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Előfizetési díjak : helyben negyedévre 
Vidékre és N é m e t o r s z á g b a 
K'tlföldre egy évre 4 dollár 

P 1 50 
P 2 20 

Felelős szerkesztő é s kiadótulajdonos R ó n a i F r i g y e s 
K ő s z e g , V á r k ö r 39 . T e l e f o n : 2 3 s z á m 

Fürdetések ára inilimétersoronkint S fillér 
Szövegközötti reklámhir sora 30 fillér 

N/ l l t tér sora 40 f — Hirdetések előre fizetendők 

j ö t tek : kemény, napégette arcú 
légé yek, szemükben a délibá 
bos puszta „hajrája44 . . . És 
megalltak itt a Kék Duna, S őke 
Tisza patt ján. Szép vo.l az oi 
s z a g : de forró vérük vitte őket, 
prakócsattogtPíásaiUtól keiesz 
tet hányt a Nyugat . . . Aztán 
a ver, vas és arany tobzódó 
mámorában joli a hivatott ve-
zér, aki felismerte a helyzetet 
De harcos lelke nem tudott tel-
jesen szakítani a kemény múlt-
tal. Öntudatlan-akaratlan min-
dig vágyódott a puszták milho-
sza után . . . — Fia azon-
ban már teljesen tisztán látta 
maga előtt a feladatot: népé-
nek, ha nem akar a hunok, 
avarok tragikus sorsára jutni , 
íel kell hagyni a pogány idők 
minden vadságával és gőgös 
elszigetelségével: a magyarság 
juvöjét csak a krisztusi eszme 
emberbarátsága, emberszeretete 
és alazatos hite mentheti meg... 
És megkezdődött a nagy munka: 
hajrás lovasrohamokban, vér-
ben, vasban edződött pusztai 
nép kemény lelkét at kellett 
itatni Krisztus alázatosságaval. 
Nem ment könnyen. Néha-néha 
feldübörgött a pogány vulkán: 
villogó szemű, fanatikus lova-
sok csörtettek elő a nádasok-
ból, az Ú j Isten ellen . . . De 
az Első Szent Király már erős 
kézzel vigyázott az érlő vetésre: 
aki fegyverrel támadott, legy-
verrel veszett el, a nagy mun-
kát már nem lehetett feltartóz-
tatni . A szentistváni indulás 
bátorsága és öntudatos hite a 
későbbi századok viharaiban is 
végig kisérte a magyarságot. 
— A „sohasem porladó kezű 
király44 J o b b j a állandóan olt 
pihent a kormányrudon és 
akármilyen vadul cibálták a vi-
torlákat az eszme-orkánok, a 
Szent Kéz biztosan vezetett a 
megkezdett úton . . . Kilenc-
száz esztendeje, hogy a pusz-
ták magárataiált lovasnépe ön-
tudatosan menetel együtt Krisz-
tussal és ma a Nagy Király 
ünnepén életének talán egyik 
legnehezebb pillanatát élő ma-
gyarság, a mult példáiból tisz-
tán l á t h a t j a : ez volt a helyes 
út és a jövendő századok út-
iránya sem lehet más. 

Megkezdte körútját a falvakban 
Kovács Sándor 

a kerület országgyűlési képviselője 
Kovács Sándor püspöki tanácsos, 

a kőszegi kerület országgyűlési kép-
viselője mult vasárnap kerületében 
járt és három községben tartott be-
számoló beszédet. Nagygencs, Pe-
renye és Gyöngyösapáti községek 
választópolgárai előtt ismertette a 
politikai helyzetet. 

Herold József plébános meg-
nyitó szavai után az emelvényre lépő 
papképviselőt Hosszú Manci virág-
csokonai üdvözölte. Ezután Kovács 
Sándor részletesen ismertette a po-
litikai helyzetet. Megrajzolta Imrédy 
Béla miniszterelnök arcképét, rámu-
tatott emberi nagyságára. Kiemelte, 
hogy a miniszterelnök az eucharisz-
tikus világkongresszus idején tanúsí-
tott viselkedésével az egész világ 
becsülését kivívta. Az ilyen emberrel 
szemben csak bizalommal lehet visel-
tetni. Hosszú évtizedeken at hiába 
vártunk ilyen miniszterelnökre — 
mondotta a szónok. Az országot nem 
a politikai pártok, hanem a tisztes-
séges, becsületes politikusok fogják 
megmenteni. Es ha ezekről beszélünk, 
akkor az első vonalban kell említeni 
Imrédy miniszterelnök nevét. Ne fél-
jen senki az imádkozó politikustól, 
akiknek lelkére egész súlyával nehe 
zedik az Istennek való felelősség 
tudata. 

A nyilas mozgalomról szólva 
kijelentette, hogy fájdalmas érzés, 
hogy a divatos eszmeáramlatok előtt 
nem lehet sorompókat állítani és 

Kőszeg a magyar irodalomban. 
Irta és rádióban felolvasta: Bognár Gyula 

Hazánk dunántúli vidékén a tájak 
sokfélesége mellett első sorban a 
városok mindegyikének sajátos arcu-
lata és kultúrája tölt el csodálattal 
bennünket. Trianoni szegénységünk-
ben valósággal a Felvidék és Erdély 
szerepét játssza ez a szép országrész. 
A két ősi királyváros: Székesfehér-
vár és Esztergom, az ezeréves Pécs 
és Veszprém, a százados patinájú, 
de az új időkkel is lépést tartó Győr, 
igazi városi kultúrát képviselnek. A 
nyugati végeken Sopron, Szombathely 
és Kőszeg áll őrt. Sopron a leghű-
ségesebb magyar város címére tette 
magát érdemessé, s akik a képes 
beszédet szeretik, Szombathelyt Nyu-
gat Királynőjének, Kőszeget pedig 
Nyugat Királykisasszonyának nevezik. 

Az Alpok tövében, gyönyörű 
vidéken fekvő Kőszegre annál inkább 
is illik a királykisasszony elnevezés, 
mert sorsa valahogyan sok rokonsá-
got mutat a magyar mesék király-
kisasszonyának sorsával. Meséink 
királyleányát a hétfejű sárkány rabolja 
el, s az erős, vitéz és bátor ifjú sza-
badítja meg. Kőszeg városát az 

hogy az éhező magyar tömegeket 
az illetékes tén>ezök tekintete nem 
akarta észrevenni. Ahol nincs orvos, 
ott a kuruzslók tömege arathat. Tes-
sék elsősorban a a nyomorgó milliók 
nélkülözésének megszüntetéséről gon 
doskodni, s akkor minden illetékte 
len törekvés talaját veszíti. 

A magyar nem forradalmi faj. A 
leiki békességen túl nem óhajt má-st 
mint tiszta lakást, jó gúnyát, gondos 
feleséget, mosolygó gyermeket. 

Beszéde további során rámuta 
tott azokra a messze kiható refor-
mokra, amelyeket az Imrédy-kormány 
mostani minisztertanácsain megol-
dásra előkészítettek. Felhívta a vá-
lasztópolgárságot, hogy bízzék 
miniszterelnökben, aki a bajok isme-
retében egész szivével és minden 
akaratával segíteni igyekszik a hely-
zeten. Herold plébános köszönte meg 
a képviselőnek a beszédet és a köz-
ség bizalmáról biztosította Kovács 
Sándort. 

Perenyében délután fél 3 órakor 
vo't a beszámoló, ahol szintén lelkes 
ürineplésben részesítették a kerület 
képviselőjét. 

Gyöngyösapátiban 4 órakor kez-
dődött a gyűlés. Gyarmati Tibike 
kedveskedett a képviselőnek virág-
csokorral, aki itt is Imrédy minisz-
terelnök férfiúi egyéniségét, politikai 
érdemeit és törekvéseit ismertette. 
A gyűlés után az új templomot te-
kintették meg, ahol búzgón imád 
koztak, hogy a magyarok Istene 
segítse meg ezt az árva népet. 

Kovács Sándor a mai nap folya-
mán is több községbe ellátogat. 
Kőszegre a jövő hónap körepe táján 
jön és tart programbeszédet. 

Árpádok és vegyesházbeli királyok 
uralkodása alatt többizben ellensé-
ges erők szakították el Magyaror-
szágtól, majd később több mint más-
fél évszázadot osztrák zálogban töl-
tött, de a magyar erő, vitézség és 
bátorság mindig megmentette, s a 
sokat szenvedett királyleány végül is 
visszakerült Szent István palástja alá. 
A világháború befejezése ismét nehéz 
helyzet elé állította, mert környékét 
teljesen elveszitve, életlehetőségei 
meglehetősen szűk térre szorultak. 
Kőszegnek, a legnyugatibb magyar 
városnak a sorsa annál inkább is 
szomorúsággal tölt el bennünket, mert 
az anyagi élet lehetőségeinek meg-
fogyatkozása legtöbbször a kultúra 
hanyatlását is maga után vonja. Ez 
pedig nagy veszteség lenne, nemcsak 
Kőszeg és környéke, hanem az egész 
magyarság számára is. Kőszeg olyan 
rági kultúrterületen fekszik, századok 
óta olyan nagy jelentősége van a 
művészetekben és az irodalomban, 
hogy további virágzása és fejlődése 
az egész magyar kultúra érdeke. 

S ha most Kőszeg irodalmi kul-
túrájával akarunk foglalkozni, arra a 
a közhelynek tekinthető igazságra 
ke'l hivatkoznunk, hogy a magyar 
irodalom legjellemzőbb sajátsága az 

Nagygencs csapatának kit inö 
szereplese a lóveszegyesület 

versenyen 
Szeptember 25-én újabb nagyszabású 

versenyt rendez az egyesület 

A Kőszegi Polgári Lövészegye-
sület mult vasárnap tartotta meghí-
vásos kispuska lóversenyét. A vára-
kozáson felül érkezett résztvevők 
igen nívós versenyt küzdöttek, amit 
az eredmények is mutatnak. A ver-
seny részletes eredményei a követ-
kezők : 

A csapatversenyt Nagygencs 
híres „bomba-csapata44 nyerte 6 3 6 
egységgel (Perlaki L, Perlaki II., 
Perlaki III., Perlaki IV. és Gáspár) ; 
2. helyen Kőszeg végzett 6 2 3 egy-
séggel (Boda, Sirhuber, Tarnai, Tef-
fer, Várszegi) ; 3. Szombathely 6 0 9 
egységgel (Gál, Németh, Sallér, 
Szereday, Zentay) ; 4. Kámon 5 9 9 
egységgel ; 5. Zalaegerszeg 5 9 3 
egységgel. 

Az egyéni versenyben a legjobb 
eredményt a pápai kelemen Ferenc 
138 egységgel lőtte, de miután az 
előirt 15 perc lőidőt jóval túlhaladta, 
diszkvalifikálni kellett. A verseny 
győztese: Mályússy Andor, Zalaeger-
szeg 135 pont, 2. Perlaki Ernő 132 
Nagygencs, 3. Sóvári István 132 
Kámon, 4. Sallér Ignác 131 Szom-
bathely, 5. Tarnai Vilmos 130 Kő-
szeg, 6. Perlaki József 130 Nagy-
gencs, 7. Perlaki Ferenc 129 Nagy-
gencs, 8. Varga Ferenc 128 Kőszeg, 
9. Várszegi Hellmuth 128 Kőszeg, 
10. Perlaki Rezső 128 Nagygencs, 

erős nemzeti jelleg, amely ezt az 
eredetileg gyönyörködtetésre szánt 
művészetet nemzetvédő és nemzet-
fenntartó erővel ruházza fel. A ma-
gyar kultúra századok viharaiban 
sokszor voltaképpen irodalmi kultúrá-
ból állott. Ebből a szemszögből kell 
néznünk tehát a jelenségeket akkor 
is, amikor Kőszeg városának a ma-
gyar irodalomban való szerepét kezd-
jük vizsgálni. 

Sorakoztassuk fel tehát azokat 
az írókat, akik Kőszegen születtek, 
éltek, működtek, vagy ott jártak is-
kolába. Keressük fel müveiknek azo-
<at a részeit, amelyek Kőszeggel 
oglalkoznak ; próbáljunk arra a kér-

désre felelni, mit adott költészetük-
nek Kőszeg és vájjon más lett volna-e 
cöltcszetük, ha a Kőszegen eltöltött 
idő hiányoznék életükből? 

A XVIII. század kiváló költőjét, 
aludi Ferencet, nemcsak Kőszeghez, 

íanem általában Vas megyéhez is 
erős szálak fűzik. Faludi 1704-ben 
született a vasmegyei Németujváron, 
kőszegen járt a jezsuiták gimnáziu-
mába, s ifjan lépett be a szerzetes 
rendbe. A kőszegi Bencés-gimná* 
ziumban ma is őrzik azt a fő név-
könyvet, amelyben az ifjú Faludi 
Ferenc nevét is megtaláljuk. Jezsuita 

Egyes szám ára 12 fillér. 
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11. Iváncsics Aladár 126 Iván, 12. 
Losonczy Gyula 124 Zalaegerszeg, 
13. Koppányi Ernő Kőszeg 124, 14. 
Teffer János 123 Kőszeg, 15. Né-
meth József Szombathely 123 ponttal. 

A nöi versenyt, miután arra csak 
3 nevező volt, nem tartották meg. 

A gyorslövészetet megint csak a 
zalaegerszegi bajnok Mátyássy An-
dor 48 egységgel nyerte, 2. Illés 
Elek 46 Zalaegerszeg, 3. Döklen Jó-
zsef Zalaegerszeg 46, 4. Sirhuber 
Lajos 46 Kőszeg, 5. Perlaki Ernő 
45 Nagygencs, 6. Perlaki Jószef 45 
Nagygencs, 7. Gál Dániel 45 Szom-
bathely, 8. Várszegi Hellmuth 45 
Kőszeg. 

A csapatverseny első két helye-
zettje éremdíjazásban részesült, mig 
az egyéni versenyben 22 versenyző 
szép és értékes díjakat kapott. A 
dijakat Kőszeg város uritársadalma, 
valamint az egyes benevezett csapa-
tok ajándékozták. A verseny a Kő-
szegi Polgári Lövészegyesület egyik 
legszebb rendezése volt, amelyet 
Várszegi Hellmut szervezett meg, a 
verseny levezetését pedig Dila Dénes 
tanár és Csermely József vállalták. 
Délben kedves meglepetéssel szol-
gált a rendezőség a vidéki verseny-
zőknek: ebéden látta őket vendégül. 
A háziasszonyi tisztet Hári Klára 
•.Szombathely) 'látta el. 

* 

A Lövészegyesület ideiglenes 
vezetősége elhatározta, hogy f. é. 
szeptember 25-én nagy hadi- és kis-
puska versenyt rendez, még a mos-
tani versenynél is nagyobbszabásút. 
Bevonja ebbe a nyugati vármegyék 
összes frontharcos lövészeit, továbbá 
azokat, akik katonák nem voltak, 
hogy azoknak a frontharcosok mu-
tassák meg a puska kezelését. Ezen 
a helyen is felkéri az egyesület a 
a nem katonaviselt, 22 évet betöltött 
férfiakat, hogy lőoktatás céljából 
szombaton délutánonként 3 — 5 óra 
kőzött a lőcsarnokban jelenjenek 
meg. Puskát és lőszert ingyen 
kapnak. 

Ka r n e r 

a l m a n 

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

korában sok helyen megfordul az iró, 
aki sokféle megbízást kap, új és új 
hivatalokat visel. 1751 — 54-ig a jezsui-
ták kőszegi rendházat, 1754—57-ig 
a kőszegi jezsuita gimniumot igaz-
gatta. Midőn rendjét 1773-ban eltö-
rölték, a Batthyányiak egyik vasme-
gyei városkájába, a Kőszeg és Szom-
bathely közelében lévő Rohoncra 
vonult vissza, ahol hat csendes munká-
ban eltöltött esztendő után 1779-ban 
halt meg. 

Faludi Ferenc költészetének je-
lentőségét mind prózaírói tevékeny-
ségében, mind lirai költészetében 
látja az irodalomtudomány. Prózája 
talán még szebb, hajlékonyabb, de 
mindenesetre tudatosabb, mint Mikes 
Kelemené. Verseiben már népies hú-
rokat is penget. Népünk nyelvi kin-
cseivel pedig már tervszerűen és 
tudatosan foglalkozott. 

Költészetében nem nehéz kő-
szegi, illetőleg vasmegyei vonatko-
zásokat találnunk. Az iró ifjúkorának 
egy részét, majd férfikorának hat 
esztendejét töltötte Kőszegen, Német-
ujvárhoz pvermekkori, Rohonchoz pe-
dig öregkori emlékek fűzik. 

Tulajdonképpen Olaszországban 
lett költ övé, a honvágy tette azzá, 

Kőszeg 

Ujabb részletek a Pallis-utcal 
közelharcról 

Kaptuk a következő levelet, 
amelynek — az egyenlő elbírálás 
elve alapján — szintén helyet adunk: 

Tekintetes Szerkesztőség. 

Nagybecsű lapjuk folyó évi 
augusztus 10-i számában megjelent 
„Mi történt hát a Pallis-utcában" 
című közleménnyel kapcsolatban 
tisztelettel kérem alábbiak közzé-
tételét: 

1. Solymári István nyugdija 
helyreigazító nyilatkozatában tagadja, 
hogy „ r o k o n á t " H ö l l r i e g e l 
Györgynét kizárta volna a kőszegi 
nyilas párt tagjai sorából. 

Ezzel a tagadással szemben a 
valóság az, hogy Höllriegelnét a 
pártvezetőség nyilvános értekezleten 
tagjai sorából kizárta, miután a párt 
iránt elkövetett hűtlensége kétség-
telen beigazolást nyert, tekintve, 
hogy mint a párt tagjának, ugylát-
igenis volt „ingerenciája" a tekintet-
ben, hogy a pártot átjátsza más 
érdekkörbe, melynek ő lett volna az 
elnöknője. 

2. Solymári Istvánnak az inci-
denssel kapcsolatos közleménye nem 
felel meg a valóságnak, mert az eset 
úgy történt, ahogyan azt a , Kőszeg 
és Vidéke" hirül adta. 

En az ajtó nyitás után csupán 
a levélátadást kívántam ellenőrizni 
illetve meggyőződni arról, hogy a 
levél illetékes kézbe jusson. Ezt 
Solymári azonban minden eszközzel 
megakadályozni igyekezett, s ebből 
keletkezett az összetűzés. Höllriegel-
né koránt sem állt az ijedtségtől 
dermedten s nem is vonult vissza a 
magánhelyiségbe (WC,), hogy ott 
utolsó erejét összeszedve éjjeli edéqyt 
vágjon hozzám. Ellenkezőleg neve-
zett galamblelkü hölgy egy szobából 
robogott elő s már kezében hozta a 
kérdéses objektumot, hogy azzal 
fogadjon, merényletét azonban meg-
akadályoztam. Ha valakinek a fejé-
hez vágnak egy olyan súlyos porcelán 
edényt, úgy hogy az szét törik, 
akkor az ember fejét is beszakítaná. 
Solymári ilyen állítása mesei Mese 
az is, hogy Höllriegelné a kezében 
maradt füles részt a másik támadó 
arcába vágta volna. Ha lett volna 
támadó, akkor ha ilyen éles porce-
lándarabot valakinek az arcába vág-
nak, akkor annak ott nyoma is ma-
rad. Azonban nem volt támadó, igy 

mint annyi sok jelesünk, ő is kül-
földön kapott ösztönzést arra, hogy 
nemzetén segítsen. Irodalomtörténet-
írásunk megalapítója, Toldy Ferenc, 
azt írja Faludiról, hogy „Rómában 
kezdett el dalolni, ahol az éjjeli 
serenáták azon hol méla, hol dévaj 
dalokra emlékeztették, miket egykor 
ifjúsága éveiben a Rába és Gyöngyös 
partján hallott." Egyik legelterjedtebb 
költeményében, a „Nincsen neve-
címűben szintén Kőszeg folyóját, a 
Gyöngyöst említi. Ez a híres csúfo-
lódó költeménye igy kezdődik : „Egy 
agg-lant van Gyöngyös partján." 
Toldy Ferenc, aki elsőnek foglalko-
zott Faludi költészetével, ehhez a 
sorhoz a következő jegyzetet fűzi: 
„Itt azon Gyöngyös vize értetik, mely 
Ausztriában eredvén, s Léka, Kőszeg, 
Szombathely határain átfolyván. Sár-
vár felett a Rábával egyesül." Ez a 
költemény később olyan népszerű és 
kedvelt lett, hogy egy 1790-i pony-
vatermékben is megtaláljuk, sőt Du-
gonics András „Etelka" cimü, a maga 
idejében híres regényében a honfog-
laláskori fejedelmi személyek is da-
lolják. 

Faludi költészetének vasmegyei 
vonatkozásai között találjuk még a 

és Vidéke 

mese Solymári ilyen „helyreigazítása". 
3. A harci lármát a szomszédok 

igenis meghallották s siettek fel a 
lépcsőn, mert valótlan az a beállítás, 
hogy én több társammal támadó 
szándékkal jelentem volna meg a 
tett színhelyén. 

Különben is Höllriegelné agreszív 
magatartása a városban közismert s 
már többen viselték ennek követ-
kezményét. Esetemben azonban Höll-
riegelné legyőzve vonult vissza. Az 
a tény, hogy e közdelemben alul 
maradt annyira megviselte „galamb" 
lelkületét, hogy pihenni és új erőt 
gyűjteni a szombathelyi honvédségi 
kórházba vitette magát. 

4. A hel) reigazitó nyilatkozatot 
tevő Solymári István személyével 
kapcsolatban, csak annyit, miután 
nyilatkozatában minduntalan Höll-
riegelné rokonának vallja magát, 
kérdést intéztem ezirányban Höllri-
gelné rokonaihoz, kik válaszukban 
hangsúlyozták : már a Höllriegelnével 
való rokonságot is csak a legna-
gyobb önuralommal képesek elviselni, 
de Solymári Istvánról végképen soha 
semmit sem hallottak, szülőit nem 
ismerik s rokonsága ellen kézzel 
lábbal tiltakoznak. 

Tisztelettel 
Márffy József 

Mit mutatnak a termésátlagok, 
Sokan azt gondolhatnák, hogy 

a mezőgazdasági jellegű Magyar-
ország vezet a mezőgazdaság elő-
haladottsága terén is, holott ez nem 
igy van, mert sajnos, nálunk csak 
a közép- és nagybirtok volt eddig 
az, amely a mezőgazdasági termelés 
fokozásában elsőrangú szerepet játszó 
szuperfoszfátot rendszeresen hasz-
nálta, mert csak a vagóntétel vásár-
lásánál volt legtöbbször gazdaságos 
annak az alkalmazása. 

Ezzel szemben a kisgazdaréteg, 
amely nagyon sokszor szeretett volna 
használni, nem volt mindig abban a 
helyzetben, hogy a vagönfuvar elő-
nyeit élvezhesse, mert a neki szük-
séges néhány mázsánál, a vasút min-
denkor a magas darabárú fuvardíjat 
számította fel. 

Pedig hazánk szántóterületének, 
ma már több mint kétharmada kis-
gazdák kezén van, elsőrangú fontos-
ságai bir tehát az, hogy minden kis-
gazda könnyen és olcsón hozzájut-
hasson a neki szükséges kisebb meny-
nyiségü szuperfoszfát műtrágyához. 

híres gyógyfürdőn, Tárcsán írt köl-
teményt, melynek c íme: „A tárcsái 
savanyó vízrül". Ez a költemény 
1775-ben keletkezett, „mikor azon 
kútnak felállítása után a századik 
esztendejét emlegettük", mondta Fa-
ludi. Szombathely első püspökének. 
Szily Jánosnak a beiktatásáról szintén 
szép költeményt olvasunk költőnk 
verseskötetében. 

Kőszegnek azt a régi, patinás 
utcáját, melyben Faludi egykori lak-
helye áll, ma Rajnis-utcának nevezik. 
Ez a Jurisits-térről a régi északi ka-
puhoz, illetőleg a Várkörre vezet 
bennünket, s csupa ősrégi, ódon 
épületet találunk benne. Innét nyílik 
a vár bejárat, s a várral szemben 
vannak az érdekes építésű, u.n. „sarkos 
házak". 

Az a költő, akiről ezt az utcát 
elnevezték: Kőszegi Rajnis József a 
XVIII. század végének és a XIX. 
század elejének jezsuita-költője. A 
„Kőszegi" előnévhez azért jutott, 
mert az 1741. esztendő rák (június) 
havának 4. napján született Kőszegen, 
ahol atyja, akit Reinisch-nek hivtak, 
köztiszteletben álló tekintélyes polgár, 
a városi tanács egyik legtekintélye-
sebb tagja volt. 
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Éppen azért a műtrágyázásí szer-
vezetet úgy igyekeznek átdolgozni, 
hogy minden forgalmasabb vidéki 
helyen legyen szuperfoszfát lerakat, 
ahol a kisgazda vásárkor, vagy más 
alkalomkor, amikor neki éppen pénze 
van, vagy a vetéshez neki éppen 
szükséges, saját szükségletét besze-
rezhesse Különösen fontos ez azért, 
mert tudvalevő hogy éppen ezekre 
a vidéki piacokra szállítják a gazdák 
a terményeiket, minthogy úgyis üres 
fuvarral kellene hazatérniök, így á 

szuperfoszfát egyidejű hazaszállításá-
val, igájukat is jobban kihasznál-
hatják. 

Ezzel a lerakati rendszerrel a 
kisgazdáknak régi kívánsága valósult 
meg és igy semmi akadálya sincs 
annak, hogy a kisgazda is a maga-
sabb termésátlag eléréséhez szük-
séges műtrágya mennyiséget könnyen 
beszerezhesse, ezzel termésátlagait 
a jól kezelt közép- és nagybirtok 
színvonalára emelje. 

Kőszegnek 3790választója 
van az új törvény alapján 

A városházán, Gyöngyös Endre 
dr. főjegyző irányítása mellett már 
hetek óta serény munka folyik, hogy 
megállapítsák: mennyi választópol-
gára van Kőszegnek az új választási 
törvény alapján. 

A titkos választásról szóló tör-
vény alapján ugyanis Kőszegen is 
megkezdték a választásra jogosultak 
összeírását. Az ívek összegyűjtése 
után a városházán hatalmas felül-
vizsgáló munkával megállapították a 
szavazó polgárok számát. Kőszegnek 
az új választási törvény alapján 
3790 választója van. 

A régi törvény szerint közel 
négyezer szavazó polgára volt a vá-
rosnak, az új törvény alapián tehát 
közel kétszázan estek el aktív vá-
lasztói joguktól. 

A választásra jogosultak számá-
nak csökkenését, amely Kőszegen 
még aránylag sem olyan szembetűnő, 
mint más városokban, leginkább a 
törvény azon rendelkezése hozta ma-
gával, mely megköveteli a 6 elemi 
végzettséget. Az összeírásoknál kide-
rült ugyanis, hogy a nők nagy része 
csak négy elemit végzett és így a 
gyengébb nemből számosan e miatt 
estek el a szavazati jogtól. 

Bár a költő életének csak az 
első 16 évét, születésétől a jezsuita 
rendbe való belépéséig terjedő időt 
töltötte Kőszegen, szülő és nevelő 
városához mindvégig hű maradt, 
írásaiban büszkén nevezi magát 
„kőszegi poétának" ellenségei viszont 
gúnnyal mondják róla, hogy a „hien-
cek városában", azaz Kőszegen ne-
velkedett. (Hienc a nyugatmagyar-
országi németség népies neve.) Raj-
nisnak ez a Kőszeghez való ragasz-
kodása annál szebb és értékesebb, 
mert élete folyamán hazánk sok 
szép vidékén megfordult, míg végül 
Keszthelyen, 1812. szeptemberében 
örök álomra hajtotta le fejét. 

Kőszegi Rajnis József és két 
társa, Baróti Szabó Dávid és Révay 
József, az u. n. deákos iskolát hono-
sították meg irodalmunkban. Ezek 
az írók görög-latin versformákban 
írták műveiket, s legfőbb törekvé-
sük annak a bizonyítása volt, hogy 
a magyar nyelv alkalmas a klasszikus 
versformákban való verselésre. A 
német származású, de magyarlelkű 
Rajnis is büszke volt arra, hogy 
magyar nyelven szép klasszikus for-
májú verseket lehet írni. 

(Folytatjuk.) 
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Három állás a városnál 
Ezen a címen mult heti szá-
munkban egy kis elmeíuttatást 
követtünk el arról, hogy kik 
jöhetnek számításba a városnál 
betöltésre kerülő penzlárnoki, 
ellenőri és adótiszli állásokra. 
Kifejezésre jutattuk azon néze-
tünket, hogy a városatyák meg-
lehetősen nehéz helyzetben van-
nak, mert különböző rokoni és 
baráti kapcsolatok bizony ne-
hezen engedik meg a tárgyila-
gos megítélést. Ezért hát — 
„öntsünk tiszta vizet a pohárba" 
szállóige szellemében — nagy-
szerényen rámutattunk arra, 
hogy egyetlen városatya sem 
tagadhatja a következőket : a 
három városi állásba három 
olyan kőszegi fiatalembert kell 
ültetni, akik nemcsak családi 
es anyagi helyzetüknél fogva a 
legméltányosabban számithat-
nak erre, de eddigi működésűk, 
sokszor önzetlen, vagy krajcá-
rokkal díjazott működésük révén 
szaktudásuk, de jogcímük is 
meg van az állások elnyerésére. 
Mivel pediglen több oldalról 
annak a nézetnek adtak kife-
jezést, hogy a kőszegi közön-
ség zömének nem kimondottan 
kedves szórakozása a rejtvény-
fejtés, elhatároztuk, hogy a mai 
számunkban egyszerűen kiírjuk 
annak a három fiatalembernek 
a nevét, akiket méltányossági 
szempontokból, de főként szak-
tudásuk révén leginkább meg-
illet a három városi á l lás : 
Árbócz Imre, Molnár László 
és Ujváry Jenő. Árbócz Imre 
a jelenlegi városi ellenőr, 
Szmolyán László tanácsnokká 
választása óta, ellátja a pénz-
tárosi állás teendőit, tehát 
megválasztásával nemcsak min-
den zökkenő nélkül mehetne 
tovább az ügymenet, de meg-
üresedne az ellenőri állás, ahová 
szintén egy évek óta hiába-
reménykedő fiatalembert le-
hetne ültetni. Újhelyi Jenő lát-
szik a legalkalmasabbnak erre 
az állásra, tekintve, hogy már 
több, mit tiz éve áll a város 
szolgálatában. A legszerényeb-
ben díjazva, épp úgy, mint 
Molnár László, aki szorgalmas, 
szimpatikus, törekvő fiatalem-
ber létére már hét esztendeje 
küzd a létminimum ötven szá-
szaiékát is alig meghaladó bér-
ért egymaga az élettel, de 
ezenkívül az adóhivatalban el-
töltött hosszú szolgálata is őt 
jelöli az adótiszti állásra . . . 
Lehet : sokan lesznek, akiknek 
jobban tetszett a rejtvényforma 
és - legalább is különösnek" 
találják, hogy az újság nyilvá-
nossága protezsáljon egyeseket 

a látszatra mások rovására 
városi állásokba. Ezeknek azt 
izenjük, hogy végeredményben 

kö; zügy az, hogy kik a városi 
közügy, 

ha meg 
köntör-

tisztviselők, ha meg 
akkor újságba való, 
újságba való akkor ne 
falazzunk: nevezzük nevén 
gyereket. 

Aa egyházmegyei diszpozíciók 
során Grősz József püspök Bárdosi 
Jenő káplánt Jákról Kámonba he-
lyezte, helyére a szintén kőszegi szár-
mazású Litván Sándor dr. került 
káplánnak. 

Esküvő. Müller Jenő fakereskedő 
mult szombaton vezette oltárhoz a 
jáki apátsági templomban menyasszo-

nyát, Arkauer Katót, Arkauer Mihály 
bankigazgató leányát. A polgári es-
ketést Kőszegen Gyöngyös Endre dr. 
főjegyző végezte. 

Eljegyzés Ágoston István nagy-
laki allami tanító, evangélikus kántor 
eljegyezte Szabó Mancit Nagymaj-
látról. 

A kereskedelmi tanonciskola 
szerdán újra megalakította a tantes-
tületet. A ker. tanfelügyelőség meg-
kérésésére a polgármester elnökölt. 
Egyhangúlag újból Pavetits Ede ta-
nár választatott igazgatóul, tanárnak 
pedig Bozsó László polg. isk. tanár. 

Holland űrlovasok jönnek 
szeptemberben Kőszegre. A kül-
földiek magyarországi lovastúrái 
során szeptember első napjaiban 
holland úrlovasok jönnek Sopronon 
keresztül Kőszegre. A vendégek 
számára, akik másfél napot töltenek 
a városban, az idegenforgalmi hivatal 
vezetősége szép programot állított 
ö s s z e : délelőtt megtekintik a város 
nevezetességeit, délután pedig autó-
kon kirándulnak a Stájerházakhoz. 
Az úrlovasok Kőszegről Szombat-
helyre lovagolnak. 

Kőszeg a rádióban. Az elmúlt 
héten két ízben is hallottunk Kőszeg-
ről előadássorozat keretében a rádió-
ban. Budinszky Sándor a velencei 
tóról adott helyszíni közvetítést és 
ennek gazdag madárvilágával kap-
csolatosan néhai Csérnél István kő 
szegi ornitológus munkásságáról is 
megemlékezett. Majd flognar Gyula 
tanitóképezdei tanár, aki hosszabb 
ideig volt Kőszegen és jelenleg 
Jászberényben tanít, „Kőszeg a ma 
gyar irodalomban" címen tartott 
igen értékes előadást, amit lapunk 
mai számában már közlünk is és 
jövő számunkban is folytatjuk. Fel-
hívjuk olvasóink figyelmét Bognár 
Gyula tanár igen érdekes és tartal 
mas előadására. 

Szeptember 4-en lesz a Con-
eordia tombolája. A nagy érdek 
lődéssel várt Concordia-tombola dá-
tuma most már fix: szeptember4-én 
tartják meg a játékot. A kőszegi 
szervezéssel kapcsolatosan a vidéki 
szervezés is megindult és minden 
remény megvan arra, hogy a tombola 
a legnagyobb siker jegyében zajlik le. 
Erre enged következtetni az is, hogy 
a közönség nagy megértéssel fogadja 
a jegyárusító sárgasapkás dalárdistá-
kat : már eddig is nagyon szépszámú 
jegy kelt el elővételben. Nagyon sok 
ajándéktárgy is összegyűlt. A követ-
kező adakozóknak a Coneordia ve-
zetősége ezúton is köszönetet mond; 
Czeke-gyár, Energia r.-t., Kőszegi 
Takarék, Fisch Albertné, Kratochwill 
Győző, Wiedemann Tibor, Kemény 
Ernő, Gothárd Dezső, Wagner István, 
ifj. Sághy Gyula, Dömötör Gyula, 
Kirchknopf Mihály, Hangya, Babay 
János, özv. Axer l-né, ifj. Róth Sán-
dor, Kratochwill Károly. (Az adako-
zók neveit a következő számunkban 
folytatjuk.) 

Térzenék műsora. Te-
kintettel az aug. 24-ére eső Lajos 
névnap köszöntésre a szerdai térzene 
csütörtökön este lesz megtartva. — 
Augusztus 25-én: 1. Kováts F. : 
Kirchknopf induló, 2. Gound : Áb-
ránd „Faustéból , 3 S t o l c : Orient 
keringő, 4. Yradier : La Paloma, dal, 
5. Magyar dalok, 6. Ki iment : Miki 
egér álma, jellemdarab, 7. Planquette: 
A cornevillei harangok, egyveleg, 
8. Kováts : Rongyos csárda, induló. 
Aug. 27-én 1. Zitt : Viribus unitis, 
induló. 2. Csajkovszky: Feodora, 
nyitány. 3. Lehár: Herceglány keringő. 
4. Kárpáti : Magyar dalok. 5. Mever-
b e e r : Induló a .Prófé ta" c . operából. 
6. Dal és kar „Ernáni" c. operából. 
7. Ki iment : Vigan és komolyan, 
egyveleg. 8. Dostal : Csebogár induló. 

n 
Lakásváltoztatás Értesítem a 
. közönséget, hogy lakásomat 

augusztus 1-ével Kert-utca 3. szám 
alól Várkár W. sz. alá (Fre)berger-
házba helyeztem át. Rónai Frigyes 
nyomdatulajdonos. 

A szabóhegyi parcellatulaj-
donosok egy töredéke mult szomba-
ton értekezletet tartott a város által 
beígért közüzemek megsürgetése ér-
dekében, melyre Kőszegi József ny. 
rendőrkapitányt, mint a Szombathe-
lyen alakult érdekeltség képviselőjét 
is meghívták. Örömmel konstatálták, 
hogy az útépítés megtörtént, de annál 
sajnálatosabb a vízellátás és villamos 
áramszolgáltatás késedelmes intézése. 
Elhatározták, hogy memorandumot 
intéznek a képviselőtestülethez éshivat-
kozva az általa hozott 1930 és 1932. 
évi határozatokra, ezeknek mielőbbi 
végrehajtását kérik, mert a szabó-
hegyi benépesítés, építkezés csak így 
kaphatja a város által is kivánt len 
dületet Kőszegi József ismertette « 
szabóhegyi magánparcellázás kezde-
tét, téves kiindulását és miként jutta 
tott a parcellák utáni pótbefizetések-
ből a magánvállalkozó a szabóhegyi 
kultúrcélokra ennek egy harmadrészét, 
melyből 2 0 0 0 P-t fizetett ki a szom-
bathelyi ügyvezetőség sziklafurásra, 
annak dacára, hogy elhangzottak fi 
gyelmeztetésekaz előrelátható meddő-
ségre vonatkozóan. Ezek után a Mo 
hás-forrás odavezetése vétetett tervbe. 
A parcellánkénti 50 P-ős hozzájárulás 
és a még meglevő pénz, valamint 
város munka- és anyagsegitsége biz-
tosította volna e vízvezeték létesítését, 
de kivitelét illetőleg a magánföldtulaj-
donosok nehezítették meg és így 
város vezetősége a Kalchgrabeni for-
rásokat tervezte felhasználni, de köz 
bejött Kovátsék önköltséges szikla-
furásvállalkozása s mivel ennek ered-
ményét kívánták bevárni, ezért nem 
történt egyelőre más mint a város 
lajtfuvarozási vízszolgáltatása, a villa-
tulajdonosok részbeni hozzájárulásá-
val. A villamosáram kivezetését az 
késlelteti, hogy a szükséges beruhá-
zást a jelenlegi fogyasztás még rész-
ben sem tudná fedezni és jelenleg a 
város nem áldozhat erre a célra. Ki-
emelte, hogy a város jóindulatú tá 
mogatását nem vonta meg soha és 
ha lassan is, de végeredményben 
minden kívánság teljesülni fog. 

A Stájerházak látogatása oly 
rohamosan fejlődik, hogy nemcsak 
ünnepnapokon, de hétköznapokon is 
számos autós- és gyalogkiránduló 
lepi el a kies fekvésű, gyönyörű 
panorámát nyújtó helyet. Ha néha 
eső lepi meg az ott tartózkodókat, 
bizony nehéz nekik menedékhelyet 
adni. Ilyenkor a turistaegylet által 
fenntartott terem sem elég. Miután a 
vállalkozás csak az odavezető kocsiút 
teljes kiépítése után várható, a pol-
gármester magáévá tette azt az elő-
terjesztést, hogy a túristahálóterem 
meltetti ugyanakkora épületrészt men-
helynek alakítja át, ami párnapi mun-
kával elérhető s így addig is, míg 
más építkezések történnek, ideigle-
nesen ez is jó szolgálatot fog tenni 

kirándulóknak. 

Háziasszonyok! Nem kerül 
pénzbe, mégis a legjobb tésztarecep-
teket megkapja, ha még ma kéri a 
Dr. O E T K E R - F É L E világhírű F É N Y -
K É P E S R E C E P T K Ö N Y V E T , 
melyet bárkinek ingyen megküld a 
gyár: Dr. O E T K E R A. B u d a p e s t 
VIII., Conti-utca 25 . 

Felöltők, öltönyök, burbury-
raglánok, női tavaszi kabátok, e s ő -

ö p e ny e k, nagy választékban 
caphatók Ze rthofer Rezső ruha 

áruházában. Ugyanott vegytiszti-
ás, kelmefestés, gallértisztitás a leg-

szebb kivitelben. 

A Himnusz költője, Kölcsey 
Ferenc halálának századik évfordu-
lóját, augusztus 24-én a város tár-
sadalma is méltó ünnepség keretében 
ünnepli meg. A diszünnepély déli 
12 órakor kezdődik a városháza 
tanácstermében. A város vezetősége 
külön meghívókat bocsát ki ható-
ságok, hivatalok, intézmények és 
egyesületek részére. 

Felvétel a Márta diákotthon-
ba ! A budapesti IX. Liliom-utca 13. 
sz. alatti Márta Mater Diákotthon-
ban megüresedett helyekre az 1938 
— 3 9 . tanévre szóló felvételi kérvé-
nyek augusztus 25-ig beadhatók. 
Pályázhatnak oly szegénysorsú, példás 
viseletű és jó előmenetelő egyetemi 
és főiskolai hallgatók, akik tanul-
mányaikat Budapesten végzik. A 
szobák 2 — 6 személyesek. A város 
közepén az egyetemhez közelfekvő 
szép kertes otthonban, ahol kölön 
tanuló, társalgó és fogadószoba, 
fürdő, zuhanyozó, fűtés és gázrezsó-
használat, tornaszer és telefon szol-
gálják a hallgatók kényelmét, a 
bentlakás díjtalan. Bővebb felvilágo-
sítást készséggel nyújt postán is 
(bélyeges válaszboríték mellékelendő) 
az otthon igazgatója. Személyesen 
reggel 8 — 9 óra között lehet érdek-
lődni (telefon 1 3 - 7 7 — 4 9 . ) . 

Megjelent a Színházi Élet JÓO 
oldalas Szent István heti számr 
Megnagyobbított terjedelemben és 
szenzációs tartalommal jelent meg a 
Színházi Elet Szent István heti száma. 
Mint szenzációt hozza A. G. Hausor-
nak, a világhírű amerikai kozmeti-
kusnak szépségdiétáját. Elsőrendű 
írók írtak ünnepi cikkeket ebbe az 
új számba, amelyben nem kevesebb 
mint hat pályázat örvendezteti meg 
az olvasót. A kitűnő szerkeztésben 
és kiállításban megjelent Színházi 
Elet kapható Róth Jenő könyvke-
reskedésében. 

Anyakönyvi hírek az elnyúlt 
hétről. — S z ü l e t é s e k : Milos 
István—Náhr Teréz : fiú, Lőrinc Já -
nos—Németh Erzsébet : fiú, Klafszki 
József—Radl Anna : fiú, Wurst László 
— Randweg Erzsébet : fiú, Völker 
József — Rusznyák Rudolfina: leány-
gyermek. H á z a s s á g : Reyrneyer 
Károly Fülöp Máriával, Reczetár Já -
nos Horváth Annával, Müller Jenő 
Arkauer Katóval Weisz R e z s ő — 
Holczer Annával kötött házasságot. 
Házasságkötésre jelentkeztek : Rand-
weg Antal és Gyarmati Gizella, 
Reiner János és Grandits Teréz. — 
Halálozás : Wurst László 1 napos 
kisfia (utónevet nem kapott), Adler 
Simon 75, Németh Lajos 18 éves 
korában halt meg. 

A Portland-cement árának 
mérséklése. Az Árellenőrzés Országos 
Kormánybiztosa arról értesítette a 
mezőgazdasági kamarát, hogy a port-
land cement árának csökkentésére 
vonatkozólag a gyárakkal tárgya-
lásokat folytatott és a gyárak köte-
lezettséget vállaltak arra, hogy a 
magánfogyasztás céljait szolgáló port-
land cement árát folyó évi július hó 
1-től kezdődöleg mázsánkint 25 fil-
lérrel, míg az igazoltan trágyagödrök 
létesítésére felhasznált cement árát 
mázsánkint 2 pengővel csökkentik, 
az eddig fennálló árakkal szemben. 

Állásnélküli tanítónőt 
keres, 2 magántanuló gyermek 
oktatására, a Hörmannforrási 
Menedékház. Tel jes ellátást 
(külön szobával) és zsebpénzt, 
valamint az ú t i k ö l t s é g e k e t 
n y ú j t j a ellenszolgáltatásúi. 
Bővebbet: Textil Hangyában, 

Vadász úrnál. 

Festék, lakk legkiválóbb minőségben kapható Kirchknopf Mihály cégnél 
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A szilva értékesítése aszalás 
útján Ha a szilvatermés bőséges, 
az ára rendszerint igen alacsony, 
úgy hogy néha még a szedési es 
szállítási költséget is alig fedezi. 
Máskép alakul azonban a helyzet, ha 
a szilvát megaszaljuk. Ezáltal a ter-
més egyrészét elvonjuk a piactól és 
a jó aszaltszilvának korlátlan meny-
nyiségben mindig jó ára van. Cél-
szerű tehát, hogy a termesztők 
egyúttal — még közepes termés ese-
tén is — aszalással is foglalkozzanak. 
Igen céls/erü, olcsó és jó aszalót 
épithet magának minden termesztő 
aszerint a — a rajzokkal és fény-
képekkel is ellátott — leirás szerint, 
amit a földmivelésügyi minisztérium 
kertészeti osztálya minden érdekelt-
nek egyszerű levelezőlapon dijt. meg-
küld. A leírásban az aszalás menete 
is ismertetve van A levelezőlapon 
közölni kell, hogy hány darab, milyen 
korú szilvaíának körülbelül mekkora 
terméséről van szó. A földmivelés 
Ügyi minisztérium a szilvaaszalást 
népszerűsíteni akarja. Ezért ilyen 
egyszerű aszalók építésére indokolt 
esetekben mérsékelt építési segélyt 
is hajlandó nyújtani. A segély elnye-
résének feltétele, sőt a kérvény űrlap 
is a leíráshoz mellékelve lesz. 

E<J>' Ü g y e s , szorgalmas 
bejárónő egész napre f e l v é t e t i k 
Cím a kiadóhivatalban. 

Édesanyám. 
Szomorú, jószívű asszony az én anyám, 
Ki, ha Jiát látja, 
Legboldogabb talán. 
Ha hazamegyek ? Szembe ül vetem. 
Séz, néz boldogan, 
Én meg mint egy kisjiú, 
Sála úgy érzem magam. 
Kérdez ? Felelek. Kin ál ? Eszem. 
Kedvét dehogy is szegem. 
Hogy elmúlt negyven, s egynéhány év, 
Észre sem veszem. 
Ha elkészülök, 
Siró göröngyök hullnak drága arcán, 
Se menj még fiam .. 
Kérlel az én drága jó anyám. 
S Ilyenkor arra kér, 
Hogy úgy-e, ott leszek akkor, 
Ha Ó egyszer, majd nyug'vóra tér. 

HALSZSÁS FERESC 

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

Rosner Gyula agytollüzeme 
Kiskunfélegyháza. 

4 ]2 hold szántó 
közel a városhoz, azonnal eladó 

Bővebbet a kiadóhivatalban 

Hivatalos rovat. 
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 bejelentendő*. 

Felhivom az érdekeltek figyel-
mét a ki- és beviteli forgalomba 
kerülő növények növényegészségügyi 
viisgálata tárgyában kiadott hirdet-
ményre, amely a polgármesteri hiva-
talban megtekinthető. 

A 84 100 1938. sz. F. M. r. 1. 
§-a alapján felhivom mindazokat a 
méntulajdonosokat, akiknek birtoká-
ban olyan mén ló van, melyet köz-
tenyésztésre óhajt használni, hogy 
azt augusztus hó 25-ig hivatalomnál 
írásban jelentse be. A bejelentésnek 
tartalmazni kell : 1. a tulajdonos ne-
vét és lakóhelyét, 2. a mén faját, 
3. a mén korát, 4 a mén jegyeit és 
5. azt, hogy a ménre állítatott-e már 
ki tenyésztésre jogosító igazolvány 
és ha igen, a mén mióta szolgál köz-
tenyésztésre 

Közhirré teszem, hogy a m. kir. 
Földművelésügyi minisztérium a 100 
holdon aluli gazdáknak a vételár elő-
zetes lefizetése ellenében 18 % - o s 
szuperfoszfátot 75 kg-os, 17 % pé-
tisót 50 kg-os, 40 kg kálisót pe-
dig 100 kg-os zsákokban bocsát 
rendelkezésre. A műtrágya árában a 
vagóntételbelí vasúti szállítási költ-
ségek is bentfoglaltatnak, v.'gyis az 
árak 100 mm. szállítás esetén a zsá-
kokkal együtt ab rendeltetési állomás 
értendők. A szuperfoszfát ára 7 P 
30 fillér 75 kg-ként, a pétisó 7 P 
60 fíll 50 kg-ként, a kálisó ára 100 
kg-ként 15 P 60 fillér. Akik az ak-
cióban részt akarnak venni, a város-
háza iktató hivatalában jelentkezzenek 

A ragadós száj- és körömfájás a 
vármegye területén nagyobb mér-
tékben fellépett, és nehogy ezen be-
tegség az emberekre is átterjedjen, 
az 9069—1938 . sz. alispáni rendelet 
alapján az ilyen betegségben szen-
vedő állatok tejét forgalomba hozni 
megtiltom Az ellenőrzés keresztúl-
vihetősége miatt minden termelő kö-
teles a polgármesteri hivatalnál „Iga-
zolványt" beszerezni, mely igazolvány 
bizonyítja, hogy az illető termelő 
állatai egészségesek. Hatósági enge-
déllyel a „Hatósági rendeletre for-
ralt te j " jelzéssel beteg állattól is 
forgalomba hozható. Mindazok, kik 
ilyen „Igazolvány" nélkül árusítanak 
tejet és tejterméket akár lakásukon, 
akár piacon, kihágást követnek el, 
mely a tejtermék elkobzása mellett 
büntetést von maga után. 

vitéz dr Nagy Miklós 
polgármester. 

N y i l t t é r * ) . 

I 4 középiskolát végzett 
jónevelésű egészséges fiú 

TANONCNAK 

f e l v é t e t i k 

R Ó N A I F R I G Y E S 

könyvnyomdában 

Fényképezőgép 
(6x9 nagyság) pakkfilm-kazettával 
eladó. — Cím a kiadóhivatalban. 

B lapjuk aug 14-én megjelent 
33. számában a nyilttér rovatban 
Vargha György m. kir. alhadnagy 
aláírásával megjelent cikk valótlan 
tartalma miatt ügyfelem dr. Veszely 
Béla orvos úr képviseletében a cikk 
szerzője ellen a bűnvádi eljárást -
bevárva a kilátásba helyezett orvosi 
kamarai feljelentés elintézését — 
meg fogom indítani. 

Kiváló tisztelettel: 
dr. Stur Lajos ügyvéd. 

Az 1938. aug. 14-én „Mi történt 
hát a Pallis utcában" cimü köz-
lemény, Solymári István aláírással, 
személyemre vonatkozó olyan meg-
állapításokat tartalmaz, amelyek az 
igazságot megcsúfolják. 

1. Én nem léptem fel senki 
ellen támadólag, a kérdéses inci-
densbe csak véletlenül cseppentem 
bele, amennyiben a szomszédban tar-
tózkodva figyelmes lettem a lár-
mára, odasiettem és megakadályoztam, 
hogy Márffyt lelökjék a lépcsőn. 

2. Engem sem éjjeliedénnyel, 
sem annak darabjával senki meg nem 
sebesített, mert én az éjjeliedénnyel 
hadakozó Höllriegelné „úrhölgy"-töl 
mintegy nyolc meterre voltam, amely 
körülmény közelharcunkat máris meg-
cáfolja. Ami pedig azt illeti, hogy 
nevezett hölgy dermedten állt volna, 
mosolyognom kell 1 Neki az ilyen ese-
tek igazán nem szokatlanok Tud-
tommal a hölgyet már egy pártiro-
daból is kidobták, számos vereke-
dési párosjelenete volt nőkkel és fér-
fiakkal, sőt egy érdemes öregúr 
szemközt is köpte egy önfeledt pil-
lanatban. Ezek köztudomású tények, 
melyek legnagyobb része bíróság 
előtt végződött. 

3 Solymári Istvánnak, kit „ro-
kona" tojással etet és erősít v? I) 
csak annyit üzenek: én még soha 
senki elől nem menekültem el és 
„rokona" is hiába fenyeget lelövéssel, 
nem vagyok ijedős természetű. 

Tisztelettel 
Kunovits István, 

órás segéd. 

Gróf Festetich Sándor szombat-
helyi és annak kőszegi exponensei 
arra akartak rábírni, hogy a kőszegi 
Hungarista mozgalmat segítsem át-
játszani az ő kezükbe, amikor is 

annak elnöknője Höllriegel Györgyné 
lesz majd, mellette a titkári teen-
dőket Solymári István látja el, nékem 
pedig a gróf úr őnagyméltósága párt-
igazgatói kinevezést helyezett kilá-
tásba. 

Ezen kétségkívül igen megtisz-
telő felhívásnak nem tettem eleget 
s igy a fent nevezett „urak" minden 
haragja most ellenem irányul. Leg-
újabban azzal vádoltak meg, hogy 
nemlétező pártjuk újságjait el'optam 
volna, azok árával nem számoltam 
el s t b . . . Ezen állításuk rágalom miért 
is ellenük s a hir terjesztői ellen 
bűnvádi feljelentést teszek. 

Még csak annyit, hogy gróf Fes-
tetich s szombathelyi pártelnökének 
Mayer Mihály kőszegi kirándulása 
még nagyon sok kellemetlen meg-
lepetésnek lesz kútforrása s bánni 
fogják azt a napot, amikor Kőszegre 
először betették a lábukat I 

Kitartás I 
Csillag István. 

*) E rovat alatt közöltekért a s z e r -
kesztőség felelősséget nem vállal. 

fiirészport 
S Z á l l i í á ü r a előjegyezni 
augusztus 22-ig bármilyen meny-

nyiségben lehet. — A szállítás a 

jelentkezés sorrendjében eszkö-

zöljük. 
K I S S S Á N D O R bádogos 
fürészporkályha-készítő 
Kőszeg, Várkör 45 szám 

Éleslövészet. Aug. 25 —26-án 
7-től 12 óráig Kőszegdoroszló észak, 
Cák község, cáki erdő, Irányhegy 
(Zeigerberg), pogányi borpincék, Gul-
ner malomtól nyugatra lévő forrás 
közti területen éleslövészet lesz. Az 
összes lőnapokon 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 lelesz zárva. 
Az érdekelt lakosságot a kőszegi 
honvéd állomásparancsnokság ezúton 
is figyelmezteti, hogy a jelzett időben 
és veszélyeztetett területen a saját 
érdekében senki ne tartózkodjék és 
hogy a helyenként felállított bizton-
sági őrök utasításainak mindenki vo-
nakodás nélkül eleget tegyen. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában, Kőszeg 

Meghívó. 
A K Ő S Z E G I H I T E L S Z Ö V E T K E Z E T 

1938. évi augusztus hó 29-én, hétfőn d . u 4 ó rakor 

Kőszegen, az intézet helyiségében tartja 

XXXI. évi rendes közgyűlését, 
melyre a t. tagokat tisztelettel meghívja a z I g a z g a t ó s á g . 

T á r g y s o r o z a t : 
1 Igazgató ág és feliigvelóbizottság jelentése az 1937. üzletévrcl 
2. Az 1937. evi számadások előterjesztése, a mérleg megállapítása és határozat-

hozatal a veszteség mikénti fedezetéről. 
3. Igazgatóság bejelenti az új üzletrésztőkének mikénti megszerzését és ezzel 

kapcsolatosan a Szombathelyi Egyházmegyei Takarékpénztár r.-t.-al kötött 
érdekközössegét 

4. Határozathozatal az igazgatóság és felügyelőbizottságnak adandó felmentvény 
tárgyában. 

5 Igazgatóság és felügyelőbizottság lemondása es egyúttal új Igazgatóság és 
felugyelóbizottság választása 3 évi időtartamra 

6. Esetleges indítványok. 

. a K y 0 n : Pénztárkcszlet P 11,647 47, Girószámlán fennálló kö-
vetelések P 9 : ^ 6 7 , Pénzintézeteknél fennálló követelesek P 10,195 87, Értékpapí-
rok P 2,812-61 Váltótárca P 773 2*5 68, Adósok P 8*,087-17, Ingatlanok P 62,163 05, 
Berendezés és fels erelések P 4.694 M, Átmenő tételek P 1.806 76, (Óvadékok és 
kezessegek P 16,39o _ ) , Veszteségek P 1 3 0 1 6 9 4 6 . ö s s z e s e n : P 1,083,498 15 

í 0 / " J e K > ' í ő k e P 1 0 0.060 Tőketartalék P 63-15, Rendes tartalékok F 
n f i ' l ö « ^ k r ^ k k e ? . é 8 i t a r , a | e k o k P 11.000 - , Nyugdijalaptartalék P 2.600 . 
Be étek P 676.998* 14, Hitelezők P 22,460.18. Visszleszámltolt váltók P 246.515 50, 
M " ™ ,VAlt P 2 9 7 8 7 ' E « y é b tehertétel P 3d0 32, Átmenő tételek P 
6.69191, (Óvadékok es kezességek P 16 3 9 0 - ) Összesen : P 1,083.498 15 
D 7 pf^p^MÉNYSZÁMLA. V e s z t e s é g : Kamatok P 32.406 86, Adó és illeték 
. e ! kiadások P 9.168 80, Leírások P 134 85402 . ö s s z e -
sen : P 183 470 7 4 — N y e r e s é g : Mult évi nyereségáthozat P 3.413 55, Kamat-
jövedelem P 44 501 60, Egyéb jövedelmek P 5.386 13, Veszteség P 13016946. 
Összesen: P 183470*74. 

A fenti mérleg és eredmenyszímlit átvizsgáltuk és rendben levőnek találtuk 

a FELÜGYELÓBIZOTTSÁG. 
en. 
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