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A nemzeti munkahét. 
Megfeszített hatalmas előkészületek 

után 11- én kezdődik az óriási arányú-
nak tervezett nemzeti munkahét, ame-
lyet a TESz rendez. A nemzeti mun-
kahét november 11-től 19 ig tart. 
Munkaba, akcióba kivánja állitani a 
TESZ az ország minden társadalmi 
rétegét az ipart, a földmivelést, a ke-
reskedelmet, irodalmat, művészetet, 
tudományt és a sporiot, hogy kijelölje 
a nemzeti munka és törekvés egységes 
útját. Mind-mt a nemzet életéért min 
dent a nemzet hasznára, ezekkei a 
jelszókkal rendenk meg a nemzeti 
munkahetet, Hitnlmas demonstratív es 
propaganda mozgalo n lesz ez a mun 
munkahét, amely az ország szivéből 
kiindulva behálózza a magvar földet, 
hogy révezesse a legkisebbet és leg-
nagyobbat a nemzeti öntudat és ön-
érzet magasabb lépcsőire, amiknek 
végén a boldogabb Magyarország I • 
beg. Ezt a törekvést nem gáncso'hatj« 
el semmi, ezt a célt politika, felekezet 
és társadalmi tagózódas nélkül mi i 
denkinek szolgálni kell legjobö tudása 
szerint. \ munkahétre, amely az «-.:yev 
fo?la'kozási aurtk szerint szakcsopor 
toVban tarlji meg üléseit, eddi tö'nb 
mint hatvan érdekképviselet jelentett-
be, hogy a munkahét alkalmával kon 
greszusi ü'ést tart és a felve ett prob-
lémákká! foglalkozik. A kongresszusok 
kere'ében ismeretterjesztő és prakti 
kus előadások is lesznek. Az fddif? 
bejelentett ilyen előadások száma a 
nemzeti munkahét ideie alatt me-^h i 
ladja a háromszázat Valóságos nem 
zeti és társadalmi szabadegyetem lesz 
ezáltal a nemzeti munkahét, amelynek 
idej* alatt a magyar ipar propagan 
dájának minden eszközét felhasználja 
annak doku nentálására, hogy a magyar 
ipar fejlettsége és versenyképessége a 
a legtökéletesebb mértékben megállja 
helyét. 

\z óriási programból csak a kö 
vetkezőket emeljük ki 11 én délelőtt 
10 órakor a TESZ központi elnökei, 
vidéki elnökei é« a v .rosok kiküldöttei 
fogadjak a TESZ székházban G ámbös 
Gyulát. V i l i órakor G\mbös Gvula 
megnyitja a nemzeti munkahetet. D.u 
a kongresszusok ülései, gyárlátogatá-
sok, a nemzeti kulturhét megnyitása, a 
kereskedelmi csarnok diszgyülése stb. 
Vasárnap délelőtt a nemzeti munka 
szózat ünnepe a Kossuth Lajos téten 
egybekapcsolva hatalmas felvonulások-
kal és ünnepséggel. Délben 12 órakor 
Gömbös Gyula nagy beszédje, nem-
zeti munkaszózata az egységes magyar 
társadalomhoz, utána a magyar ipar 
óriási propaganda felvonulása, deiután 
népünnepély az iparcsarnokban, este a 
TESZ nagy bankettje a Gellért szálló 
ban. A rákövetkező hét minden nap 
jának megvan azután a hatalmas prog-
rammja s ebből látjuk, hogy minden 
bekapcsolódott a nemzeti munkahétbe. 
A Magyar Nemzeti Szövetség, a Mansz, 
az Iparkamarák, az IOGSZ, a Mező 
gazdasági Kamarák, a kereskedelem, 
a KANSZ, a magyarországi szövetke 
zetek. a nőügyietek, az idegenforgalom, 

az ipartestületek, a balatoni társaság, 
az országos ügyvéd szövetség, a ma-
gyar Jövő szövetség, a magyar gyár-
iparosok, a magyar nemzeti munkás-
ság, a főiskolai szövetségek, a mentők, 
orvosok, mérnökök, ügyvédek szövet-
ségei a dalosszövetség stb. Lapunk 
egész terjedelme sem volna elég, ha a 
részletes programmot akarnók felso-
rolni. A nemzeti munkahét tartamára 
50% os vasúti kedvezménnyel lehet 
Budapestre utazni és égisz Budapesten 
nindenféle kedvezmények lépitek életbe 
ugy a vendéglőkben, mint a színházak-
ban, mint egyéV) halyeken is. 

Közelebbi ut nu'atásokkat a TESZ 
helyi elnöksége szivesen szolgál. 

Kőszeg választó polgársá-
gának ötvenhét százaléka a 

Nemzeti Egység 
szervezetében. 

A főispán is felszólalt 
a választmányi ülésen. 

252 ügyben járt el eddig 
a szervezet. 

Zsúfolásig megtöltötték a város" 
háza közgyűlési ternét a Nemzet' 
Enység választmányának meghivot' 
tagjai pénteken délután 5 órakor, aho' 
i szervez-t vezetősége beszámolt a 
választmánynak az eddigi szervezke 
dési munkáról. 

Czeke Gusztáv kormányfőtanácsos 
kerüieti elnök megnyitó szavai után 
D lmö tö r Gyula ipartestületi elnök, 
mint a városi szervezet egyik alelnöke 
lépett az elnöki tisztségre, majd vi'^z 
Szabadvá:y Ferenc, a szerveiet kerü 
leti titkára tartotta meg hatalmas be-
számolóját. 

A szervezkedés munkája nagy 
lepésekkel h iladt előre az elmúlt idő 
ben. Kőszegen, ahol a választók(száma 
alig haladja meg a háto nezret, már is 
1600 tajot számlál a szervezet. Jelen-
tette továbbá az ügyvezető titkár, 
hogy a szervezet irodája a tagoknak 
állandóan rendelkezésre áll. 252 ügy-
ben fordultak már támogatásért a 
szervezethez és ezen ügyekből 81 
véglegesen elintézést nyert, 24 eset-
ben a kérelmet teljesiteni nem volt 
lehetséges, mert a kérelmek elintézése 
rendeletekbe vagy törvénybe ütközött 
és 147 függő eset még elintézésre 
vár. Jelentette továbbá az előadó, 
hogy 82 esetben magához, a vasvár-
megyei szervezet vezetőjéhez, a fő-
ispánhoz fordult, aki minden egyes 
alkalommal a legnagyobb megértéssel 
jött a szervezet segítségére, akár köz-
ügyekről, akár az egyes jogos magán-
érdekekről volt szó. (Éljen a főispáni 
kiáltották a teremben.) 

A város helyzetére tért át ezután 
beszámolójában vitéz Szabadváry és 
közölte a választmánnyal azon érte 

sülesét, mely szerint a város autonó-
miájának felfüggesztése tovább fog 
tartani, mint ahogyan ez először volt 
tervbe véve. 

Kérte a választmányi tagokat, 
hogy folytassák a gyűjtést és most 
már necsak választó jogosultsággal 
biró tagokat gyűjtsenek, mert minden 
nemzeti érzésű nem választó férfi, 
asszony, vagy ifjúnak beszervezésére 
is nagy súlyt helyez a N. E. 

A szervezkedés egyébként nem-
csak Kőszegen, hanem a községekben 
is, a kerület 32 községéből 31 köz-
iedben megindult és már 31 község-
ben vtn is szervezete. Sok olyan 
<özség van, ahol a lakosság 80—90 
százaléka belépett a Nenzeti Egység 
szervezetébe. Ahol a szervezkedés 
eddig nem járt ilyen nagy sikerrel, ott 
sem az ellenzékieskedésben látja a 
hibát, hanem azon szerencsétlen kö 
rül nényben, ho^y a falu vezetői sok 
helyen nem értik meg egymást. 

A filuk szervezkedéséről egy pél-
dát emlit fel csak. Bozsokot emiitet-
ték mindenfelé, mint olyan községet, 
ihol lehetetlen a N. E. térfoglalása. 
E.'.zel szemben áll a tény, igaz, hogy 
csak a legutóbbi hónapokban, de itt 
is zászlót bontott a Nemzeti Egység, 
s ami még örvendetesebb, a vezetői 
tisztségeket a Gaál Gaszton párt ve-
zetői vállalták s mindjárt a szervez 
<ed.-s elején taglétszámban szép sike-
reket is mutattak fel. 

Az elterjedt hírekkel szemben le 
szögezte ehelyütt is a titkár, hogy a 
szervezetek vezetői semmiféle címen 
fizetést nem kapnak, mert ilyen moz-
galmakat csak meggyőződésből és 
fanatizmussal lehet vezetni, mindazon-
által az egyéb felmerülő költségek 
fedezesére kéri a tagokat, hogy ha 
vönként 20 fillérrel járuljanak a fel 
merülő költségek fedezéséhez, aki 
csak teheti, annak dacára, hogy kö 
telező tagdij nincs. 

Végül szeretettel üdvözölte a helyi 
szervezetnek három, a választmányi 
ülésen megjelent alelnökét, Zoltán 
Géza igazgatót, Dömötör Gvula ipar-
testületi elnököt és Sulyok Ferenc 
gazdálkodót, a hegyközség elnökét. 
Különösen köszöntötte a munkásság 
megjelent vezetőit, akik ugyancsak 
szép számban léptek be a szerve 
zetbe, ezzel is igazolva, hogy a hely 
beli munkásság nemzeti alapon áll és 
a józan munkásság csak erén az ala 
pon szervezkedik. 

A jelentés után Dömötör Gyula 
indokolta meg, hogy a helyi iparos 
ság miért lépett be a Nemzeti Egység 
szervezetébe1 Indokul nemcsak azon 
körülményt jelölte meg, hogy az ipa-
rospárt is belépett a Nemzeti Egység 
szervezetébe, hanem helyi jelenség is 
okot szolgáltatolt arra. Azt .-tja 
ugyanis, hogy Vasmegye főispanja, 
(éljen! éljen!) aki a vasi szervezel 
élén áll, a legnagyobb megértéssel 
támogatja Kőszeg bajbajutott hajóját, 
igy mögötte kell állnia mindazoknak, 
akik városunkat szeretik. 

Kőszegi József választmányi tag 
szólt ezután a kerületi titkár jelenté 

séhez és kezdte meg beszédét, amikor 
hatalmas ováció közrpette Ostffy 
Lajos dr. főispán lépett a közgyűlési 
terembe dr. vitéz Nagy Miklós és dr. 
G.alba Vince főszolgabíró kíséretében. 

A terembe lépő főispánt vitéz 
Szabadváry Ferenc köszöntötte és 
tolmácsolta a Nemzeti Egység hely-
beli szervezetének háláját, köszönetét 
azon jóindulatu támogatásért, mellyel 
a főispán Kőszeg sorsát irányítja. 
Biztosította a főispánt, hogy a város 
lakosságának hálája és áldása kíséri 
nehéz munkájában. 

A főispán az üdvözlésre a kö-
vetkezőket mondotta : 

Meglepetés ért, an ikor ezeri te-
rembe léptem, mert magam előtt lá-
tom Kőszeg színe-jtvát, a társadalom 
aiinden rétegét. Ez a jílenség azt 
nutatju, hogy Keszeg negérti azt az 
eszmét és követi azokat, akik a nagy 
eszme mögött állanak. A nemzet-
mentő akció csak akkor j t rhv ered-
nennyel, ha az esz ne és vezetői mö-
gött sürü sorokban állanak a nemzet 
tigjai. Kerülöm az elismerési, mert 
elismerést csak a lelkiisneretem adhat, 
de a támogatásnak ezen közveilen 
módon való megnyilvánulása minden 
esetre csak még jobban erősit azon 
nunkámban, melyet Kőszeg érdeké-
ben végzek. Munkám a város érdeké-
ben még nem fej?ztem be és én arra 
kérem Ölöket , hogy munkámat meg-
értéssel támogassák, akkor az ered-
mény sem fog elmaradni. Látom, hogy 
bizalommal vannak hozzám, kéren is 
hogy ajándékozzanak meg további 
bizalmukkal és támogatásukkal. 

Dömötör Gyula köszöntötte ez-
után a főispánt és biztosította a la-
kosság bizalmáról, mert azt látja, hozy 
az elhanyagolt város hajainak a fő-
ispánban eredményt is felmutatni tudó 
orvosa akadt. 

A választmányi gyűlést ezután az 
ílnök be is zárta, az egybegyűltek 
lelkesen éljenezték a főispánt. 

Krisztus király ünnepe a Zárdában. 
Az Actio Catolica kőszegi hitbuz-

galmi szakosztályi va árnap deiután 
pompás műsorban hódoló ünnepséget 
rendezett Krisztus király flnnrp alkal-
mából. 

Az ünnepségen ott volt a város 
szine-JIVA, de a kispolgárok, munkások 
is oly nagy számban siettek az ünnep 
ségre, hogy a zárda hatalmas díszterme 
megtelt és a közönség jó resze anél-
kül, hogy résztvehetett volni a szép 
ünnepségen, kénytelen volt eltávozni. 

Ludovika nővér vezetése mellett 
Kodály Koudela : Jubilate nehéz kórusa 
adott tónust és mélységet az ünnepély-
nek, melyet a tanítónőképző intézet 
énekkara mutatott be kifogástalan 
előadásban. Hanel Vali a tőle meg-
szokott és valóban kiforrott művészettel 
szavalta el Sík Sándornak: Krisztus 
királyhoz cimü versét. 

Freyberger Jenő dr. városi tiszti 
főügyész tartalmas előadásban ismer-
tette az Actio Catolikát. Gyakorlati 
példákkal mutatott arra, h^gy a kato-
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likus gondolatnak mint mindent átható 
erőnek miként kell érvényesülnie • 
Quadragesimo Anno és a Rerum No 
varum utasitásai értelmében. Nemcsak 
anyakönyviteg, de lényegileg is kato 
liltussa kell lennie az egyénnek, átkel 
alakítani a csaladot, az egyesületeket 
a közület'ket, hivatalokat. Krisztus 
király hódító útra Sért és a Királynak 
meg kell adnunk, ami a Királyé és a 
testünknek adjuk meg, ami a testünké 
Bejelentette az előadó, hogy smint az 
egész világon, ugy Kőszegen is meg-
indul az actió és be fogja szervezni 
és aktiv katolikussá akarja tenni nem 
csak a működő papságot, hanem a 
civil társadalmat is, mely eddig félve 
húzódott meg minden olyan katoliku 
aktivitástól, mely százszázalékos krisz 
tusi szellemet jelentett. Az Actio Cato 
lica kőszegi szervezete a hitbuzgalmi. 
szoc ális és kulturális szakosztalyaihan 
fogja élni életét, mely szakosztályok 
bősegtsen nyújtanak lehetőséget arra 
hogy az (gyentöl a közületekig minden 
katolikus mtgtalálva a maga helyéi 
katolikus életet élhessen. 

A na y tetszéssel fogadott beszéd 
után elsőrangú és megható rrüsorbfcn 
kedveskedtek az intézet növendekei a 
nagyszámú közönségnek. S mig az elő 
adas a szemnek és fülnek egyaránt 
kedves élvezetet nyújtott, az előadás 
megható jelenetei közben sürün hul 
lőttek a könnyek a nézGtér mindm 
lesien s szinte megtisztulva a földi 
rlet salakjától az első kulturális elő 
; dáson a tiszta vallásosság lopódzott 
a szivekbe. A szereplők közül külö 
nősen Doór Margit, Hegedűs Aranka 
Klinger Anna és Szabó Anna pon pás 
szert plését kell kiemelni. De a többi 
növtndék is kitűnően egeszitette ki a 
nagyszerű est műsorát. 

A pápai himnusz eléneklésével ért 
véget az ünnepély. 

Megalakult a Nemzeti Egység 
női szervezete, 

A Mulató termét megtöltötték péntek 
esteKősn g asszonyai és lányai, ott lát-
tuk a kat. és ev. nőegyletek egész vezér 
karát s Kőszeg asszony társadalmának 
minden rétegét 

A Concordia férfidalárda énekelte 
itt el a Hiszekegyet, majd szentgyörgyi 
Czeke Gusztáv nyitotta meg meleg 
szavakban a gyűlést, üdvözölvén a 
főispánt es a nagyszámban megjelent 
hölgyközönségei. 

Ezután vitéz Szabadváry Ferenc 
mondott beszéuci, melynek során 
többek között a következőket mondotta: 

Az uj Magyarország megteremté-
sében nagy feladat vár a magyar nőkre 
et a nemzeti egység női szervezeteire. 
Engedjék meg, hogy ma távol 
mimen politikai témától, a magyar 
nemzeti érzéstől és hivatástól áthatott 
magyar asszonyoknak feladatairól 
beszeljek. 

De mielőtt erre reátérnék, tanul-
ságul és okulásul nézzünk vissza a 
múltba. 25 évvel ezelőtt hallottunk 
először női jogról, női emancipációról 
beszélni E mozgalom állandóan fej 
lódött s egyszer csak megismertük a 
sulragettc mozgalmat Megnyíltak a 
középiskolák, az egyetemek kapui a 
nök előtt. Sajnos tul hamar még sok-
kal nagyobb teret kapót a női érvé-
nyesülés lehetősége. Eljutottunk a vi 
lághiboru tragédiájához s amikor a 
férliak elindultak mindenhol a frontokra, 
kinyilt mirden ajtó, minden hivatal és 
minden lehetőség nyitva állott az asz 
szonyok számára. Elérték tehát azt. 
ami után annyira vágyódtak. Szabad 
ság, munka, kötelesség. Hogy boldo 
gok is voltak e, ezt e nehéz időkber 
senki nem kérdezte. Jól vagy rosszul, 
de végezték odaadással kötelességüket 
Biztos, hogy e nehéz időkben egy 
munkabiró, intelligens, kötelességtudó 

és önálló női társadalom alakult ki 
Jött azonban a világháború tragikus 

végt, jött szégyenletes ugynevezet 
beke minden nyomoiuságával, forra-
dalmakkal. ellenforradalmakkal és a 
legkülömbözőbb valságokkal. A leg-
több asszonyt ismét visszaküldték ott 
hónába, ha ugyan ilyen még volt. Di 
milyen sokan kerültek az asszonyok 
tömegeiből ekkor az uccára. Megvol 
a szabadság de nem volt már mun 
k lehetőség, nem volt már kötelesség 
Jött 4 ev hatalmas gigászi háborús 
teljesítménye után a pénz, a kapzsiság 
ördöge. Szétvetették a világot sarkai 
ból, államok, osztályok, törvények 
negsemisültek, de pusztuló ekziszten-

ciák ezrein kereszlüi ezeket a nehéz 
időket is keresztül szenvedték velünl 
együtt a jelen asszonyai. 

Jött a szomorú kiábrándulás, a 
magábaszállás, majd jött egy letargiás 
idő, amikor senkisem tudta merre 
hova, ki után, n i után e rettenetes 
kaoszban. Egyenlők voltak ekkor mái 
az asszonyok tanácstalanságban és 
nyomorban a fétfiakkal. Igy nézett k 
a világ a legtöbb országban, hazánk 
ban is a legutolsó időkben. 

De a nehéz, válságos történeim 
idő kitermelték egymásután azokat a 
hatalmas egyéniségeket, akik nemzeteik 
élére állva uj elgondolások alapján 
céltudatosan nekifogtak az uj honala 
püásoknnk. Igy láttuk ezt Olaszország 
ban, Török országban, Németországban, 
Amerikában, Ausztriában s ezt latjuk 
hazánkban is, ahol az arra hivatott, a 
sors által nekünk elküldött vezető 
odaállolt az élére a nemzetnek, hogy 
a meredek széléről a nemzetet visz-
szarántva, megmentse a végső aláme 
rülésből és a teljes megsemmisülesből. 

A mai féifi nemzedéknek talán 
majd azzal is meg kell majd elégednie, 
ha megtudja akadályozni azi, hogy 
fejünk felett össze ne dűljön minden, 
maga alá borítva a lepnemesebbet, a 
legszebbet, gyermekeink jövőjét, bol 
dogulási lehetőségét is. 
» felépíteni romjaiból ezt a szegény 
országot, e nagy munkát befejezni és 
gyümölcseit élvezni is, igen tisztelt 
hölgyeim már csak az önök gyerme 
keik fogják. 

Meg egyetlen korszaknak sem 
volt oly intelligens és élettapasztala-
tokkal rendelkező asszonynemzedéke, 
mint a mainak. S ez s valamint az a 
mi nagy szerencsénk, hogy a ma asz 
szonyai, a ma hölgytársadalma 30 év 
hamis vágányai után felismerik igazi 
hivatásukat, vissza a családhoz, meg-
menteni a jelen ifjúságát, megnevelni 
a jövő nemzedéket s ezzel egy országot 
megmenteni. 

Még nagyobb lesz e munka sikere, 
ha ezen uj nemzedék hazafias és val-
lásos nevelésénél ott látjuk az asszo 
nyok mellett mindazon tanító és ne-
velő erőket a hitfelekezetek lelkészeit, 
a tanárokat, akik a családi otthonon 
kivül és asszonyainkkal együtt nevel-
nek egy olyan uj kemény, vallásos, 
hazafias, becsületes, izmos, rettenthe 
let len és meg nem alkuvó uj generá-
tiót, amelyre fellehet épiteni az uj 
Magyarországot. 

Az infláció és a forradalmi időben 
züllófélben volt a családi élet. Lát-
hattuk szomorú következményeit, lát-
hattuk mi lett a közszellemből és hogy 
dölt össze minden. Meg kell szűnnie 
annak a morálnak, amikor még az is 
lehetséges volt, hogy a szalonokban 
is ugy beszéltek asszonyainkról és 
leányainkról, hogy szégyenpír borította 
el arcunkat. Nem szabad és nem lehet 
sárbarántani azt, aminek szentnek 
kellene lennie, mert hisz asszonyain-
kon keresztül él a nemzet halhatat 
ansága. 

Ezért legyen a mi jelszavunk 
.mindent a családért" Ha szép, meg-
elégedett egyszerű, de tiszta ék - l 
élnek e hazában mindenhol a kis ott • 

honokban, akkor e családok őszessé 
gére felépíthetjük a legnagyobb csa 
ládot az államot, az uj Magyarországot 
A történelem igazolja, hogy a nemze 
legerősebb bástyái a családi tűzhelyek 
Ezér kell a családvédelemre a legna 
gyobb gendot fordítani, mert a szer-
vezett er's nemzeti társadalmat, amely 
ért ma oly lelkesedéssel küzdünk 
mindannyian, az igazi nemzeti egységet 
az igazi nemzeti ujjáébredést csak ugy 
érhetjük el, ha visszaadjuk a nőt hi 
vatásának. 

Ezt a helyes u at azonban nem 
csak megmutatni, de lehetővé is kel 
tenni számukra. A mai úgynevezett 
modern leányok egy nagy része biztos 
hogy csak azért mondja, hangsúlyozza 
és éli is mai rredern világát, csak 
azért mondja „nekem is van jogom 
az élethez — az élvezetekhez', mer 
kilátástalannak látja, hogy vahha is 
felihez mehessen. Ezért keli itt e teret 
a hatalmon lévőknek a legnagyobt 
munkát végezniök. Minden aton lehe 
töve kell tenni, hogy a fiaialsag állás 
hoz jusson, ha szerény keretek közöt 
is, de csaladot alapíthasson. Biztos 
ho{:y e vármegyében a főispán ut 
őméltóságának vezetése alatt mind 
annyian elsősorban ezért fogunk küz 
deni, amit egy mondatban ki tudunk 
fejezni „helyet a fiatalsagnak, hogy 
családot alapithasson" 

A nemzeti egység szervezete 
minden erővel küzdenek a mai átte 
kinthetetlen, elviselhetetlen es arány 
talan adózási rendszer ellen. Ellent 
vagyunk minden uj adónak, de egy 
uj adó bevezetését viszont követein 
merem ts ez az adó az aglegeny ado 
Ennek megvalósításával nagy nemzeti 
célokat szolgálhatunk. Talán észre tér 
majd a dunántul magyarsagának az a 
része is, amely saját fajtája öngyilkos 
ságához, kipusztitásához járul a gyér 
mektelen, vagy az egykeredszerrel. Az 
aglegenyadó megteremtésével talan 
annak is elejét vehetjük, hogy egyszei 
csak a folyton szegényedő középosz 
tály, de meg a többi osztály asszonyai 
is ne folyamodjanak ezen keserű, el 
szomoritó és nemzetpusztitó rendszer-
hez. Ezzei az aglegényadóval is lehe 
tövé kell tenni, hogy az ifjúság ismét 
családot alapítva visszavezesse hivatá 
sához azokat a leányainkat, akik szí 
vesen is mennének, volnának is, akik 
vinnék őket csak nincs miből meg-
éhiiők. 

S csak még egyre akarok reámu 
tatni. Itt vagyunk már az ősz kellős 
közepén. Holnap már a tél kopogtat 
minden nyomoruságával ajtóink előtt. 
Itt vár önökre hölgyeim a másik nagy 
feladat. Segiteni az igazi nyomorusa 
gon, megértő asszonyi szivvel min 
denhol, ahol csak lehet és ahol csak 
kell. Támogassuk a helyi jótékony 
nőegyleteket s azoknak lelkes nagy 
szerű vezetőit önzetlen hatalmas 
munkájukban. 

Mi tehát, semmi mást önöktöl nem 
akarunk a Nemzeti Egység jelszava 
alatt, mint visszavezetni önöket a va-
razslatos családi otthonukba, ahol se-
giteni fognak nekünk a legnagyobb 
munkában, egy ország megmentésében 
azzal, hogy megmentik a mai fiatalsá 
got és megnevelik az uj generátiót. 

Ebben legyen egységes egész Ma-
gyarország női társadalma ke'ettől-
nyugatig es északtól délig. És ha majd 
Isten segítségével önök mindannyian 
megélhetik, hogy unokáikatringathatják 
térdeiken s nemcsak a mai csonka 
hazában, de a régi nagy határainkon 
belül mindenhol magyarul gögicsélnek 
akkor értük meg igazán a magyar 
feltámadást. 

Hatalmas taps kisérte Szabadváry 
Ferenc beszedét es az ováció csak 
növekedett, amikor dr. Ostffy Lajos 
fA'spán emelkedett szólásra. 

örömmeljöMem ide, mert Kősze-
gen elsőnek ail ~tják mtg Vasmtgyé.l 

ben a Nemzeti Egység női szerveze-
tét. Örömöm kettőzött, mert azt lá-
tom a nagy számban való megjele-
nésből, hogy a szervezet itt valóban 
tevékenykedni fog, mert már is ndgy 
érdeklődés mutatkozik. 

Ezután a főispán a nők szervez-
kedésére vonatkozólag tekint vissza a 
a múltban és összehasonlítja a nök 
elmúlt szervezkedésének lényégét, a 
nök mai szervezkedésével es annak 
lényegével. 

A suffraget mozgalom ellenzéki 
mozgalom volt, mely akkor, mikor uj 
jogokat akart teremteni és uj női 
szervezkedést akart létesíteni, tulaj 
donképen csak romboló munkát vég-
zett. Ez a mozgalom nem is érhette 
el soha célját, mert nem volt benne 
építő gondolat, legfeljebb csak politika 

A Nemzeti Egység női szervezete 
mas. A megújhodott társadalomban a 
nőt oda akarja vezetni a szervezet 
és azon eszme, me'yet ez képvisel, 
ahol nőnek helye van, ahová hivatása 
köti es ahol a féifi öt helyettesíteni 
nem tudja. Csak azt kéri a szetvezet, 
hogy a nő hivatásat teljesítse és te-
vékenykedjék ott, ahol neki erre tere 
nyílik, akár felekezeti alapon álló 
egyesületben, akár jótékonykodással 
foglalkozó intézményben, akár kultu-
rális vagy más jeles célokat szolgáló 
alakulatban legyen azonban mindig 
szeme előtt: a nomzet érdeke. 

Gyakorlati példává! illusztrálva 
mutat rá a főispán ezután nagy ér-
deklődés mellett kisért beszedében 
arra, hogy miként állithatja be a nő 
munkáját a Nemzeti Egység szerve-
zetének szolgálatába. Minden tevé-
kenykedésnél csak arra gondoljon a 
nő, hogy a nemzet egyetemes erde-
ket szolgálja e munkálkodása. S ha 
erre lelkiismerete igennel felel, akkor 
a nő a nemzet egész munkájának 
részesévé lesz, mely munkáját csak 
felemeli és munkájában csak lelkesíti. 

Nagy tetszéssel fogadott beszéde 
végen bejelentette a főispán, hogy a 
szervezet minden jogos kívánságát 
meghallgatja és igyekszik a kérelmet 
a lehetőség határain belül teljesíteni. 
A nők bizalmát és hitét kérte a nagy 
munkában. 

Ezután bejelentette a főispán, 
hogy vitéz jakfai Gömbös Gyula mi-
niszterelnök, a vezer, a kőszegi női 
szervezet élére Pétery Bélánét ne-
vezte ki, akinek munkájara a kinevezési 
okirat atadasa mellett Isten áldását 
kérte. 

Pétery Beláné meleg es frappáns 
szavakban köszönte meg a megbíza-
tást, szívesen veszi ki reszet a vezér 
nemzetmentő munkájából és ahhoz a 
nök társadalmanak támogatását kerte. 
Nem akarta vallalni e tisztséget, de 
nem tudott kitérni előle. De ha már 
vállalta, minden erejevei azon lesz, 
hogy a közös munka eredmenyes le-
gyen. Arra törekszik, hogy a rövid 
idő alatt, amit még Kőszegen tölt, ugy 
építse ki a N. E szervezetét, hogy 
elnöknő-utódjának már egy jól meg-
alapozott szervezetet adhasson át 
Az egybegyűltek lelkesen mtgéljenez-
ék az elnöknöt. 

Vitéz Szabadváry Ferenc indít-
ványára ezután társelnököknek: özv. 
dr. Kováts jstvánnét, özv. Pusch Ká-
rolynét, özv. dr. Lauiinger Jánosnet, 
Litner Gusztávnét és Küttel Dezsönét 
választották meg, a főtitkári tisztsé-
get egyelőre vitéz Szabadváry Ferenc 
atja el, titkárok lettek: Tóthné Takó 
ima, Kirchknopf Jenóné, dr. Hennel 
.ászióné, Szederkenyi Ilona es Fröh-
ichne Skhba Margit. 

A gyűlés végül táviratilag üdvö-
zölte a vezerl, majd a Himnusz ak-
kordjai mellett a űiszgyüles ve?et ért. 
Az ülés után a főispán hosszasabban 
elbeszélgetett a kat. es tv. nőegyletek 
vezetőivel es a Nemzeti Egység női 
szervezetének uj vezet" !. 
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Felszentelték a kőszegi 

református templomot. 
Bensőséges ünnepe volt októbei 

31-én a refornáció emlékünnepén * 
helybeli református fiókegvháznak. Az 
október hó elején megalfkult refor 
máius egyház vezetősége ugyanis 
Püsky Gyula cukrász nagy áldozat-
készségé folytán megvette a Rosen 
stirgl féle épületet a Kert-utcában és 
azt ügyesen áta akittatla imaházzá, 
mely épületben egyuttal konvetszoba 
és iroda is van. 

Ezen uj templomot avatták fei 
kedden délelőtt fel 11 órakor, mely 
ünnepségen a várost dr. vitéz Nagy 
Miklós polgármesterhelyettes ktpvi 
selte, résztvett az ünnepségen Horváth 
Andor főszolgabíró megyebiztos, i 
helyőrség képviseletében Képes Winck 
ler Szilárd ÓZ evang. egyházközsége-
Beyer János dr. ny. ezredes orvos 
az izr• hitközséget Linksz Izsák iabbi 
képviselte. Ezenkívül ott volt a szép 
Ornepségen majdnem mir.den h;;tó 
Ságnak, intézetnek a képviselője, í 
református és evang. hivők nagy 
számbin, úgyhogy a kis templomnak 
még az elfcsainoka is megtelt. 

Fülöp József megnyitó szavai után 
dr. Racz Bela intézeti lelkész mondoti 
vallásos és hazafias érzéstől áthatott 
imát. 

Ezután Fülöp József esperes, kor 
már y főtanácsos mondott hatalmas 
avató beszédet, melyben a 'templom 
nak, mint Isten házának a jelentősé 
gét fejtegette. Magasszárnya'ásu be 
széde végén Isten áldását kérte a 
kőszegi református egyházra és annak 
hiveire, Jánky Bela nyug. altábor 
nagyra, mint az egyház első fögond 
nokára, aki az ünntpélyes felavatáson 
is részt vett. 

A lélekemelő ünnepséget a Him 
nusz akkordjai zárták be 

Délben a Mulató nagytermeben 
közebed volt, melyen az első pohár 
köszöntőt Jánky Béla altábornagy, az 
egyház főgordnoka mondotta a Kor 
mányzóra. Dr. vitéz Nagy Miklós 
polgármester helyettes felköszöntőjeben 
az újonnan alakult református egyhá 
zat üdvözölte és köszöntötte Fülöp 
Józset esperest. Rácz Béla dr. lelkész 
a vendégekre emelte poharát, egyben 
méltatta az egyház nagy jótevőjét, 
Püsky Gyulát. Fülöp József esperes 
viszontválaszában a város közönségé 
nek jólétére és az egyházközségre 
emelte poharát. 

Plechl István vendéglős ugy a 
kiszolgálás, mint a konyha teljesitése 
körül általános dicséretet kapott. 

5 0 ° | o - o s utazási kedvezmény 
Kőszegre. 

Jövőre a nyaraló évadban váró 
sunkba 50% os kedvezménnyel lehet 
utazni. Ezzel régi kivánság megy tel 
jesülésbe s segitve van Kőszegen, a 
nyaraló és üdülő városon. Közölhetjük, 
hogy biztosítva van jövő évad alatt 
a balatoni fürdőkre érvényes vasúti 
kedvezmény. Ez ügyben a Nemzeti 
Egység szervezete és lapunk közös 
elöteijesztéseket tett a Máv. üzlet-
igazgatóságánál s most jött meg a 
kedvező válasz, amelyben az üzlet-
igazgatóság vezetője arról értesít ben 
nűnket, hogy jövőre a kedvezményre 
Kőszeg városa számithat. 

Ugyanakkor más ügyekben is 
tettünk előterjesztéseket a Máv-nak. 
Az egyik előterjes?4Sben azt kértük 
hogy még több k l vetlen járatú ko 
csit helyezzenek forgalomba Kőszeg 
és Budapest között. A Máv. válaszá 
ban azt irja, hogy ily kocsiknak köz 
vetlen utasokkal való kihasználása 
annyira gyenge, hogy további köz-
vetlen kocsik gazdaságos kihasználá 

sára számítani nemigen lehet. — 
A közvetlen kocsik utasainak 30 nap 
után történt megszámlálása ugyanis 
azt rrutatla, hogy Budapest—Kőszeg 
irányban 4 II és 4 III osztályú, ellen-
irányba n pedig 3 II és 5 III. osztályú 
közvetlen utas utazik átlag naponta 
S mivel a közvetlen kocsiknak külö 
nősen fűtési időszakban való átso-
tozása a vonatoknak indokolatlan 
késést okoznak, ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy tovább kibővíteni a mát 
megadott kedvezményt nincs mód 
jukban. A kérelmet azonban a Máv-
nál nyilván tartják s a jövő évi nyári 
menetrend összeállításánál erre figye 
lemmel is lesznek. 

HÍREK 
Elismerés. A m. kir. belügymi 

niszterium nemzeti munkavédelmi fel-
ügyelője Jaross István kőszegi posta 
főnöknek a magyar nemzeti munka 
védelem intézményének érdekében 
kifejtett önzetlen munkásságáért dicsérő 
okira ot adományozott. 

50 éves születés napját ülte a 
heten a^ Ipartestület érdemekben gaz-
dag elnöke, Dömötör Gyula. Ugyan 
ezen alkalommal volt a ház szentelés 
is s ez alkalommal vacsorát adott, 
amelyen vitéz dr. Nagy Miklós és 
Kőszegi József köszöntötték fel és 
méltatták az Ipartestület elnökének 
érdemeit. 

Németh Imre pápai kamatás, a 
tanitónőképzó igazgatóját névnapja al-
kalmával az intézet növerdékei ön 
képzőköii diszgyülés keletében köszön-
tötték. 

Meghivó. A kőszegi rk. esperesi 
kerület tanitói köre november 9 én 
Ludadon delelött 10 órakor tartja 
rendes őszi közgyűlését, mtlyet VilO 
órakor szentmise előz meg. Tárgyso-
rozat : 1 E'nök az ülést megnyitja. 2 
Gyakorlati tanítás Tanit: Geiger Jó 
zsef ludadi tanitó. 3. A mult ülés jegy-
zőkönyvének felolvasása és hitelesi 
tése. 4. Felolvasás. Tartja: Márkus 
Gizella váti taritónő. 5. Indítványok. 
6 Pénztári jelentés. 7 Az elnök az 
ulest bezárja. Gyűlés után társasebéd. 

Elnökség. 

A nemzeti munkahét első nap 
ján ncvember 12 én van a Nemzeti 
Egység nagy fővárosi zászlóbontása 
11-en és 12-én nagy horderejű egyéb 
események játszódnak le a nemzeti 
munkahét keretében Budapesten E na 
pókra a TESZ kőszegi elnöksége és 
az N. E helyi szervezete is rendez 
csoportos utazast Budapestre. Rész 
letek a helyi vezetőségeknél tudhatók 
meg. 

A kőszegi péksütemények árai-
ról emlekeztünk meg ismételten min 
denféle rovaiunkban. Kaptunk ez ügy 
ben érdekes hozzászólást a magyar 
sütők országos szövetségétől és a kő-
szegi sütőosztály elnökétől is. A mind 
két fél elvének meghallgatása alapján 
foglalkozunk majd e hozzászólásokkal 
a magunk álláspontját is leszögezve, 
de helyszűke miatt mégcsak következő 
számunkban. 

Szín ie lőadás a Zárdában . Az 
okt. 27-én nagy sikerrel előadott 
„Mária segit" c. színdarabot közki 
vánatra vasárnap, nov. 5 én a kong 
regáció vezetősége megismétli. Dél 
után 2 órakor gyermekeknek, est: 
fél 6 órakor pedig a felnőtteknek. A 
színielőadás a szegény gyermekek ka-
rácsonyi felruházását célozza. 

Bormérés . Kitűnő vörös-
bort mér özv Zwaller Jánosné Király-
ut 67. szám alatt. 

m á r k a csoko ládé ! 

Hubertus lovaglás. A kőszegi 
helyőrség tisztikara f. hó 10 én (pén 
teken) délelőtt „Hubertus' vadász 
lovaglást rendez, melyre a város kö 
zönségét a tisztikar ezennel tisztelettel 
meghívja. Befutó kb. 11 órakor a 
lukácsházi réten a Marhavásártérrel 
szemben. A befutó megközelíthető a 
Király-uton át a Honvéd laktanya előtt 
lévő uton. A Honvéd laktanya előti 
felállítandó emberek a további út-
irányt mutatni fogják. Belépődíj nincs. 
Kifejezetten esős idő esetén a vadász-
lovaglás 12 en lesz megtartva 

A KSE fontos ülése. A KSE 
ma intézöbizottsági ülést tart délelőtt 
fél 11 órakor a polgármesteri szobá 
ban. A rendkivül fontos ülésre, melyre 
vendégekként meghívták a helyi tan 
intézetek vezetőit, valamint a két na-
gyobb gyár vezetőit is, — hivatva 
van a sportélet jövő fejlődéséről és a 
pálya teljes kiépítéséről is dönteni. 
A vezetőség ezúton kéri az intéző 
bizottságot, valamint a meghívott 
vendégeket, lehetőleg teljes számbani 
megjelenésre. 

A helybeli Zenepárto ló Egye-
sület ú jból megkezdi működését 
A Zenepártoló Egyesület a tavalyi 
jubileumi évben alaposan kivette részét 
a munkából. Az ünnepségeknek, kong 
resszusoknak mindig egy-egy kiemel 
kedő pontja voh a Zenepártoló Egylet 
kebelében működő ~ene és énekkar 
szereplése. A jubileumi év befejezté 
vei majdnem egy éves pauzát tartott 
a Zenepártoló Egylet, mely most a 
tél beköszöntével kezdi meg újból 
működését. A városi zenekar, mely 
ugyancsak a Zenepártoló Egylet er 
kölcsi tánogatása alatt áll, a nyáron 
is kivette részét a munkából és he-
tenkint egyszer, sőt többször is szó-
rakoztatta a nyaraló közönséget Az 
egylet vezetősége most elhatározta, 
hogv újból teljes erővel kezd ismét 
a dal és zene müvelésébe. Megfelelő 
szimfónikus zenekart nem nagy mes 
térség összeállítani, az egyes ének 
karok énekeseiből pedig egy hatalmas 
vegyeskarnak Összeállítása adva van. 
Felmetült az a gondolat is, hogy az 
egyes tanintézetekben zenét tanuló és 
megállapitás szerint 350 et számláló 
növendekekből is hatalmas zenekart 
állítanak össze. A Szent Imre évben 
és a jubileumi évben szereplő 300 
tagu vegyeskar, mely az intézetek 
növendékeiből rekrutálódott, ugyan 
csak nagy hatást ért el. Ezen kérde 
seket összhangba hozni lesz hivatott 
a ma vasárnapra összehívott értekez 
let, melyre a Zenepártoló Egylet ve 
zetöségén kivül az egylet meghivja az 
egyes zene és énekkarok vezetőit, 
nemkülönben az egyes tanintézetek 
vezetőségét és ének zene tanárait 
Célul tűzte ki továbbá a Zenepártoló 
Egylet, hogy télen zárt helyiségben a 
városi fúvós zenekarral hangversenyt 
rendez. Tárgyalás alapját képezte egy 
legutóbbi választmányi gyűlés alkal 
mával azon javaslat is, hogy az egylet 
pártoló tagokat gyűjt, hogy tagsági 
dijakkal az egyletnek jövedelmet sze-
rezzen. 

A reál iskolások ut inap ló járó l 
szóló tudósitás folytatását jövő szá 
munkban hozzuk. 

Asztal i tennisz verseny. A kő-
szegi Ev. Ifjúsági Egyesület 1933 évi 
november hó 12 tői vasárnaponként 
rendezi Kőszeg város egyéni és csapat 
bajnokságát, melyek körmérkőzés utján 
játszandók le. A mérkőzések helye 
sorsolás utján állapittatik meg. A 
csapatversennyel együtt az egyéni 
bajnokság Is le lesz bonyolítva, ugy 
hogy az a játékos aki a csapatverse 
nyek során a legtöbb győzelmet szerzi, 
az nyeri el „Kőszeg város 1933. évi 
asztali tennisz bajnoka" cimet. Rő 
vebb felvilágosítás az Ev. luasági 
Egyesület helyiségében nyerhető. 
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Az Actio Catol ica szerveze-
tének gyűlése. Az Actio Catolica 
helybeli vezetősége szombaton este 7 
órakor a Strucc szállodában értekez-
letet tartott, melyre meghívtál' a hit-
község tanácstagjait, a kat. népszö-
vetség, az Emericana, a bencés diák-
szövetség, a kat. Nőegylet, oltáregylet, 
oblátus es oblátaegylet, az ifjúsági 
Mária- kongregációk, szivgárda, Kat. 
Kör vezetőségét. A gyűlés tárgyát ké-
pezte annak megtárgyalása, hogy mi-
ként lehet a kőszegi kat. szervezete-
ket összhangba hozni és az Actio 
Catolicába beleolvasztani A gyűlés 
után ugyancsak a Strucc szállóban 
vacsora volt. 

O a l l e r t l s z i l t á s a Han-
gyában darabonkint ÍO fillér. 
Egyéb vegytisztitások gyűjtőhelye 
a Hangya-szOvetkezetben. 

A Zenepár to ló Egylet Mind-
szentekre összehívott nagy értekez-
letét ma vasárnap tartják meg. Egy-
részt Mindszentek napjára való tekin-
tettel, másrészt, mivel a meghívót 
közbejött akadályok miatt nem tudták 
mindenkinek Idejében kikézbesileni, 
halasztották az értekezletet a mai 
napra. Az értekezlet fél 12-kor kez-
dődik a városháza polgármesteri szo-
bájában. Az értekezlet után a Zene-
pártoló Egyesület tartja meg évi 
rendes közgyűlését. 

Szinház . Helyszűke miatt beszá-
molónkat sajnos mai számunkban nem 
hozhatjuk. A hátralévő néhány elő-
adáson hisszük, hogy a közönség zsú-
folásig megtölti a termet. Ma délután 
a nagysikerű „Botrány a Savoyban" 
lesz, este pedig egy kedves darab, 
„Az obsitos" lesz bucsuelőadáské-t. 
A kitűnő Magyar Játékszín társulatot 
ízig vérig művész igazgatójával az 
elen, örömmel várjuk és látjuk bár-
mikor városunkban. 

Ma van a KSE nagy mulat-
sága a Sörkertben 60 és 80 filléres 
belépő dijakkal és mindenféle érdekes 
szórakoztató meglepetéssel. 

Visszacsatolt községek hűség 
ünnepe. A pornóapáti i ünnepsé-
gek után legutóbb Felsőcsatár és 
Szenlpéterfa ünnepelte visszacsatolá-
sának 10 esztendős jubileumát. A 
felsöcsatári ünnepségen ott láttuk a 
N. E. vezérkarát is. Ott volt a vár-
megyei elnök, dr. Ostffy Lajos fő-
ispán, a két vármegyei titkár, Chernel 
Ernő és Horváth István, ott volt a 
kőszegi kerület elnöke, szentgyörgyi 
Czeke Ousztáv, a kerület titkára, vitéz 
Szabadváry Ferenc. Kőszeg városát 
vitéz Nagy Miklós dr. képviselte. A 
kitűnően rendezett ünnepséget Sza-
konyi Kálmán körjegyző rendezte. 
A lőispán mondott remekbekészült 
nemesveretü beszédet. Rajta kivül dr 
Knausz Gyula, Tóth Kálmán és Sigray 
Antal mondottak beszédet. 

A barakki Szent Család-otthon 
könyvtára . Noha a barakkban sok 
éhes és munkanélküli szegény ember 
lakik, azonban ók is érzik, hogy 
nemcsak kenyérből él az ember, ha-
nem szellemi táplélékra. oktaíó és 
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tanulságos könyvekre is szüksége 
Az otthon vezetősege ezért egy 
könyvtár összehordásán f á r adó^ 
Mindenkit, akinek van egy-két '%!• 
verő jó könyve (magyar és német) 
szíveskedjek a zarda portáján leadni 
hogy a szegények könyvtárát gyára 
pitsuk. Eddig a könyvtarhoz hozzá 
járultak: Emerikánu n 10 kötet, Tor-
mán János 8 kötet, zárdaigazgató 10 
kötettel. A Szent István társulattá 
alkalmi vétel utján kürölbelül 50 kö 
tetet szereztünk, de az ara 70 P nég 
csak részben van kifizetve. Kérjük 
névnaposokai, a nevnapmegváltásná 
erre a kis könyvtárra is gondoljanak 
Néír *h Imre igazgató névnap neg 
váltás cimén e célra 20 P t adomá-
nyozott. 

A névmagyarosítás! akció terén 
100% os eredményt tud felmutatni a 
kőszegi póst thivatal, mert a kószeg 
postán má nincs is idegen hangzas>u 
tisztviselő vagy altiszt. Kivé'el nélkü 
rrinder^i neg nagyarosiioua nevét. S 
mivel a póstai tisztviselőkarral jut talán 
leginkább mindmnapi érintkezésbe a 
közönség, jo szolgálatot vélünk telje 
siteni, ha felsoroljuk a volt és a je 
lenlegi nev?ket. Edler Qiisztáv ellenőr 
N n-s Gusztáv, Stróbl Gabriella sín 
Juh w Gabriella, Saphütl Mihály sitvt 
Sei •• yi Miht'y. Kienas/ Vend I I o. 
altiszt Kővári Vendel Id. Laas/ J t i < 
ll o. jiiiszt Lova4Í J^nos Ifj. L MS 
il. o. altiszt Lovagi J m )% Ti z u-r 
Ferenc li. o. a'iiS'.t Tolnai Ferenc 
Pti^er Antal s.szolga Poz-onyi \n: 

Gallértlsztltás a Han 
gv i b an i l a ra jonk in t l O f i l l é r . 
Egvéb veg . tisztítások gyüjtoheiye 
a Hangya szövetkezetben. 

Mozihirek A mozi ismét m. 
k^zdi e he'en elöadasait s játszi* mai 
csüiönrtkön. Oly film szerep-1 ezu"a 
ismét a uűsoron, aneyn k sikerétől 
visszhangzód az egész világ saj'óu 
Cimt .A repülő halál". Az amerik 
technika minden csodá a -rvény n i 
ebben a filmben. A film előnye, dt 
cára, ho^y Amerikában készítetlek, 
nemcsak nemeiül beszélő film, de a 
munkán meglátszik a német alaposság 
Hallatlanul izgalmas témájával igazi 
bravu'film. 

Tesvér^yilkos a vil lamosszék 
ben. AZ amerikai bíróság ha<á ta ite 
li a tesvérgvilkos fiút, aki megölt< 
huszonhatévá húgát, aki nem volt ha) 
landó támogatni bátyja zsarulási szán-
dékait. A kétségbeesett özvegy anya 
érzi, hogy a gyiikos éppenugy gyer-
meke, mint az áldozat, és az utolsó 
pillanatig kitart fia mellett. Ez az anya 
kötelessege, aki nem mér, aki nem 
érdemek szerint ragaszkodik gyerme-
keihez, hanem aki egyformán sz reti 
valamennyit. Ennek az egyszerű és 
tiszta anyának a történetet irja neg H 
G.Carlisle amerikai irónő a „V r a 
Verenbőrcimü regenyébtn. Megjeleni 
a J ó Könyv k" mtsodik köteleként 
Ara fűzve 90 f vás önkötésben P 190 

Az ipartestület üdvözölte a 
kassai ipartestületet. Az ipartestület 
legutolsó elöljáróság ülésenek hatató 
zata alapján átiratilag üdvözöltek a 
kassai ipartestületet. Az átirat többek 
között a következőket mondotta : „A/ 
elnökség bölci vezetése alatt álló ipar 
testület határozatilag batran kimon-
dotta, hogy a magyar nyelvet nem 
szünteti meg, hanem továbbra is ma-
gyar akar maradni. A mi testületünk 
legutolsó előljárósági ülése tárgyalta a 
felvidék magyarságát ért ujabb sérel-
met es a hozott határozat szerint ra-
gaszkodását, szeretetét, üdvözletét 
küldi Kassa hazafias iparosságának és 
arra kéri, hogy azt a harcot, amelyet 
az elszakítás óta magyarsága magalar-
tasáért folytatott, ez a harc mindig 
erősebb es erősebb legyen, küzdjön 
lankadatlan erővel es bizalommal, ma i 
azt reméljük, hogy ez a harc már nem 

fog sokáig tartani és rövid időn belü 
újra keblünkre ölelhetjük magyar ipa 
ros testvéreinket"4. 

A Kőszegi ált. Temetkezés 
Segélyegyesületnél nov. 5-én d u V,2 
órakor, 4 elhalt tag után segély di 
befizetés a 133, 134, 135 és 136 sz. szel 
venyekre. -• U| tagokat fel 4 óra után 
vesznek fel. 

K i t U n ö h á z i k o s z t kap 
ható Erhardt Józszef vendéglősnél 
Egy bőséges adag utcán át csak 1 P 
Előfizetőket is elfogad 

A mai kőszegi futball derby 
Ma van az utolsó és egyúttal a leg 
fontosabb és legérdekesebb bajnok 
mérkőzés Kőszegen. Ma találkozik 
Keszegen de'után 1 ,3 órai kezdettel • 
mult évi bajnok és az idei bajnokié 
lölttel a ZSC. vei. 111 a ZSE ma K e-
szegen győz, akkor mivel a ZSE-nek 
van egyedüli 2 vesztett pontjt, elvi-
tathvatlan az ősii fordulóban tőle a 
bajnokság első helyezése \ KSE nek 
papírforma s/.erint nincs sem ni eselye 
De ha figyel?mbe vesszük a három 
eguiolsó mérkőzésen nutatott erő* 
fornajavulást, teljesen kizártnak nem 
kell tartanunk az ered né.nyes s'erep 
és'. Kü'ö iösen n • TI akkor, ha teije* 
a lás ival es olyan lelkesedéssel játszik, 
Miit még soha Ehez azonban szük-
séges a közönség támogatása is. Ma 
'•méljük rekoidszá nban vonul fel erre 
i rendkivül nagy f mtosságu. dán'ő 
lentőségü bajnoki derby mérkőzésre 

i közönség és leWes'li cs ipatát, h">g\ 
mvkisérelje a lehetetlent. Ha a KSE 
vőzne, akkor a tabella utolsó előtti 

le yeről. ahol nég rövid idővel ezelőtt 
o t, vég' g bebiztosítaná magánka? 
lőkelő n-gyedik helyet. A mérkőzés 

d .u f 13 órakor kezdődik bírója Kiss 
S ' o " b ith lyr'*l .\i ddigi találkozók 
r dmenv i a következők voltak. 1931 
^zen gvő: a ZSE K5szegen 1 :0 ra 

1932 tavaszán Eg-rsiegen katasz'ró 
táns veresecet mer a KSE re. legyőzi 
»: 0 ra. 1932 őszén ismét a ZSE győz 
Kőszeg* n 2:0 ra, 1933 tavaszán pedig 
kőszegen 1 : 0 ra. Mint ez erdmények 
nut*t|ák, három év óta egyetlen egy 
i'kilommal sem sikerült a KSE nek 
* ég csak pontot se n szereznie H-i 

a a KSE megtörné a jeget és ez 
sikerűin*, teljesitmenyevel minden bal 
szerencsés eddigi szereplését elfelej 
etné velünk. 

Védekezés a kaliforniai pajzs 
etü ellen. A gyümölcsfák permete-

zését lombhullás után vagy rügyfaka-
dás Hólt minden szorgos gazda keilő 
időben elszokta végezni. Ez, 2°/o-os bor-
dr ilevel es utána 20°/, os Endával ille-
Ől-g Dendrinnel. v.igy 10*/, os mát 

k-mnrl vegyített Nov<ndával illetőleg 
Neodendrinnel. a gom^a es rovarkár-
tevők ellen vegzett permetezés egyuti il 

fáinkat rövid időn belül tönkretevő 
Kal iforniai pajz«tetveket is irtja ugy, 
nogy a pajzstetü ellen télen külön 
nem is kell már védekezni. 'Erősfer 
őzés esetén a fát ki kell vágni es 
helyszinen elégetni. A pajzstetü jelen 
élét csak gyakorlott szem tudja meg 
állapítani, rendszerint észre sem vesz 
*ziik! Ne várjunk tehát annak meg 
áll pitására ne várjuk nig fáinkat ki 
<ezdi, hanem végezzük el az egyéb 
ként is szükseges permetezést, meri 
sajnos gyümölcsöseink jelentős része 
nagyon elvan hanyagolva, igy azután 
a különböző kártevők nsgy mértékoen 
el is szaporodtak. Védekezzünk tehát, 
akár van pajzstetü akár nincs, egyfor 
nán kell. Elismert jóizü, zamatos azon-
ban tiszta és szép gyümölcsünket 
mindenkor szívesen vették. Ápoljuk, 
gondozzuk tehát gyümölcsöseinket 
okszerű kezeléssel, ne bánjuk velük 
mostohánsaját érdekeink elltn. Jöve 
dtl ne nem lesz megvetendő. 

Nyulrágás ellen fiatal gyümölcs-
fáinkat, bekerítetlen helyen, kellő 
időben meg kell vedeni. Megvédhetjük 

az 

az 

Kukoricaszárral, vastagon vett szalná 
val vagy akácgalyakkal való bekötö 
zés^el. A fáre csavart többrétű újság 
makulatura szintén jó védelmet nyújt. 
Az <ddig ismert és használt vegysze 
rekkel való bekenésnek bizonytalan 
ered -ténye. 

Az ipari kontárkodásnak 
utóbbi időben rendkívüli módon tör 
ént elterjedése és annak megakad i 
lyózása végett a megrendelő köztn 
Stfget óva inljük, hogy felelősegge 
iem tartozó, adót nen fizető kontá 
okkal ne d j'goztasson. Szükségesnek 
ártjuk az 1931. évben abbanhagyot 
ayiv inosságr i hozást újból életbe lép 
tetri, és a közönség tudomására hozni 
logy ipiri kontárkodás miatt, a Rend 
}ri Büntető B róság által kik lettek 
nigbiintelve. Közlésünket visszan°nő 
leg elkövetett egyének névsorává 
<ezd ik s p .dig : Kilciar Gyógy kő 
nüvesmeseri épitőm,-sterséJ jogosu 
atlan h isznalata miaü 1931 ben 100 P 
<opfs einer s:onbiihelyi céget, mint 
bűnrészest ugyanakkor 5') P. (ezekr 
a' adónemfizetés - nem vonatkozik 
1932. évben: Molnár István cipész 
.eged 10 P, Ktpp?l Mihály ácsseged 
10 P, Kertész Gyula illatszerkeresked: 
i f-nyképésziparba vágó jogosulatlan 
ipirüzésért 20 P. J lvő számunkban 
' > ytatjuk a névsort. 

Ipartestületi elnökség 

Megjelent az inségjárulékokról 
szóló belügyminiszteri rendelet, 
i nelynek érteimében a városokban 
••^yszerü inségjáru'ékot kell kivetni a 
övedelemadó, társulatiadó, tantémadá 
is ált. kereseti adó fizetésére kötele-
z-ttek terhére A járulék az adón*'' 
209/o-a. Kereseti adónál 2*'.-a. Az 
összes kivetés azonban nem halad-
hatja tul az általános kereseti adóva' 
gyütt se^n a 8% ot. Befizetése háro-n 

részben történik. December, január é« 
ebruár l.\ A fizetési meghagyásom 
ellen 15 napon belül lehit felebbezni 

Hivatalos rovat. 
9543—1933. Felhivom nindazon 

ö'dhöz jutottakat, akiknek részére a 
öldbirtok rendezés során ingatlan 
erület lett juttatva, hogy a terhükre 
előirt tartozásokat u in. használati dii. 
évi törlesztő részletet, valamint a 10 
ev al ttt fizete-dő törlesztő részlet bt 
izetését haladéktalanu1 teljesítsék, eilen 
esetben a végrehajtási eljáráson felül 
a földbirtokból való kimozditási el 
árás is folyamatba lesz téve. 

9502—1933 Felhivom mind izor 
kertésze'i telepeket, amelyek élő nö 
vényeknek kü földre való szállításával 
kivánnak foglalkozni, hogy ezen szán 
dékukat f. évi november 10 éig jelent, 
sék be a polgármesteri hivatalban. 

9251—1933. sz. Közhirré teszem, 
hogy a sporttéren létesített lövölde 
engedélyezési eljárása során minden 
erdekeit észrevételeit 8 napon beiül a 
n. kir. államrendőrkapitányságnál be 
elentheti Később érkezett bejelentések 
nem lesznek figyelembe véve. 

9H08-1933. sz. Közhirré teszem, 
hogy akik pöcegödreiket tisztíttatni 
kívánják, ezen kívánságukat a jövőben 
a Városháza portásánál jelentsék be, 
aki azt a városi gyepmesterrel közölni 

gja. 

9148—1933 sz. Felsőbb rendelet 
alapján felhivom a városban lakó 
hadirokkantak és más nadigondozot 
takat, hogy azok, akik a közeljövőben 
házalással akarnak foglalkozni, illetve 
ennek gyakorlására házálási engedélyt 
akarnak kérni, f. évi november hó 
8 ig jelentkezzenek a polgármesteri 
.'livatalban. 

9461 | 1933 Aí 1934 évre szóló 
altalános össz-nrási munkálatok elké-
szítése elrendelteti. Felhivom a közön-
séget, ho^y a megjelenő összeíró kö-
tegeknek a szükséges felvilágosításo-
kat az összeirásí lapok kitöltése mel-
let a köve'kezmények terhe mellett 
feltétlenül adják neg. 

Köztartozás fejtben lefoglalt ingók 
november 7-én s 9-én délelőtt 10-kor 
a városmajorban a legtöbbet ígérőknek 
elfoenak adatni 

9350-1833 A kéményégetéshez 
\ kő nényseprőmester által megcivánt 
szalma mennyiség a háztulajdonosok 
iltal szerzenJ3 be. Felhívo tt tehít a 
háztulajdonosokat, h >gy a kiégetéshez 
szükséges szalmát idejében szerezzék 
be és a kénényseprőmester rendelke 
iésére bocsátani a kellő időben el ne 
nul isszák. 

Köszönetnyi lvánítás. 

Azon szá n )s és jó!es5 rész-
vétért. a nellyel szere ett fiunk, 
illetve testvér és rokon 

Rusznyák Kálmán 

elhunyt t alkal n íból fájdalmunk\t 
bármi mód »n enyhíteni igyekezt k. 
t m 'tésén résztvetlek, a koszorúk 
és csokrok adásáért ezúton is 
hálás köszön t -t mondunk 

A gyászoló család. 

2 kétszobás lakás 
kiadó. Ugyanott e*y rét bérbeadó. 

Sziklai F., Kossuth Lajos-u ca 3. 

( E L E K L T K O 
B I O S K O P H A N O O S 

M O Z I 

í Műsor : Csütörtök, nov. 9 én: 

A repülő halál 
N meiiil beszélő hangos bravúr 
film 2 részben, 14 felvonásban. 

I. rész: Fekete sólyom. 

II rész: Az áru ló . 

r 

Es a kisérőműsor. 

Veszek és eladok régi 

r uh áka t , c i p őke t és 

egyéb szükségleti cik-

keket. Hivásra házhoz 

jövök. Heuffel R.-né 
Vásártér 9. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 

Szén l a . 1 0 0 k g . P 3 94-től 
szobafütésre alkalmas, szagtalan. 

Tűzifa la. 100 kg p 2'50-töl 
aprítva, teljesen száraz. 

Faforgács I00 kg.Pl-. 
Megrendelhető 

Franki Lajos utóda 
Kossuth Lajos-u. 21. 

Telefon : 36. 
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