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Vidékre és Németországba 
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Nyilttér sora 40 f — Hirdetések et i re fizetendők 

Föitlbériöszövetkszeti 
mozgalom a gyöngyös-

menti községekben 
A napokban közölték a lapok, 

hogy a földmivelésügyi minisztérium 
teljes apparátussal dolgozik a föld-
kérdés szélesebb körű megoldásának 
elül •sziiésével. A kormány földbir-
tokp< iitikai terveiről Marscliall föld-
mivelésügyi államtitkár úgy nyilat-
kozott, hogy a kormány — figye-
lembe véve az ország tőkeszegénységét 
— a telepítés, a hitbizományi reform, 
a házhelyakció fokozásával, valamint 
a kisbérleti és fcldbérlőszővelkczeti 
rendszer nagyobb arányú kiépítésé-
vel akarja az évtizedek óta vajúdó 
magyar földproblémát megoldani. 
Külön hangsúlyozta nyilatkozatában 
az államtitkár, hogy a földbérlőszö-
vetkezeti mozgalomtól sokat vár a 
kormány. 

F.rre m'felénk általában még nem 
igen ismerik ezt a fontos mozgalmat, 
amely pedig egyik legerősebb biz-
tositéka a magyarországi égető föld-
kérdés nyugodt mederben való leve-
zetésének. Az ország egyéb részeiben 
— az Alföldön, Dél-Magyarországon, 
Debrecen környékén — azonban már 
a mozgalom eredményei: cletképcs 
földbérlőszövetkezetek beszélnek arról, 
hogy mit várhat a magyar gazdálkodó 
társadalom a földbérlőszövetkezeti 
eszmétől A mozgalom egyébként 
már közel 38 éves múltra tekinthet 
vissza. A kilencszázas évek elején 
Károlyi Sándor gróf indította el. 
Erőteljes fejlődésnek azonban csak 
akkor indult, mikor az Országos 
Központi Hitelintézet állt hatalmas 
anyagi és erkölcsi garanciájával a 
mozgalom mögé. Jelenleg 55 föld-
bérlőszövetkezet működik az ország-
ban 28.937 kat. holdon. 

A földbérlőszövetkezeti gondo-
lat széles körben való terjesztésével 
eddig főként az O K H törődött. 
Eredményesen kapcsolódott bele ebbe 
a munkába azonban az Országos 
Széchenyi Szövetség is. A Szövetség 
falukutató szakosztály a magyar fal-
vak problémáival foglalkozva ugyan-
is hamarosan arra a megállapításra 
jutott, hogy a leggyorsabb megol-
dásra váró kérdések k ö z é : a föld-
inség enyhítése tartozik. Mivel a 
mostani helyzetben a legegyszerűbb 
és legcélirányosabb mód : a földbérlő-
szövetkezetek alakítása, épen ezért 
a Széchenyi Szövetség agilis fiataljai 
is önzetlen propagálói lettek a föld-
bérlőszövetkezeti gondolatnak. 

Vasmegyébe, illetve az irottkői 
járás érdekelt községeibe (Nemescsó, 
Gyöngyösfalu, Nagycsömöte, Kőszeg-
paty, Tömörd, Pusztacsó) szintén a 
Széchenyi Szövetségen keresztül ju-
tott el a földbérlőszövetkezeti gon-
dolat. A mag el van hintve, de 
aránylag még messze van az idő, 

hogy a Gyöngyös mentén virágzó 
földbérlőszövetkezetck kezdhessék 
meg működésüket. 

Pedig minden lehetőség megvan 
erre. A felsorolt községek határában 
fekvő nagybirtokok egy részét talán 
hatalmi úton is, a többit pedig a 
tulajdonosok meggyőzésével meg le-
hetne szerezni földbérlőszövetkezetek 
számára. Tudtunkkal erre vonatkozó-
lag a gazdák körében már széleskörű 
mozgalom is indult. 

A mostani helyzet mellett, te-
kintve, hogy a földbérleti jog körül 
még meglehetősen sok a homály, itt 
a Gyöngyös mentén sem lehet gyor-
sabb ütemet diktálni a földbérlőszö-
vetkezeti mozgalomnak. Bár ezen a 
téren, a faluproblémákkal foglalkozó 
szervek, igy az Országos Széchenyi 
Szövetség is, mindent elkövetnek, 
hogy komoly változás álljon be. Ezzel 
a célzattal hívott össze a Széchenyi 
Szövetség legutóbb Budapesten egy 
földbérlöszövetkezeti ankétot, ame-
lyen az ország minden része képvi-
selve volt. 

A két napos értekezlet, amelyen 
a földkérdés több kiváló szakembere 
szögezte le álláspontját a földbérlö-
szövet kehetekkel kapcsolatban, nyolc 
pontból álló határozati javaslatot fo-
gadott el, amely többek között ki-
mondja, hogy bérlctkötéscknél (100 
holdnál nagyobb) mindig a kisembe-
rek érdekeit kell szem előtt tartani. 
Az 1000 holdat meghaladó nagybér-
leteket pedig — ha kisember igénylök 
jelentkeznek — földbérlő szövetke-
zetté kell átalakítani. Az elhanyagolt, 
rosszul müveit földterületek pedig 
legyenek az állam által kisajátíthatok. 

Mindezek arra mutatnak, hogy a 
földbérlőszövetkezeti eszmétől — ki 
teljesedése esetén — sokat várhat a 
földinségben szenvedő magyar gazdál-
kodó társadalom, így a gyöngyös-
menti gazdák is, különösen most, 
hogy a kormány is programmjává 
tette a földbérlőszövetkezeti gondolat 
megvalósítását. tvas —) 

A határsávban csak 10 marka 
értékű ermat váltanak be a bankok 

A Magyar Nemzeti Bank a 
napokban körlevélben tájékoztatta a 
megbizott pénzintézeteket a márka-
beváltás új rendjéről. A körlevél 
megjelenése igazán hézagpótló volt, 
mert végre legalább tiszta helyzetet 
teremtett az a sok tévedés és zavar 
helyett, amely eddig a márkabeváltás 
körül mutatkozott 

A körlevél többek között ki-
mondja, hogy a birodalmi márka és 
Schilling bankjegyek, valamint Schil-
ling-érmék nem vásárolhatók. Marna-
érméket is csak olyan magyar állam-
polgároktól vásárolhatnak a bankok, 
akik útlevéllel igazolják, hogy az 
érméket Németországból hoztak be. 
Útlevéllel rendelkező német állam-
polgártól havonta legfeljebb 10 marka 
értékű érmét lehet vásárolni. Kivetel 
csak az illetékes német hatosag 

(Devisenstelle"* írásbeli engedélye 
alapján történhetik. Más külföldi 
állampolgároktól egyáltalán nem vá-
sárolhatók meg a márkaérmék. 

Kőszegi szempontból is fontos 
a körlevélnek a határszéli forgalomra 
vonatkozó része, amely a márkabe-
váltásról a következőképen intéz-
kedik : 

A határszéli forgalomban a ma-
gyar és német határsáv területén 
lakó személyektől fejenként legfeljebb 
10 M értékű érme vásárolható abban 
az esetben, ha az eladó a m a g y a r -
német határszéli forgalomban rend-
szeresített és a magyar határközegek 
állal kiállított „tanúsítvány" átadá-
sával igazolja, hogy az eladásra fel-
ajánlott márka érméket a határ át-
lépése alkalmával behozta. 

A magyar határsáv területén 
lakó, iparigazolvánnyal bíró szemé-
lyektől a megbizott és bizományos 
pénzintézetek oly összegű márka 
érmét vásárolhatnak, mint amilyen 
összegről szóló ilyen tanúsítványt 
ezek az eladással egyidejűleg átadnak. 

Az érmék megvásárlásakor a 
fentiek szerint bevont tanúsítványokat 
a vásárolt készlettel együtt a Ma-
gyar Nemzeti Banknak be kell szol-
gáltatni. 

A megbizott és bizományos 
pénzintézeteket tehát hívják fel igen 
nyomatékosan a magyar határsáv 
területén lakó és iparigazolvánnyal 
biró összes ügyfeleik figyelmét arra, 
hogy abban az esetben, ha M érmék 
ellenében árut adnak el, úgy ezt 
csakis a vásárló birtokában lévő ilyen 
tanúsítvány bevonása mellett tegyék, 
mivel ellenkező esetben az intézetek 
nem lesznek abban a helyzetben, 
hogy tőlük a birtokukba jutott M 
érméket átvehessék. 

M érméket a megbizott és bizo-
mányos pénzintézetek a hivatalos 
devizapénzárfolyamon, a magyar— 
német devizakompenzációban érvény-
ben lévő vételi (alacsonyabb) felár 
hozzászámításával veszik meg. 

(M érmék alatt 5, 2 és 1 márkás 
értendő.) 

Chernel főbiró gyásza 
Súlyos csapás érte Chernel Ernő 

főbirót: édesapja, chernelhází Chernel 
Ant?l volt felsőházi tag, Vasvármegye 
törvényhatóságának örökös tagja, 
tömördi földbirtokos, túl 80. életévén 
tömördi kúriáján váratlanul elhunyt. 
Chernel főbírón kívül Chernel Gusztáv 
nyug. alezredes, valamint Chernel 
Margit és Sarolta gyászolják édes-
apjukat az elhunytban. 

A megboldogult 1857-ben szüle-
tett Tömördön. Középiskoláit Pápán 
végezte, majd a győri jogakadémián 
jogot tanult. Jogászkodásának évei 
után hazatért szülőfalujába gazdál-
kodni. A közéletbe egészen fiatalon 
került bele és annak pátriárka ko-
rában is tevékeny résztvevője volt. 
ö tven esztendőn keresztül volt tagja 
a vármegye törvényhatósági bizott-

ságának. Rendkívüli aktivitással mű-
ködött a közigazgatási bizottságban 
és értékes munkásságot fejtett ki a 
vármegyei törvényhatóság egyéb 
fontos bizottságaiban is. Évtizedekig 
mint a vármegyei lótenyésztési vá-
lasztmány elnöke fejtett ki igen szé-
leskörű tevékenységet és szakmai 
tudását, alapos felkészültségét és 
széles látókörét mindenütt a legna-
gyobb elismeréssel illették. Megbe-
csült tagja volt a járási mezőgazda-
sági bizottságoknak is Erdemeinek 
elismeréséül 1929-ben Vasvármegye 
törvényhatósága örökös tagjává vá-
lasztotta meg. A vármegye bizalma 
előbb a felsőházi póttagsággal ru-
házta fel, majd 1935-ben, amikor 
Szentmárloni Kadó Lajost ország-
gyűlési képviselővé választották, Vas 
vármegye közvéleménye őt bízta meg 
a vármegye ügyeinek a felsőházban 
való képviseletével 

Később több bizottsági tagsá-
gáról lemondott, sőt megvált a köz-
igazgatási bizottságtól is, amelynek 
tagjai azonban, mint a bzot tság 
örökös tagját haláláig őszinte tiszte-
lettel vették körül. 

Az utóbbi időben gyengélkedett 
és visszavonultan élt tömördi kúriájá-
ban, ahol vasárnap hirtelen elhunyt. 
Vele a vármegyei közélet egyik 
érdekes és értékes egyénisége távo-
zott el az élők sorából. 

A temetés 
Az elhunytat hétfőn délután ki-

sérték óriási részvét mellett Tömör-
dön utolsó útjára. 

A tömördi kúriában felállított 
ravatalt teljesen ellepték a virágok 
és koszorúk, jeléül annak a meg-
becsülésnek, amelynek Chernel Antal 
életében nemcsak Tömördön és kör-
nyékén, de az egész vármegyében 
örvendett. 

A temetésen a vármegye kép-
viseletében megjelentek: Horváth 
Kálmán dr. alispán, Vidos Árpád fő-
jegyző, Rupprecht Imre és Hetthéssy 
Jenő főszo'gabirák, Tuboly Lajos dr. 
Zsolnay Károly dr., Szűcs Zoltán dr. 
és Mátéfy Jenő dr. A küldöttség a 
vármegye közönsége nevében koszo-
rút helyezett a koporsóra. 

A gyászszertartáson megjelent 
óriási közönség körében ott voltak 
többek között Bánó Kálmán altábor-
nagy, Reissig Géza nyug. ezredes, 
szentmártoni Radó Lajos országgyű-
lési képviselő, Bezerédj Imre föld-
birtokos, Flandorfer Ignác ország-
gyűlési képviselő, Flandorfer Pál és 
Boldizsár, Rupprecht Tasziló, Lo-
sonczy Elemér, Lenk Ernő, vitéz 
Nagy Miklós dr. polgármester, ifj. 
Czeke Gusztáv gyáros, Szerdahelyi 
Elek dr. nagygencsi körorvos, az 
őrségi református egyházközség gond-
noka : Kovács Gyula, Földessy (">dön. 
Tornyos György dr., Schelver György, 
Bezerédj Dénes, Wunderler Ferenc 
tömördi és Tamás Imre kőszegpatyi 
plébánosok és igen sokan mások. 

A ravatalnál Bódás János szom-
bathelyi református lelkész mondott 
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megrendítő gyászimát, majd megin-
dult az impozáns gyászmenet a tö-
mördi temető felé. A menetben 
resztvettek zárt sorokban a község 
leventéi, az iskolák tanulói és a la-
kosság tagjai rendkívül nagy számban 

A menet a Chernel-család sír-
boltjáig kisérte az elhunytat, ahol 
ismét Bódás János lelkész mondott 
imát. majd megáldotta a koporsót. 

Ezután Kovács Gyula nyug. tör-
vényszéki tanácselnök lépett a ko-
porsóhoz és az őrségi református 
egyházmegye nevében vett megható 
búcsút az e hunyttól, aki hosszú 
éveken keresztül volt az egyházmegye 
gondnoka és díszes tisztségétől csak 
előrehaladott korára való tekintettel 
mondott le. 

A díszes koporsót ezután a csa-
ládi sírboltba helyezték, amelyet tel-
jesen elleptek a hatalmas koszorúk. 
A gyászoló közönség hosszú perce-
kig, megrendülten állott a sirbolt 
előtt, amelynek kapui örökre bezá-
rultak Chernel Antal mögött . . . 

A megyar tl iem me^becsüiese 
ellen irányuló velseggs! vádc tök 

mea Maiíly Józsefei, — 
a tJircsaj felmentene. 

Ifj. Márffy József magántisztvi-
selőt, a kőszegi nyilaspárt vezetőjét 
az ügyészség a magyar állam meg-
becsülése ellen irányuló vétséggel 
vádolta meg. Ügyét most tárgyalta 
a győri törvényszék. 

Mint ismeretes, vitéz Szabadváry 
Ferenc kőszegi gyárost 1936. őszén 
egy az osztrák hatóságokhoz intézett 
névtelen feljelentés azzal vádolta 
meg, hogy Ausztria ellen kémkedik. 
Az osztrákok a feljelentés alapján 
Szabadváryt, amikor üzleti útja Auszt-
ria területére vitte, letartóztatták. 
Azonban hamarosan tisztázta magát 
és szabadlábra is került. Szabadváry 
kihallgatása során úgy nyilatkozott, 
hogy Márffy tud a kémkedési ügyről. 

Márffy, emikor tudomást szer-
zett Szabadváiy kijelentéséről, levelet 
intézett az osztrák rendőrséghez. A 
levélben többek között a következő-
ket írta: „Amikor üyen medon nem tu-
dott kárt okozni nekem Szabadváry 
és látta, hogy nem tud szabadulni 
tőle m, akkor kapóra jött neki ez az 
állitólagos kémkedési ügy, ahol érte 
Németh Imre kőszegi képviselő és 
rajta keresztül látszólag a magyar 
követség is exponálta magát. Legjobb 
megoldás az volt, hogy engem állít-
son bele az ügybe, mert tudta, hogy 
a magyar hatóságok Németh Imre 
közbenjárására és a magyar újságo-
kon keresztül kényszeríteni fogják az 
osztrák hatóságokat, hogy ezt a vé-
dekezést el is fogadják." 

A vád szerint ezzel a magyar 
hatóságokról olyan valótlanságot állí-
tott a vádlott, ami alkalmas arra, 
hogy a magyar állam megbecsülését 
csorbítsa és hitelét sértse. 

Márffy a tárgyaláson azzal vé-
dekezett, hogy jóhiszemü'eg irta a 
levelet, hogy ezzel védje magát Ezl 
azért is tette, mert Szabadváry ebben 
az ügyben hirlapi nyilatkozatot tett 
ellene és mert Szabadváry Németh 
Imre képviselő útján megtévesztette 
a magyar hatóságokat. 

— Magát a bosszú vezette ennek 
a levélnek a megírásában — mon-
dotta a tanácselnök. 

— Nem, — felelte Márffy 
hanem a védekezés. 

A törvényszék filmentette a vád 
ülőt azzal az indokolással, hogy 
Márffy kellemetlenkedni akart Sza-
badvarynak, de viszont a levél tar-
talma nem meríti ki a kérdéses bűn-
cselekményt. Az ítélet ellen az ügyész 
fellebbezett. 

Mi történt hát a Paliis-u cában ? 

Kaptuk a következő sorokat: 
A „Kősreg és V.dékc" 

Tekintetes Szerkesztőségének ! 

Becses lapjuk f. évi július 31-iki 
számában .Közelharc a Pallis-utcá-
ban" cim alatt egy közlemény látott 
napvilágot, amely a való tényállástól 
eltérő adatokat tartalmaz, ezért kérem, 
szíveskedjék az alanti helyreigazító 
közleményt közzé tenni: 

1. Valótlan az, mintha a Szálasi-
féle nyilaspárt helyi szervezete özv. 
v. Höl'riegel Györgyné úrnőt kizárta 
volna tagjai sorából, ill. a mai napig 
ilyenér'.elmű hivatalos iratot h( zzá 
intézett volna. 

A va'óság az, hogy rokonom f. 
évi július 22 napjával önként kilépett 
a pártból, hol csak ideiglenes tag-
ságot viselt, s ezt a budapesti köz-
pontnak írásban bejelentette. 

2. Valótlan az, mintha czv. Höll-
riegelné úrnő bármiféle „hűtlenséget" 
követett volna el a mozgalommal 
szemben, mert módjában se állhatott 
ilyet elkövetni. 

A valóság az, hogy felkérésre 
lehetővé tette gróf Festetics Sándor 
országgyűlési képviselőnek, hogy jú-
lius 21-én lakásában találkozhassak a 
helyi nyilaspárt kiküldöttjeivel avég-
ből, hogy ismét barátságos együtt-
működést létesíthessenek. Özv. Höll-
riegelné úrnőnek egyik félre sem volt, 
de nem is lehetett ingerenciaja a 
tekintetben, hogy a továbbiakban mit 
csináljanak. 

3. Valótlan az, mintha én ifj. 
Márffy Józsefet nem akartam volna 
özv Höllriegelné úrnő elé ereszteni. 

A valóság az, hogy ifj. Márffy 
József az ajtónyitás után sértő sza-
vakkal és botjával durván rámtámadt, 
majd a mögöttem álló rokonomra, 
kit első támadása elöl megvédtem 
s botját igyekeztem Márffy kezéből 
kicsavarni, de a készenlétben álló 
táisai ezt megakadályozták, engem a 
lépcsőházban lekötöttek, míg ezalatt 
Márffy, az ijedségtől dermedten az 
előszobában egyedül álló özv. Höll-
riegelnére rátámadt és kampós bot-
jával többször halántékon ütötte. özv. 
Höllriegelné támadója elöl a közeli 
magánhelyiségbe ( W C ) menekült, de 
Márffy ide is követte, mire utolsó 
erejének megfeszítésével a földön 
fekvő porcellán éjjeli edények egyikét 
Márffy arcába vágta, az rajta össze-
tört, míg a kezeben maradt füles 
részt a másik támadó, egy órássegéd 
arcába vágta, mitől mindketten meg-
sérülve, sietve elmenekültek, velük 
együtt az engem lekötő többi táma-
dók is. 

4. Valótlan az, mintha „a harci 
lármát többizben ablakcsörömpölés 
tarkította" volna. 

A valóság az, hogy egyetlen 
ablak se tört össze a lakásban, tehát 
nem volt, hogy mi okozzon „megle-
hetős heves csatazajt", ami a járó-
kelőket odavonzhatta volna. 

5. Valótlan az, hogv „a harc 
annyira megviselte özv. Höllriegelnét, 
hogy kórházba kellett szállítani." 

A valóság az, hogy az elősiető 
dr Veszely Béla orvos kifejezett ja-
vaslatára, de rokonom kívánsága elle-
nére, súlyos fejsebei miatt kellett 
kórházba szállítani, hol súlyos agy-
rázkódással és életveszélyes fejse-
bekkel vették ápolás alá. 

Ifj. Márffy József és társai ellen 
egyébként megtettem a bűnvádi fel-
jelentést 

Kőszeg, 1938. aug. 3. 
Tisztelettel: 

Solymáry István 
áll. nyugdíjas. 

Új csomagolásba tették? 
Jól áll kenden az új mente! 
Mindenkinek kell, hogy tették, 
kedves W I K O t E K -

l EVEMTSí 

Önnek íincs oka panaszra, 
Elegáns az új ruha: 
Friss köntöst kapott tavaszra, 

N I K O T E X -
SYMPHONIA / 

Kctasszcnyfti vaey Vasasszonyfa? 
Vas vármegye törvényhatósági 

kisgyűlese többek között foglalkozott 
a nem régen egyesített Kisasszonyfa 
és Nagyasszonyfa községek képvi-
selőtestületének kérelmével: a közös 
névmegállapításkor Kétasszonyfára 
keresztelték az új községet. A köz-
ség képviselőtestülete most azt kérte, 
hogy az egyesített község nevét 
Vasasszonyfa névben állapítsák meg. 
A kisgyűlés a kérelmet pártolólag 
terjesztette fel a belügyminiszterhez. 

A kisgyűlés a községi képvi-
selőtestületek határozataival foglal-
kozva beleegyezett abba, hogy Pe-
renye a törzsvagyon alapját tüzoltó-
szerház átalakítására használhassa fel. 
Jóváhagyta PöSC határozatát csendőr-
pihenő építéséről, Keszeget Zins 
Gizella kegydíjáról, Oladct tejszö-
vetkezet részére ingatlan eladásáról, 
Köszegszerdahelyét a „Zsápárhelyi 
út" kiépítéséhez való hozzájárulásról, 
köszegszerdahelyi körjegyzőség köz-
ségeit írnoki állás szervezéséről. 

Bozsok határozatát: a fogyasz-
tási adóhátralék befizetésére adott 
részletfizetési kedvezményről — meg-
semmisítette. Ondód községnek pedig 
nem engedélyezte a fakitermelést. 

Postás-iidiilö épül 
Sopronban 

A Sopronvármegye írja a kö-
vetkezőket : 

Dr. Sopronyi-Thurner Mihály 
polgármester budapesti tartózkodása 
során a postavezérigazgatóságnál 
újra felvetette a mintegy másfél év-
vel ezelőtt elaludt Postásüdülő kér-
dését és mint kiderült nem is ered-
ménytelenül. 

A polgármester Budapesten Kiss 
Ödön főigazgatóval tárgyalt, aki 
kijelentette, hogy a Postásüdülő épí-
tésének tervét nem ejtették el, sőt 
lehetőség van arra, hogy az üdülőt 
1939—40-ben Sopronban megépítik. 

A terv az, hogy olyan üdülőt 
építenek, amelyben nemcsak nyáron, 
hanem télen is lennének üdülők. 
Természetes, hogy a kérdést dr. 
Sopronyi-Thurner Mihály polgár-
mester most már állandóan napiren-
den fogja tartani. 

Ezek a sorok Kőszegen is ér-
deklődést válthatnak ki, mert hiszen 
eléggé ismeretes, hogy a postások 
Kőszegen is akartak üdülőt építeni, 
megkapták a várostól a helyet is, 
de az ügy aztán végleg elaludt, de 
most reméljük, újból szóbaállnak 
velünk. 

Biztos kalkuláció 
Sokszor halljuk, gazdáink nem 

dolgoznak ceruzával, nem kalkulálnak, 
ezért termelésük nein lehut okszerű, 
racionális. Könnyű a kereskedőnek, 
iparosnak. Tudja, mibe heriii a nyers-
anyag, mennyi a munkabér, a regie, 
tudja, mennyi hasznot kell és tud 
e'érni, munkájának eredményét rövid 
időn belül élvezi. 

De milyen n á s a mezőgazda-
ság kalkulációja. Hogy mibe kerül 
a nyersanyag, a vetőmag, a földbér, 
stb. azt csak meg lehet állapítani; 
hogy mennyi a munkabér és regie, 
már nehezebb, mert ebbe már bele-
szól az időjárás is, de már az ela-
dási árat nem a gazda állapítja meg, 
hanem a tőzsdén keresztül az egész 
világpiaci, sőt politikai helyzet is. 

Búzánál azonban ezidén van 
biztos támpontunk. A buza ára 20 
pengő körül fog mozogni egész éven 
át. Ezért könnyebb kalkulálni. Tud-
juk pld., hogy 150 kgr. szuperfosz-
fát holdanként nagy átlagban leg-
alább ugyanannyi buzaszemtermés-
többletet eredményez. 150 kilogramm 
szuperfoszfát ára elszórva átlag 15 
pengő, 150 kilogramm buza ára 30 
pengő. Ha ehelyütt eltekintünk a 
szalmaterméstöbblet értékelésétől, 
valamint a terméstöbblet betakarítá-
sának többköltségétől, azt látjuk, 
hogy kereskedelmi kalkuláció bizton-
ságával a szuperfoszfát műtrágyázásba 
fektetett tőke kereken lOO'Vo hasz-
not hoz. 

Hasonló a kalkuláció biztonsága 
most a búzánál egyéb, jól megfog-
ható termelési tényezőkkel kapcso-
latban is. Kalkuláljunk I 

Oreg faragott pad. 
A szivek éltek, mikor ml ültünk rajta, 
Kopott pad, boldog szenvedő, 
Ki tudja, hol van, aki faragta, 
Ki tudja, talán még visszajő. 

Talán mindent felejtve, megtörve egyszer 
Pihenni vágyón, arra téved. 
És a régi emlék talán mégegyszer 
A kopott padon életre ébred. 

Ez jutott eszembe egy őszi délután, 
Csalóka árnyak közt a parkban. 
S bámultam hosszan az évek után, 
Kifosztott szívvel, megcsaltan. 

F1NTA LÁSZLÓ 

Autóbusz Bécsbe 
f. hó 20-án. Indulás Rőtről reggel 8 
órakor. Jelentkezőknek bővebb fel-
világosítást nyújt e lap kiadóhivatala 
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Három állás a városnál 
A mai állástalan világban aligha 

jelent valami nagyobb boldogságul 
az évek óla reménykedő Jiatalok 
előtt, mint egy jó nyugdíjas állás. 
;\'em csoda, hogy Kőszeg remény-
kedő Jiálaljai közül számosan star-
tollak annak a három állásnak az 
clnyerésere, melyekre most hirdettek 
pályázatot a városnál. Mert hát 
nem épen megvetendő dolog, ha 
valaki, mint városi pénztáros, 
adó tiszt vagy eli enó r szóra-
kozik el ezen az árnyékvilágon ... 
Maradunk tehát annyiban, hogy 
nagyon is érihetö az állásokért meg-
indult versenyfutás. Érthető az is, 
ho^y a pályázok minden rendelke-
zésünkre álló eszközt megragadnak 
arra, hogy a döntő voksokat leaaó 
városatyákat maguk jelé hangolják. 
Eb ura jakó, aki bit ja marja: régi 
jó magyar ige ez, aztán meg — igaz 
is. Sincs könnyű dolguk a képvi-
selőtestületi tagoknak: ezt bárki 
beláthatja. Jobarátság, rokonság és 
egyéb ilyesjéle könnyen megzavar-
hatja a tárgyilagos Ítéletet. Hisszük 
azonban: egyetlen városatya sem 
tagadja, hogy a három városi állásba 
három olyan kőszegi fiatalembert 
kell ültetni, akik nemcsak családi és 
anyagi helyzetüknél jogva a leg-
méltányosabban számíthatnak erre, 
de eddigi működésük, sokszor ön-
zetlen, vagy krajcárokkal díjazott 
működésűk révén szaktudásuk, de 
jogcíműk is meg van az állások el-
nyerésére ... (v—J 

Ke ti s ünnep lesz jövő héten 
is. Szombaton Szt. István napja. E 
napon minden munka szünetel és min-
den üzlet zárva tartandó. Rákövet-
kező vasárnap is. Panaszok folytán 
szigorúbb ellenőrzés lesz. Figyemez-
tetjük a fogyaszlóközönséget, hogy 
szükségletét még péntek estig szerezze 
b e e s n e kényszerítsék az üzleieseket, 
hogy kivételeket gyakoroljanak, mely 
Szt. István évben súlyosabb büntetést 
okozhat. — A borbélyüzletek is zárva 
lesznek egész nap. Pénteken este 
fel 11) óráig lesznek helyette nyitva. 

Továbbra is Horváth Simon 
tanár intézi a gimnázium tanuló-
inak szállásügyeit. A gimnázium 
értesítőjétől elterően a bencésdiákok 
szállásügyeit továbbra is Horváth 
Simon tanár intézi. Horváth Simon 
e hó 13-án szabadságra utazott, 30-án 
tér újra vissza Kőszegre : ettől kezdve 
fogadja szaliásügyekben a hozzá-
forduio szülőket és lakásadókat. 

Bognár Gyula tanár rádió-
előadást tart Kőszegről Bognár 
Gyula jászberényi tanitóképzőintézeti 
tanár, aki évekig tanított a kőszegi 
tanítóképzőben, augusztus 15-én hét-
főn este fél 8 órakor Budapest II. 
hullámhosszon előadást tart „Kőszeg 
a magyar irodalomban" cimcn. A 
Kőszegen sok szimpátiát szerzett 
fiatal tanár kőszegi tárgyú előadása 
ele nagy érdeklődéssel tekintenek 
kőszegi barátai és ismerősei, annál 
is inkább, mert tudják, hogy Bognár 
Gyula rádióelőadása több éves gyűjtő 
és rendszerező munka eredménye. 

Frankó Bélát, a Nemzeti Mun-
kaközpont Országos Központjának 
gazdasági hivatali vevetőjét, az egye-
sület országos elnöke, vitéz Marton 
Bela országgyűlési képviselő a mun-
kásszervezet propaganda osztályának 
vezetésével bízta meg. A kitüntető 
megbízatás alkalmából Kőszegről is 
számosan üdvözölték Frankó Bélát, 
aki gyakran megfordult Kőszegen : 
néha hivatalosan, néha pedig wee-
kendre utazott le a fővárosból és 
nagybátyját, Hollóssy Árpád dr.-t, a 
tisztiüdülő főorvosát látogatta meg. 

Szanálták a kőszegi Hitel-
szövetkezetet és úgy halljuk, hogy 
az Egyházmegyei Takarékpénztárba 
olvad és ennek a fiókjaként fog to-
vább működni. Az átvétel a tegnapi 
nap folyamán történt. 

Halálozás Szombath József 
rábakovácsi plébános, volt kőszegi 
káplán édesapja szerdán hajnalban a 
rábakovácsi plébánián a halotti szent-
ségek ájlalos felvétele után csendesen 
elhunyt. Pénteken kisérték utolsó 
útjára nagy részvét mellett. Fia, 
Szombath József rábakovácsi plé-
bános kedden érkezett meg édes-
apja betegágyához. Most hosszabb 
ideig hívei között szándékozik ma-
radni és tekintve, hogy még nem-
gyógyult meg teljesen oühon gyógy-
kezelteti magát 

Georgievies György nyug. 
o/ezredes, festőművész képkiálli-
fását (a polgári iskola rajztermében! 
az egész hét folyamán feltűnő nagy 
érdeklődés kisérte. A látogatok 
mind hosszasan elgyönyörködtek 
Georgíevics György érett művésze-
tében. Leginkább a portrék és ta-
nulmr.nyfejek aratták a legnagyobb 
sikert : a határozottvonalú, kemény 
ecsetkezeléssel — kidomborítva a 
karaktert — sokszor szinte a meg-
szólamló élethűséggel örökít meg a 
művész arctipusokat a vásznon. Táj-
képein és pasztellrajzain lágy, finom, 
fátyolozott millió-hangulat uralkodik. 
A kiállítás még ezen a héten is 
nyitva lesz. 

Az Evangélikus Nőegyesület 
ezuton mond hálás köszönetet mind-
azoknak, akik az elmúlt vasátnapon 
tartott kerti mulatságon ajándékokkal, 
süteménnyel és felül fizetésük k el 
hozzájárultak a nőegyesület szegény-
segélyezési alapjának növeléséhez. 

Az Evang. Nőegyesület kerti 
mulatsága. Mult vasárnap rendezte 
meg az evangélikus nőegylet hagyo-
mányos kerti mulaiságát a Báiház 
kerthelyiségében. A mulatság az idén 
is a megszokott siker jegyében zajlott 
le. A város táncos fiatalságán és 
érdeklődő közönségén kívül nagy 
számban vonultrk fel a nyaralóven-
dégek is. Nagy sikere volt a külön-
böző szórakozási-lehetőségeknek, kü-
lönösen a balatoni halászatnak. A 
leányszépségverseny helyezettjei a 
következők: Rusznyák Vali, Mayer 
Terus és Monostori Irén. A szép 
erkölcsi és anyagi sikerrel záródó 
mulatság megrendezésének érdeme a 
nőegylet agilis hölgygárdáját, élükön 
özv. dr. Lauringer Jánosnéval, illeti. 

A s.egedi nyaratök népes cso-
portja évről-évre ellátogat Kőszegre. 
Az idén is, a kőszegi nyaralási ak-
ciók megszervezőjével, Karácsonyi 
Guidó plébánosnak vezetésével, közel 
250 főnyi szegedi nyaraló tartózkodott 
Kőszegen a mult hónapban. A szegedi 
nyaraltatási akció évről-évre növekvő 
sikere arra mutat, hogy a szegedihez 
hasonló akciót más városokban is 
meg kellene szervezni. A város egyik 
agilis, sokoldalú pedagógusának ér-
dekes elgondolásai vannak erre nézve, 
amelyeket a jövő nyaralószezonra 
talán már meg ís lehet valósítani. 

Községi kisegítő munkaerők 
az irottkői járásban. Belügyminisz-
teri rendelkezés alapján az alispán 
Pálmai Sándort a kőszegszerdahelyi, 
dr Szluha Dénest a nagygencsi, 
Kobor Gyulát a nemescsói, Orbán 
Józsefet a nagycsömötei körjegyző-
ségre osztotta be szolgálattételre, 
mint kisegítő munkaerőket. 

B o r m é ^ é s . Elsőrendű 
vörös bort mér Edler Lajos Me-
cséri-utca IS. sz alatt. 

V a s á r n a p é s h é t f ő n 

Térzenék műsora aug. 
hó 17 és 19-én. Augusztus I7-én : 
1. Möse: Frigyes főherceg induló, 2. 
Parlsee: Farsangéj Velenceben, nyi-
tány, 3. lvanovici: A hajós leánykája, 
keringő, 4. Kováts Lajos : Új magyar 
dalok, 5. Ruzsinkó : Texas-song, in-
termezzo, 6. Schmidt: Amorettek 
díszszemléje, 7. Kiiment: Havasi 
kürt egyveleg, 8. Unger Elek: Kő-
szegi frontharcos induló. - A u g . 
10- en : 1. Zitt : Viribus unit is, induló, 
2. Csajkovszky : Feodora nyitány, 3. 
Robrecht: II. keringőegvveleg, 4. 
Erkel F . : Bordal, Bánkbánból, 5. 
Magyar dalok, 6. Meyerbeer: Ko-
ronázási induló, a „Próféta" c. ope-
rából, 7. Planquette: Egyveleg a 

Cornevillei harangok" c. operettből, 
8. Rákóczi induló. Tekintettel arra, 
hogy szombaton, 20-án ünnep van, 
az esti térzene pénteken, aug. hó 
19-én lesz megtartva. 

A fuvószeneker kirándulása 
az Irotikőre. A városi fúvószenekar 
mult vasárnap jól sikerült kirándulást 
rendezett az Írottkőre. Útközben Í 
HÖI mann-forrásnál telepedtek meg 
Az Irottkőn eljátszották a Himnuszt 
Visszafelé a pogányhegyi vendéglőbe 
tértek be, ahol a zenekar szereplése 
hamarosan nagyon jó hangulatot te-
remtett. A kiránduló társaság az 
esti órákban tért vissza Kőszegre. 

130() pengő lesz noverrh ,r el-
sejétől az irottkői szolgabiróság hi-
vatalának a bére, mert az eddig nem 
használt helyiségekre is szükség van. 
A béremelkedést a vármegye kis-
gyülése tudomásul vette. 

Er sen folynak a~ előkészü-
letek a Concordia tombolájára. 
A Concordia dalárda tombolabizott-
sága, élén Steininger Gábor tanítóval, 
serényen működik, hogy a tombola 
meghozza a kívánt erkölcsi és anyagi 
eredményt. A főnyeremény 200 P-s 
utalvány. Eddig már nagyon sok 
ajándéktárgy összegyűlt, úgy hogy a 
toinbolabizottság ezen a héten meg 
is kezdi a jegyek árusítását. Ezúton 
is kéri a város közönségét, hogy a 
jegyárusító sárga-sapkás dalárdistákat 
fogadják szívesen és jegyvétellel járul-
janak hozzá a tombola sikeréhez. 
Értékesebb nyercménytárgyak lesz-
nek: kerékpárok, permetezőgép, var-
rógép, szecskavágó stb. 

B o r m é r é s . Kitűnő világos 
burgundi bort mér 70 fillérért hét-
főtől kezdve Sulyok Ferenc ll'ais-
becker Jenő-utca (Rohonci-utca) 
alatt lévő saját házában. 

A soproni Lövér-nyaralók ha-
talmas autóbuszon e héten ismét ki-
rándulást rendeztek Kőszegre az 
előbbiek propagandája folytán. Ez 
volt ez évben már a harmadik turnus. 
Ezt a társaságot is egész nap Kőszegi 
József nyug. rendőrkapitány kalau-
zolta és a város nevezetességeinek 
megtekintése után kirándult velük a 
Stájerházakhoz. A fiatalok egy cso-
portja az esős idő dacára felvonult 
az Irottkőre is. A stájerházi nagy-
szerű panoráma, az erdei utak, a 
szerpentinéit változatos képei, a város 
látványossága a hegyről, a múzeum 
sok érdekessége nagyon lekötötte a 
vendégeket és örömüknek adtak ki-
fejezést, hogy Kőszeg városát és ter-
mészeti szépségeit megismerhették. 

Három újdonsült kőszegi fut-
ballbiró szerepel ma Szombathe* 
lyen. Molnár László 1 \2 órakor a 
Haladás pályán vezeti az Előre — 
SzFC ifj. mérkőzését, 4 órakor pedig 
Sándorfi József a Városi Levente— 
Herényi Levente mérkőzésen bírás-
kodik. Molnár bíráskodása alatt Sán-
dorfi, Sándorfi bíráskodása alatt pe-
dig Molnár látja el a határbirói tisztet. 
Paár József az SzSE-pályán }/i2 kor 
a Herényi Levente—Hegyi F C mér-
kőzést irányítja. 
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Panasz a közönség köréből. 
Ismételten panasz merült fel az ellen, 
hogy a piactéri padokon, különösen 
a kávéház és a Takarék közötti részen 
nem odavaló közönség is helyet foglal, 
sőt részeg emberek — úgynevezett 
városi szegények — már a kora dél-
előtti órákban nem is ülnek, hanem 
egyenesen elfeküsznek a padokon. 
Az ilyen kéregető szegény tolakodó 
ís, mert az ott letelepedett nyaraló-
publikumot pumpolja. Ennek igazán 
véget kellene vetni és felhívjuk az 
érdekelt hatóság figyelmét, hogy végre 
teremtsen rendet ezek között a városi 
eltartottak között és tiltsa el őket a 
Főtéren való üldögélés!ől, de még 
az ácsorgástól is. 

Tüzet okozott a kéménybe 
dugott rongy. Kedden délután V»6 
óra tájban tüz ütött ki a Márczi-féle 
festékkereskedés raktárában. Kirch-
knopf Jenő parancsnok vezetésével 
kivonult tűzoltók, tekintve, hogy még 
idejében értesítették őket, rövid idő 
alatt lokalizálták a tüzet. Nagy hasz-
nát vették a nem régen kapott gáz-
álarcoknak, mert a zárt helyen, a 
sűrű füstben nem tudtak volna más-
képen dolgozni. A gyors munka nagy 
veszélyt hárított e l : a raktárban el-
helyezett gyúlékony anyagok (petró-
leum, karbid, benzin stb.) ugyanis 
könnyen robbanást idézhettek volna 
elő. A lefolytatott vizsgálat megálla-
pította, hogy a tüz keletkezésének 
oka az volt, hogy a raktár kéményét 
rongvgyal bedugták. A mosókonyhá-
ban azonban, amelynek közös ké-
ménye van a raktárhelyiséggel, tüzet 
raktak Egy szikra meggyújtotta a 
rongyot, amely leesett és lángralob-
bantotta a kémény körül fekvő papír-
hulladékot 

Dublőzpályázat a Szinházi 
Életben. Londonban a legnagyobb 
sikert aratta az a társulat, amelynek 
tagjai a hollywoodi filmsztároknak 
hasonmásai. Á Szinházi Elet pályá-
zatot tűzött ki, amelyben felszólítja 
hölgyolvasóit, hogy küldjék be a 
fényképüket azok, akik valamelyik 
magyar vagy külföldi filmsztárhoz 
hasonlítanak. Akinél legfrappánsabb 
a hasonlat, az egy estélyi ruhát, es-
télyi belépőt, estélyi cipőt kap aján-
dékul. A Szinházi Élet kapható Róth 
Jenő könyvkereskedésében. a Szabóhegyen 

Festék, lakk legkiválóbb minőségben kapható Kirchknopf Mihály cégnél 
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Súlyos motorkerékpár-
szerencsétlenség érte 
Molnárné Deák Anna 

tanárnőt 
Megdöbbentő motor kerékpár-sze-

rencsétlenségről érkezett hír Szom-
bathelyről mult vasárnap Kőszegre : 
Molnárné Deák Anna tanárnő, aki 
férjével Molnár József adótiszttel 
motorkerékpárturára indult, Vát köz-
ség környékén lezuhant a motorke-
rékpárról és igen súlyos állapotba a 
szombathelyi kórházba szállították. 

A szerencsétlenség részleteit a 
következőképen sikerült megállapí-
tani : Molnárné Deák Anna a motor-
kerékpár hátsó ülésén ült. A gépet 
férje vezette. Vát környékén Molnár 
József hirtelen át akart vágni a Szom-
bathely felé luladó személyvonat előtt. 
Felesége feltevés szerint attól 
való félelmében, hogy neki rohannak 
a vonatnak, leugrott. Az ugrás azon-
ban nem sikerült, mert Molnárné 
olyan szerencsétlenül zuhant le a 
gépről, hogy súlyos koponyaalapi 
törést szenvedett és azonnal eszmé-
letét veszítette. 

Az aira haladó személyvonatot 
megállították a nvilt pályán és fe'-
tették rá az eszméletlen tanárnőt. A 
vonat bevitte Szombathelyre. Az állo-
másról a mentők a közkórházba szál-
lították. 

Az orvosi vizsgálat megállapí-
totta, hogy koponyaalapi törést és 
súlyos agyrázkódást szenvedett. Álla-
pota még most is nagyon súlyos. 
Eddig nem is lehetett kihallgatni a 
szerencsétlenség körülményeire vo-
natkozóan. 

Propaganda céllövöverseny 
A polgári lövészegyesület mult 

vasárn p sikeres propaganda eéllövö-
versenyt rendezeti, nagy érdeklődés 
mellett. A verseny részletes ered-
ménye a következő : 

Női verseny : (5 lövés) 1. Hári 
Klára, Szhely 44, 2 . Agfalvai M-né 
29 ponttal. 

bérfiak versenye: (3x5 lövés) 
1. Várszegi Hellmuth 131, 2 Sirhu'oer 
Lajos 130, 3. Teffer János 126, 4. 
Dila Dénes 125, 5 Maitz Andor 
124, 6. Völgyi Zoltán 122, 7. Máté 
László 121, 8. Boda Jenő 121, 9. 
Tarnay Vilmos 119, 10. Csermely 
József 119 ponttal. 

Kezdő férfiak versenye: 1. 
Treppler Gyula 119, 2. Köhegyes 
József 119, 3. Szolderits János 110, 
4. Kiss Elemér 104, 5. Gamauf 
Károly 100, 6. Baumgartner József 
97, 7 . Kiss István 9G, 8. Milos 
József 94, 9 . Halmai Gusztáv 91, 
10. Lászay Lajos 88 ponttal. 

Talpra kell állítani a KSE-t! 
A K S E futballszakosztályának 

ügye már régóta vajúdik és bár köz-
tudomású volt a városban, hogy a 
vezetőséget nagyon elkeserítette a 
tavalyi bajnokságban elért ötödik 
hely, mégis meglepetésként hatott, 
hogy a csapat az idén nem nevezett 
te a bajnokságokba. Érdeklődtünk 
ebben az ügyben a futballszakosztály 
vezetőségénél : közölték, hogy a baj-
noki küzdelmektől való visszalépés 
legfőbb oka anyagi nehézségekben 
rejlik. Vannak ugyan egyéb kisérő 
jelenségek is, de ezek végeredmény-
ben nem birták volna arra a vezető-
séget, hogy elálljon a küzdelmekben 
való részvételtől. A futballszakosztály 
vezetősége — értesülésünk szerint 
— be is adja lemondását, mert — 
eddig minden lehetőt megpróbálva 
— teljesen kilátástalannak látja a 
helyzetet. 

A város futballközönségét mélyen 

érinti ez az ügy, mert most újra elö 
áll az a helyzet, hogy — mint n^m 
régen is — két esztendőn keresztül 
egyetlen komoly futballmérkőzést 
sem lehetett rendezni a városban, 
de meg ha jóképességü csapatokat 
köt is le a KSE, a barátságos mér-
kőzések sehogy sem tudják pótolni 
a baj.ioki küzdelmek varázsát. 

De meg aztán: egyéb okok is 
szólnak a mellett, hogy a szépmultú 
sportegyesület futballszakosztályát 
meg kell menteni a végleges letö-
réstől. Kőszegnek városi mivoltja 
mikor még Bürgözdröcsögcn kupa-
mérkőzéseket rendeznek — sem en-
gedheti meg, hogy egy tengő-Iengő 
futballcsapata legyen 

Aránybg kevés összegről van 
szó. Társadalmi uton könnyen eiő 
lehetne teremteni a szükséges anya-
giakat. Még abban az esetben is 
nagyon előnyösen változna meg a 
K S É anyagi helyzete, ha mostani 
tagok teljesen rendesen fizetnék meg 
tagdíjakat. 

Elismerjük azt is, hogy a K S E 
tagok szintén zokon vehették az ötö-
dik helyet, de ez nem jelenti azt, 
íogy Kőszeg újra komoly futball 
nélkül maradjon. A kőszegi sport-
jarátoknak össze kell fogni és az 
összefogás biztosan meghozza a kő-
szegi futballelet szebb napjait. 

Éleslövészet. Aug. 25—26-án 
7-töl 12 óráig, továbbá aug. 16-án 
és 18-án naponta reggel 7 órától 
este 7 óráig Kőszegdoroszló észak, 
Cák község, cáki erdő, Irányhegy 
Zeigerberg), pogányi borpincék, Gu!-

ner malomtól nyugatra lévő forrás 
cözti területen éleslövészet lesz. Az 
összes lönapokon a Kőszeg kőszeg-
szerdahelyi út, Kőszeg délnyugati ki-
járatától a cáki kőhidig terjedő sza-
kasza és Kőszegdoroszlótól a dorosz-
lói patak mentén északra húzódó út 
egész terjedelmében is lesz zárva 

Felöltők, öltönyök, burbury-
raglánok, női tavaszi kabátok, csa-
li ö p e ny e k, nagy választékban 
kaphatók Zerthofer Rezső ruha 
áruházában. Ugyanott vegytisztí-
tás, kelmefestés, gallértisztítás a leg-
szebb kivitelben. 

Bormérés. Kitűnő vörös 
bort mér Karányi (Kappel) Samu 
dobos augusztus 16-tól, keddtől 
kezdve. 

Tanoncnak 4 közép-
iskolát végzett, magyarul és németül 
tudó jónevelésü fiú '.elvétetik Rónai 
Frigyes könyvnyomdájában. 

Építési r a j z o l ó t keres 
Szente Lajos epitömester 

Szombathely. 

Nyilttér*). 
Július 24-én reggel Hél órakor fele-

segemhez hivattam Dr Veszely Béla or-
vost, - miután súlyos szívroham támadta 
meg Dr. Veszely első kérdése az volt, 
hogy OTI beteg-e, mert akkor csak 9 
órakor megy el. Erre fiam kijelentette, 
hogy privát beteg, ennek dacára a 
félrevezetéstől félve — megtagadta az 
eljövetelét azzal, hogy nem az 6 körze 
tébe tartozó betegről van szó. Fentiek 
miatt az orvosi kamaránál feljelentést 
tettem. 

E sorok ujságbatételére az késztetett, 
hogy a nagyközönség véleményt alkothas-
son magának arról, hogy ha történetesen 
egy OTI beteg éjjel sürgős orvosi be-
avatkozást igenyel, úgy annak az egész-
seget, mondhatnám eletét a jószerencsere 
kell bíznia reggel 9 óráig. 

Kőszeg, 193S. aug. 19. 

Varga György 
m kir. alhadnagy. 

•) E rovat alatt közöltekért a szer-
kesztőség felelősséget nem vállal. 

Hivatalos rovat. 
Felhívom a közszolgalati alkal-

mazottak figyelmét a Budapesti Köz-
lönyben f é. június hó 10-én meg-
jelent azon hirdetményre, melyben a 
budapesti Kereskedelmi Akadémia 
keleti kereskedelmi szaktanfolyamán 
rendszeresített öt tandíjmentes helyre, 
a fiú felső kereskedelmi iskolák első 
évfolyamaiban f. iskolai évre 50, a 
középiskolát végzettek részére szer-
vezett egvéves kereskedelmi szaktan-
folyamon rendszeresített tiz tandíj-
mentes helyre a m. kir. keresk. és 
közlekedési miniszter úr pályázatot 
hirdetett. 

Közlöm a választójogosultakkal, 
hogy a m. kir. Belügyminiszter úr a 
Kőszeg megyei város országgyűlési 
képviselőválasztói szavazóköreinek 
számát 6 (hat> szavazókörben álla-
pította meg. Ezen rendelkezéshez 
képest tehát a jövőben az ország-
gyűlési képviselőválasztások nem 3, 
hanem 6 ^zavazókörben folynak le. 
Az egyes szavazókörök területileg a 
következőképpen oszlanak m e g : I. 
szavazókör: Kethelyi út, Munkás-
utca, Felső Külső Körút, Kálvária-
utca, Meskó utca, Sziget-utca, Rőti 
völgy, Olmódi-út. —• II. szavazókör.' 
Kaszárnya-utca és villasor, Mecséry-
utca, Pammer-utca, Horthy Miklós 
utca, Jenő fhg.-utca, Kossuth Lajos 
utca, Deák Ferenc utca, Marhavá-
sártér, Betegház-ut, (Lőtér) Csepregi 
út. — 111. szavazókör: Király-út (a 
Fekete kerttől a vasúti hídig), Tüs-
kevár-utca. Sánc-árok, Sánc-utca, 
Alsó külső kürút, Kőszegfalva. — 
IV. szavazókör: Arpád-tér, Erdő-utca, 
Király-utca, Hegyalja-utca, Pallis-
utca, Sthey Fülöp-utca, Gyöngyös-
utca. — V. szavazókör: Várkör, 
Rajnis-utca, Széchenyi György-utca, 
Táblaház-utca, Jur isich-tér, Chernel-
utca, Ege Miklós-utca, Városház-
utca, Kelcz Adelffy-utca. - VI. 
szavazókör: Király-ut (a Strucctól a 
Fekete kertig) (Mussolini-utca), Györy 
János-utca, Fertsák-utca, Szent Imre 
herceg utca, Kayszrál-utca, Wais-
becker Jenő-utca, Rohonci országút, 
Gömbös Gyula-utca, Tiszti üdülő, 
Szabóhegy, Stájerházak, Hörmann-
forrás. Közlöm továbbá a választó-
jogosultakkal, hogy a névjegyzék-
tervezet augusztus hó 21-től augusz-
tus hó 31-ig a városházán a 21. sz. 
szobában a hivatalos órák alatt köz-
szemlére lesz kitéve, mely időben a 
névjegyzéktervezet ellen felszólalással 
lehet élni. A névjegyzék tervezet 
elleni felszólalások ezen időtől kezd-
ve egészen szeptember hó 5-ig lesz-
nek ugyancsak a városháza 21 sz. 
szobájában közszemlére kitéve. Köz-
löm végül a választójogosultakkal, 
hogy a névjegyzéktervezetet bárki a 
kőszegi kir. járásbíróságnál is meg-
tekintheti fenti időben (aug. 21-től 
31-ig) a hivatalos órák alatt és a 
névjegyzéktervezetről a megállapított 
dijak előzetes lefizetése ellenében 
teljes vagy részleges másolatot kérhet. 

Közhírré teszem, hogy a városi 
bérföldek után fizetendő búza ellen-
értéket, a helyi piaci árakat tekin-
tetbe véve, 20 P-ben állapítom meg. 
Felhívom az összes bérlőket, hogy a 
bérföldeket terhelő béreket 1938. évi 
szeptember hó 30-ig annál is inkább 
fizessék be, mert ezen határidő letel-
tével minden újabb figyelmeztetés 
nélkül a behajtás iránt a bírói eljárás 
folyamatba lesz téve. 

Felhívom az érdekelteket, hogy 
a gazdasági, gőz, motorikus és jár-
gánygépeknél alkalmazott gépmun-
kások baleset ellen még a gép üzem-
behelyezése előtt felelősség terhe 
mellett biztosításra bejelentendők. 

Közhírré teszem, hogy a város 
tulajdonát képező rétek sarjú kaszá-
lása folyó évi augusztus hó 21-én 
jövő vasárnap d. e. 10 órakor a 

számvevőség hivatalos helyiségében 
tartandó nyilvános árverésen lesz 
kiadva. 

Közhirré teszem, hogy a 3. ve-
gyesdandár területén elhelyezett ala-
kulatok részére az 1938 39. évre 
szükséges izzólámpa szükségletre 
versenytárgyalási hirdetmény jelent 
meg. Bővebb felvilágosítás a városi 
iktató hivatalban kapható. 

Közh-rré teszem, b o g , a város 
tulajdonat képező gyümölcsfák 1938. 
évi gyümölcstermésének nyilvános 
árverésen való eladása 1938. évi 
augusztus hó 21-én vasárnap délelőtt 
11 órakor fog megtörténni. Az ár-
verést a városháza 19 számú szobá-
jában fogjuk megtartatni. Felhívom 
az árverelni szándékozókat, hogy 
saját érdekükben a termést az árverés 
megkezdése előtt a helyszínén tekint-
sék meg. 

Közhírré teszem, hogy a pézsma-
patkánynak, mint rendkívül kárté-
kony és szapora állatnak irtása a 
földmivelésügyi miniszter úr rende-
lete szerint büntetés terhe mellett 
kötelező. Felhivorn tehát az összes 
birtokosokat, főleg a Gyöngyösmenti 
partbirtokosokat, továbbá a gátak 
és vizszabályozó müvek őreit, vala-
mint a vadászati és halászati jog 
gyakorlóit, hogyha a területükön 
pézsmapatkányt észlelnek, azt hozzám 
haladéktalanul jelentsék be, másrészt 
pedig saját hatáskörükben is min-
dent kövessenek el az irtásuk végett. 

Az 1938 szóló ebadó kivetési 
lajstrom f. évi augusztus 8-tól szep-
tember 8-ig közszemlére \;»n kitéve 
a városi adóhivatalban. Egyben fel-
hívom mindazon ebtulajdonosokat. 
akiknek 1938 március 1-től került eb 
a birtokukba, hogy azt haladéktala-
nul jelentsék be a városi adóhiva-
talban különbeni felelősség terhe 
mellett. 

vitéz dr Nagy Miklós 
polgármester. 

Ágytoll-pehely 
kelengye-penzió, szálloda inté-
zeti ágynemüekhez, higiéniku-
sán kezelve ajánlok, fehér 
fosztott libatollat kilónként 
P 2 50-től. Szállítás 5 kilós 
csomagokban bérmentve, után-
véttel 

Rosner Gyula ágytotlüzeme 
Kiskunfélegyháza. 

A néh. Noszek Péter hagy. töme-
gébe tar tozó: 

1. Sziget-utca 31 sz. ház 
2. 1 drb. 1629 n. öl kiterjedésű 
Kindsberg — Klangl-dülői gesztenyés, 
3. 1 drb. 3 9 0 n. öl kiterjedésű Gün-
ser-dülői gyümölcsös a kőszegi kir. 
közjegyző irodájában az 1938. évi 
augusztus hó 21 . napján (va-
sárnap) d. e. 10 ó r a k o r megtar-
tandó önkéntes árverésen eladásra 
kerül. Bővebb felvilágosítást Sziget-u. 
31. sz. alatt nyerhető. 

ARNER 
ÁLMÁN 

bérautó 
fuvarozó rendelhető telefon 89. vagy 
Waisbecker Jenő-utca 4. szám alatt. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában, Kőszegen. 
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