
Keszeg, 1038 május hó I én 58 évfolvnrn 18 szárr 

• 'flU.* M . ' J l i . 

Előfizetési d i jak ; helyben negyedévre P |-S0 

Vidékre és Ausztr i ába postán . . p 2*20 

Külföldre egy évre 4 do l l á r . Egyes szám I* flll. 

Megjelenik minden vasárnap reggel. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

R Ó N A I F R I G Y E S 
Várkör 39. sz. Telefonszám 23. 

Hirdetések mi l i raét t rsoronk in 8 fi l lér 

S/ő pgkőzöt t l rek lámbir sora 30 fü ler . 

Nyil t tér sora 40 fi l lér. 

Hirdetések d i j« előre f izetendő. 

Hindy Zoltán dr. kőszegi mandátumát meg-
szüntette az összeférhetetlenségi bizottság 

Ismételten megemlekez tünk már l apunkban arról, hogy dr 

H i n d y Zoltán a kőszegi m a n d á t u m a bemutatása a lka lmáva l egy-

idejűleg bejelentette azt is, hogy vezér igazgató ja a MABI-nak és 

a bizottság megítélése alá bocsátotta annak eldöntését, hogy össze-

férhető-e ez a képviselői tisztségével. A bizottság ugy döntött , 

hogy az összeférhetetlen és ezéit felhívta márc ius hó 8 án, hogy 

összeférhetetlenségét szüntesse meg és vagy a MABI-á l l ásáró l , 

vagy a mand á t umró l mond jon le. A felhívásra H indy Zoltán dr 

előterjesztéssel élt és azt kérelmezte, hogy a kőszegi manda t um 

ellen petició készü lvén , függessze fel a bizot tság a döntését a pe-

tició elintézéséig. Az összeférhetetlenségi b izot tság H indy ezen 

kérelmét tárgyalas alá vette s ú jbó l ugy döntöt t , hogy kérelmé-

vel érdemben nem fogla lkozhat ik , s m iu t án m a ^ a nem szüntette 

meg az összeférhetetlenséget, a bizottság H indy Zol tán dr. ország-

gyűlési képviselő megbízatását az 1901. évi X X I V . t. c. 24. §-a 

ertelmeben megszűntnek jelentette ki. A bizottság hatarozatának in-

doklásában k imond j a , hogy H indy Zoltán dr a megszabott határ-

időn belül nem tett eleget azon felhívásnak, hogy az összeférhe-

tetlenségi ügyében hozott Ítéletének a Házban történt bejelentését 

követő 8 nap alatt vagy szüntesse meg magá ra nézve az össze-

férhetetlen helyzetet, vagy mond jon le a mandá t umá ró l . — Ezért 

kellett a b izot tságnak igy határoznia . Természetes, hogy a bizott-

ság ezen határozatát megkü ld te a képviselőház e lnökének, aki az 

időközben már beadott petícióval együtt áttette az ügyet a m. kir. 

Köz igazgatás i B í rósághoz . Tekintettel most mar arra. hogy a vá-

lasztás ellen peticiót adtak be és a petícióban a választás kiiga-

zítását kérték, 

csak a közigazgatási bíróság Ítéletének kihirdetése 
után dSl el, hogy vájjon lesz-e uj választás a kőszegi 
kerületben. JCa közigazgatási bíróság elutasítja a 

peticiót, akkor uj választásra kerül a sor. 
Megkérdeztük H i n d y Zoltánt , aki az ügyre vonatkozo lag a 

a következőket közö l te ve lünk : 

— A z volt az á l l áspontom, hogy az összeférhetetlenségi bi-

zottság első ha tá roza tának nem tudok eleget tenni, mert nem 

levén igazolva a m a n d á t u m o m , nem kérhettem M A B I á l l ásomban 

a nyugd í j az ta tásomat . Ugyan i s törvény irja elő, mely szerint csak 

az a tisztviselő nyugd í j a zha t ó képviselővé történt valasztás esetén, 

akit a képv ise lőház igazol . Képviselői megb í za t ásomró l pedig azért 

nem mondha t t am le, mert a valasztast ki igazítási panasszal tá-

madták meg, mely esetben az eljárás még lemondás esetén is to-

vább folyik és ennek befejezése előtt u j választás nem irható ki. 

Ezért azt akar tam , hogy a bizottság első ha tározatának csak akkor 

felelhessek meg, ha m a n d á t u m o m igazolva van. A bizottságnak 

azonban az volt az ál láspont ja , hogy a képviselői m a n d á t u m o m 

megszűnt , m iu t án a feltételeket nem teljesítettem. Ezen bizottsági 

hatarozat bírói Ítélet je l legű és végérvényes. 

M in t ismeretes, a , petició ügyében má j u s 30-an lesz az 

első tárgyalás. 

Kőszeg a Nemzetközi Vásáron 
az idegenforgalmi pavillonban van, 
mely a nayy szökőkúttal szemben a 
MAV és IBUSz közvetlen szomszéd 
sálában áll, de a hatalmas méretű 
Szt. István szobor mögötti Országos 
Idegenforgalmi Hivatal pavillonjain 
keresztül is elérhető. Gyönyörű élő 
fenyőfából való erdei részlet fölött a 
város nagyméretű fényképfelvételei 
vannak hatásosan csopoiio?itva és 

összhatásában e pavillon legkedvesebb 
látványosságát nyújtja. Mindjárt első 
napon élénk érdeklődés mutatkozol!. 

A gőzgépkezelők és gőzkazán-
fiitők legközelebbi képesítő vizsgái 
1938 évi május hó 13 án 9 órai 
kezdettel fognak a kir. ker. Ipaifelü-
gyelőségnél megtartatni. A kellően fel 
szerelt kérvények a kir. ker. Iparfelü-
•íyplőséghez cimzendők. (: Sopron, 
Deák tér 35. sz) 

a Betegház közgyűlésének határozatát 
A fellebbezést 84 rendes tag irta alá 

A f. évi április 12 én tartott Bi-
tegház Egyesületi közgyűlés határoza-
iát megfellebbezték. A törvényes idő-
oen beadott fellebbezést 84 rendes 
lag irta alá. A terjedelmes fellebbezési 
nem közölhetjük egészében lapunkban 
s ezért csak kivonatosan ismertetünk 
belőle részleteket. 

„Az ismeri min. rendelkezésnek 
legfontosabb pontjai voltak : 

1. az alapszabályoknak a minisz-
teri leirat értelmében való módosítása, 

2. u j v e z e t ő i é g választása. 
Megállapítjuk, hogy a mellőzhe 

letlen és sürgősen elintézendő alap 
szabálymódosilás mai napig nem tör 
tént meg, annak dacára, hogy az egy 
let autonómiájának visszaállítása óla 
már h á r o m közgyűlést tartott, — 
uj vezetőség helyett a régi vezetősé 
$et jelölték és csak r.zért, mert ennek 
ellenzéke támadt, jutott néhány sza-
vazattal az ellenzék két tagja a vá 
lasztmányba, azonban a vizsgálattal 
súlyosan érdekelt elnök, mint az egy 
let vezetője, megmaradt s igy ennek 
tulajdoniiható, a neki nem kívánatos 
alapszabálymódositás elmaradása. 

Ebben látjuk okát annak, hogy a 
régi alapszabályok érvénybentartásá 
val próbálkoznak a fizetési nehézsé 
gekkel küzdő Hi elszövetkezettel való 
megegyezést létrehozni, mely Szövet-
kezetnek ugyanaz az elnöke és ugyan 
csak megteremtője az Energia r.t. nak, 
melynek értéktelenné lett részvényeit 
a Betegház Egyesületnek adták el lel 
jes névértékben, megelőző m á s be-
létjeik fejében. 

Mi történik tehát? A vizsgálattal 
megállapított vagyonkezelésnek válto-
zatlan szellemben való folytatása. Nem 
gy rendelkezelt a nagyméltóságú B.*l-
ügyminiszler Ur! 

Az 1938 márcus 16-án tartott 
közgyűlés e g y h a n g ú l a g hatá-
rozta el, hogy a Kőszegi Hitelszövet 
kezet státus-kimutatása nélkül nem is 
tá'gyalja a 95.000 P betétjéért kínáló 
30.000 P-ről szóló egyezségi ajánlatot 
— mégis 1938. április 12-én egybe-
hívott közgyűlésen előterjesztették a 
választmánynak 6 szavazattal 3 el'eni 
javaslatát : 45 000 P re most márl5.000 
P vei felemelt összegű egyezségi aján-
latát. 

Az egyik közgyűlésnek egyhangú 
határozatával szembeálló második köz-
gyűlésen nem lett volna szabad ilyen 
javaslatot előterjeszteni, mert h i t e l e s 
slátus-kimutafs még ekkor sem volt, 
hanem volt olyanmérvü befolyást gya 
kotló korieskedés, mely 59 szavazattal 
49 ellenében a javaslatot keresztül 
erőszakolta, tetézvén az eljárást azzal, 
hogy érdekelteknek a szavazatát is 
elfogadták, amit könnyen értekeimé: 
azzal is, hogy szavazatszedő bizott 
ságot nem alakítottak, hanem maga 
az elnöklő végezteaz egyesületi ügyész 
szel, mitsem törődve azzal, hogy a 

szavazás alatti közbekiáltások hango-
san figyelmeztették az alapszabályéi-
ienes szavazatokra és a legnagyobb 
szabálysértést elkövette maga az el-
nök, aki felhívásra leadta szavazatát, 
Holott csak szavazategyenlőség ese-
tén szavazhat. 

A szavazást hátrányosan befolyá • 
solta, hogy a tagok tekintélyes része, 
Kb. egyharmada abban a íriszemben 
maradt el, hogy a múltkori közgyű-
lési határozat folytán státuskimutatás 
hiiányán ezúttal ugy sem határozhat 
érdemben, de elmaradlak azért is, 
mert egy súlyosan érdekeltnek e lőad ! 
sát tűzte ki napirendre, ami szintén 
alapszabályellenes. 

Hiteles státuskimutatás elő nem 
terjesztése miatt lábrakapott az a fel-
tevés, hogy az alkudozás célja nem 
lehet más, mint hogy a Pénzintézeti 
Központ és az Egyházmegyei Taka-
rékpénztár szanálási végeredményét 
magukra nézve kedvezőbbé tegyék. 
Rideg üzleti szempontból ez érthető, 
de ez nem lenne méltó egy amúgy 
is nagy veszteséget elszenvedni kény-
telen közjóléti intézménnyel szemben. 

Csalóit névjegyzékben kimutatjuk 
az 59 többségi és 44 kisebbségi sza-
vazatot, valamint az alapszabályelle-
nesen szavazottakai. Elég világosan 
mutatja az érdekelteknek és kollégák-
nak összefogását azok ellen, akik sem-
mi más érdeket nem szolgálnak, mint 
Kőszeg város 105 eves kórházának 
még megmenthető vagyonának meg-
védését, annak zavartalan fennállásá-
nak és elmulasztott fejlesztésének és 
felszerelése kiegészítésének a biztosí-
tására. Ez a névjegyzék mutatja azt 
is. hogy a határozat tulajdonkeppen 
kisebbségben maradt. 

Helytálló érvek helyett ugy állít-
ják be a kórház érdekeit megvédhet, 
mintha személyi gyűlölet vezetné 
őket. Ha igy lenne, nem hallgatlak 
volna esztendőkön át, vagy most te-
relnék arra az útra. ahová való lenne. 
Most azonban, mikor a nagymélt. Bel-
ügyminiszter is j ó i n d u I a t u, de 
erélyes intézkedésre talált nyomós 
okot, a város polgárságában felébredt 
a legfelsőbb hatóság intencióinak 
<öteles támogatása. Ennek ado't kife-
lezést a legelső közgyűlésen Waldmayer 
Karoly, az Osztrák Magyar B»nk nyug. 
vezértitkárhelyetlese, midőn köszönetét 
fejezte ki a Belügy niniszler Urnák 
rendelkezéseiért. 

Az ezt támogatók szintén a BOVi. 
leirat szellemében a legnagyobb mél-
tányosságot tanúsítják azáltal, hogy 
az alapszabályellenesen és megbocsájt-
iatatlan könnyelműséggel kockázatos 
vállalkozásokba sodort Belegházegyletl 
tőkéből 119.000 P. veszteseg fejében 
elfogadták a vállalkozás szomorú ron-
csait: botokat, léceket, hmegnunká ló 
gépeket, állítólag (?) 27 000 P. érték-
ben, mert a már évek óta a Kereske-

Egyes szám ára 12 fillér. 



Kőszeg és Vidéke 
1938. május ) 

delrri Törvény rendelkezései elltnére 
fenntartott tönkrement Energia RÍ.-ló 
mást nem várha', de 95.CC0 F bt tt t 
jét el nem engedheti, mivel ezér 
egész összegéhen telelnek elsősorbar. 

,a vizsgálattal megállapított törvén\ 
szerinti felelős elnökség, választmány 
számvizsgáló bizottság, péntáros é 
ellenőr, az ?dósoktól megszerezheti 
javak és ha ez nem fedezné, ug< 
rcszt-en a Pénzintézeti Központ is 
mely a Kősztgi Hitelszövetkezet hely 
zetet rovancsolásai alapján már esz 
lerdők óta ismeri és sem afőhitelezf 
Beitgházegyesíilet, sem a többrbetéteí 
ügyfél biztosítására nem telte mej 
azon erélyes intézkedéseket, melye 
egyébként az ellenőrzésére bizot' 
intézeteknél, nagyon helyesen, kinu 
letlt n szigorial alkalmazni szokott é; 

hozzájárult ahhoz, hegy a kőszeg 
Hütlszövelkezel helyzete ezáltal sokká 
súlyosabbá vált és megnehezíti i 
szanálást. 

S kérdezzük: miért legyen ? 
Kőszegi Hitelszövetkezet szanálásánál 
legnagyobb áldozata éppen a Beleg 
házé gyesület? 

Talán hála fejében, amiért ennek 
SCO CCO P felüli vagyona más betevők 
nél k e v e s e b b kamathoz? dékka 
használta fel spekulációs tőkekihelye 
zéere és ebből 119.CC0 P menthetet 
lenül elveszett ? 

A Betegház Egyesület olyar 
intézmény, mely nem tűrheti meg 
hogy személyek iránli könyöiület vagy 
elnézés gyakorollassék ekkora gondat 
tanság fennforgásánál. 

Ezért bizalommal várjuk a felü-
gyeleti hatóságok döntését, melyek 
nem fogjak tűrni, hogy mások érde-
keinek vag> m»gkiméleséntk az érvé 
nyesülését érjék el egy segítségért 
kiáltó és segítségre szorult kórházzá 
szemben." 

Nagy károkat okozott 
a tavaszi fagy. 

A földmivelésügyi miniszteriurr 
hivatalos jelentése szerint az ősz 
tuza jól felel*, szépen fejlődölt és 
bokrosé dóit, a frgyok kárt nen 
okoz'ak. A korán veteit Irvaszi tuzr 
fejlődéset a hideg visszavetette. AJ 
őszi rozs jól bokrosodott, azonban í 
kedvezőtlen ;dőjárás miatt a fejlődes 
ben megál ott. A tavaszi rozs is meg 
állolt a ftjlődésben. A korai burgonya 
levélzetet a fagy h perzselte. A rétek 
és legelők Kinövése lassú, esőt és 
meleget kivárnak. A korán virágzó 
gyümölcsfák közül a barack, dió és 
cseresznye erős fagykárt szenvtdtli 

S u l y o k Fércre a kőszegi gaz-
dakör tilkáia szeiinl a csütörtökről 
pénukre és péntekről szombati; 
virradó ejitl a késői fagy Kőszegen a 
leena^yohb pusztítást a gyümölcsltr 
inesben végzett. Legjobban a dióter 
més sinyleiie meg a hidegjárási : ICO 
százalékos a kár. A töbti gyümölcs-
termésben 4<>—SOszázalékos a fagykár 
A cstreszrye majdnem teljesen el 
pusziul', a szőlőkben a kár 40 száza 
lékra lehető. A mezőgazdasági növé 
nyek közül legjobban a takarmány 
féltben pusztított a fagy. Ez a kár 
becsles azonban — mondta Sulyok 
Ferenc — nem lehel még rr egközelitő 
sem; mert a kőszegi különleges ég 
haj'ari viszrnyokat tekirtelbe veve 
ha ezután jó idő kövefkezik a dió es 
cseresznyeiumes kivételével a termé 
sref könnyen bepótolja a f.agyokozt; 
károkat. Gyakran előfordult már, hogy 
a kőszegi szőlőskertek még a májú? 
végi fagyokat is kiheverték. 

A Trianoni Csárda megnyílt 
iflájás hó 1 ével. Kiiünő italok és hide; 
ételek állandóan raktáron. 

Snves pár fogási kér tisztelettel 
Horvá th J ánosné . 

Pénzügyi és gazdasági 

politikánk eredményei. 

Imrédy Béla közgazdasági minisz 
ler a társadalmi és gazd^ág i egym 
' u y hatályosabb biztosításától szók 
•öi vény javaslat bizottsági largyalásó 
során arra az állifásra, illetve aggó 
dalomra adott kimerítő és szakszerű 
választ, hogy ez a törvényjavaslat való 
ban megtorpanást idézhet e elő gaz 
dasági életünk nyugodt és folyama'o 
menetében, hogy valóban előállhat-1 
enrek eredményeként a passzív rezisz 
tenciában, vagy szaboiázsban jelent 
kező ellenhatás. 

A közgazdasági miniszter tény bei 
adatai és reális gazdasági argumen 
tumai mindenkit meggyőzhettek arról, 
hogy ennek a törvényjavaslatnak nyo 
mán nem nyugtalanságnak, hanem csak 
megszilárdu'ásnak, nyugalomnak és 
biztonságnak lehet keletkeznie. Ez i 
(avaslat bizonyosságot teremt, a gaz 
dasági életnek egyik legfontosabb kel-
lékél adja meg. Ha a kormány nen 
ragadta volna magához a kezdemé-
nyezést és iránylű nélkül hagyta volm 
a hazai társadalmat, akkor sokkal sú-
lyosabb következmények állhatlak vol-
na be és a szélsőséges kilengéseknek 
nem állolt volna útjába a törvény meg 
nyugtató ereje. A társadalmi és gaz 
dasági egyem li'y hatályosrbb biztosi 
fásáról szóló javaslat ezt a megnyug-
tató erőt jelenti. 

De bebizonyította Imrédy Bela azi 
is, hogy ha van is bizonyos megtör 
panás a gazdasági élet lerén, az nem 
ennek a javaslatnak logikus következ 
ménye. Az ok egyrészt a világpolitiká 
ban, másrészt a világ gazdasági hely 
zetében keresendő. A kél német állam 
nak egyesülése a világpolitikában u 
helyzetet teremteti és bármennyire bá 
r u'alos és tökéletes az a német szer 
ve.ö készség, amely ezt az egyesülést 
negteremtette es simává telte, annak 
feltéllen ül hatással kellett lennie a gaz 
dasági életté. Ez az tgyik oka a jelent 
<tzeli, de semmiesetre sem állandó 
jellegű, hanem csak n u'ó mrgioipa 
násnak. A másik ok az egész világ> 
;a:drság terén immár tavaly ősz óta 
mutatkozó depresszió. Ez ellen a? 
összes államok preventive védekezne! 
rég akkor is, ha hullámai belső lerü 
elekre még nem hatoltak. A mi gaz 
dasági szervezeltsegünk azonban k 
vo't épitve, ugy, hogy a depresszió 
Káros következményeitől lartanunk nem 
<ell. 

Amit pedig l T r é d y Béla az állarr 
s a nl< di vizahelyzetéről non 

dóit, az valóban Memelő tudattal töltsön 
tl minden grndoikozó ember'. Az1 

mondotta a n íniszter — a szavát az 
ellenzék is zajos ktszéssel kiséne, — 
aogy a beruházási n unkálatok íkkor 
is akadálytalant tovább folyna!-, gaz-
dasági életünk verkeiingése akkor sen 
fog mulatni visszaesést, ha egy álló 
esztendeig egy fillérnyi nemes valuta 
bevételünk sem lesz. 

Bölcs és óvatos gazdasági és pén;. 
ügyi. főleg devizapolitikánk, amelyet a 
Pultban gyakran támadlak, íme i'yen 
T egbecsülhelellen értékű gyümölcsöket 
termett. Hálával és elismeréssel keh 
adóznunk azoknak a kormányoknak 
amelyek ezt a bölcs gazdasági és 
pénzügyi politikát folytatták és követ 
kezetesen megmaradtak azon az uton, 
amely helyes volt és célhoz vezeteti. 
Ha gazdasági és pénzügyi lér-:n nen 
lettünk volna óvatosak és köveikeze 
tesek, akkor a kormány nem láihatt; 
volna elérkezettnek az időt a nagy 
országépitő beruházási program me^ 
kezdesére és megvalósítására. 

Az idő azonban elérkezett. Az 
ország most élvezheti annak a gaz 
dasági politikának mérhetetlen értékű 
hozadékát: azt a pénzügyileg szilárd 

helyzetet, amely minden világgazdaság 
depresszió ellenére Ithelőve teszi szá 
runkra a folyamatos és zökkenőktő 
nentes építő munkai. Biztosítva vat 
az anyagi fedezet. Biztosítva van nem-
csak az egyszeii vagyonadóból befolyc 
összeg, hanem az is. amelyet az állán 
kölcsönkötvények kibocsátása utjár 
vesz fel. Megmondotta a minisz 
'er, ho^y ennek háromnegyedrésze 
máiis fix formában biztosilottnak te 
kinthető. 

A magyar gazdasági élet teherbíró! 
Az állam és a jegybank gazdasagi ereje 
teljes biztosítékot nyuji a beiuházások 
végrehajtására. Szabotázst es passziv 
rezisztenciát pedig egyrészt nem is 
várhatunk a gazdasági élet józan té 
nyezői részéről, másrészt pedig a kor 
mánynak megvannak a kellő eszközei 
minden ilyen esttleges törekvés elhá-
rítására. 

Felemeltek a setyemgudó 
beváltási árát. 

A valódi selyem világpiaci ára 
és értékesítési lehetősége még mindig 
nem mutat olyan előnyös változást, 
amely a gubóbeváltási ár<ik felemelését 
í'dozathozatal nélkül lehetővé tenné 
Ennek ellenére a magyar kormány 
főképpen a vidéki szegényebb nép 
osztály anyagi jólétének előmozdítása 
érdekében lényegesen felemelle a se 
lyergubó beváltási árát, illetőleg ez 
évben a következőképpen állapította 
meg: 

1. osztályú kilogrammja a tavalyi 
1 pengő helyett 1 pengő 40 fillér, II. 
osztályú kg-kint £0 f. helyett 1 P. és 
III. osztályú (hasznavehetellen) kg ja 
10 fillér. 

Azállamkormányzatnaka gubóárak 
jelentékeny felemelésével tanusitoti 
szép gondoskodását bizonyára megérti 
Közönségünk és remélhetőleg n iné 
számosabban vesznek részt a selyem 
tenyésztés rövid ideig tartó könnyű 
munkajában. 

Az elmúlt évek alacsonyabb 
hevál'ási árai mellett is sokezer se 
lyemtenyésztó ju'otl pár het aíat 
40 — 60 pengő mellékkeresethez, a 
lőrék vő tenyésztők azonlan 81 — 100 
pengő és tnnél nagyobb összegeket 
is elértek. Tt rmészetesen ezek a kere-
seti lehetőségek a mostani áremelke 
desstl számotlevő modon javulnak. 

A selyemtenyésztés pénzbefekte 
tést nem igényel. Az etetéshez szük 
séges eperfa'omhot a selyemlenyészlők 
a közutakon, köztfrektn és u'cákor 
a"ó epsiíakról mirden korlátozás 
nelkiil ingyen leszenhetik. A hernyó 
kért semmit sem kell fizetni és a 
tenyésztésnél szükséges ketfijta papiri 
is ingyen kapják meg a gubóterme-
lésre vá'lalkozók. 

A selyemienyészlés révén éppen 
aratás előtt érhető el számottev 
(övedelem, amikor erre a vidéki lakos 
ság leginkább rászoiu1. Ez időszak-
ban a szőllőiermő videkeket kivévt 
kevesebb a gazdasági munka s igy 
az összes tennivalók a tenyésztési Idő 
legnagyobb részében mintegy mellék 
foglalkozásként könnyen elvégezhetők 
Nagy előny továbbá az is, hogy ebben 
a munkában már a 6—8 éves gyermek 
és a más munkát amúgy sem végző 
rtreg családtag segítsége szintén igény 
be vehető. 

A selyemtenyésztésre vonatkozó'aj. 
a községi selyemtenyészlési felvigyázók 
(petekikeltők) is megfelelő felvilágosi 
tassal szolgainak és náluk a kikeli 
selyemhernyók átvehetők. Az igényié 
seket azonban már most ajánlatos 
előjegyeztetni, mert a hernyókat elsó 
sorban a korábban jelentkezők kapják 
meg. A selyemtenyésztésf felvigyázók 
címei az elöljáróságnál megludhatók. 

A F E N I ' ' 

Fenti árakhoz a helyi fogyasztási adó hoz-
zászámítandó. Kőszegen kapható: Róth Test-
vérek és Tóth Sándor fűszer és csemegeii 

Az OTI ingyenes 

tanonc-üdültetése 
Az OTI szombathelyi ker. pénz 

tárától kaptu< a következő sorokat: 
„Az Országos Társadalombizto-

sító Intézet fiatalkorú biztositolt tag-
jai részére május 30 tói szeptember 
4 ig terjedő időben ingyenes üdülte 
tést rendez. Üdültetésben az engedé-
lyezett létszámon belül csak az Inté-
zet 18 éven aluli, öregség és rokkant-
ság esetére biztosított olyan fiatalkorú 
tagjai részesülhetnek, akik az előző 
két évben elküldéses üdültetésben 
nem vettek részt és akik az üdülésre 
egészségi állapotuknál fogva rászorul-
jak. — 

Figyelemmel aria, hogy a vidéken 
felállítandó üdülőtelepek túlnyomórészt 
c<erkész-szerü üdülőtáborok lesznek, 
vidékről ez évben is csak fiubiztosi-
totrak részesülhetnek gyógyüdültetés-
b n. — 

Az üdülteles az Intézetnek az or-
szág különoöző részein felállított üdü-
őíáborban történik es időtartalma 

e .yénenkint két hét, amely egyezik a 
30 000 — 1936. IP. sz. iparügyi minisz-
teri rendeletben a tanoncok részére 
törvényesen biztosítod fizetéses sza-
badság időtartalmával. 

Az üdültetésben való részvétel 
semmiféle (sem üdülési sem utazási) 
költséggel nem jár. — A jelentkezés 
megkönnyítése céljából az Intézet a 
fiatiikoru biztosítottakkal érintkező 
intéznenyek (tanonciskolák, ipartes-
tületek, helyi megbízottak) közvelité-
sevel jelentkezési lapokat juttat el az 
üdülésre jogosu takhoz. 

Az üdü!és által fokozható egész-
ség és munkakészség mind a munka-
vállalók, mind a munkaadók fontos 
érdeke. Kívánatos tehát, hogy a mun-
kaadók fiatalkorú biztosított alkalma-
zottaik törvényes szabadságát olyan 
időben engedélyezzék, amikor az In-
tézel ingyenes üdülletésének előnyeit 
élvezhetik. 

Éppen ezért az Intézet a munka-
adók közreműködését kéri abban az 
irányban, hogy az alkalmazásukban 
alló és egészségügyi szempontból üdü-
lésre szoru'ó (öregségi és rokkantság 
esetére biztosított) fiatalkorúak az in-
tézet elküldeses üdültetésében részt 
vehessenek. 

Tiszt iOdülö közelében egy 316 n.öles 

j u t ányos áron azonnal eladó* 

Bővebbet Sámson t ra f ikban az 
Árpád téren. 



11 <38. má us 1. Kőszeg és Vidrke 

Euchar iszt ikus gyűlés a zárda 

Fontos tudn iva l ók a kongresszusra 
u t a z ó k n a k 

Mult vasárnap este 6 órakor zsu 
tolásig megtelt a Záida díszterme ün 

n • ő közönséggel Az Actio C i iho 
| jc , hitbuzgalmi szakosztálya a hivei 
t;. • koztatására és lelki felhangolásár; 
rtrdezte meg mirden izében sikerül 
eucharisztikus gyűlését. 

Az ünrepélyt Németh I rr r» 
nv iotta meg. Első szónok dr Wink 
h'i József teológiai tanár volt, aki mélj 
í tel izzó beszédet mondott az eucha 
r 'itikus gondolat al?peszméjéröl, a; 
olt .r misztéiiumáról. A hatalmas be 
szed után a tarilónőképző énekkar; 
ad tt elő szentségi énekeket, Aquinalí 
r vér vezetéséva!. A nagy szaktudás 
$< és n üvészi érzéssel betanított éne 
k ;et a közönség áhítattal hallgatt; 
\. • ig. Szendy László dr szombathelyi 
p..bános-esperes a kongresszus nagy 
szabású előkészületeiről adott elő va-
lósaggal elképesztő adatokat. A kö 
z nseget valósággal lenyűgözték azok 
az > datok, amelyeket felsorolt arrí 
nézve, hány vagon fából épül a vá 
rosligeti oltár, hány vonat érkezik 
hnry százezer ülőhelyet készítenek 
h ny tavat tenne ki az idegenek tej 
fogyasztása, mennyi szalmazsákot töm-
tek n eg a vendégek elszállásolására. 
U'olsó szám Dormán Kálmán káplár 
előadása volt, aki a felulazók számán 
adtd e ő a legfontosabb tudnivalókat 
vázlatosan ismertetve az ünnepségek 
rendjét. 

Tájékoztatásul itt is leközöljük 
hc^y a budapesti eucharisztikus kon 
gnssiusnak négy főünnepsége lesz a 
H'sök terén. Május 25 en dé'uián 6 
ólakor lesz a nagygyűlés ünnepélyes 
megnyitása. A'dozócsütörtökön del 
előtt 9 órakor lesz i szentmise az 
ifjúság közös szentáldozásával. Este 
8 órakor indul a dunai hajó körme-
nti _7-en este kezdődik a férfiak éj 
jeli szenlségimádása s 29 én reggel 9 
órakor a pápai legáius szentmiséje 
amelyen 300 pap fog egyszerre áldoz 
tatni. Ezen a szentmisc-n szerepel a 
Scola caniorum Sabaiiensis Wernei 
Alajos dr vezényletével, aki az ország 
összes kis papjaiból alakult gregoriár 
kari is vezeti. Délután 6 órakor be 
fejező ünnepség lesz záró körmenet 
tel. 30-án reggel már az uj jubileum 
nak, a Szent István évnek ünnepséget 
kezdődnek. 

A kongresszusra egyébként két 
félekepen lehet felutazni: filléres gyors-
síi IS 50 százalékos vasu'i kedvez-
mennyel. Filléres kettő indul Kőszeg-
ről: május 25 én indul, 27-én érkezU 
más» dik 28-án indul s 30 án jön meg. 
Akik a filléres vonalra jelentkeztek 
azoknak a 2.50 P-s igazolványhoz 
még díjmentes betétlapra is szüksé-
gük a sz, pirosra vagy zöldre, aszerint 
hogy északról vagy délről aiearják 
megközelíteni a Hősök terét. A vas-
úti í gyet később meghatározandó na-
pon kapják meg a jelentkezők a kő-
szegi Takarékpénztár helyiségében, i 
kongresszusi jelvény viselése a fel-
utazók számára kötelező. 

Akik valamely betegsegélyző egy-
'et tagjai, ne felejtsék magukkal vinni 
igazolványaikat, mert megbetegedem 
eseten annak felmutatása után ingyen 
ápolasban részesülnek. 

Akik zarándokszállást igényellek 
vigyenek pokrócot magukkal, hogy 
minden eshetőségre felkészüljenek. 

Akik a kongresszusra 50%-os 
kedvezménnyel mennek fel, azoknak 
•s szükségük lesz a 2 50 es igazol-
ványra és piros vagy zöld díjmentes 
^étlapra. Ez a kedvezmény a vasuii 
leRy lebélyegzéstől kezdve 8 napig 
érvényes. — A ik iknek vasuii kedvez-
ményes jegyük van, azoknak egy 

pergős piros vagy zöld tagsági jegyei 
ktll váltaniok. 

Ülőhelyek még igényelhetők a 
p'ébánián, ahol egyben bővebb fel-
világosítás is nyelhető naponta d. e. 
11 — l - i g . 

Aki filléres gyorsra jelentkezett 
de igazolványát még ki nem váltotta 
legkesőbb május 3-án jelentkezzek: 
utána ugyanis jegyeiket más jelentke-
zőknek osztják ki. 

Actio Catholica gyűlés. 

Az Actio Catholica helybeli szak 
osztályai együttes gyűlést tartottak 
csütörtökön este a Kat. Kör helyisé 
gében. A gyűlésen megtárgyalták az 
;lső á'dozók reggeliztetésének körül 
ményeit és főleg a pünkösdhétfő 
ünnepségek előkészületeit. 

A Szent Imre templomot ugyanis 
pünkösdhétfőn adja át újra a htszná 
latnak Grősz József püspök. A temp 
tomavatás a kőszegi eucharisztikus ev 
koronáját fogja jelenteni. A nagymisé 
a Jurisich-térre tervezik, a Szűz Máiia 
szobor alatt áililják fel az oltáit. A 
püspök miséje uián körmenetileg visz 
be a Szentséget a templomba, aho 
közel egy évi szüneteles után újra 
kigyúl az örökmecses s kezdetét vesz 
a szenlségimádás, amely másnap reg 
gélig tart. A délutáni és éjszakai szent 
ségimádásra pontosan beosztják a 
• ársadalom különböző rendjeit, ugy 
hogy minden órában lesz istentisztelet 

A gyűlésen a szakosztályok be-
számoltak n üködésükről is. Különösen 
említésre méltó a karitatív szakosztály 
húsvéti szeretet-akciója,, amely gyüj 
tésből. Szent Antal perselyéből és 
családok jóvoltából 90 személyt ünnep 
ebéddel látott el, 26 ol pénzbeli segít-
ségben részesített, 76 személy közöt 
pedig 106 kg kenyeret és 106 kg 
lisztet osztott ki. 

Az értekezlet szegényügyi katasztei 
elkészítését s a segélyezések központi 
egybevetésének gondolalát vette fö 
még legközelebbi teendői közé. 

Hindy Zoltán dr, 
az irottkői járás utproblemairól. 

A Tourirg C'ub a V'SM gyei 
Gazdasági tgyesjletlel karöltve inul 
vasárnap u ű yi n tgygyülest rendezeti 
Szombathelyen, amelyen H ndy Zo'tán 
d'. a kősztgi k'rület akkori ország 
gyűlési képviselője is megjelent és 
fel is szóhli. 

A kőszeg—irotiköi ut állandó 
burkolattal való ellátását és állami 
Vrzelésbe vételét kérte, valamint a/t 
ho^y hívja fel a nagygyűlés a keres 
kedrlmi minisz'er f gyeimét egy fonlos 
közlekedés b izonsa j í körülmenyre: ? 
rjriszter a városrendezési törvényben 
tiztosi'ott jogánál fogva jelöljön k' 
meghalaiozott sávot, amelyen beíü 
az utak melleit epitkezni nem Khei 
Kérte tovabbra azt is, hoev a nagy 
gyűlés járjon közbe különös nyona-
tekkal a kereskedelmi kormánynál a 
határokon át vezető u ak kifogástalan 
karbahelyezéséérl, nehogy a rossz 
ulak leheteilenné tegyék az országba 
irányuó idegenforgalmat. 

Hindy Zolián kívánságait a nagy-
gyűlés szintén egyhangúlag magáévá 
te'lte. 

M F f l M V l I T K Ö 8 « K legszebb 
i Y l C ^ J l ^ i I I L * I és legkönnyebben 
megköze l í the tő erdei sétányán, a rőti-
vö lgyben levő közkedvel t 

A N D A L G Ó 
nyári vendég lő , ahol k i tűnő borok, sör, 
hűs í tő i ta lok és hideg ételek kaphatók 
s z o l i d é rakon , előzékeny k iszo lgá lás 
mellett. A n. é. közönség pár t fogásá t 
kéri t isztelettel FAZEKAS GÁBOR. 

ho H u t t e r ABC s z a p p a n t haszna i 

Hut te r ABC s z a p p a n k í m é l i 

é s ó v j a a f e h é r n e m ű t . 

HUTTER 
. JtjL̂ W 

ü s Z A P P A t 
r a g y o g o f e h e r r e m o s s a a r u h á t 

A kőszegi kerület mandá t uma 
ellen — mini ismeretes — petícióval 
elLk a m. kir. közigazgatási bíróság 
hoz. Miután Hindy dr. mandátum; 
•negszünt és igy Hindy Zolián dr. már 
nem képviselije a kerületnek, a Nem 
zeti Egység országos párteli.öksége el 
Biückler Elemér m. kir. kormányfőta 
nrcsos, budapesti ügyvédet bizla meg 
\ Nemzeti Egység Pártjának kép.ise 
let ében a közigazgatási biróságn: 
ügyvédi kép\ iseletle'. A NEP mandá 
lumát tehát dr. Brücklei Elemér ügyvéd 
foeja megvtdeni. 

A kőszegi vá lasztó i kerület 
polgárságával ezuton közli a kőszegi 
k'tület Nemzeti Egység Páf.ijanak 
Keszegen (Jiu&ch ú r sz. alatt) 
TŰ ödö vezelősege, hogy miután A 
kerületnek jelenleg nincs képviselője, 
a város és a kerület polgárainak 
kérelmét és p?nas>át továbbra is í 
kerületi NEP elnökség intézi, azzal 8 
különbséggel, hogy jelenleg a kérelme-
Kel és panaszokat nem a képviselőhöz 
juttatja, hanem közvetlenül a pán 
országos központjának elnökségéhez 
Megjegyezzük, hogy a volt képviselő-
höz, Hindy Zo'tán dr. hoz eddig btfu 
'ott kérelmek és panaszok máris át 
kerültek a párt országos vezetőségéhez 

El jegyzés. Pintér István herceg 
erdész eljegyezte Farkas Ltván pör 
gölényi főjegyző leányát Irénkét. 

Házas s ág . Lóránt G.u la újpesti 
polgáriskolai tanár leánya, Márta szom-
baton esküdött örök hűséget vőlegé-
nyének, Bálint Ernő oki. gépészmér 
nőknek, az újpesti Szent István-téri 
plébánia templomban. Kőszegen na 
gyon jól ismerik az öröm.'pát és a 
fiatalasszonyt is: Lóránt lanár a húsza* 
években Kőszegen tanitolt, Márt 
leánya pedig több alkalommal nyaralt 
Kőszegen. 

Ha l á l o z á s . Reymeyer Gusztáv, 
Ritler von R gensburg gépészmérnök 
a váci villamosművek igazgatója, Rey 
meyer Lajos kőszegi szij^yártómestei 
lestvére életének 62 évében Vácott 
ethunyl. A megboldogult kőszegi 
származású volt az utóbbi időben 
gyakran nyaralt Kőszegen. Pénteken 
helyezték örök nyugalomra a vác 
evangelikus temetőben. 

Koronagyü lés . A kőszegi espe 
rési kerület papsága hétfőn tartja 
tavaszi korona-gyülését, Könczöl Antal 
esperes elnökletével. Megjelenik a 
koronagyülésen Valner József nagy 
jrépost főesperes is. A gyűlés elöti 
9 órakor mise lesz a Jézus Szive 
emplomban. Utána a plébánián tartják 
meg a koronagyülést, amelynek prog 
rammján a zsinati törvénykönyv egyes 
aontjainak megtárgyalása és főként a 
Szent István év előkészitése szere 
pelnek. 

A kato l ikus h i tközség tanácsa 
hétfőn esle 6 órakor ülést lart. 

A Nep szombathe ly i kerület i 
nagy v á l a s z tmánya mult szombaton 
ülést tartott, amelyen a külpolitikai 
kérdésekel, a beiuházási javaslatot és 
a zsidókérdést tárgyalták meg: Csupor 
Sándor dr. szombathelyi Nep elnök, 
Szűcs István dr. főispán és Halla 
Aurél dr. felszólalásaiban. Résztv.'ttek 
a nagygyűlésen Hindy Zoltán dr., a 
kőszegi kerület akkori országgyűlési 
képviselője és Jambrits Lajos nyug. 
po'gármester, kőszegi Nep elnök is. 
Jambrits Lajos szinten felszólalt és 
részletesen foglalkozott a kőszegi 
kerület problémáivil. 

Tánc az Ellte-kávé 
h á z b a n m inden szerdán és 
szombaton . Be lépőd í j és ruhatár 
nincs. 

A bencés g imná z i um igazgató-
sága ezuton is felhívja a t. szülők, 
szállásadók és érdekl^d^k figyelmét 
.arrsL. Uogy május 4 én szerdán este 
fel 7 órakor az intezei dísztermében 
szülői értekezlet tesz. 

Köszönet ny i lván í tás Hálás kö-
szönetet mond az ovoda vezetősége 
Szenlmiklóssy Jenőné őméltóságának, 
ki a tel fo'yamán tizórai kenyérrel 
látta el a szegenysorsu óvodás gyer-
mekeket. 

A bencés g imnáz i um évzáró 
tornaünnepé lye a kedvezőtlen idő-
járás miatl folyó hó 8 ára, jövő va-
sárnapra letl elhalasztva. 

„Zs idókérdés Magyarországon" 
cimmel gróf Károlyi I nre szenzációs 
könyvet adott ki, mely egyben válasz 
Ste.n Samu pesti zsidó hitközségi el-
nök pár héttel magjelent röpiratára. 
Ehhez az izzóan aktuális társadalmi, 
gazdasági és politikai kérdéshez szól 
hozzá gróf Karolyi I nie, aki megd^b-
Tentó igazságokra mu'at rá az ő lep 
lezetlen őszinteség'vei. Ezt az irast 
el keli olvasni minden kereszténynek 
és minden zs dón ik Kip'iató R *>n ai 
Frigyes könyvnyomdájában, ára l P. 

fillérért 

„szeresei a 

gyümölcsfát" 

cimü 48 oldalas, ?0 színes 
képpel és sok egyszínű 
ábrával magyarázott 

növényvédelmi 

könyvecskét 

lapunkra való hivatkozással fenti 

összeg bélyegben való beküldése 

ellenében bérmentve küldi 

ALFA S E P A R A T O R R T. 

Budapest, X I , Csurgói-ut 15 c. 



4. Köszee es Vidéke 
H'38. május i 

A tan í tóképző önképzőkörének 
ünnepélye. — A Tanióképző Inteze 
„Berzsenyi Dániel ö ikép ' ököré " ma 
vasárnap délután 4 órakor nyilvános 
ülést tart a Zardi d:sztertnében a kö 
vetkező műsorral: 1. Bethoven — Dau 
be: „Walse du desir" hegedűn elő-
adja Pompor Ferenc IV é.( zongorár 
kiséii B.infilvi Jazsef IV. é. növendék 
2. Tábori Pirosk i : „Üzenet", szavalj 
Kőszegi J inos I. é. növendék. 4 „A 
magyar dal", d. Pál Sándor tanare-
nök beszédé. 4. „ Ö ö k magyar dal", 
Parázs Aloin V. e. növendék előadás1, 
(A szemelvényeket Kaimir Sándor IV 
e. növendék énekli, zongorán kisér 
Rózsás György V. é. növendek.) 5 
Ady Endre: „Az ős Kajílán- , sza 
valja Aporvari Lajos II. e. növendek 
ti. Tsaikovsky—Popper: „Vals triste" 
gordonkán előadja D jmbos Jenő V. 
é , zongorán kiséri Rizsás György V. 
é. növendék. 7. Kiss Menyhért: „Ma 
gyar Miatyánk-, szavalja Malachowsky 
László V. é. növendék. 8. Sajó Sán 
dor: „Lovcsen" c. melodiámáját elő-
adja Szendrő János IV é., hegedűn 
kisér Acs Gyula IV. é., zongorán Bán 
falvi József IV. é. növendék. 

Magyar nótásfüzetet adott ki 
Regős J ános Tömörd község fiatal 
taniiója, aki már több izben nyert 
p lyadijat és elismerő oklevelet nóta 
pályázatokon. Most nótafüzetet jelen 
tetett meg, amelyben 16 ujabb ma-
gyar dalát adta ki, köztük négy dijai 
nyert művet. H amisitatlan magyar sziv 
lüktetése érzik ezekből a nótákból: 
bennük él a magyar falu öröme, buja. 
Egészséges, szivhezszóló szövegeik és 
cikornyátlan egyszerűségükben is igen 
jól mutató zongorakiséretek csak fo 
kozzák az amúgy is érdekes nóták 
hatását. 

A Nemzeti Munkaközpon t kő 
szegi szervezetének két megbízottja 
az ügyvezető alelnök és a titkár szintén 
résztvettek a Nemzeii Munkaközpont 
országos küldött közgyűlésén, amelyet 
a Nemzeti Munkaközpont Üllői ut-i 
székházának hatalmas dísztermében 
tartottak meg mult vasárnap. A küldőn 
közgyűlésen az ország minden részéről 
Összegyülekeztek a Nemzeti Munka-
központ szervezeteinek megbízottjai 
körülbelül hatszázan. Marton Bela 
országgyűlési képviselő, országos elnök 
beszámolójából kitűnt, hogy a Nemzeti 
Munkaközpontnak az országban 17.030 
tagja van, az országos szervezet 90 
ezer pengős evi költségvetéssel dolgo-
zik. A Nemzeii Munkaközpont eddigi 
működésével is már nagyon sokat 
segített a magyar mu-.kásság szociális 
helyzetén. Ezzel kapcsolatban megem-
lítjük, hogy a kőszegi szervezet is 
serényen dolgozik: a szervezet veze 
tősége a Jurisich tér 15 számú iroda 
és gyülekező helyiségben vasárnap 
délelőtt 11- 12 ig, hétköznap egyelőre 
7—8 ig áll az érdeklődő munkássá, 
rendelkezésére. 

Kőszegről indul ki a Turán i 
Vadászok vasmegyei szervezke 
dése. A Turáni Vadaszok Országos 
Egyesülete, amely nemrégen választottH 
meg elnökének vitéz Sipos Árpad ny. 
tábornokot, az egész országban erélyes 
szervezkedést indított e'. A vasmegyei 
szervezel megalakítása Kőszegről indu 
ki, ahol már meg is alakult a szervező-
bizottság. 

Guthy Böske r iport ja T i raná 
bó l . A Színházi É'et Zog király eskü-
vőjére Tiranába küldte Guthy B^skél 
és László Henrik fotoriportert. A 
most megjelent számban sok helyszíni 
felvétellel larkiiott érdekes cikkben 
számol be Guthy Böske Geraldint 
királynéval való beszélgeteséről. C i k k e k 

revük, riportok, társaság és divalrovat 
Erdős René regénye, háromfelvonásos 
színdarab, kotta- és kézimunkamelléklei 
van még az uj Színházi Ételben, mely 
nek ára 60 fillér. 

E lőadás a frontharcosoknak 

A frontharcos főcsoport tagjai élőt 
náius első szerd iján, este fél 9 órako 
i Bálház nagytermében dr. Pal Sándor 
'anitóképző intézeti tanár előadási 
;art a magyar dalról. 

Bormérés. J> vörös bor 
nér Ladornér J ános Várkör 89 sz 
<att hélfőtől kezdve. 

T a v a s z i f e l ö l t ő k , bur-
' ury raglánok, női tavaszi kabátok 
sőköp^nyek nagy v.lasztékban kap 

hatók Zerthofer Rezső ruh.aáruházá-
an. Vegy isztitás, kelmefestés, gallér 

i;ztitá; a legszebb kivitelben. 

A „Kőszegi ált. Temetkezési 
Segélyegyesület" 2 elhalt tagja után 

206 és 207. számú szelvényekre 
esedékes segély dijak beszedésére r,t3i 
vi május i-én d u. 7 , 2 órakor 

pénztári órát tart. — Uj tagok Va4 
ora utáni időben felvétetnek. 

Tüz a Cserhát ma jorban . A 
Nemescsó községgel szomszédos Csei-
hát major határában mult szombat 
ejjel tüz ütött ki. Mire a tüzet észre-
vették, három egymástól elég távol-
ságban álló szalmakazal égett le. — 
Zrős a gyanú, hogy gyújtogatás tör-
ént. A csendőrség erélyes nyomozást 
nűitott ez ügyben. 

Ta lá l t kerékpárok : A vépi Örs 
irőre 1933. április 21 -én egy S'yria 

gyártmányú 43J3406 gyáriszámu ke 
rekpárt vett őrizetbe, mely valószinü-
eg lopásból származik. Érdemleges 
idatok a vépi csendőőrssel közlen-
lök. — A szentgotthárdi csendőrörs 
1938. április 23-án Máriaujfalu hatá-
ában egy Csoda gyártmányú 405746 
gyáriszámu dinamólámpás kerékpárt 
vett őrizetbe, mely Máriaujfilu köz 
<ég elöljáróságának őrizetében van 
É'demleges adatok a szentgotthárdi 
őrssel közlendők. 

KSE teniszpályá i május 1 tői 
bérelhetők. Felvilágosítással szolgál 
Hochecker János a Kőszegi takarékban. 

Anyakönyv i hírek az elmúlt 
hé t rő l : Születés: Lágler Ferenc— 
Ribarils Julianna: leány, Rusznyák 
'stván—Kappel Mária: leány, Tangi 
János—Wurst Gizella: fiúgyermek 
zületett. — Házasság: Müller Ferenc 
<rasser Stefániával kötött házasságot. 
Halálozás: Nóvák Mária 16, Horváth 
János 73, Maitz Mária 72 éves korá 
?an hunyt el. 

Mai fu tba l l p rogramm. A KSE 
na délu'án 4 órakor az S<FC II 
csapatával játszik bajnoki mérkőzést. 
A KSE felállítása csak annyiban vál 
tozik, hogy a játéktól egyidőre eltiltón 
Várszegi helyéi kell póto'ni. A felállítás 
a következő lesz: Síper—Janzsó, 
Berkesi—Sch'őgl, Maitz, Scheck —Ke 
szei, Maióti, Molnár Kánlor, Sipos. 

H I V A T A L O S R O V A T . 
A bérbeadás utján hasznosiloti 

épület bérjövedelmében időközben 
bekövetkezett emelkedés vagy csök-
ne nés f. é. május 1—20 ig a városi 
adóhivatalban az ott beszerezhető 
nyomtatványon feltétlen bejelentendő 

Közlöm az érdekeltekkel, hogy a 
n. kir. Föld nivelésügyi Miniszter ura 
raffia árát a követezőkben állapította 
meg 1938. évre: 25 q , vagy annál 
nagyobb tételben történő vásárlás ese-
tében ab Budapest 144 P , 1—25 q ás 
léteiben történő vásárlás esetén ab 
Budapest 151 P , 1 q-nál kisebb tétel 
ben tö:tenő vásárlás esetén ab Buda 
pest 156 60 P , 1 q nál kisebb tételb en 
örtenő vásárlás esetén vidéken bárho! 
16160 P., vidéki keresked3i ár bála 
bontás esetén 170 P. A megállapított 
árakban a fázisadó, valamint az összes 
szállilási költségek is bennfoglaltatnak. 

Az 1938. évi rögzített jövedelem 
és vagyonadó kivetési lajstrom f. évi 

Vásároljunk a Filléres Divatházban 
Szombathely, Szenei u. I szám. 

Legnagyobb választék! Meglepően olcsó árak férfi és női divatcikkekben. 

.prilis 18 tói május 3-ig közszemlére 

-,:van téve a városi adóhivatalban. 

Közhi ré teszem, hogy a 246.600 
-1937 sz B.M. rendelet alapján a 
diphtheria elleni véd5oltások a 2 
evesek részere f. évi május hó l én 

1 városmajor tűzoltó őrhelyiségében 
l.u. 3 - 4 óra között fog eszközöltetni. 
Minden g/ermek szülője vagy gyámj'j 
nevre szóló felhívást kap az oltásra 
vonatkozólag. Indokolatlan elmaradás 
kihágást képez, mely büntettetik 

Felhivom a nagyközönség, de 
különösen a gazdaközönség figyelmét 
irra, hogy a cserebogár irtása köte 
lező és az irtás elmulasztása a gazdík 
•észéről kihágást képez. A cserebogár 
rtásnak legegyszerűbb módja a rajzá-
suk idejében való összeszedésük és 
elpusztításuk mielőtt tojásaikat lerakták 
volna. Hogy minél eredményesebb 
egyen a cserebogár irtása, kilogram-
monként 6 fillér mérsékelt díjazásban 
lészesülnek azok, akik az összeszedett 
cserebogarakat a hatóságnak megsem-
misítés céljából beszolgáltatják. Az 
összegyűjtött cserebogarakat napon-
ként délelőtt 9—11 óráig veszik át a 
városmajorban. A cserebogarakai 
'.sákba gyűjtve kell átadni. A csere 
)Ogarakat a reggeli órákban kell 
összeszedni, mert akkor még nem 
tudnak röpülni. Arra is felhivom a 
cserebogárszedők figyelmét, hogy e 
<ártékony állat leginkább az erdők 
szélén és a gyümölcsösödben található 
nagyobb tömegben. 

Közhírré teszem, hogy mindazok 
a fuvarosok, akik illetményfát fuvarozni 
óhajtanak, legkésőbb f. év május hó 
7 ig déii 12 óráig előzetes előjegyzés 
végett az erdőhivatalban jelentkezze-
nek. Mindazok, akik a határnapig 
fuvarozási szándékukat be nem jelentik 
az illetmény faszállitására igényt nem 
tarthatnak. Jelentkezni lehet május hó 

2 tői kezdve délelőtt 10 és 12 óra 
között. 

Közhírré teszem, hogy a kukorica-
moly fertőzés megakadályozása véget 
a mult évről maradt kukorica szára!, 
lovábbá a ciroknövény minden szár 
részét feletetés vagy elégetés utján 
meg kell semmisíteni. Aki a jelen 
rendelkezésemet megszegi, az ellen 
kihágási eljárás indul, meg lesz bün 
tetve és a szükséges intézkedések a 
-nulasztó fél költségére hatósági uton 
fognak elvégeztetni. 

vitéz dr . Nagy Miklós 

polgármester. 

nagy választékban 

teniszütöhurozások 
szakszerűen készülnek 

Szendrey Sport S z o m b a i ^ . u t 6 

3 szobás emeleti lakás 

junius 1-től kiadó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban. 

Varrodába tanulót 

felveszek. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Portás kerestetik. 

25 éve vezetett 

illatszertáramat május 3-án a íoteri 
Hangya textil-üzlet helyisegebe 
helyezem át. — Az elmúlt 25 éy 
alalt mindenkor igyekeztem nagy-
rabecsült vevőim megelégedését 
kiérdemelni, uj üzletemben szin-
tén ezen elvet fogom követni: 
a legfigyelmesebb kiszolgálás 
mellett a legolcsóbb árakoa ^á-
mitolt cikkeimmel fogok szo'.g Vni 
Kiváló tisztelettel: 

Fisch Albertna í l latszertara. 

Ágytoll-peheiy 
kelengyék pensiok, szállodák 
részére intézeti párnákhoz higié-
nikusán kezelve olcsó árban. 
Fehér fosztott I 1 b a t o 11 a t 
k i l ónk in t 3'— pengőér t , egy 
jobb minőséget P 3 50 ért szállít 
5 kg s csomagokban, bérmentve 
utánvétellel 

fl nemzetkőzi vdsdron tekintse meg drubemutatím 

Rosner Gyula ágytollüzeme 
Kiskun fé legyháza . 

Képkeret, kép legolcsóbban 

Wandler J. Szombathely 
Kovács-szálló mögött 

Cím a kiadóhivatalban. 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Mindazon számos és jóleső 
részvétért, melyben szeretett jó 
férjem, ill. apa, teslvér és rokon 

Horváth János 

elhunyta alkalmával részesültem 
koporsóját virágokkal diszi 
lelték, továbbá azoknak, kik ko-
porsóját pihenő helyére vitték, 
és mindazoknak, kik fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, a temetésen 
megjelent* k. ezuton mond hálás 
köszönetet 

a gyászo l ó csa lád . 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Mindizoknak, kik f elejthetetlen 
jó leányunk 

Nóvák Mária 
II é. tanitónöjelölt 

váratlan elhunyta alkal mával ko-
szorú és virágadományukkal, 
továbbá a temetésen való rész-
vételükkel fájdalmu ikat enyhíteni 
kegvesek voltak, különösen a 
a Zárda igazgatójának és osz 
tályiársnőinek, az énnekkarnak 
jóleső búcsúztatásáért ezulon 
mond hálás köszönetet 

a gyászo l ó csa l ád . 

Köszönetny i lván í t ás . 

Mindazoknak, akik felejthetet 
len drága halottun'e 

Horváth Béla 
magánzó 

temetésén részivettek, koszorú 
és virágidományukkal, őszinte 
rés/.vétkifejezésükkel fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek, vegül a 
kőszegi Ipartestület jóleső figyel-
méért ezuton mondunk hálás kö-
szönetet. 

A gyászo ló csa lád 

— Nyomatatott Rónai Frigyesnél Kőszegen. 
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