáb 38 P 
fenyődorong 82 P. A tűzifa válthaló 
delelőtt 10—12 óráig a városi pénz 
tárban. Különösen is felhivom a város 
közönségének a figyelmét, hogy nyári 
fának és alágyujtó fának vásároljon 
fenyőhasáb tűzifát, mert a háztartások 
faszükségletének kemény fával való 
fedezése nehézségekbe fog ütközni. 

Két bélig csak a helybeli háztartások-
nak adunk ki fenyőhasábfát és ameny 
nyiben ezen idő alatt a sütőmester és 
gyéb háztartások a fát fel nem vásá 
olnák, ugy a város vidékieknek és 

nagyban is éitekesiteni fogja a fát. 

A rokkant ellátási ?dókedvezmétiy 
meg dása iráni jogosultság 193> évri 
'gazolható 1938 május hó végéig 

indazok által, akik ezideig a jogo 
uliságukat még nem 

Közhírré 

lazolták. 

testem, hogy az 1938 
évi általanos halászati tilalmat a M 
Kir. Föld nivelésügyi Miniszter az 
ország összes nyilt vizeire 193S ápr 
20 tói május hó 3 1 ig állapította meg 
Ezen idő alatt nyilt vizekből halit 
fogni nem szabad. 

Felhivom a gazdaközönség figyel 
mét a lóhere és lucernával beveteti 
földjeiben a termest veszélyezteti 
rrankának irtására, amely kötelező. 
Aki ezen kölelezettségenek neii tesz 
leget, mulasztása miatt ellene kihágási 

eljárást indítanak és az irtást r. ható-
ság a mulasztó fél költségere fogja 
végrehajtatni. 

vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 
Értesítjük testületünknek összes 

tagjait, hogy a Hevizi iparos gyógy 
lelep f. évi csoportbeosztását az „Ipok" 
elnöksége az alábbiakban állapította 
neg: I. csoport május 9 tői 28 ig, II 
csoport május 30 tói junius 18-ig, 111 
csoport junius 20 tói julius 9 ig, IV 
csoport julius 11-től 30 ig, V. csopor: 
augusztus 1 tői augusztus 20-ig, VI 
csoport augusztus 22-től szeptembei 
0 ig, VII csoport szeptember 12 tói 

október 1 ig. 

Az első csoporiba az idén is főleg 
eljesen szegénysorsu iparosok, illetvt 

családtagjaik utalhatók be, akiknek 
ellátási költségei! — vasúti költségen 
<ivül —, az Ipok viseli. 

Felvétel végett minden csoportba 
5 nappal előbb kell írásos bead 

vanyban az ipartestület utján jelent 
kezni. 

A gyógyházba beutaltaknak — a 
beutalási lap vétele után — a költ 
segek felét, 30 pengőt, a központnak 
postautalványon előre kell befizetniük. 

Minden egyéb kérdésre vonaikozó 
részletes felvilágosítás az ipartestület 
oen nyerhető. 

Értesítjük továbbá tagjainkat, hogy 
április 5-től kezdve, kedd, csütörtök 
es szombat napjain a hivatalos órákat 

u 5—8-ig tartjuk. — A szerda és 
szombat d. e. 10—12 órai hivatalos 
órák továbbra is változatlanok ma 
radnak. 

Az ipartestületek Országos Köz-
pontja (Ipok) a Berlini nemzetközi 
Kiallitás megtekintésére, társas iparos 
tanulmányutat rendez. A tanulmányú' 
május 30 tói junius 3-ig tart. A tanul 
mányuton iparosok családtagjai is 
reszt vehetnek. Reszvételi díj 131 P 
mely összeg május 2 ig kiegyenlítendő. 

részvétel előmozdítása céljából az 
iparügyi miniszter 400 iparosnak sze 
mélyenkint 30 P tanulmányi segély 
folyósítását határozta el, ugy a se 
gelyre, mint a tanulmányúton részve 
telre april 8 ig kell az ipartestületben 
jelentkezni. Az utazáson csak érvénye:-
útlevéllel, vagy a rendőrkapitányság 
által kiállított fényképes igazoló jeggyé 
lehet résztvenni. Reszleies programm 
es egyéb fontos tudnivalókról az 
ipartestületben nyerhető bővebb fel 
világositás. 

Felkérjük testületünknek — külö-
nösen a kellő anyagiakkal rendelkező 
— tagjait, hogy a tanulmányu on 
minél nagyobb számban szíveskedje-
nek résztvenni. 

Ipartestületi e lnökség. 

Nagyon üdvös dolog 
Ez az élet 
i 

szá-llinni, bizni, remélni, 
mára a legfontosabb. Uj élet alapjait 
indíthatja meg. ha nyer az osztálysors-
jeuye! Ezért igyekszik mindenki vi-
szonyaihoz képest legalább ' , sors-
jegyet 3 60 P-ért, vagy >,t sorsjegyet 
7 — P-ért venni vagy rendelni. 

Ajobbsors reménye 
hatalmas ösz tönző crö Mindenkiben 
él a vágyódás egy szebb, jobb jö»6 
iránt. Ez legkönnyebben elérhető, ha 
rendel egv osztálvsorsjegvet, b ime-
lyik főárusitónál . Fizetni van id |c 

később a húzás elölt. Sorsjegyek uaj-

3 50, i/4 7, i/t 14. L'S P 

A szegénység nem szégyen , 
l eg fe l jebb ke l l eme t l en ! 

De ezen sokan segítenek azáltal, hogy \ esznek egy osz táy-
sorsjegyet, miáltal azonnal megszereztek a remenyseget, hogy 
rövid iil5 alatt csekély befektetéssel nagy összeget nyerhetnek. 
Krtztudoniá'u, hogy legutóbb is sok szegény ember jutott igy 
gondtalan elethez. Az uj, megjavított sorsjáték á p r i l i s 9-én 
kezdődik — Vegyen vagy rendeljen tehát — viszonyaihoz ke-
pest — azonnal égy sors'jegyet és próbál ja ki szerencséjét. 

Anyagi megerősítéshez, 
sokszor nagy vagyon elérésehez nyújt 
kiváló alkalmat az osztály-sorsjáték.— 
Kis befektetéssel óriási összegek nyer-
hetők Termeszetes, „szerencse" kell 
mindenhez, de a remény az b i z tos ! 
Rendeljen egy sorsjegyet bármelyik 
főárusitónál, mert ott biztos a titok-
tartás és figyelmes a kezeles. 

A z e m b e r i l é l e k 

alapvető tulajdonsága a reménykedés, 
e r.élkiil senki sem birná ki a meg-
próbáltatásokkal teli fö'di életet. Ez-'rl 
is vesz a legtöbb ember osztálysors-
jegyet, mely alkalmas arra, hogy j >1-
es3 reménységet idéz eiö, a dolgo/.uk 
önbiza lmát fokozza és az emberek 
hitét megszilárdítsa. 

Értesítés. 
Ezennel tudatom a nagyérdemű 

közönséggel, hogy még Atyámtól át 
vett és ezidáig nevem alatt évtizede 
ken keresztül folytatott és vezetett, 
1868 . év óta fennálló 

Jadogos és szerelesi v á l l a l a t o t , 
nely Kőszeg, Deák Ferenc utca 8 
szám alatt van, betegségein miatt 
április 3 ával átadtam Horváth Lajos 
bádogos es szerelő mester urnák, 
amidőn ezúttal fejezem ki köszöne-
temet a nagyérdemű közönségnek az 
evtizedes támogatásért, mely támoga 
tást kérném utódomnak is bizalommal 
előlegezni. 

Kőszeg, 1938 márc us 4 én. 

Teljes tisztelettel 

K O C Z O R LAJOS 
bádogos és szerelő mester s.k. 

Jelentés. 
A nagyérdemű közönséggel ezen-

nel tudatom, hogy Kősreg Deák 
Ferenc-utca 8. számú házban levő 
<cczor Lajos ur 

bádogos és szerelesi vállalatát 
mai napon, illetve ez év április hó 

3 tói átvettem és azt saját nevem alati 
tovább vezetem. 

Főtörekvésem, hogy a nagyérdemű 
közönség minden igényét a szakmámat 
illetőleg, megbízhatóan és olcsón ki-
elégítsem, miért is kérem a nagyér 
demü közönséget bizalmával és meg 
rendeléseivel támogatni sziveskedné 
nek. Egyben ajánlom dúsan felszerelt 
raktárom egészségügyi berendezes 
tárgyaimnak, vétel kényszer nélkü 
való megtekintését. 

Kőszeg, 1938. március 4 én. 

Teljes tisztelettel 

HORVÁTH LAJOS 

bádogos és szerelő mester s.k 

T i sz t i üdü l ö közelében egy 316 n.öle:-

ju t ányos áron azonnal eladó. 
Bővebbet Sámson t ra f ikban a. 

\ pád téren. 

Elsőrendű g y ü m ö l c s f á k a t 

50 fillérjével kiárusitunk. 

Kiraiy u 78|b 

Mindenes leányt keresek, 
aki j ó l főzni is tud. 
Ci n : Weér M k ós alezrede^ 
Várkör 63. szám. 

Ta vaszi vásár 

ő rák 

1938. április hó 17-ig 

Fali-, inga- és asztali 

mélyen leszállított ár-
ban, heti 2—3, havi 
6-8 P-ős részletre, 

5°lo kp. kedvezmény 

Süo/iy Gyula 
a Hősök Tornya mellett. Belváros 

INe mulassza el a kedvező alkalmat. 

felvétetik. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Csak jó szerszámmal lesz jó eredmény 

Gyümölcsfák és sző lő metszéshez 

x kétélű kerti ollót 
Sol ingen i o l tó • és kacorkést I 

Kapható : L ancsa r i c s Vende l n é l , 

S z o m b a t h e l y , K i r á l y-u tca 9 s z á m . 

Műköszörűs — Acéláru — Illatszer. 

Ügynököt vagy ügynöknőt 
keres he ly i képviseletre Rosner Gyula 
kiskunfélegyházi ágy toll üzeme. Ajan-
'atokat közvetlenül a céghez kell küldeni 

4 szobás emeleti 
lakás kiadó 

május 1 tői. — Hegyalja u 3. 

nagy választékban 

tenisziltöhurozások 
szakszerűen készülnek 

Szendrey Sport S z o m b a í ^ - u t * 
Képkeret, kép legolcsóbban 

Mandler J. Szombathely 
Kovács-szálló mötött 

Ágytoll-pehely 
kelengyék pensiok, szállodák 
részére intézeti párnákhoz higié-
nikusán kezelve olcsó árban. 
Fehér fosztott I I b a t o l t a t 
k i lónk int 3*— pengőér t , egy 
jobb minőséget P 3 50 ért szállít 
5 kg s csomagokban, bérmentve 
utánvétellel 

fl nemzetközi vdsdron tekintse meg árubemutatóm 

Rosner Gyula ágytolluzeme 
Kiskun fé legyháza . 

— Nyomatolt Rónai Frigyes könyvnyomdájában, Kőszegen. — 
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