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Hirdetések mll irnétersoronkint 6 f i l lér . 

Hirdetések di ja előre f i ze tendő . 

Nvllttér sora 40 f i l lér . 
Szövegközöt t i rek lámhír sora 20 f i l lér . 

Kőszeg vízellátása. 
Irta : Jambr i t s Lajos ny. polgármester 

1914-ben már készen volt, pa-

píron, Kőszeg város vízellátásá-

nak megoldása. A vízvezetéki és 

csatornázási tervek, ott feküdtek 

készen, a polgármester asztalán. 

A költségek egymillió korona kö-

rül mozogtak. 

Jött a nagy háború. Az ügy, 

az Íróasztal tetejéről, a fiókba 

került. Ha csak egy évvel előbb 

érik meg a dolog, ma már víz-

vezetéke és teljes csatornázása 

volna Kőszegnek. Az úgynevezett 

száraz csatornázás, sok helyütt 

meg van a városban. 

Vizet az alsórétekb31 akartak 

kitermelni. Szó volt a Hétforrás 

bekapcsolásáról is. 

Van Kőszegnek, de csak rész-

ben vízvezetéke is, melyet néhány 

évvel ezelőtt a honvédelmi kincs-

tár létesített, a főreál és tiszti 

üdülőnek vizzel való ellátása cél-

jából. Ez a hálózat a József-for-

rásból kapja bőséges és első-

rendű vizét. A reáliskolában min-

dig baj volt a vizzel. Kútjaiban 

zavaros és rossz viz volt. A 

Gyöngyös-patak keleti oldala viz-

szegény, viszont a nyugati részen, 

a hegyek bőséges és jó vizet 

rejtegetnek. 

Ország: ahol még a „Jaj 

Istenem" is bün. 

Tizenkilenc év után hazatért hadi-

fogoly emlékezései a Szovjetparadi 

csomról. 
Nagy híressége vin mostanában 

a Kőszeg környéki községeknek : 
Terestyén József volt orosz hadifogoly 
Hosszú tizenkilenc év után most ve-
tődött haza messzi Szibériából. Pere 
nytn lakik. De Nemescsóban, Pösén, 
Nagygencsen, Seregélyházán, Ludadon 
egyformán ismerik szomorú életenek, 
szomorú történetét . . . természetesen 
ugy, ahogy ő elmondta. 

Eeyik nap Jagits Józseffel a Nem-
reti Egység kőszegi titkárával Nagy-
csömötén jártam. Ifj. Horváth Ferenc 
gazdinál a nagycsömötei Nemzeti 
Egység titkáránál szálltunk meg 
Terestyén, a perenyei híresség is oda-
jött. A Nemzeti Egység kőszegi szer 
vezeten keresztül szeretné megkapni 
leszerelési diját és a hadirokkantságá-
nak a megállapítását. l.;y hát én is 
találkoztam a távoli orosz mezőket 
mtgiárt hadifogollyal . . . 

Itt áll előttem. Közepis magas-
férfi. Lábán orosz csizma. Fején 

fcí'k tányérsapka. Oroszországból hozta. 

Teljes mértékben bevált a Jó-

zsef-forrás és környékének vize, 

mely minőség és mennyiség te-

kintetében kifogástalan. Azóta 

zavarta an a vízellátása a fentebb 

ernlitett két intézetnek. 

Nem lehet vigaszunk az, hogy 

bizony sok vidéki városnak nincs 

vízvezetéke és csatornázása. A 

közegészségügyi szempontok, a 

vízvezeték megvalósítását sürge-

tik. Igaz, hogy a nehéz gazda-

sági viszonyok problematikussá 

teszik e kérdés megoldását, de 

azt mégis napirenden kell tartani 

Kőszegnek is, ha igazán nyaraló 

és üdülőváros akarunk lenni. 

Részben már úgyis van vízveze-

ték a városban. Ezt kell tovább 

fejleszteni, bővíteni. 

Nagy szerencsénk, hogy 

József-forrás völgye bőséges víz-

tartalmú és elég magas fekvése, 

még az igen költséges vizmű lé 

tesitését is feleslegessé teszi. 

Példa rá, az említett kincstári viz 

vezeték. 

A város sok kúttal rendelkezik, 

de ezek kevés vizet adnak. A 

megoldás tehát a József-forrás 

vidékén keresendő. Itt már van 

is néhány magántulajdonban levő 

kut, melynek oly nagy a vizbő-

sége, hogy a szükségletet ez is 

fedezné. 

örvendetes, hogy a magyar 

Arca öreges és sovány. Legalább 60 
évesnek látszik. 

— Hány éves? — kérdem. 
— Negyvenkeltő. 
A szobában vagy öt hat gazda ül. 

Az egyik megszólal a pipája mellől. 

— Ugy bizony, nagyon megtörték 
*zok a vörösök . . . 

A többi rábólint. 
— Abbizony. 
Terestyény csak áll és zavartan 

mosolyog. Ki tudja mire gondol? 
— Üljön le Terestyén — tolok 

eléje egyszéket — és beszéljen valamit 
magáról, oroszországi életéről. 

Leül. De nthezen indul a beszéd. 
Vár egy darabig. Miről beszéljen ? 
Hiszen csak ugy rajzanak fejében az 
emlékek . . . Azért rákezdi. Szaggatót-
tan, nagy szüneteket véve sorakoztatja 

— 1914 szeptemberében mentem 
ki a frontra . . . Mtgsebesültem . . . 
Aztán újra k imen tem. . . 1915 szép 
tember 13-án fogtak el . . . Egyik 
fogolytáborból a másikba vittek . . . 
Kétszer feküdtem fejtifuszban. D.' csak 
felgyógyultam . . . Fogolytransport 
azonban nem indult már ekko r . . . 
Pénzem nem volt, ottrekedtem . . . 
Szibériába kerültem Egy gazdaember-
hez. Mig ott voltam, a földmivesek 
fellázadtak a vörös uralom ellen. Nem 

városok kongresszusa is foglal-

kozik a vidéki városok vízveze-

téki és csatornázási ügyével, mint 

közegészségügyi fontos kérdéssel 

és az állam beavatkozását kéri. 

Felterjesztéssel fordultak a pénz-

ügyminiszterhez és javaslatban 

kérik a kérdés megoldását. Hosszú 

lejáratú kölcsönt kérnek a váro-

sok, a közegészségügyi közművek 

létesítéséhez. A szükséges tőke-

összegnek megfelelő névértékű, 

két százalékot kamatozó és 50 év 

alatt törlesztendő községi köte-

lezvényeket kamatmentesen kérik 

kibocsátani. A pénzügyi kormány, 

a bankok által kibocsátott köte-

lezvények megvásárlására, azok 

névértékének megfelelő összegű 

államjegyeket bocsát ki és azokat 

a kötelezvényeket kibocsátandó 

bankok rendelkezésére bocsátja, 

hogy az érdekelt közületek igy 

kölcsönhöz jussanak, melyből a 

vízvezetéket és csatornázást 

végrehajtják. A javasolt hitelnyúj-

tás után kenyeret adó közműnké 

indulna meg, melynek 60 száza-

léka munkabér. A gazdasági hely-

zeten is lendi:ene és egy nagy 

fontosságú közegészségügyi in-

tézmény jutna tető alá és nem 

kellene ujabb és ujabb kuta< 

ásásával kísérletezni. A javaslat 

sorsát élénk érdeklődéssel kisérik 

a vidéki városok. 

sokáig tudták tartani magukat . . . Vö-
rös katonák jöttek. Levertek a láza 
dást, a lázadókat agyonlőtték. Az én 
gazdám el tudott meneküln i . . . Engem 
nem bántottak, mert megmondtam 
hogy hadifogoly vagyok . . . A hadi-
foglyokat nem igen szokták bántani... 
Aztán . . . 

— Aztán? — nógatom. 
— Aztán egy fat lepre kerültem. 

Az is Szibériában van. A szempia 
tinszki kerületben. Itt elég jó dolgom 
volt. A gyárvezető olasz ember volt, 
iíjen szeretett engem. A parádésko 
csisa voltam . . . Tiz évig éltem itt. A 
gyárvezető segítségével egy kis pénzt 
is tudtam félretenni, azzal utaztam 
haza . . . Nagyon rossz világ van ott 
kérem. Erős a hideg és sokat éhezik 
az ember. . . 

Elhallgat. Látszik az arcán, hogy 
erősen gondolkozik. Hiába: nehéz 
rendezni 19 év sok-sok buját-baját. 
De csak nekikezd újra. 

— Vallás az nincs ottan, kérem... 
Hacsak ugy véletlenül kiszalad az 
ember száján, hogy „Jaj Istenem", 
náris jön a büntetés . . . Nincs Uten. 
azt tanítják a vörösök. A papokat 
elkergették, megölték. Láttam egyszer, 
ho^y a háztetőről dobtak le egy papot... 

— A nép is vallástalan ? — vetem 

Ott tul a határokon... 
Az elcsatolt területek magyarsága 

szomorú sorsra jutott. Kegyetlen ül-
dözésnek van kitéve szelleni, kultu-
rális, egyházi és gazdisági téren 
egyaránt. Hova-tovább az élet elemi 
lehetőségét is elvonják tőle. Elsor-
vasztják a magyarság minden régi in-
tézményét. Iskoláit sorra bezárják, 
vagy elnemzetlenitik ujy, ho»y a fel-
serdülő nemzedék magyar oktatását 
nemcsak akadályozzák, hanem úgy-
szólván lehetetlenné is teszik. A ma-
gyarokat mindenütt kitúrják állásukból 
és a kétségbeesett nincstelenségbe 
kergetik. Annyira elfajult az üld Jzés 
u utolsó időben, hogy valósággal 
negmérgezik a levegőt is, hol a ma-
gyarság lélekzeni mer. Ilyen körülmé-
nyek között nehéz válaszolni arra a 
<érdésre, hogy hol, melyik elcsatolt 
területen súlyosabb a kereszt, melyet 
a szerencsétlen magyarságnak az ide-
gen önkényuralom nyomása alatt vi-
selnie kell. Mert mindenütt mondha-
tatlan nehéz a magyarság sorsa. D» 
négis midőn a rossz és még rosszabb 
viszonyokat kell számbavenni, szo-
noruan meg kell állapitanunk, hogy 
Románia, illetve Erdély az a gyászos 
terület, ahol a magyarság a legbor-
zalmasabb megpróbáltatások között 
vergődik. 

A románai magyar párt a minap 
Nagykárolyban tisztújító gyűlést tar-
tott és ezen Bethlen György gróf a 
párt elnöke lélekháhoruó és megren-
dítő képet festett az erdélyi nlagyar-
ság helyzetéről. Az üldözés nem ismer 
határt. Egyes lapok állandóan uszítják 
a kormányt és a román lakosságot a 
magyar kisebbség ellen. A közlemé-

közbe. 
— Nem. Azaz, hogy nyíltan igen, 

mert félnek, de titkon imádkoznak, 
láttam többször . . . Visszakívánják a 
régi rendszert, a vallást, a cárizrnust. 
Az mondják, hogy akkor jobb doíguk 
volt. Nem kellett annyit éhezniök . . * 
Mert nagy éhínség van odakint, 
kérem szépen . . . 1929 ben mindent 

Ivettek a gazdáktól, minden kózős, 
minden az államé lett. Csak az kap 
enni, aki dolgozik. Mindenki dolgozik, 
de keveset kap. A családfő 16 kg , a 
családanya 14 kg. lisztet kap egy 
hónapban. A családtagok semmit sem 
kapnak . . . 1930 ban olyan éhínség 
volt, hogy nem lehetett kimenni este 
ÍZ utcára, mert leszúrták az emoert 
és megették. A kisgyermekeket is 
negették . . . Rossz világ van ott 
kérem. . . A gazdák nem kaptak 1929 
óta ruhát. Teljesen lerongyolódtak, 
ugy járnak, mint a kódisok . . . 

A házigazda bort tesz eléje. Szép 
szóval kínálja. 

— Igyék egy pohárral, könnyeb-
oen esik a szó. 

A nagy idők után hazavetődött 
Terestyén iszik. Elgondolkozva szól. 

— Tizenöt év alatt egyszer ittam 
bort. Mikor hazafelé jöttem. Nyolc 
ubdért adtak egy litert. 

Egyes szára ára IG fillér. 
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ayek hemzsegnek a valótlanságoktól, 

^•y ntn; igaz az, ho^y a hivaialnoki 

karban naj.y számmal vannak magya-

rok. EÜtnKrzótn — úgymond Beihl^r. 

György gr<íf — va 'ósüggal lekaszál 

ták a kisebbségi tisztviselőket. Sőt 

roár olyan rendelkezés is akad amely 

azért bocsáj'ja el a magyar alkalma 

zottat, mert nem tudta igazolni román 

eredetet. Az állami nyelv nem tudása 

cimén rttunefes dolgok történnek. 

A magyar part elnöke szembe 

szánt azzal az állítással is, hogy csal* 

a legfelső magyar rétegek elégedet-

ek, de a nép rétegei nem. Ezzel 

szemben Bethlen György gróf utalt 

arra, hogy a kü lönböző foglalkozási 

j a k b a n az alkalmazottakat tervsze 

rüen kicserélik, amely eljárás első 

sorban a kisembereket sújtja. 

Lehetetlen az erdélyi magyarság 

beiyzetentk ezt a leírását olvasni 

anélkül, hogy az ember fel ne jajdul-

jon és ki fakadjon az embertelenség 

elten, amtly ebben a rendszeres irtó 

hadjáratban megnyilvánul. 

Bethlen György gróf nagykárolyi 

b.szédében rámutatott arra, hogy 8 

román kormányok rendszerint válasz-

tások előtt kedvező Ígéretekkel biz-

tatják a magyarságot a választások 

után azonban megfeledkeznek az Ígé-

retekről és a kíméletlen üldözés foly 

tatódik tovább. 

A kisebbsé i kérdés Erdé'yben 

rendezésre szutul, de ez mindig újra 

meg újra beváltatlan ígéret matad 

Az erdtlyi magyarság ilyetén siralmas 

helyzetet laiva fölvethetjük azt a kér-

dést, hogy ilyen körülmények közt a 

klsantent kormányai és európai ba 

rátáik miként képzelik el a békés ki-

bontakozás lehetőségét a Duna me-

dencében és egész Európában. 

Titulescu nemrég egy nyilatkoza 

tot tett, amelyben azt mondotta, hogy 

a határokat szellemiekké vagy elme-

letlekké kell tenni, vagyis valójában 

nem létezőknek kell tekinteni sakkor 

könnyű lenne az ellentétek elsimítása 

Ez magvarra fordítva annyit jelent, 

bo fy Magyarország mondjon le a 
terüteti revízióról, amire — hacsak 

szellemiekké, va&y elméletiekké válnak 

a határok — nincs többé szükség! 

D e ha a vita ktdvéért belemennénk 

ebbe a képtelen, ravasz gondolatnak 

mérlegelésebe, akkor nyomban meg-

kérdezhetjük Titulescu úrtól: mit 

használna a határok átszellemülése, 

ha a határokon tul szálanként tépde 

sik a magyarság gyökerét és ha az 

ffidözött magyarság jajkiáltása napról-

— Mennyi fizetést kapott a fa-

telepen ? 

— ó iven rubelt. 

— Megházasodott odakint? 

— Nem kellet ott kérem, — mo-

solyodik el - az ember fogott egy 

nőt, egy darabig egyf'tt élt vele, ha 

megunta otthagyta. A gyereket pedig 

kitették az utcára. A rendőr bevitte 

lelencházba . . . 

— Mit érzett, mikor hazaérkezett? 

— Hát kérem — gondolkodik — 

ugy éreziem, mintha elvesztem volna 

és hirtelen megtaláltattam. (Igy mondja 

szórói-szóra) 

— Milyennek találta az itteni 

viszonyokat ? 

— Nem is lehet összehasonlítani 

a Szovjetvilóggal: Itt mindenkinek 

meg van a kenyere . . . 

— Megismerték otthon ? 

-- Meg. Már tudták, hogy jövök. 

Csak az édesanyámat ölelhettem meg, 

az apám meg huszonhatban meghalt... 

Elhallgat. Csend van. Mindenki 

maga elé néz Terestyén József, a 

sokat látott, sokat szenvedett magyar 

hadifogoly emlékezései ülik meg szobát 

Mindnyájunk gondolatát az egyik gazda 

önti szóformába ^ — Hát ilyen a Szov-

jetparadicsom . . . Varga S. 

napra szivettépő erővel áthallatszik 

hozzánk ? 

Az első lepésnek bármilyen nevén 

nevezendő metoídást szemügyre veve 

a hatalomban lévő resztről kellene 

megtörténnie méi-pedig oly irányban, 

hogy a kegyetlen ü'd"»zés megszűnjön 

s hoty a magyr-rság nemzeti életle-

hetősege minden vonatkozásban biz 

:osittassék. Mindenekelőtt itt, ezen a 

ponton keli megkezdeni az ellentélek 

elsimítását, hogy a dunai államok 

közt a btkés fejlődés fo'yamata rreg 

indítható legyen. Ez a fejl ídés azon-

ban nem Magyarországon és nem az 

elcsatolt területeken üldözött magyar 

ságon, hanem egyedül és kizárólsg a 

kisantant államainak követendő poli-

tikáján fordul meg. 

HÍREK 
XI . P i u s p á p a Gömbös Gyula 

miniszterelnököt Rómában kihallcata 

son fogadta. A Szentatya a Pius 

renddel tüntette ki és áldását küldte 

Magyarország számára. 

Hazaé r ke ze t t a m i n i s z t e r e l n ök 

R ó m á b ó l . A miniszterelnök elé Ko 

maromig eléje utaztak Ktrtsztes-

Fifcher Ferenc bdügyminiszter e:-

Darányi Kálmán miniszterelnökség 

államtitkár. A miniszterelnök 10 óra 

10 perckor érkezett meg a bécsi 

gyorssal a Keleti páiyaudvaira. Foga-

dására megjelentek Kánya Kálmán 

l n u d y Béla, Hóman Balint, Lázát 

Andor miniszterek. Hóry András, a 
külügyminiszter állandó helyettese, 

Marschall Fertrc Bárczy István állam 

titkárok, Ferenczy Tibor főkapitány, 

S ;pőtz Jenő polgáimts'.ffr, Szalay 

Gábor postavezerigugató, Senn ül te 

IViAV elnökigazgato, szirmos ország 

gyűlési képviselő, a budapesti olasz 

es osztrák követségek vezetői, meg-

jelent a miniszterelnökit a fogad .sára 

mepjelent előkelőséged szűnni nem 

akaró éljenzéssel fogadtá'/, majd ke 

resetlen szavakkal üdvözöltek a mi 

niszteielnököt ts virágcsokrokat nyúj-

tottak át neki. Gömbös Gyula minisz 

tetelnök az állomásról a miniszter 

elnökségre hajtatott. 

Seréd i J u s z t i n i á n bíboros her 

cegprimás szeidan Rómába utazott, 

ahol részt vtsz az egyházjogi vi !ág 

kongresszuson. 

32.000 p e n g ő állami segélyt kap 

a vátos c i a ion keresztül vezető 

aszfaltozott állami kö/ut karbantartási 

költségek fedezetere. 

Mi vagyok én Neked...? 
Te vagy nekem az illatos tavasz, 
Virágjűzéres és madárdalos, 
fíelőled él az álom és vigasz 
Tovatűnő májusi alkonyat. 

És nyár is vagy forró és perzselő, 
Sápot Ölelő, tikkasztó azur. 
Hogy gyújtson és felperzseljen a hő, 
Mi leheleted nyomában fakad. 

Varázserődet az ősztől nyered, 
Színétől kapja arcod bájait; 
Nem számolom a borús éjeket, 
Hányszor volt érted nedves a szemem. 

Te vagy a tél —- fagyos könyörtelen! 
A szűzi hó — fehér káprázatos ! 
... Ezért vagyok én bomlott esztelen 
De nyújtok minden virágot Neked! 

le vagy az évszakoknak jelmeze! 
Mi vágyókén...? Nem kérdezed soha. 
Egy tartomány a némaság helye, 
Az árva föld, ahol le átvonulsz. 

Cziffer János Rezső. 

DUPLASPIRÁL 
ÓVJA SZEMÉT, 

^EKALUMEN 
Ő R Z I ZSEBÉT, 

ÓL JÁR, AKI 
EZT HASZNÁLJA, 

TÉNYBEN ÚSZIK 
H Á Z A - T Á J A . 

TUNG h 

DUPLASPiBÁLLÁMPA DEKALUMEN SOROZATBAN 
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Vasárnap este ünnepelték a Zárda 

növendékei igazgatójuk, Németh Imre 

pápai kamarás névnapját meleg, ün 

nepelyes keretek között, mellyel kap 
csoiatban a növendékek e lőadták a 

„Názáreti virágszál* c. diamát nagy 

sikerrel. 

Ost f fy La j o s dr. f ő i s p á n p nte 

Ken délben hivatalos ügyekben Bjds-

pestre utazott, ahol mint a vasi kö 

zepegyházmegye kiküldöttje resztveti 
a tegnap össztüiő evangélikus zsina1 

tárgyalásain is. 

A d m i n i s z t r á t o r i k i n e ve z é s . Kap 

Béla dunántuü ev. püspök Garam 

Zoltán volt kőszegi se^édlelkészt Bo 

bara helyezte adminisztrátornak. 

Szen t Imre n a c o t ünnepeltek ? 

Bencés g imnáz iumban, hétfőn mint 

gimnázium védőszentjét. A növendéket, 

ez alkalomból ünnepi Szt. misét h * l l 
gattak a Bencés templomban. 

Lékay L i n g aue r A l b i n ország 

gyűlési képviselőnkről kaptuk a hírt 

nogy agyvérzés következtében nagy 

betepen fekszik Szombathelyen. B*te^-

ágyához három budapesti orvos 

professzor is érkezett, akik a betegség 

felett konzíliumot tartottak. Az orvosi 

megállapítás szerint a beiegnek gondos 

ápolásra és nyugalomra van szüksége 

Lekay-Lingauer Albin állapota már a 

javulás utján van. 

A sopron i t h eo l ó gu sok v a l l á s o s 

estet rendeztek muii vasárnapon az 

ev. templomban. Missziói körúton 

lévén látogattak el Kőszegre is. Írás 

magyarázatot tartott Kühn Ernő IV 

éves hallgató, mindenkire mely benyo-

mást keltve komoly készültségével és 

folyamatos, melegséget árasztó elő-

adásával. Bácsi László celldömölki 

lelkész magasszárnyalásu, hatásos elő-

adás keretében szólott a pénzről, a 

bibliai adópénzbő1 kiindulva. Benczúr 

László és Kováts István gyönyörűen 

szavaltak. A theológusok énekkara 

három szivbemarkoló egyházi éneket 

ido l t elő művészi kidolgozásban 

Érdekes vendéget is hoztak magukkai 

K?ranko Juoko finn lelkész személyé-

ben, aki rövid beszédben a finn test 

vérek üdvözletét tolmácsolta magyar 

nyelven és a finn—magyar rokonságot 

méltatta. Mélyen megilletődve Weisz 

Vilmos helyi lelkész imádságán, lélek-

ben meggazdagodva oszlott szét a 

hivők serege. 

J ó v á h a g y o t t megye i s z a b á l y 

rende le tek . A belügyminiszter érte 

sitette a vármegyét, hogy a községi 

es körjegyzők magánmuskálatairól 

szóló szabályrendeleteit jóváhagyta. 

A i á l t a l á n o s t a n í t ó egyesü l e t 

ü l ése . A vasmegyei általanos tanító-

egyesület központi igazgatóválaszt-

mánya 14 én, szerdán délelőtt 10-kor 

a Szent Márton utcai községi elemi 

iskola IV. fiúosztályában ülést tart. 

Hangve r seny . A Magyar Revi-

ziós Liga kőszegi csoportja a felállí-

tandó Trianoni Emlékkereszt alapjá-

nak gyarapitasára f. évi nov. 3-án a 

Lányliceum dísztermében kitűnően 

kikerült hangversenyt tartott. A vál-

tozatos műsoron részben helybei, 

részben importalt zenészek szerepel-

tek. Bacz janos (hegedű), Pulay Endre 

(cselló), Pulay Miklós (zongora) 

Beethoven 4. Trio jat adták elő ki-

tűnő kidolgozásban es művészi érzék-

kel. Ez az együttes szép reményekre 

jogosít. Vágó Sándorne négy ének-

szamot adott elő a tőle megszokott 

ásdvességgel és rutinnal. Sok-sok 

tapsot aratott előadásával. Feigl Ilus 

uj csillag a kőszegi hangversenydo-

bogón. Mendelssohn Rondo Capricci-

oso-ját adta elő zongora*. A lassú 

tétel után felmelegedve a gyors tételt 

teljes temperamentummal, kitűnő 

.echnikai készültséggel játszotta s 

általános tetszést aratott. Zöldi Marton 

U'timaium c. dialógját játszották el 

Szovják Etu> és Szeidahelyi Mariann. 

É ;énknél-élénkeob jeleneteit sorozata 

volt ez a jól scenirozott dialóg. Erre 

következett egy tiroli tánc, amit 

Szovják Etus fiiu) és Szerdahelyi 

Ilonka (leány) lejtettek igen bájosan. 

A zongora kíséretet Beyer Hanna 

látta el finoman. Magyar nótákat éne-

kelt Pados Ferenc Szombathelyről. 

Gyönyörű tenorját mindenki megcso-

dálta. Művészi kivitelű előadásááért 

n i kőszegiek igen hálásak vagyunk. 

Zongorán Varay László (Szombathely) 

kisérte sok luiinnal. A hangverseny 

zárószáma csattanós véget biztosított 

az estnek. Hermann Íren, Pázmándy 

Baby, Reményi Carmen, Szovják Etus, 

Szerdahelyi Marian és Takács Kiára 

megyar ruhában gyönyörűen táncoltak 

és szűnni nem akaró tapsban volt 

részük. K. J. 

Kö s z öne t ny i l v á n i t á s . Mindazok-

nak a hölgyeknek és uraknak, akik 

bármily szerepben a fellállitandó tria-

noni emlékkereszt gyarapításra szol-

gáló előadáson közreműködtek, kö-

szönetet mondunk. Külön köszönetet 

mondunk Arató István leányliceumi 

igazgató urnák, aki hazalias célkitű-

zésünkben melegen támogatott. To-

vábbá az alább emiitetteknek szintén 

köszönetünket nyilvánitjuk felülfizeté-

seikért és pedig : Első Magy ar Nemez 

Posztó és Fezgyár 10 pengő, Wald-

mayer Károly, Nyukosz és Polgári 

Kör 5-5 pengő, Pleszkáts József 2 P, 

Hegedűs Oyula valamint Marton Géza 

1-1 pengő és végül vitéz Vidor Ágoston-

nak a színpad díjtalan díszítéséért. 

A Reviziós Liga Kőszegi Osztálya. 

Ne v igye S z o m b a t h e l y r e kését, 

ollóját, borotváját, semmiféle köszö-

rülni valóját, mert Kőszegen Várkör 

35. szám alatt Acs Béla műköszörűs 

azt gyorsan és olcsón megcsinálja. 

Y v 
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összeül t az evangél ikus zsinat 
A Kormányzó Ur Őfőméltósága f évi 
május 19 én kelt magas elhatározásá 
val engedélyezte, hogy a n agyaror 
szági ágostai hitvallású evangélikus 
egyház zsinata i§34. évi november 
10-re Budapesten egybehivassék. En 
nek alapján báró Radvánszky Albert 
az evangélikus egyház egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelője, a teg 
napi napra a zsinatot egybehívta. A 
zsinat ünnepi isteni tisztelettel kez 
dődött a Deák-téri ev. templomban, 
maga a zsinati megnyitó gyűlés teg-
nap délelőtt 11 órakor ült össze az 
egyetemes egyház Deák-téri díszter-
mében. Az evangélikus egyház leg 
utóubi zsinata 1894-ben tartatott, 
ujabb összehívását az tette kívánatossá, 
hogy a lefolyt -10 esztendő alatt szük-
ségessé vált az evangélikus egyház 
eeyetemes alkotmányának novelláris 
kiegészítése és módosítása. A zsinat 
a következő kéresekben lesz hivatott 
egyházi törvényeket alkotni: a pro 
testáns tábori püspökség törvénybe 
iktatása, a presbytériumi intézmény 
fef.esztése, a missziói körök jogállá 
sanak rendezése, a nők szavazati jo 
gának kiterjesztése, fegyelmi felelős 
ség kiterjesztese, az egyetemes köz-
gyűlés törvénymagyarázó hatáskörének 
szaoályozása, egyes tanügyi kérdések 
rendezése, az egyházi törvénykezés 
reformja, az egyetemes nyugdijintézeti 
Tagsági jog kiterjesztése. A zsinatnak 
városunkból Arató István leánylictumi 
igazgató a tagja, mint a dunantuli 
középiskolák es tanítóképzők egyik 
kiküldöttje. A vasi közép egyházmegyéi 
a zsinaton < Zongor Bela esperes és 
szentmártoni Radó Lajos egyház-
megyei felügyelő ktpviselik. A zsinat 
lefolyásáról a legközelebbi számunk 
ban fogunk megemlékezni. 

Az Ev. I f j . Egyesület november 
23-án, pénteken este 8 órakor tartja 
nagytermében évi rendes közgyűlését 
melyre a tagokat ezúton is meghívja. 

ö tvenk i lenc holdas törzsgyü-
mölcsös Kőszegen. Kőszeg varos* 
már régóta foglalkozik törzsgyumöl-
csös létesítésének tervével. A terv 
most már a megvalósuláshoz érkezeti 
mert a város saját erdejéből az Alsó-
erdő mellett ötvenkilenc katasztrális 
holdat jelölt ki a töizspjimölcsös 
h*lyéül. A területet még most ősszel 
bekerítik, felszántják és a jövő évben 
4150 almafacsemetével beültetik. A 
törzsgyümölcsöst néhány év alati 
mintagyümölcsössé akarjak fejleszteni 

A hét fő i k isgyűlés dönt a kö 
szegi képviselőtestü let i valasztá 
sokról . A hétfői kisgyűlés tárgysoro-
zatán, amelyet tegnap allitottax össze, 
67 ügy szerepel. Közülük tizenhatot 
az évnegyedes megyegyülés számára 
lát el msjd javaslattal a kisgyűlés. A 
kisgyűlés saját hatáskörében elinté 
zendö ügyek közül a legnagyobb ér-
deklődésre a belügyminiszter leirata 
tarthat számot, amelyben Kőszeg város 
képviselőtestületének megalakitasaról 
intézkedik. A belügyminiszteri leirat — 
mint ismeretes — a kisgyűlés javasla-
tának az eredménye. A kisgyűlés 
ugyanis egyik korábbi üléséből a 
mtgyebiztos jelentése alapján Kőszeg 
autonómiájának visszaállítására tett a 
miniszternek előterjesztést. 

É r t e s í t é s . 
Pesti tanulmányom után megér-
kezve értesítem a m.t. hölgykö 
zönséget, hogy a legmodernebb 

tartós hulláin ondolálást 
jótállás mellett vállalom. Szives 
pártfogást kér a Randveg-Qtgntl 

Döme János 
női fodrász 

Hamis bank jegy van forga-
l o r -han ! Saját érdekében felhívjuk a 
közönség figyelmét, hogy a bevonás 
alatt álló „Rákóczi" fejképes, 50 pengős 
bankjegyekből néhány hamis példány 
van forgalomban. A hamisítások kis 
figyelemmel könnyen felismerhetek 
arról, hogy a papírjuk puhább fogásu 
és vízjel nélküli. A vonalak szakadó 
zottak és egyenlőtlenül vastagok. 
Mindkét oldal a rendesnél világosabb 
színű, különösen a címer feltűnően 
rossz. A sorszámozás számjegyei nerr. 
egyforma nagyok, szabálytalanok és 
ner " inak egy vonalban. 

A kőszegi kath h i tközségkép-
viselőtestülete e hó 18 án délelöt! 
11 órakor tartja közgyűlését a Zárda 
tornatermében. A közgyűlés tárgyso 
roz&ta a következő; 1. Elnöki jelentés 
2. Beszámoló az .Actió Catholica" 
mult évi működéséről. 3. A jövő evi 
költségvetés jóváhagyása. 4 Inditvá 
nyok. Az indítványok a közgyűlés 
napját megelőzőleg 24 órával a hit-
község elnökénél Írásban nyújtandók 
be. A közgyűlésre, — mival azon az 
elnökség az .Actió Catholica" mu'.i 
évi működéséről is beszámol az olsök 
ség, — tisztelettel meghivja Kőszeg 
város katolikus társadalmát is. 

Adományok a Kováts Arisztid 
alapitvanyra. A mult számunk egyiké 
ben közölt gyűjtést folytatva a „Kováts 
Arisztid alapítvány" bizottság alábbiak 
ban küldi az elmúlt napokban beér-
kezett adományokat és egyben nemes-
szivü adakozóknak hálás köszönetet 
mord. Szálinger Richárd 10 P, Rachl 
János, Stubnya Ágoston, Erős János, 
Dr. Ptllay József, Györki János, Majt 
hényi István 5 pengő, Takáts János 
3 P, Dely György 2.50 P, Stettner 
Walter, Steindl Ernő, Farkas Pál, 
Marton Géza, Hammtr János, Moó» 
Jenő, Maitz Andor 2 pengő, Gráf 
Márton, Kiss Sándor, Oskó Emil 1 
pengőt adományozott. 

A gyorsírás! tan fo l yamra mái 
annyian jelentkeztek, hogy annak 
megtartása most már biztosítva van 
Ha vannak meg résztvenni akarók 
szíveskedjenek hetiőn délig jelentkezni, 
mert aznap este már megkezdik a 
tanítást. Nagyon ajánlatos alkalom ez 
a mindenki számára oly hasznos tudás 
megszerzésére, melyhez csakis erős 
akarat kell. 

Tuladózás miat t emeltek pa 
nászt a pénzügyminiszternél az ipar-
testület es Kertskedilmi Kör. A mi-
niszter elismerte, hogy a betegápolási 
és gyermekgondozási adónál, a föld 
ház és egyéb adóknál a kivetés téves 
és elrendelte a 7 és 5% közötti kü-
lönbözet leírását illetve jóváírását. 
Ellenben nem ismerte el a rokkantadó 
nál panaszlottakat, mert ennek a ki-
vetése progresszív alapon történven, 
a különbözetet úgyis eltünteti. Minden-
esetre jó volt ezt a kérdést tisztázni 
és bizonyára máshol is követni fog-
ják * kőszegi példát. 

A Sörkertben ma és 
minden vasárnap délután 4 órától 
hangversenyez MOLbOSI GYULA 
zenekarával. 

Róth Jenő kölcsönkönyvtárának 
ú jdonsága i : Coray: Das zögerrde 
Herz, Nagyiványi: Idegenlégiótól a 
szovjet unióig. Hetenként újdonságok. 
Havi előfizetes 120 P. 

Munkanélkü l iek f igye lmébe! 
Kedden, e hó 13-án megkezdődnek a 
város fakitermelési munkálatai. Bő-
vebbet a hivatalos rovatban és a 
városházán az erdőhivatalban. 

Borotvá já t , o l ló já t és egyéb 
köszörülni való szerszámát vigye Ács 
Béla Várkör 35. sz. alatti müköszö 
tűshöz, hol gyorsan és olcsón kiszol-
gálják. 

A gyorsíró tan fo lyam holnap 
hétfőn délután fél 4 órakor tinnepé-
yes megnyitással kezdődik és foly 

tatva minden hétfőn és csütörtökön 
délután 4—6-ig. A jelentkezettek szi 
veskedjenek a polgári fiúiskola első-
emeleti a cukraszda fölötti termében 
pontosan megjelenni. A szükséges 
felszerelést, papirt, füzetet, ceruzát, 
mindenki ott kapja. A gyorsirás elő-
adója lesz Kálmán Viktor, a „Vas 
vármegye" napilap régi gyorsírója, 
képesített tanfolyamvezető, a szom-
bathelyi jegyzői tanfolyam gyorsíró 
előadója, aki a vármegyeházi és tör-
vényszéki gyorsíró tanfolyamokat is 
vezeti. A tanfolyam hat hónapig tan 
és percenként 120 szótagu gyorsasagig 
terjedő. Befejezése az országos szer-
vezet kiküldöttje jelenlétében történik 
és akik megfelelnek, a tanfolyam el 
végzéséről bizonyítványt kapnak 
Minden felvilágosítást megad Kőszegi 
József nyug. rendőrkapitány, a tan 
folyam szetvezője. 

Anyakönyv i h i rek. Születések: 
Wuist Antal—Randweg Mária : Magda 
r.k., Krancz Károly—Tompek Katalin: 
Ferenc r. k. Házasságok: Hocheckei 
Kiroly— Huber Mária, Neuwirth Fe 
renc—Ecker Franciska, Markoviis 
Mihály—Krajeso Zsuzsanna, Rikly 
István—Manninger Hildegard, Maitz 
Antal—Maitz Anna. — Halálozás: 
Maitz Ferencné 72 éves, szívizoméi 
fajulás. 

Tü l l reh imzet t függöny a Tün 
déru j jak ajándéka. Tízéves jubile 
urnának jelentős fordulóján a nagyon 
nrpszerü kézimunkaujság ezt a ked 
ves hírt üzeni minden magyar asz 
szonynak, leánynak. Tiz szép kötet 
a könyvespolcon, sok sok kézimunka 
a bútorok közt, a magyar otthonok 
értékes kulturtr.unkája áll a folyóirat 
első évtizede mögött. És évről évre 
•agyik karácsonyi meglepetés a másik 
után. De szépségben, zengő színeivel, 
csontszinü tüllapon remek virágaival, 
valamennyit felülmúlja a mostani ab 
iakfüggöny. A 150x260 cm. méretű, 
nemes anyagú tüll tartós és megszé 
piti az egész szobát. Jubilálni szó 
szerint örömet jelent, de ez a jubi-
leumi ajándék valóságos megkoroná 
zása egy nagy család, a Tündérujjak 
előfizető-tábora örömeinek. S most 
is. mint mindig, része lehet ebben az 
örömben mindenkinek, aki a f índér 
ujjakra 14 40 P-vel a meginduló tizen-
egyedik évfolyam alkalmából egész 
évre előfizet, Budapest, IV., Szervita-
tér 8. Az előfizetők nyomban meg-
kapják az ajándékfőggönyt. Kérjen 
ingyen mutatványszámot. 

Bekapcsol ták a rádiót és zene 
szó mellett gyűjtöttek is tze nyolc 
rádiót, villanylámpákat, alkatrészeket 
és készpénzt Dombóvár legforgalma-
sabb pontján levő rádióüzletében a 
betörők, akik a zenével azt akarták 
elhitetni, hogy a tulajdonos van az 
üzletben. 

Az a p j u k j ö n , a z a p j u k m e g y , 
Az a p j u k s i e t , az a p j u k e g y 
R o p p a n t o k o s d o l g o t t e t t , 
P a l m a O K M A t a l p a i ve t t . 

A képviselőház egyesített bizott-
ságai tegnapi ülésükön elfogadták az 
erdőről és a természet védelméről 
szóló törvényjavaslatot. 

Kétszáz autótu la jdonos adta 
vissza autórendszámtábláját a napok-
ban Budapesten, mert nem akarják a 
magas adót fizetni. 

Moz ih i rek . Ma vasárnap „Riói 
eányok" cimü zenés filmkülönleges-
ség 10 felvonásban, kerül bemutatásra 
Dolores del Rio főszereplésével. Ez 

hatalmas revüfilm élénken tárja 
elénk az .Újvi lág" korlátlan lehető-
ségeit pazar beállításban. Nem kell 
a főszereplőt sem ismertetnünk, mert 
hisz a világhírű Dolores del Rio a 
maga bájossággal telitett játékával, 
valamint a többi kitűnő szereplök 
tökéletes teljesítménye kellemes szó-
rakozást nyújt a nézőnek. Azonkívül 
megfelelő kisérőműsor egészíti ki a 
műsort. — Csütörtökön „Csókra vár 
az asszony" megy. Bolváry rendezői 
virtuozitása, Stolz kedves dallamai, 
Gusztáv Fröhlich ellenállhatatlan ala-
kítása vitték sikerre a filmet. A film-
történet tele van szerelemmel. Az író 
szinte gyújtogatja a sziveket. A külső 
felvételeknel Istambul szépsége le-
bilincselő hatást kelt. 

* Az ot thon művészete. Perczel 
Juliska, a pesti társaság előkelő és 
ismert tagja szerkesztésében érdekes 
16 oldalas uj rovatot ad a Szinházi 
Elet Az Otthon Művészete címen. 
Vezető cikkét ennek a rovatnak Her-
czeg Ferenc irta, bemutatva cikkében 
a kondorosi kastélyt. A Szinházi Élet 
e heti számának külön szenzációja, 
hogy darabmellékletül az év legna-
gyobb sikerét Az ORVOS cimü szín-
darabot hozza. Nagy Endre a Matuska 
per egyik birájával, aki a szabadstilü 
birkózás bajnoka, csinál intervjut. A 
kottamelléklet e héten Wenn Ich 'mai 
Liebe cimü slágert hozza. 
Sok érdekes cikken és novellán és gyö-
nyörű képeken kivül 64 oldalas Rádióvi-
lághiradó, kézimunkamelléklet és 32 ol-
dalas gyermekújság van még a Szinházi 
Élet uj számában, amelynek ára 60 fill. 
Előfizetési dij '/« évre 6.50 pengő. Kap-
ható Rólh Jenő könyvkereskedésében. 

GépIrAst Jutányosán 
vál lalok. CiM a kiadóban. 

Függönyt ajándékoz 
a T ü n d é r u j j a k 

m i n d e n k i n e k , aki P 14'40-nel egy évre 

előfizet a népszerű kézimunka-ujságra. A 

g y ö n y ö r ű féligkész tüllfüggöny mérete 

150x260 cm. és hozzájár a ki h í m z é s h e z 

szükséges selyemfényű MEZ himzőfonal is. 

On is előfizet, ha meglátja az é r t é k e s 

ajándékot! 

Budapest, IV., Szervita-tér 3. 
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4. Késze* es Vidéke 1934. november 11. 

A város i fúvós zenekar tegnapi 
hangversenyét, ma délelőtt 10 órakor 
a helybeli tanuló ifjúság részére meg 
ismétli a Bllház nagytermében. 

Bormérés. Elsőrangú vörös 
bort mér Di>ra Lajos Kert utca 5 
szám alatt. 

Ha nincs rádiója, fizessen elő 
egy budapesti napilapra Rónay újság 
üzletében, ahonnan megérkezése után 
azonna' házhoz szállítják az újságot a 
legújabb hírekkel 

A nap fenye A tizenkilencedik 
század második felében a technika: 
tudományok gyors fejlődésnek indultak 
A tudomány előharcosai az újonnan 
megszerkesziett mérési eljárásokat a 
természeti jelenségeknél is felhasznál 
ták. Ami még száz évvel ezelőtt lehe-
tetlenségeknek látszott, most .nái 
valósággá vált. Méréseket eszközöltek 
távoli csillagokon és a földön mért 
fényerősségükből kiszámították távol-
ságukat. Ezen adatok az egyéb uton 
kapott eredménnyekkel teljesen meg 
egyeztek. Bennünket legjobban a nap 
érdekel, melynek fénysugarai teremtik 
meg földünkön a lét feltételeit. A 
többszörösen ellenőrzött mérések sze 
rint a nap által kibocsátott fényáram 
3250 kvadrillió Dekalumen. Hogy ezen 
óriási fénymennyiség mit jelent, csak 
akkor tudjuk megközelítőleg is elkép 
zelni, ha jobban ismert adatokkal 
hasonlítjuk össze Ha a földön szá 
razon es vízen minden talpalatnyi 
helyre sürün egymás mellé 150 Deka 
lumenes izzólámpákat helyezünk el, 
akkor oly fényáramot kapunk, melynél 
a nap fénye még mindig 2700 millió 
szor nagyobb. 

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

l§kolaruhák Lóden-
6 pengőtől, férfi öltönyök 20 

pengőtől nagy választékban kaphatók 
Z e r t h o f e r R e z s ő ruhaáruházá 
ban. Hosszú és rövid télikabátok, 
hubertus, bőr és boy kabátok nagy 
raktára. Olcsó árak Gal lér t isztí tás, 
k e l m e f e s t e t , vegytisztítás 

8 P O B T 
SzFC—KSE 6 : 2 . Ez a mérkő 

zés Szombathelyen lett lejátszva és 
sajnos a KSE súlyos vereségével vég-
ződött. Pedig a bajnoki pontokra 
égető szükség lett volna. De a KSE 
a vereséget megerdemelte, mert még 
hozzá durván is játszott, ezt hirdette 
a kritika — és hogy az SzFC meg 
érdemelte, teljes mértékben, a győ-
zelmet, mert „szebben' es „jobban" 
játszott ellenfelénél. Ez a megállapítás 
ellentétben áll a valósággal, mert a 
lerúgott és játékképteienne tett játé-
kosok nem az SzFC-ből, hanem a 
durvának minősített játéka dacára a 
KSE-ből kerültek ki. Ez az ellenkező 
jét bizonyítja-, azt, hogy a Szombat-
helyi FC játéka mozgott a durvaság 
határán. Ami a játékvezető Potyi biró 
működését illeti, csak az a megje 
gyezni valónk, hogy bíráskodás a 
rosszakarat és a teljes elfogultság 
olyan iskolapéldája volt, mely akkora 
előnyt biztosított a szombathelyi csa 
pat részére a KSE vei szemben, ami 
már eleve is egyenlőtlenné lette a 
küzdelmet, nem is szólva a két játé-
kos kiállításáról, mellyel akkor suj 
totta a kőszegi csapatot, mikor az a 
mérkőzést megnyerhette volna. A 
birói tekintélyt úgyszólván megcsúfoló 
működését a kerületi futballszövetség 
figyelmébe ajánljuk. 

Futba l lmérkőzések. Mult vasár-
nap a helybeli Ágyteritőgyár csapata 
a szomszédos burgenlandi lékaiak 
csapata ellen játszott és azt 10: l - re 
legyőzte szép játék után. — A bor-

bélyok csapata 3 : 0 arányban verte a 
kereskedik csapatát. 

Mai futballmérközés. Ma d. u 
fél 3 órai kezdettel barátságos mér-
kőzést játszik a KSE, fiókcsapatával 
a KSE Agyteritögyarral. Erre az alka-
lomra a KSE azon standard játékosai, 
akik az ágyteritőgyárban dolgoznak, 
mind saját csapatukban fognak ját-
szani Sót az Ágyteritőgyár agilis ve 
zetősége megszerezte Kopfert és Ke 
izeit is. A KSE ben valószínűleg, 
már — hacsak egy félidőt is — de 
iz uj emberek is fognak játszani. Igy 
i közönség tulajdonképpen 25--2Ö 
KSE játékost láthat a pályán komoly 
küzdelem keretében. Ez a mérkőzés 
idja tulajdonképpen a feleletet, hogy 
nire szá nithatunk tavasszal. A csa 
oa»ok felállítása a kővetkező lesz: — 
KSE: Galla — Jrnzsó, Tompek II — 
Maitz III., Tompek I , Skriba — Schrődl, 
Varga. Molnár, Schmall, Nagy. (Diós. 
Segesdi, Béri, M.irhold fog még szó 
hoz jutni egyik félidőben ) — Ágyte 
ritögyár: Fazekas — Bruckner, Kap 
pel Kopfer, Wehofer, Simon — 
Lovagi, Keszei, Maitz I., Hochecker, 
Wimmer. A mérkőzést Walent dr 
fogja vezetni. 

Uj emberek a KSE-ben. A ta-
vaszi szezon folyamán lényegesen 
negerősödik a KSE. Horváth Sanyi 
vissza kerül Kőszegre. Dr. Velcsov 
Pécsi EAC), Béri István (Kaposvári 

RSC), Diós János (Kecskeméti AC) 
Fábián István (Nagykanizsai Törekvés), 
Tóth István (Csurgói TK) volt játé-
kosainak leigazolásával pedig a most 
gyengébb pontokon lehet majd erő 
siteni. 

Hivatalos rovat. 
Közhírré teszem, hogy az 1935. 

évre szóló általános összeírások el-
rendeltettek. Felhivom a közönséget, 
hogy a megjelenő összeiró közegek 
nek a szükséges adatokat és falvilá-
gositásokat feltétlen rendelkezésükre 
bocsássák a jogkövetkezmények terhe 
mellett. 

Felhivom a közönség figyelmét a 
m 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. 

Közhirré teszem, hogy a város 
erdőgazdasága a szokásos téli fává-
gási munkálatokat megkezdi az ól 
módi-, talári-, kálváriái és a stayerházi 
vedkerületekben. Munkabérek válto-
zatlanul a mult éviek. Azok a mun-
kások, akik a favágásban resztvenni 
akarnak jelentkezzenek a városi erdő-
hivatalban. 

Azok az állandó kőszegi lakosok, 
kik igazolni tudják, hogy hivatásuk 
vagy foglalkozásuknál fogva az ország, 
határt Ausztria felé löbb ízben át kell 
lépniök, egy évig érvényes határszéli 
utiigazolványt kaphatnak. Az 1935 évre 
szóló igazolványok kiállítását folyó 
évi december 15 ig fogom eszközölni. 
A kérvényezők a hivatás vagy foglal-
kozásbeli többszöri határátlépés szük 
ségességét igazoló okmányaikkal és 
egy uj keletű fényképpel a rendörka 
pitányságnál e határidőig jelentkezze-
nek, mert ez időn tul állandó igazol-
ványokat nem adhatok. Figyelmezte 
tésül közlöm, hogy a határt általában 
csak útlevéllel lehat átlépni. Csak ki-
vételesen kaphatnak egyszeri határ-
átlépésre jogosító alkalmi utiiapot 
azok az állandő kőszegi lakosok, 
kik igazolják, hogy sürgősen fontos 

családi vagy egészségügyi stb. o k o k -
ból kel l a határt át lépniük. 

Az Ínségesek folytatólagos össze 
Írásának idwjét november hó 18. hétfő 
és 19. keddi napok délután 3 órájára 
tűzöm ki. Felhivom mindazokat, akik 
az inségakció részéről akár támogatás-
ban, akár inségmunkában részesülni 
óhajtanak, ezen időben annál is in 
kább jeleitkezzenek, mert a később 
jelentkezők kérelmét már figyelembe 
nem vehetem. Arrra is figyelmeztetem 
az érdekelteket, hogy jelentkezes csak 
a fentjelzett időben történhetik. 

Felhivom mindazon bérlőket, akik 
< városi bérföldek béreit még nem 
fizették be, hogy fizetési kötelezett 
ségüknek legkésőbb f. évi november 
hó 15 éig tegyenek eleget, mert ezen 
a napon az összes hátralékok behaj 
tás iránt a birói eljárást meg fogom 
indítani. 

Közhirré teszem, hogy a város 
tulajdonát képező Lobanger rét I. sz. 
ház 1934. évi november hó 1-évi l 
bérbeadó, bővebb felvilágosítás a 
városi számvevőségnél nyerhető. 

Közhirré teszem, hogy a Magyír 
Divatcsarnok Rétkai Antal és Pál 
budipesti cégnek „Kakaós méz" elne-
vezésű gyártmánya, csakis a m. kir. 
földmüvelésügyi miniszter által enge 
délyezett eredeti csomagolástan sza-
bad forgalomba hozni. 

Közhirré teszem, ho^y a 9100— 
1934 M. E. számú rendelet értelmében, 
azoknak a gazdisági cselédeknek éves 
szerződéses időtartama, amely.k eset-
leg előbb végződnének, 1935. évi 
március hó 31-ig meghosszabbitatott 

Közhirré teszem, hogy Kőszeg 
szab kir. m. város erdőgazdasága 
f. hó 15 én, csütörtökön, a csalitsze-
dési engedélyeket kiadja. 

Közhirré teszem, hogy a diftéria 
elleni védőoltások f. évi november hó 
12 én, 14 én és lö-án (hétfőn, szer-
dán és pénteken) d. u. 4 órától 5 óráig 
folytatódnak; az oltások a tűzoltó-
laktanya őrhelyiségében eszközöltet 
nek. Tekintettel arra, hogy a védő-
oltások 2 éves kortól 6 éves korig 
kötelezévé tétetett, nyomatékosan fi 
gyelmeztetem az érdekelt szülőket, 
gondviselőket, hogy a jelzett korban 
levő gyermekeiket, gondnokoltjaikat 
oltassák be, mert az oltás elmulasz 
tása esetén ellenük a kihágási eljárás 
meginditandó lesz. Az oltásért 20 
fillér fizetendő, teljesen szegények in-
gyenesen oltatnak be. Ezen hlrom 
legutolsó oltással a védőoltás befe 
jezést nyer, miért is az érdekeltek ezen 
kötelezettségeiknek igyekezzenek ele 
get tenni. 

Felhivom az adózó közoi.otget, 
hogy adótartozását f. évi november 
15 e előtti napokon fizesse be, nehogy 
az utolsó napon munkatorlódás álljon 
elő. Egyben figyelmeztetem az adózó 
közönséget, hogy az adótartozását f. 
évi nov. 15-ig feltétlen befizesse, mert 
ezen határid* eltelte után a Pénzügy-
igazgatósági kiküldött közbejöt te 
mellett a legszigorúbb végrehajtás 
lesz elrendelve. 

Figyelmeztetem az adózó közön 
séget, hogy mindazok, akik a m. i . 
hátralék és f. évi adótartozásukat f 
évi november hó 15 ig befizetik a f 
evi tartozásra tényleg béfizetett tőke 
összeg után 2% kamattérítést kapnak, 
akiknek pedig kamatmentes részlet-
fizetésük van a 2% kamat térítésben 
szinte részesülnek, ha adótartozásukat 
f. é. december 15-ig -kiegyenlítik. 

dr . v i téz Nagy Mik lós 
polgármester h. 

A gyümölcsfák téli 

permetezéséhez 
csak 
neodendrlnt, 

endái, 
vagy i o lbhr t 

használjunk. 
Legjobb hernyóenyvek : 
hiberna, sotor. 

Vértetves sebek bevonásához: 
a l m o l a vagy pomr l n . 

Eredeti gyári árakon beszerezheti): 
Pollák Sándor cégnél 

Kőszeg. 

Birói árverés. 
November 12 én d. e. '/,12-kor 

Rohonci-utca 2. sz. alatt bútor, 
serté^ól, g y a l u p a d bírói 
árverésen eladati*. 

azonnal egy szép utcai 
bútorozott s z o b a 
teljes ellátás mellett. 

Horthy Miklós-utca 4. 

Porszivógép 
bármikor kikölcsönözhető 

Rónai könyvnyomdájából 

Névjegyek 
legolcsóbban 

~ nyomdában 

J E L . E K T K O Í 
B I O S K O P H A N Q O S] 

M O Z I 

| Vasárnap, november 11 én: 

Dolores Del Rio foszereplesevel 

Riói 
leányok 

Káprázatos film-revü 
12 legújabb slágerrel. 

Hangos kisérőműsor. 

Csütörtökön, november 15 én: 
Olcsó helyárak I 

Csókra vár az asszony J 
Filmattrakció. Főszerepben : 

Gusztáv Frö l t l ich. 

Hangos kisérőműsor. 

! 

— Nyomatott Rónai Prigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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