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Krisztus a gyárban 
cimü előadásában a pestkörnyéki 

gyárimunkások gyülekezetében 

Ravasz László református püspök 

korunk nagy betegségének eleve-

nére tapintott és az egész világ 

lelkiismeretétől kérdezte, hogy mi 

lenne, ha egy decemberi hajnalon 

beállna a szeretet apostola, a iá-

zárethi ács fia a mai hajszás gyár-

üzembe, vagy beállana az inség-

munkára gyülekező munkanélkü-

liek sápadt és rongyos táborába. 

Oh, igen, egész bizonyosan test-

véreire találna itt, e szokom, 

sápadt embereknek a gyülekeze-

tében. ahol egyik oldalon az 

agyonhajszolt, rosszul fizetett mun-

kások ezrei gyülekeznek, a másik 

oldalon pedig a munkanélküliség 

koplaló, kétségbeesett tábora. Á 

Názárethi közvetlenül a munka 

táborából, egy iparosműhelyből 

indult a világot megváltani és Ő 

valóban szerelmese és rajongója 

volt az építőmunkának. De annak 

a munkának, amely megtermi a 

mindennapi kenyerünket, amely 

boldoggá teszi a családot. De nem 

annak a verejtéket és életer t saj-

toló munkahajszának, ameiyben 

géppé aljasitották az embert és 

stopperórával a háta mögött figye-

lik, hogy kiadta-e minden erőfeszí-

tésével a rekordteljesítményt? 

Igen, sok ilyen püspöki szózatra 

és sok ilyen társadalmi magába-

szállásra és lelkiismereteket nyug-

talanító kérdésekre és ezeknek 

szociális, emberséges megoldására 

volna szükség. Jó lenne megvilá-

gítani, jó volna rámutatni, hogy mi 

is lenne, ha a kereszténység nagy 

erkölcsi szabályait komolyan is 

vennék? Ha nemcsak szólam és 

divat lenne a biblia árnyékában 

állani, hanem munkás és munka-

adó megértenék, hogy a munka és 

a gép Isten ajándéka, mely nem-

csak arra való, hogy tőkések tő-

kéiket minél nagyobbra növeljék, 

hanem legfőképpen arra, hogy 

millióknak és millióknak kenyeret 

teremjen. Ameddig azonban a gyári 

üzemek parancsoló és irányító 

legfőbb motorja a haszon és a 

személytelen önzés, addig bizony 

keserűen és csalódottan hagyná 

el a mai ember munkahelyét a 

názárethi Krisztus, ha ugyan kor-

bácsot nem fogna a mai munka-

rendre is ugy, mint valamikor a 

haszonnal üzérkedő kufárokra. 

A város insegenyhitö akciója. 
Mint minden város, ugy Kőszeg 

is elkészítette az idei inségévre költ 

ségvetescít, me l y t dr. vitéz Na^y 

Miklós polgármester helyettes mulatott 

he a belügyminisztériumban, ahol a 

költségvetést letárgyalták és jóvá-

hagytak. 

A t idei évben folytatják az inség-

vunka> ott, ahol a tavalyi évben 

abbahagyták. Az idei évben a Szabó-

hegy! útszakasz folytatásaképpen a 

tervezet szerint az ut fo'ytatólagosan 

elkészül egészen a Vöröskeresztig. 

(Jövő évben a tervezet szerint az ut 

K i é p ü l egészen a Stáje-házakig, ugy 

hogy autón lehet menni a Stájer-

hazakra.) 

A mérnöki hivatal 95 munkással 

decembertől április végéig dolgozva 

napi 120 pengős napszámbér mellett 

késziti el a kijelölt útszakaszt. Mun 

kabérekre igy a város a költségve 

tésbe 13.800 pengőt állitott be. Mun-

kaképtelenek támogatására 2000 P-t 

fordítanak. Akik tehát teljesen munka-

képtelenek, azok részesülnek ezen 

2000 pengőből megfele'ő támogatás-

ban. Egyéb kiadásokra ugyancsak 

2000 pengőt állitott be a költség 

vetés. Ezen összeg részben a bur 

^onya akció, részben pedig az iskolai 

t t j 'kc ió költségeinek fedezésére fog 

Vzolgálni. 

A város ugyanis éppen usy, mini 

tavaly, a hitfözség ken keresztül bo 

nyolitja le burgonya akcióját, ameny 

nyiben a kat. hitközségnek 1000, az 

•vang. hitközségnek 250 pengőt ad 

me;y összegből az egyes hitfelekeze 

tek azon híveiknek, akik az inség 

kataszterben szerepelnek és olyar 

mértékben, mint ahogyan azt az in 

A legendás cifraszür. 
MUZSIVOS7Ó, szép asszony, kártya... 

Ez vnlt egyidóben a halhatal'an MI 

á i ^ hy Meny'iert szenthiromsága. 

Sarkantyús csizmát, darutollas 

kalapot, salhngos, e/üsípitykés vesz 

prémi szült viselt és ha felemelte a 

fokosát, boijuszáju ingének lotogós 

ujja a főidet us?ta. 

Szálas, vállas, csup.aizo n ember 

volt. Szegszinü haja ugy omlott a 

homlokára, mint a harmadfű méncsikó 

sörénye. A nőket kilelte a forróhideg, 

ha beletévedtek a Menyhért ur ham-

vaskönyszinü szemébe. És ő rajongoM 

i nőkért és csak a nőkért rajongott... 

Fiatal volt, szép volt és háromezer 

holdon forgatták az ekét béresei és 

igy a nők is rajongtak érte. 

Dinomdános, szilái legény volt 

bizony a tekintetes ur. Nem hallgatott 

ő senkire, nem félt ő senkitől; féktelen 

vadságaira csak a Cseresnyés M i s k a 

hegedűje tudott szordinót tenni. Oly 

szomorúan, olyan bánatosan i n d u l t a k 

akkor a allgató nóták a hirts cigány-

primás hegedűjén . . . De sokszor, d e 

sok zimankós éjjelen lehetett hallani a 

C s ó k a v a s k o s írus ablakai alatt a m u 

latós gaval lér bar'tonján a Recsky 

ségakció vezetősége megállapította, 

burgonyát osztanak ki a tél folyamán. 

A város rendes költségvetésének 

keretén belül 33 871 pengővel járul 

az ínségesek téli nyomorának enyhi 

léséhez munkalkalmak nyújtásával. Az 

erdő maga több munkaalkalmat nyújt, 

mint a rendes inségnunka és a téli 

erdei munkálatok, fakitermelés, stb. 

során a város költségvetése szerint 

14 150 pengőt juttatnak szegény mun-

kásoknak. A város rendes költség-

vetésének keretén belül felvett összeg 

gel együtt a kiadások 55.141 pengőt 

tesznek ki. A szorosan vett inseg 

munkával a munkaképtelenek támo-

gatásával és a természetbeni segé 

lyekkel kapcsolatban 17.800 pengőre 

van szüksége az inségenyhitő moz-

galom vezetőségének. Ezen összeg a 

várható inségjárulékból (kb. 12.000 P) 

és a kormány által beígért és kilá-

tásba helyezett segélyből, 4000 P-ből 

fog fedezetet nyerni. 

Az ínségesek kataszterét a közel 

lövőben újból átrevideálják a város-

házán, mert lehetőleg csak munka 

ellenében adnak segélyt a tél folya-

mán az ínségeseknek, igy a munka 

képtelenek számát csökkenteni fogják 

hogy igy a kiadások is lecsökkentes 

stnek es igy hiány nélkül záródhassék 

HZ inségévad. 

A „ j a k f a i G ö m b ö s G y u l a " 
k ő s z e g i madárvárta m ű k ö d é s e . 

A Nemzeti Egység kőszegi szer 

vezete ez év tavaszán fordult a MOSz 

országos elnökségéhez, hogy tekin-

tettel Kősztí j város nagy ornithologiai 

múltjára, ahol chernelházi Cherne 

István élt és irta ornithologiai szak 

Ba id i nótáját, hogy: Recsky Bandi, 

ne kesere;;j babádon . . . 

Misán*»hy Menyhért ugyan nem 

szokott a b:ibáia miatt keseregni. Ha 

egyet megunt, tiz másikban válogat-

hatott. Mert bolondultak utána a nők ; 

ő azonban csak ideig-óráig volt hű 

egyhez, máshoz. Csereberélte a nőket: 

csak a sallangos szűréhez maradt hü 

séges. De sok kikapós menyecskét 

rakart is be ebbe a selymes, simulé-

kony veszprémi szűrbe és a menyecs-

kék csillogó szemmel dicsekedtek, ha 

i'kalomadián meghúzódhattak a le 

gendás cifraszürnek ölelő, mámoritó 

lomályában. 

Talán valami babonázó hatalma 

volt a Misánghy szűrének. Legalább 

u t hitték akkor az irigy férfiak és 

kincseket Ígértek a szűrért. De Mi-

sánghy nem adta. 

Nem lehet tudni, hogy hány évig 

babonázta a nőket a szűrrel; de egy-

szer aztan olyasvalami történt, amiből 

ura lehetett következtetni, hogy el-

vesztette varázsát. Az igaz, hogy 

kkor már lehullott egynéhány ezüst-

pityke .a szűrről és Menyhért ur üstö-

kében is kezdtek mutatkozni a her-

/adás őszirózsái, a fehér szálacskák. 

Ugyanekkor valami csodás véletlen 

munkáit, állítsanak fel madárvártát 

Az országos elnökség szivesen magá-

évá tette a kérdést és megbizta Breuer 

György fertői madárvárta vezetőt, hogy 

lépjen érintkezésbe a város polgár-

mesterével és legyen segítségére Kő-

szegnek a várta felállításában. Ugyan-

ekkor eljött Király István is a hansági 

várta vezetője és igen nagy segítségére 

volt a kőszegi vártának a kezdeti 

munkákban. 

Junius 17-én alakult Tieg a kő-

szegi madárvárta első gyűlésén, ame-

lyet dr. N igy Miklós polgármester 

elnöklete alatt tartott meg. megbíztak 

a madárvárta vezetésével dr. Dreiszker 

Ferenc igazgató főorvost, aki addig , 

amig elfoglaltsága engedi, szívesen 

vállalta a vezetői tisztséget. Azóta is 

a legnagyobb lelkesedessel és szak-

adással látja el tisztségét. Ugyanez a 

gyűlés elhatározta, hogy a madárvártát 

<iváló érdemeinek szerény eltsaieréséiil 

a m. kir miniszterelnökről „vitéz jákf ii 

Gömbös Gyula" madárvártának nevezi. 

A madárvárta programjába vette 

a madárvonulások megfigyelését és 

az ezzel kapcsolatos mad árjelölést 

Megfigyeli a madarak életmódját, sze-

repüket a gazdasági életben és főleg 

madárvédelemmel foglalkozik. E cél-

j ó l különböző helyeken madáródukat 

állit fel kertek, parkokban és szőlők-

ben. Az egyes iskolák kertjében madár-

védelmi berendezéseket állit fel. Intéz-

kedett a madárvárta, hogy a termé-

szetes fészkelőhelyek ne semmisülje-

nek meg és megmenti az odvas fákat 

és gondoskodik, hogy a bokor i i kó 

nadarak is találjanak természetes 

fészkelőhelyeket. Gondoskodik a tél 

beállta előtt, hogy a gyümölcsösökben 

a madarak etetőt és itatót találjanak. 

Foglalkozott a veréb és macskakér-

folytán a háromezer holdacska is 

leapadt ötvenre. 

Ekkor ismerkedett meg Misánghy 

i szőke szépséggel, a picilábu Papfáy 

Benignával. 

Mikor a teátristák elfoglalták az 
ákácos ligetben az arénát, egyszeribe 

tele lett a városka D j n Cézár de Ba-

zánokkal formentérai remetékkel, Ri-

naldo Rinaldinikkel, Othellókkal, Lig-

norelles Lujzákkal. Griseldisekkel és 

nás koronás fSkkel meg selyeraci-

pellős dámákkal. 

Ezzel a zenebonás karavánnaü 

érkezett a városkába az isteni diva, a 

ehérkepü Papfáy Benigna is Hajlé-

kony testű, kócos és nevetős n ő ; 

vagy talán nem is nő, hanem inkább 

pillangó volt ez a Papfáy Benigna. 

Benigna nem járt ki a Tapolca 

cédrusos partjára rollékat tanulni, ö 

nem kacérkodott sem a juristákkal, 

sem a pénzes öregurakkal, ö otthon 

tanulta a szerepeket a Szél-utcában, 

egy ósdi emeletes házb in , a-nelyikrál 

a krónika azt tartja, hogy ez lett volna 

Corvinus Mátyás vadászháza. 

Ez előtt az ósdi ház előtt szinte 

búcsújárás volt a déli órákban. A z 
Öreg tekintetes urak itt botorkáltak és 

Köhécseltek déli harangszókor. Vastag 

Egyes szám a r a 16 fillér. 
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déssel I*. Eladásokat fog tartani, 
hogy a m?dárvédtkmnek minél töbt 
rajongót szerezzen és segítségére le 
gyen a központnak faunisztikal ?dntok 
beküldésével, ho^y az otszág faunisz 
tikáját pontosan feldolgozbassa. 

Egy népszerű 

folyóirat jubileuma. 

Tizeves a „Tündérujjak". 
Pár soros kommüniké, targyiia 

gosan szűkszavú, tudatta velünk, hogy 
a magyar közönség népszerű folyó 
irata, a Tűndérujjhk, most tölti bt 
életének tizedik evet. Kiadói és szei 
kesztísége ugy véli, hogy a mostan 
nehéz időkben nem helyénvaló a 
göiögtüzes ünneplés, melynek külsó 
csillogása helyett okosabb dolog ér 
tékes belső tartalmat adni minder. 
cselekedetnek A Türderujjak volt 
talán az első folyóirat hazánkban, 
amely a praktikus, szép ajándékok 
lendszerével egy egészen uj rendszert 
horositott meg a folyóiratok és ol 
vasóközönségük viszonyában. 

„Családdá kt l l foirasztani aztlő 
fizetők láborát", — körülbelül ez volt 
a folyóirat lizéves életelve. A lap 
még ma is átérzi, hogy minden elő 
fizetője meghitt, őszinte testvéries 
•iszonyban áll s hogy minden olva 
sóját nemcsak tanítani, szórakoztatni 
kell a kézimunka, az otthon és t 
haziasság világában, de idöröl-idört 
kedves figyelmességekben is kell ré 
szesiteni őket. 

Abban az időben, mikor a folyó-
irat az ugyntvezett .gyermekcipőkben" 
eietutjara elindult, meg tobzódtak 
nálunk az inflációs ízléstelenségek. A 
hamis jólét elfeledtette az emberekkel 
hogy a szerény és otthonos lakás 
több meleget ad a családi életnek, 
mint az erőltetett vigalmak. 

Végre egy folyóirat, amelyik, mint 
taiaha a nők alrr.anachjai, rámutatott 
azokra a lakalyos, szép szobakra, 
• elyekböl színek, örömek és meg-
elégtdes áradnak a leiekbe. Kepek 
kel, mintákkal, okos cikkek tömege 
vei tanította tiz éven át a közönségét, 
hogyan lehet olcsó pénzzel, de serény 
kézimunkazással megtölteni a kelen-
gyés- szekrényt, széppé varázsolni a 
takás falait, az asztalt, az ablakokat 
és hogyan kt l l hangulatot teremteni a 
kandatiO kőiül, a gyermekszobában 
es a verandán. 

lengerinádból készült botjaikkal izga-
tottan kopogtattak a kövezetet, miköz-
ben epedő pillantásokkal ostromolták 
uz isteni Btnigna ablakát. A juristak 
is ez előtt a haz előtt szívták el az 
c téd előtti pipát. Hanem Benigna 
Ntm indult mtg a sóhajok hallatara : 
csak vonintott egyet-egyet a vallan, 
mikor néha kitekintett a csipkefüggó 
nyös ablakon. Sőt meg a Misanghy 
kgendas szűrének láttára sem puhult 
mtg ez a márványszivü nő. 

A szüiös Misanghyt nem szomo-
rította tövig a visszautasitas. Küldöz 
geite továbbra is a virágokat es min-
d tn éjjel ott nyomkodta Cseresnyés 
Miska bandája a csipkefüggönyös 
ablak alatt a Recsky Bandi nótajai. 

—- Nékem nem keiknek a férfiak. 
Nekem nem keil n szerelem. Én nem 
vagyok könnyelmű nő, én nem vagyok 
ro^sz asszony — mondotta bizonyos 
ir.nm vacsora alkalmával a Cifrakert 
ben Benigna a szerelmes Menyhert 
árnak. 

— H m . . . Hát i z é . . . Nem rossz 
nő... — dadogta szürenek sallangjait 
morzsolva Misánghy. 

— £n jó nö vagyok. 
— Hm... Jó nő. 
— jó nö 

És még valamit. 
Arra Is megtanította a válságoké 

sodort magyar középosztályt, hogy a 
házi szorgalommal pénzt lehet mtg 
takarítani és konyhapénzt lehet te 
rémleni, ha a szükség ezt kívánja. • 

Aj~nd6kakci<sk. Minden karácsony 
kor uj meglepetés. Valóságos izgalmi 
hullámok: hol egy gobelinkép, hol 
himzett párnák, hol uzsonnaabrosz, 
szép szervizzel. Sort álltak a nők az 
ajándékokért és nehéz teherautók 
száguldottak a város szivéből a kör-
nyékre. 

Most itt a jubileum. Tul keli tenni 
minden eddigi akcióan, ünneppé kell 
varazsolni a születésnapot, hogy a 
Tünderujjak nagy családjának vala 
mennyi tagja hangos szivvel osztoz 
zon a i ünntpsegben. 

Így született meg s indult útjára 
az uj ajándék: a függöny. 

Megmutatták nekünk s olyan fi-
nom, uri, elegáns gusztust ismertünk 
f t l btnne, mtlyet nem győztünk cso-
dálni. A csontszinü tüll, a széles ab-
lakon, a gyönyörű himzésminták, a 
síinek pompás akkordja alkalmas 
lesz arra, hogy minden előfizetőnek 
halk pompát varázsoljon Siobajaba 

bz a függöny az első felvonás' 
a lúrdeiu j jak tlső evtizedének mun 
kasságaban zárja le. Minden jóizlésű 
lakasban ott lesz és mindenütt tapsta 
to^ja kesztetni a tenyereket. 

HÍREK 
Áthelyezés. Heknyi (Hautzinger) 

Mihály m. Kir. államrendOtsegi delek 
tivet htsztgról áthelyeztek Oioszvárra. 
Bucsuesijet szerdán este tartotta t 
Suucc szabóban. Heiyebe Dolios Ernő 
detektívet helyeztek Kósztgre Hegyes 
halomról. 

Névvál toztatás. Glótics Mihály 
kveniokiató nevet „Gádoros* ra, 
Krivanek József vasutasarvahazi gepesz 
BKóhegyesre*-re változtatta belügy 
miniszteri engedellyeí. 

Névvál toztatás. A belügyminisz-
ter engedelyevtl Kubicza Ignác gim 
náziumi tanuló Gyöngyösi-re, Stránczli 
Anial gimnáziumi tanuló Soiti-ra val 
toztattak nevüket. 

Uj lakót kapot t városunk Kő-
szegi Árpad ny. aliamva^un felügyelő 
szetneiy eüen, aki fia a boldogult híres 
opeiabasszisianak, Kőszegi Karoiynak, 
aki Kőszegen született. Rokona a Purt, 
Saxlehrer es Michaeiis csaiadnak. 

— Teremtene, ptdig a férfiak 
szempontjából a nők csau akkor jók, 
ha tosszak. A jó ne in uilima anaiysi 
IOSSZ nő. — sóhajtotta Misai.gny. 

— Lássa edtsem, az en apam 
eidelyi nemts ur. A fetjem eiüclyi 
magr.as es en otthagytam a férjemet, 
tio^y szatnyaszabadjan repüljek, mini 
maúar a délibábos pusztákon. Én 
csak a káliumnak elek. Nékem nem 
kell a férfi — mondta benigna es 
kifordított tenyérrel csipőjere rakta a 
kezet. 

— Nem kell a féifi? 
— Ntm. Mert a ferli olyan, mini 

a nyomon futó macska. Alattomban 
egeiesz. És minden városnak, minden 
falunak mepvan a ma^a alattomos 
macskaja. Ennek a varosnak ön u 
macskaja, aki ej j t l szokott egerészni. 
Hát tn nem teszek az Önkegyed 
cincogó egerkeje, óh edes Misanghy, 
— csicseregte az isteni Benigna es 
siöszke fejét ráhajtotta a Misanghy 
szürere. 

Ekkor e, más alkalommal-e ? Nem 
tudni, hogy mikor, annyi azonban 
bizonyos, hogy egy szőke női hajsza! 
felejtődött a Misánghy szüren. A feher 
szűr pedig ezután allandoan a Csóka-
vendegfogadóban csüngött a fogason. 

Mély gyásza van Arató István 
tv. leányliceumi igazgatónak. Édes 
anyja Arató Frigyesné sz. Radivojevich 
Amália bárónő életének b8. éveben 
elhunyt. Temetése pénteken délutár 
voa a farkasréti temetőben Buda 
pesten. A magas kort ekrt elokeiő 
matróna halálhíre nagy részvétét vái 
tott ki a városban. 

Az ev. templomban ma vasát 
nap este 6 órakor a soproni ev. theo 
logia akadémia hallgatóinak rendeze 
seben tartandó vallasos est sorendje 
a követktzö: 1. Közenek, 2. Irásma 
gyarazatot tart Kühn Erné IV. évf 
iheologiai hallgató, 3 Közének, 4 
Szaval Benczúr László II. evf. hallgató 
5. Karenek, enekli a theológiai ének-
kar, 6. Nén emyelvü előadást tar? 
Baró Podmaniczky Pál dr. egyetemi 
tanár, 7. Karének, 8 Szaval Kovács 
István IV. evf. hallgató, 9. Karenek 
10. Imádkozik Wtisz Vilmos lelkész 
11. Közenek. 

Az országos cél lövő bajnokság 
cellövó pisztoly versenyén Btch'old 
Jakab alezredes 502 egységgel ma 
sodik lett. 

Névnapmegvál tás címén Németh 
Imre papai kamarás, igazgató 20 P-t 
juttatott a Szent Csalad-otthon lenn 
tartasanak céljaira. 

A helybel i Stefánia Szövetség 
gyűjtést rendezett Mindenszentek nap 
jan a TEVVt javára. Az esős idő 
miatt mindössze csak 46 P 16 f i lk i 
gyűlt egybe. Tavaly 132 pengő volta 
gyujiés eredmenye. 

A szüit pedig ettek a molyok. 
Egyik pityke a másik utan pattogott 
le róla. A sallangokat is megették a 
moiyok. Csak a szőke női hajszálat 
kimelte az idő vasfoga Ptdig Benigna 
mai regen elköltözött a városkából. A 
Szel-utcában uj hazakat építettek: az 
öreg urak fejfaitól lemosta a vihai 
az olajfestekes fekete betűket; az 
egykor junsiákból törvényszéki elnö 
kok lettek, csak a Misanghy ereklyéje 
nem változott. 

Hogy ei ne felejtsem: a gavalléi 
is eltávozott. Megőszült, a sz«me 
könnyezett es ugy meghízott, hogy 
csak Hustoronynak csúfolták a fiata-
lok. A szűr is megbarnult, sőt lyukakai 
is kheiett rajta látni. 

Némely öreg asszonyságok azt a 
hírt terjesztetlek Misánghy bácsiról, 
hogy sohasem fog meg halni. 

De Papfáy Benigaa most már 
nem kacsintgat fodros fókötöjeben a 
fuhang nyilasán a szűrös lovagra. 
Oh Benigna, Benigna.. . 

Ezen a nyáron megint színeszek 
jöttek a városkaba. Most azonban nen. 
volt müsoion a Don Cezar. Hanem 
csudák-csudaja: a szőke Papfáy mint 
primadonna mégis megjelent a világot 
jelentő deszkákon. 

Meghalt Bobuss Kata l in okt. 
80 an este, 72 eves korában, hosszas 
szenvedés utan. Mindenki jól ismerte, 
nert állandóan jótékonyságokat gya-
korolt, nagyon buzgó választmanyi 
ingja volt a helybeli kath. Nőegylet-
n.k, ahoi azonban az utóbbi időben 
nem tudta azt a tőle megszokott jó-
tékonyságot gyakorolni, mint azeiött. 
Fi-.tal koiában ő volt a társadalom 
Lgszebb kedvence es mindenütt részt 
vett a Nőegylet tevékenységében. 
Portos es szorgalmas tagja volt a 
kath. egyházi énekkarnak, kitűnt 
hangja, úgyszólván gyöngye volt a 
.•\Otusnak. Harminc éven keresztül 
buzgón dolgozott a nőegylet kebelé-
ben. Szüleinek elhalalozasa után egy 
purilán magánéletet folytatott. Teme-
lese mindenszentek napjan délután 4 
orakor volt, melyen az óriási rtsz-
véten kivül az egyházi énnekar is bú-
csúztatta regi, szeretett tagját. 

Mindenszentek előtt egy szép 
őszi napon serényen folyt a munka a 
temetőben, mindenki igyekezett kegye-
led kötelessegenek eleget tenni. 
Rendbe hozták a sírokat, viragokkal 
feldíszítettek, de masnap a zord idő-
járás, amire senki sem szániitoit, min-
dent elrontott. Zuhogó eső és szél 
jkadályozta meg, hogy s sirdombok 
gyertyái világiisaaak. Masnap penteken 
ismét szcp ts derült őszi nap volt. 

Róth Jenő kö lcsőnkönyvtárának 
ú jdonsága i : Anderson: A nagy ember, 
Pmgri i l i : Csak szerelem? Hetenkent 
u|donsagok. Havi elóíizetes 1 20 P. 

— Benigna! ó h Benigna! — 
hördült fei a szegény Muáaghy bácsi, 
mikor a karzatról megpillantotta a 
szőke primadonnát. 

— Én nem vagyok Benigna, az 
én nevem Kovási Nusi, — mondia 
neki előadás után a primadonna. 

— M i t ? . . . ö n . . . önkegyed 
nem a Benigna ? — hüledezett az öreg 
Misánghy. 

— Az öreganyámat hívták Benig-
nának. Ha nem csalódom, éppen 
Papfáy Benignának hívták az Öreg-
anyámat, - • Felelte Kovási Nusi es 
egy ezerkoronast dugott az öieg férfi 
szűre alá. 

Misánghy azon törte a fejét, hogy 
hány litert ad majd a pénzért a Csóka. 
De nem borba ölte a pénzt, hanem 
revolvert vett az ezer koronán. 

— Ebadta, ha ez a nő valóban 
a Benigna unokája, akkor már én 
megvénültem. Pedig mind e pillanatig 
azt hivém, hogy fiatal, erős és szép 
vagyok — motyogta es a hajszálat ki-
szórta a szelekre, aztán szivere illesz-
tette a revolver csövét. 

És a legendás szűr? Kidobták a 
szemétre, megtalálta a csősz és ki-
függesztette a garádra verébijesztőnek. 
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Reformáció i ünnepély volt a 
Gyurátz Ferenc leányliceumban f. évi 
uktóber 31-én. A gyönyörűen díszített 
nagytermet előkelő közönség töltötte 
meg. A műsoron szereplő vidéki ta 
nulók szülői is eljöttek és megjel«né 
síikkel hozzájárultak az ünnepéiy fé 
ryenek emeléséhez. Bevezető zongo 
raszám és karének ulán Kiss István 
vallastanár magasan szarnyaló előadás 
ban méltatta a nap jelentőségét. Mes 
lernázy Eszti VII. o. t. Luther családi 
életéből olvasott fel mozaikszemeket 
Több szavalat, karének és zongora-
szám egészítette ki a kereteiben és 
tartalmilag és impozáns ünnepélyt — 
Csütörtökön este az tv. leányegyesület 
hazi ünnepély keretében emlekezett 
meg a reformáció születésnapjáról. 
Ezen Schntller lius leányegyleti elnök 
nő tartott gyönyörű felolvasást, Po 
mogyi Erzsebet, Wölfel Vilma és 
Mayer Teréz szepen szavaltak, Szey 
bold Ilus pedig imádkozott. 

Ünnepély a polg. f iú iskolában. 
Mult vasárnap d. u. a órakor adta át 
ünnepélyes keretek között a Kormányió 
Ur Őfőméltósága kitüntető bronzérmét 
vitéz dr. Nagy Miklós h. polgármester 
a kis diákéletmentőnek, Szegedi Ká-
rolynak. A h. polgármester szép buz-
dító beszedet intézett az ünnepelthez 
amit az valaszaban megköszönt. Ezu-
tán megható jelenet következett, 
Schreiner Lujzika, akinek életét men-
tette meg a kis diák, lépett elő egy 
virágcsokorral a kezében és kedves, 
meleg szavakkal köszönte meg Szeged 
Károlyrak, hogy megmentette életét 
Az ünnepély keretén belül más mű 
sorszámok is voltak, karének, szava 
latok és a Molnárné Deák Annna ve 
zttésével előadott irredenta jelenet. 
Ugy a karének Freiszmuth Sándor ve-
zetése alatt, mint a többi szereplők 
mind nagyszerűen megállották helyüket. 
Az ünnepély Marasztó Ferenc polg. 
isk. igazgaió zárószavaival es b 
Himnusszal ért veget. Az iskola disz 
termét teljesen megtöltötte az ünnepli 
közönség, élén az intézetek és társa 
dalmi egyesületek képviselőivel. Meg 
kell tmlekeznünk Pavetits Ede tanárról 
is, mint a polgári iskolai cserkesz 
csapat parancsnokáról Ami a kitün 
teteti fiu nemes cselekedetében meg-
nyilvánult, az az ő éideme is. Az 6 
cserkészneveléstnek eredménye, hogy 
csapatának ez a tagja ilyen bátran é* 
elszántan viselkedett és a helyzet gyon 
feiismetesével sietett emberelet meg 
mentésére. 

Szülői ér tekezlet volt pénteken 
6 órakor az ev. elemi iskolában. Ezen 
Weisz Vilmos lelkész tartott előadást 
a tanítói munka megbecsüléséről 
Utana Kertai János igazgató ismertette 
azokat a gátló körülményeket, ame 
lyek az iskola nevelői munkáját meg 
nehezítik. Ugyancsak az ö kezdemé 
nyezesere dr. Beyer János felügyelt 
es több szülő hozzászólására ideig 
lenes megállapodás történt a tanítási 
időnek 8 óráról 7,9-re való eltolására, 
azzal az indokolással, hogy a fejlő 
desbtn levő gyermekeknek nagy szűk 
ségük van az éjszakai pihenésre meg 
a kora reggeli órákban is. Ily módon 
hétfőtől kezdve az ev. elemiben p 
tanitas fél 9—fél 12 óráig fog tartani 
Az értekezleten résztvevő szülők ré-
széről Koppányi Ernő mondott kö-
szönetet az előadóknak, kérve at 
iskola további támogatását. 

Boro tvá já t , o l ló já t és egyeb 
köszörülni vaió szerszámát vigye Acs 
Béla Várkör 35. sz. alatti müköszö 
tűkhöz, hol gyorsan és olcsón kiszol-
gálják. 

A gőzkazánfütök és gőzgép 
kezelök legközelebbi képesitő vizsgái 
f. évi november hó 7 én fognak meg 
taitatni. A kellően felszerelt kérvények 
* soproni kir. ker. Iparfelüpyelőséghez 
cimzendők. (Ujteleki u. 43. sz.) 

Nagy tüzo l tógyakor la t volt 
mult vasárnap Szomoathflyen, melyen 
a kőszegi tűzoltóság is képviselve 
volt. Utanna kedelyes társas vacsora 
mellett nagyon jól érezték magukat Í 
vendégek. 

A városi zenekar hangversenye. 
A városi fúvós zenekar e hó lU-én, 
szombaton este 8 órai kezdettel tartja 
őszi hangversenyei. A teljesen uj 
műsor két részhői áll. Első része a 
nehéz, klasszikus darabokat foglalja 
magaban, mig a második részben s> 
kellemes, fülbemászó gyönyöiü me 
lódiákkal biró zeneszámokat fogja 
intoná'ni a zenekar. A mesteri n ü 
vészettel összeállított műsor tehát a 
zenekedvelőket minden tekintetben 
ki fogja elégíteni. A mai gondteihes 
életben az ember szinte kívánja a 
kellemes zeneszámokat, mert a zent 
felfrissíti, nemesi'i a lelket. Derék, 
fiatal zenészeink nagy szorgalommal, 
fáradtságot nem ismerve, már iger> 
ügyeskednek fúvós hangszereiken, 
sajnos azonban a hangszerek java 
része már inkább az ócskavas közé 
való, alig lehet már egyes hangszere-
ket használni. A Zenepártoló Egye 
sülét kéri a n. é. közönséget, hogy 
ezen sokat igérő hangversenyen részt-
venni szíveskedjen, mert derék ifjaink 
és önzetlen odaadással működő kar 
mesterünk igazán megérdemlik, hogy 
egyszer az évben, nem csak filléreink 
kel, de személyes megjelenésünkkel is 
megtiszteljük és honoráljuk. A zene 
kar egész nyáron szórakoztatja az 
egész város közönségét, a sok-sok 
nyaralót, és számos idegen zeneszak-
eriő a legnagyobb elismeréssel nyi-
latkozott zenekarunk ttljesitmenyéról 
A hangverseny tiszta jövedelme ki 
zárólag hangszer- és egyéb alapra 
lesz fordítva, ezért szeretettel és ha-
zafias tisztelettel kérjük a n. é. kö 
zörség szives támogatását. A belépő 
dijak a következők : Paholyülés 1 20 
P, I. hely 80 f., 11. hely 50 f , III. hely 
20 f. Jegyek előre válthatók az Eme 
rikánumban és Róth Jenő könyvke 
reskedesében, valamint a műsor kéz 
besitőknél. A hangverseny pontosan 
8 órakor kezdődik, miért is a rende 
zőség keri a pontos megjelenést, meri 
a hangverseny alatt a teremajtók 
zárva lesznek. — A hangverseny n ü 
sora egyébként a következő : 1. Kováts 
L. E. : .Király induló". 2. Csaikovsz 
k i j : „Fcodora nyitány". 3. Révfy— 
Molnár— Kárpáti— Demény : „Irredenta 
és magyar dalok". 4. Wagner: „Nasz-
kar" a Lohengrin c. operából — 10 
perc szünet. — 6. Maurer: .A sziv 
hangjai' keringő. 6. Strauss : .Kivol t 
tanunk?" dal. 7. Kiiment: .Mik i eget 
álma" jellenidarab. 8. Kiiment: .Ko 
molyan és vigan" egyveleg. 9. Dillman: 
.Szombathelyi frontharcosok indulója". 
A hangversenyt vezényli Kováts Ferenc 
városi karnagy. 

Az á l lami tanítóképző i n té ie t 
i f j úsága halottak nspjan Zoltán Oete 
igazgató és a tanári testület vezetésevei 
kegyeletes ünntpséj; keretében emlé 
kezett meg az intézet kedves halottairól 
A temető egyik tisztásán először az 
énekkar szerepelt, majd Hárs Lajos 
V. é. növ. mondott beszédet. Az ün-
nepség után az ifjúság gyertyát gyuj 
tott és koszorút helyezett el Pethe? 
János tanitókepző-intézeti igazgató, 
Schultz Imre és Eitner Jáaos tanitó 
kepző-intézeti tanarok sírján. 

A gyümölcsfáknak feltűnően 
sok rovar és élősködő gomba ellen-
sége van. Így például Noéi francia 
kutató hosszú megfigyelés alapján ki 
mutatja, hogy Franciaországban tizen-
hat-féle gyümölcsnemen 1674 féle 
rovar garázdálkodik. Ehhez járul mé^ 
a különböző gombabetegség. Ezek 
szerint bizony igen fontos a fák gon-
dos ápolása, tisztogatása és perme-
tezése. 

Tízéves a Tündérül jak 
és ünnepi ajándékul ad 

mindenKineK egy függönyt, 
aki P14'40-n^l egész évre e l ő f i z e t 
a népszerű magyar kézimunkaujságra. 
fl féligkész függöny 150x260 cm mé-
retű és hozzájár a kihimzéshez szük-
séges selyemfényű HEZ gyöngyfonal. 

I f í S ^ S S S P ^ Budapest, IV, SzerYita-tér 3, 
Befejeződtek a tenyészapa 

ál latvizsgálatok a kiszegi szolgabírói 
kirendeltség területén. A vizsgálatokai 
október 2 4 - 2 6 - 2 9 és 30 án tartót 
ták. Az elővezetett tenyészapaállatok 
közül alkalmasnak találtak Nemes 
csóban egy btkát, Pusztacsóban egy 
bikát és egy kant, Kőszegpatyon két 
bikát, egy kant, Tömördön egy bikát, 
Gyöngyösfalun három bikát és egy 
kant, Pösén egy bikát egy kani, 
Nagycsömötén egy bikát két kant' 
Kiscsömötén egy'bikát egy kant, Lu 
kácsházán egy kant. Gyöngyösapati 
ban egy bikát egy kant, Perenyén kél 
bikát két kant, Nagygencsen három 
bikát négy kant, Kőszegdoroszlón két 
bikát két kant, Kőszegszerdahelyen 
egy bikát, (egy magánbikát) Vtlemben 
ntm találtak, Bozsokon négy biká 
egy kant fegy magánbikát) és Cákon 
ket bikát. 

Nem lehet már gyümölceö 
kapni Kőszegen. Az ideH hatalmas 
mennyiséfü és kitűnő minőségű gyü 
mölcs termett városunkban A mult 
hónap elején tartott sikeres gyümölcs 
bemutató propagandájanak ertdmé 
nyeként, sok fővárosi és vidéki gyü 
mölcskereskedő utazott le Kőszegre 
es egy kettőre összevásárolták a gyü 
mölcsöt, amely minden tekintetben 
megfelel a piac kívánalmainak. Ma 
már alig lehet gyümölcsöt k*pni va 
rosunkban. Az elért eredmények ujabb 
célok elérésére serkentik a város ve-
zetősegét és a gyümölcstermelőket. A 
város tervbevette, hogy 50 kat. holdnyi 
területen törzsgyümölcsöst létesít. A 
gyümölcstermelők is a GYOE kőszegi 
fiókjának irányítása mellett, nagyobb 
munkába kezdenek. A ré£i szaksze 
rüen kezelt gyümölcsösök sikere is 
biztat, Igy: a bencéskert, a Schön-
bauer féle gyümölcsös, amelyet Jagita 
József oki. kertgazda kezel már évek 
óta és ér el kitűnő eredményeket, a 
Müller fele, Róth Jenő, Unger Elei", 
Schelwer báró, Wurst Kamill, Schnellet 
«s meg néhány isméit gyümölcstermelő 
gyümölcsöse. 

Karzatot épitenek a Bálház 
teremben A kőszegi Szinpánoló 
Egyesület legutóbbi ülésén elhatározta, 
hogy a terem nagyobb befogadásának 
emelése céljából, „U* alakú karzatot 
épit. A költségek fedezesere kölcsönt 
kért az Országos Szineszszövetségtől. 
A Szövetség értesítette a kőszegi 
Szinpártoló Egyesület vezetőséget, 
hogy hajlandó a karzat építésére 3<>Ou 
pengő kölcsönt folyósitani. A kőszegi 
Szinpártoló egyesület vezetősége a 
eltételeket elfogadta és az építési 

munkálatokkal Müller Ferenc építési 
vállalkozót bízta meg. 

„BATA" G ö z m o t ó -
gyár gallért isztitás 1899 óta 
fogalom. Képviseli Szupperné kalap 
szalonja. (Hősi kapu mellett). 

Géplráü Juthnyosan 
v h l l A l o k Cim a k iadóban. 

Gyorsíró tan fo lyam lesz váro-
sunkban, amelyhez már számosan je-
lentkeztek. Egy szombathelyi kepesitett 
tanár egy szívességből átengedett 
polgáriiskolai teremben hat hónapon 
rit minden hétfőn és csütörtökön dél-
után 4 — 6 ig tartja az oktatást, havi 
8 pengőért. A tanfolyam btfejezésével 
megtartandó nyilvános vizsga minisz-
teri biztos jelenlétében lesz és erről 
a sikeres résztvevők oklevelet kapnak. 
Jelentkezni lehet még szerdáig Róth 
Jenő könyvkereskedésében, vagy a 
tanfolyam rendezőjénél Kőszegi József 
nyug. rendőrkapitánynál. Az eddig 
jelentkezettek sorában urak és höl-
gyek vannak, főleg tisztviselők, alkal-
mazottak és érettségit tett mindkét 
nembeli ifjúság. Euy régi óhaj teljesül 
ezen tanfolyam rendezésével. A gyors-
iiás tudása mindenki számára hasz-
nos és sokkal hamarabb vezet vala-
mely kereseti pályához. Ezt a tan-
folyamot majd követi a gépírás 
szakiskolája is, mtrt a gyors- és 
gépírás együttes tudása még nagyobb 
biztositéka az elhelyezkedésnek. 

Tolda lék építkezések folynak 
a városházán. Egy folyosót építettek 
a szük köz fölött és ezzel összekap-
csolták a városháza mellett lévő úgy-
nevezett .Generál-házat", ahol a többi 
hivatalok vannak már régebben elhe-
lyezve. 

A Mansz vezetősége a mai gyűj-
tés alkalmával tisztelettel kéri a 
város jólelkű közönségét, hogy nél-
külözhető holmiját oly szeretettel bo-
csássa a gyűjtők rendelkezésére, ami-
lyen szeretettel ők a gyűjtésre vállal-
koztak. Foltok, ruhák, cipők, rossz 
takarók, rossz szőnyegek ágy- asztal-
nemük, sálak, s?pkák, kalapok, ház-
tartási cikkek, bútorok, élelmiszer, 
rossz harisnyák mind a gyűjtés anya-
gául szolgálhatnak. Adakozzunk jó-
szivvel, hogy sok nélkülöző és szen-
vedő embertársunk sorsán enyhíthes-
sünk. A gyűjtés az egész város terü-
etén d u. 2 órakor kezdődik 

E l fogyot t a név jegye? Akkor 
siessen es rendelje meg a Rónay-
nyomdában, ahol modern izleses ki-
vitelben és olcsón 1 órán belül el-
készítik. 

í 
Gyümölcsfái 

téli permetezéséhez 
csak olcsó 

K a r t e l l e n K í v ü l i 
NOVOBOLINT, BÓLINT 

és KÉNBflRIUHOT 
használjon. 

HernyOenyv, hernyóenyvpapir, 
vértetükátrány, stb. szerek. 

Kaphatók : 

Unger Károly cégnél 
Kőszegen. 



4. Kőszeg es Videke 1934. november 4 

Moz ih i r ek . Ma vasárnap Sudír 
mann hires regenyének íilm változatát 
mutatja be a mozi A dar<ib cime 
„Énekek eneke*. N ím maradt ki 
legkisebb alkalom, amely Marlene 
Dietrich asszonyi varázsát és színésznő 
kép sséfjeit megcsillogtathatta. A fil-r 
hősnőjének nagy szerelme csúfos hűt-
lenségbe fordul és az a hazasság 
amelybe emiatt boszuból menekül 
Talán a regény fejezeteinél is markán 
sabb rajzot < dtak e film jelenete 
Merzbach báró házáról, e^yéniségerő 
és házaságáról. Lionel A wil l bárója 
egyenesen a regényből lépett a filmre 
Rouben Mamolian ki 'ünő rendező. A 
film az amerikai nagy filmvál'alat, 
Paranount müiermeben készü t. — 
Csütörtökön B >iváry legujabt 
nagysikerű filmje .Egyd i l . . . £IÍV csók 
Ecy leány.." Zenéjét sztrezt* Róbert 
Stolz. Kedves a darab te naja, két 
gramafongyár vetelkedése, am ly azu 
tán a legnagyobb sztárok srereplese 
utan akarja magá» nai;uyá es hiresse 
tenni A főszerepben E^gerth Mlr ta 
Gretl Theimer, Halmay Tibor, Gusztáv 
Frőh'.ich stb 

Ha nincs rád ió ja , fizessen elő 
e^y budapesti napilapra Rónay ujsá^ 
üzletében, ahonnan megérkezése után 
azonnal házhoz szállítják az újságot a 
legújabb hírekkel 

Anyakönyv i h i rek . Születések: 
Bodovicb htván —Buús A n n i : Rozália 
r .k , Kiss Pál—Császár Erzsébet: 
Mikiós r.k., Anciits Márton—Milos 
Róza: Mária r.k., Kálmán István — 
Márkus Mária: I nre r.k. Halálozás: 
Bobuss Katalin 72 éves cukorbaj, 
Prenner Gyula 74 éves tüdőgyulladás 
Kappel K^rolin 40 eves szívszélhűdés 

Iskolaruhák Lóden-
b ó l Ö pengőtől, férfi öltönyök 20 
pengőtől najjy választékban kaphatók 
Z e r t h o f e r R e z s ő ruhaáruházá 
ban. Hosszú es rövid télikabátok, 
hubertus, bőr és boy kabátok nagy 
raktára Olcsó árak Ga l lé r t iszt í tás, 
kelmefestés, vegyt isz t í tás . 

U j i tás a v i lág í tás terén. Az 
idősebb generáció még emlékszik a 
régi, sárgásán világító, huzottfonalu 
légüres égőkre. Időközben azonban 
már mind nki áttért a tekercselt fonalú 
izzólámpákra, mert ezek 20-50 J /« 
árammegtakaritás mellett sokkal szebb, 
szemet nem rontó fehér fénnyel vilá 
gitottak. A vezető izzólámpagyárak 
most kétszertekercselt fonalú, gáztól 
tésü izzóiampákat késziienek olymó 
don, hogy a tekercselt fonalat újból 
tekercselik Az igy kétszer tekercseit 
fonal gyönyörű fehér fényt áraszt és 
tekintélyes árammegtaicaritást tesz 1c 
hetővé, mely fontos típusoknál egészen 
20'/e-ig terjed. 

Kevés a cukor répa . Az ider 
300.000 métermazsával kevesebb cu 
korrépa termett, mint tavaly. Ezenkí-
vül a répa cukortartalma is kisebb a 
normálisnál. A cukorgyárak, ilyenfor 
mán, kevesebb répához jutnak feldol-
gozás végett, mint amennyit vártak. 
A kitermelhető cukor mennyisége alig 
haladja meg az egy millió mázsát, 
ugy, hogy a fölösleg, amit exportálni 
kell, kisebb lesz a tavalyinál. 

8 P O B T 
KSE—Vasutas II. 4 : 1. Nem té-

vedtünk múltkori azon megállapitá 
sunkkal, hogy a Vasutas elleni baj-
noki mérkőzés teljesen nyilt lesi. és 
erős küzdelem a bajnoki pontokért. 
A játék igazolta ezt, mely vehemens 
Vasutas támadásokkal indult. Fojtott 
izgalom közepette egyre veszélyeseb-
ben támadott a szombathelyi csapat 
és hogy gólt nem tudott elérni azért 
dicséret illeti a KSE lelkes védeke-
zését, mely hamarosan megváltoztatta 
a játékot. A KSE támad most jóval 
többet és siketül a vezetést elérnie 

Schmal bombalövésével. A második 
felidőben a KSE hihetetlen lelkese 
déssel játszva szinte oda s:egezte 
ellenfelét kapujához. A Vasutas ke 
•nenyen védekezik, de nem tudja 
negakadalyozni, hogy a KSE további 
gólokat ne erj-n el, melyekre a Vn 
suias csak egyet tudj t t elérni. Ezt a 
játékot ke'lett volna mutatni az előbbi 
neccsek során, de mit keseregjünk 
« megtörtenteken, melyeken változ 
tatni úgysem lehet, hanem azt mos' 
már joggal elvárjuk a KSE tői, hogy 
i mult vasárnap oly kitűnően bevált 
összeállításban es további nagy lel 
Kesedéssel játsszon, akkor a szép 
-r. dmények sem fognak elmaradni 
Góllövők voltak: Schmal, Jambrits 2 
K ppel, illetve Handler Fúlepp jól 
ezette le a mérkőzést. 

Uto lsó ba jnok i mérkőzésére 
utazik L* ma a KSE Szombathelyre 
nelyet az oltani SzFC ellen kell le 
jatszania Id .gen körny zet ismét, ami 
rtem a KSE esate. D i most az egy 
szer — remé'jük — nem fogja ez 
;á'o'ni képességeinek kifejtésében, 
<nnál is inkább, mert egy szép győ 
'elem esetén a hirmadik helyet is 
negszcrerheti, ami so'* kelleneden 
csalódást feled etne. Ha a KSE isméi 

i tudja játszani a mu't heti örven 
detesen jó formáját, bízni tudunk \ 
remélt sikerben, ami ujabb bizonyi 
éka lenne a csapat formajavu'ásának. 

A l osz tá l yba jnokság á l lása : 
Résztvevő csa- ~ •ü — •© M 

pa tok s o r r e n d j e : s "£. « 8 -o n c 2, O « > < x a. 
1. ZSE 9 7 1 1 29 10 1b 
2. Sárvár . . . . 10 5 4 1 25 12 14 
3. Perutz . . . . 7 5 2 - '26 3 12 
4. Kőszeg . . . . 10 5 2 3 20 10 12 
5. Ktszthely . . . 9 5 2 2 21 13 Íz 
6. Sz Vasutas II. . 8 4 1 3 29 19 9 
7. SzFC 7 3 2 2 10 8 8 
8. Körmend . . . 9 4 — 5 18 18 8 
9 Celldömölk . . 10 3 — 7 8 31 6 
10. SzSE II. . . . H 2 — 6 16 27 4 
I I T I A C . _ ^ . . 7 t - 6 6 29 2 
12. P Vasutas . . 10 1 - 9 3 32 2 

B o r b é l y o k — P é k e k 4 : 0 ( 1 : 0 ) 
Gól lövők: Munár, Repánszki 2 és 
Lausch. — Ma délután fél 4 órakor 
megint játszanak a borbélyok, most 
a kereskedőkkel mérik össze erejüket. 

Hivatalos rovat. 
Közhírré teszem, hogy Vasvár-

megye törvényhatósági biztosának sz 
alábbi közérdekű határozatai 1934 
evi november hó 5 tői nove nber hó 
19 ig 15 napi közszemlere ki vannak 
téve, amely idő alatt azok megtekint-
hetők és ellenük felebbezés adható 
•>e a po'.gármesteri hivatalban. 

Köszig szab. kir. megyei várót 
iörzscyümölcsösenek létesítése. 

Az ipaiostanonciskola 1934-35 
evi költségvetés*. 

Az 1984. evi vizivamváliság meg 
állapítása és behajtása. 

Klementisz László kőszegi lakós 
állampolgársága és illetősége. 

Maister János és családja állam 
polgársága és illetősége. 

Közhirré teszem, hogy Ludad és 
Seregélyháza községek Gyöngyösfalu 
község olnevezéssel egyesittettek. 

Közhirré teszem, hogy Kőszeg 
város határában a f. évben átvonuló 
jégkár következtében sújtott ingatla-
nok után a földadó leírási jegyzék 
f. évi november 1 tői 15 ig közszem-
lére van kitéve a városi adószámviteli 
ügyosztályban. 

Közhirré teszem, hogy az 1935 
évre szóló általános ösizeirások el-
rendeltettek. Felhívom a közönséget, 
hogy a megjelenő összeíró közegek-
nek a szükseges adatokat és felvilá-
gosításokat feltétlen rendelkezesükre 
bocsássák a jogkövetkezmények terhe 
mellett. 

Közhírre teszem, hogy Kőszeg 
izab. kir. megyei város erdőgazdasága 
Í folyó évre engedélyezett alomgyüj 
tési használatra szóló engedélyeket a 
város gazdaköz nsége részére kiadj* 
Mivel az erdőben alom nem áll kor 
látlan rendelkezésre, azért csak azokon 
az erdőterületeken lehet al not gyűjteni 
amelyeken a magasabb hatóságok az1 

engedélyezték és ameiyeket ennek 
alapján az erdöhivatal kijelöl. A gyűjt 
hető alom mennyisége az erd^hivata 
által a gazdnközönség érdekeinek fi-
gyelemmel tartása mellett lesz meg 
állapítva, tehát nem válthat ki ki sajá-
tetszése szerinti mennyiséget, hanem 
csak annyit, amennyi erre a célra 
engedélyezhető. Az á lon csak szigorú 
llenőrzes m llett gyűjthető és vissza 

élés esetén beszüntetendő. Az alom 
csak egy izben, száraz időben és 
csak fagereblyével gyűjthető. AzaloTi 
szedés utalványait az erdöhivatal ad<:t 
ki a fizetés a pénztárban történik: 
befizetés után az utalvány az erdöhi 
va'alnak láttamozásra bemutatandó. 
Az utalványok kiadásának ideje hir-
detmény utján lesz a gazdaközönség 
g >1 tudatva és pedig majd akkor, h • 
a jelenleg folyó erdősítések már vég 
eg be lettek fejezve. U -yanakkor les? 

ludatvi az alomszedés ideje is. 

Felhívom az érdekeltek figyelmét 
a m. kir. honvédcsapatok 1933 évi 
mosatási szükségletének biztosítása 
tárgyában kiadott versenytárgyalási 
Hirdetményre, amely a polgármesteri 
hivatalban megtekinthető. 

Felhívom a közönség figyelmét n 
n. kir. járásbíróságnak a telekkönyvi 
betétszerkesztési munkálatok tárgyában 
kiadott hirdetményére, amelynek lé 
nyege az, hogy a telekkönyvi betét-
szerkesztési munkálatokat mindenki 
megtekintheti és azokra vonatkozó 
észrevételeit beadhatja 1935. évi 
május hó 10 éig. 

Közlöm a város közönségével, 
hogy mint az elmúlt években, ugy av 
idei télen is a város az inségbejutot 
tagról p,ondoskodni kiván, miért is 
Irendelem az Ínségesek összeírását 

Felhívom tehát mindazokat, akik tél' 
támogatás segélyezés, munkaalkalom 
igénylése ügyében a mozgalomban 
részt v*mni óh f janak , folyó évi no 
ve nber hó 2., 3., 5., illetőleg 6 án 
délután 3—5 óráig terjedő időben 
jelentkezzenek a városháza 18. számú 
szobájában. Aki ezen időben jelen' 
<ezesi felhívásnak nem tesz eleget, az 
Idei évben a mozgabmbaT részt nem 
vehet. Szcgénvházbelieket n? Ínséges 
kataszterbe nern vesznek fel. 

d r . v i téz Nagv Mik lós 
polgármester h. 

Péküzletet 
nyitottam, Pal l isch-u. 11 SZ. 
alatt a »rai nappal. Naponta kenyér-
sütés és friss sütemény. Szives párt 
fogást kér Schrődl Gyula. 

A gyümölcslék teli 
permetezéséhez 

csak 
neodendlnt, 

endát, 
vagy i o l b á r l 

haszná l junk . 
Leg jobb hernyóenyvek : 

hlberna, solor. 

Vér te tves sebek b e v o n á s á h o z : 
a l m o l a vagy pomr l n . 

Eredeti gyári árakon beszerezhető: 
Pollák Sándor cégnél 

Kőszeg. 

A k o n y h a művészete . A Szin. 
házi Élet uj száma egy igen érdekes 
és igen hasznos uj rovattal gazdago-
dott, a Konyha Művészetével, j f j . s z a . 
czelláry Gvörgyné, a pesti társasáé 
előkelő és ismert tagja szerkeszti eZt 
az uj rovatot, amelynek nemcsak a 
nők fognak örülni, hanem a fé r f iak 
is, akik szeretnek jól enni A le^váU 
tozatosabb recepteket adja Szaczelláry 
Györgyné rovatában, aki még nem 
tud főzni az megtanulhat, de aki tud 
is, tanulhat a Konyha Művészete ro-
vatból. A Szinházi É'et ezt a rovatot 
minden hónapban epyszer adja Ked-
ves riport számol be dr. Lauri Vo'pí. 
a világhírű tenoristáról Darabmellék-
letül „A legboldoe:-bb ember" cirnu 
szindarabját közli, ko'tamellékletén 
ptd ig „Das Glück macht eine Frau 
ÍO schőnM cimü slágert közli. 

Köszöne tny i l ván i t ás . 

Azon számos és jóleső rész-
vétnyilváni'ásért, amelvben sze-
retett jő nővérünk, sógornő és 
rokon 

Bobuss Katalin 
elhuny»a alkalmából részesültünk, 
vala nint a koszorú és virágadomá-
nyokért, nemkülönben azoknak, 
kik drága halottunkat utolsó útjára 
elkísérték, ezúton mondunk hálás 
köszönetet 

Kőszeg, 1934. nov 3. 

1 gyászoló hátramaradottak. 

Köszöne tny i l ván í tás 

Mindazoknak, akik felei hetet-
len jó férjem, apá k, nagyapa, 
após és rokon 

Giesmann Lipót 
nyug. pá lyamester 

elbunytaalkalmából okozott mély-
séges fájdalmunkat részvétnyil 
vinitásukkal, a temetésen való 
megjelenésükkel, koszo-uk, i l l . 
virágok kü>d;sével enyhítették, 
ezúton mond hálás köszönetet. 

A gyászo ló G iesmann-csa lád . 

N O O 
O Z I J b i o s k o p h ft 

Vasárnap november 4 én : 

A filmek f i lmje! 

Énekek éneke 
Sudermann világhírű regényének 
filmváltozata. A főszerepben: 

Mar lene D ie t r i ch . 

Hangos kiséröműsor. 
Csütör tökön , november 8 án: 

Olcsó helyárak ! 

Egy dal... Egy csók... 
Egy leány-

vidám já'ék sok zenével, énekkel. 
A sztárok filmje. A főszerepben: 
Egger th Már ta , Gre t l The ime r 
Ha lmay T., Gustav F röh l i ch . 

Hangos kiséröműsor. 

I • 

— Nyomatott Rónai Prigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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