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Hirdetések di ja előre fizetendő. 

A legfőbb cél. 
A béke ünnepe belpolitikai téren 

is n*gy nyugalom jegyében telt 

el. A betlehemi c^ilhg szent 

fénye mellett elhalványult minden 

harci zaj. A Treuga Dei, a szent 

béke szelleme hatotta át a lelke-

ket. Bjsugározta a nagyváros 

bérpalotait, átvonult a magyar 

rónák felett és bevonta tükrébe 

a puszták magányos kis portáit 

és hajlékait is. 

A nvgértéss béke szelleme szólt a 

sajtóból, amely a parlament szü-

nete alatt legnagyobb fórumi a 

politikusok megnyilatkozásainak. 

Egész sereg cikk és nyilatkozat 

látott napvilagot a lapo'í ünnepi 

számaiban. Súlyban és jelentő-

ségben dominált köztük Gömbös 

Gyula miniszterelnök nyilatkozata 

A miniszterelnök imponáló nyu-

galommal nézett keresztül a part-

politika apró csatarozásai fölött 

Nem ezekről, hanem a magyar 

élet sorsdöntő problémáiról, tele-

pítésről, hitbizományi reformról, 

az Alföld kérdéséről, az ifjúság 

helyzetéről beszélt. „Magyarország 

Isten virágoskertje, — mondotta 

— s arra törekszünk, hogy ennek 

az országnak minden polcára és 

minden idekerülő idegen azt 

érezze: Magyarországon érdemes 

élni". Hatalmas kormanyzati prog-

ram, — az egyetlen lehetséges 

program — lélekbemarkolóan 

egyszerű szavakkal kifejezve. 

Magyarországon érdemes élni. 

Igen, itt békés alkotó munka 

folyik, itt jogbiztonság van, nyu-

galomra vágyik a nép minden 

rétege, erős a rendfenntartó kar-

hatalom, független a biróság. És 

mindezeken kívül: itt szabadsag 

van, parlamentárizmus van, ön-

kormányzatok vannak, alkotmá-

nyos élet folyik, — itt maguk 

az ország polgárai döntenek az 

ország, a vármegye, a község 

ügyeiben. Persze, mi sem vagyunk-

holdbéli sziget. Sajnos, az élet 

nagyon is ránkparancsolt, ezer 

sebből vérzünk, gazdasági válság 

szántott rajtunk keresztül, de 

amink megmaradt, nemzeti erőnk, 

munkakészségünk, élniakarasunk. 

azt féltékenyen őrizzük és meg 

tudjuk őrizni. 

Magvarországon érdemes élni... 

í g y van, — és emellett eltörpül 

minden mas. Kicsinyes gyerek-

birkózasnak látszik a partpolitika 

mesterségesen szított kakasviadala, 

csipkelődése, nagyhangú frazisa, 

A karácsonyi nyilatkozatok al-

talánosságban békés színvonalába 

is beleiíkoliott egy-két ilyen hang 

kiérzett néhány csipkelődés. Ke-

resve kerestük, de nem találtunk 

bennük semmi ujat. Ismert és 

elcsépelt szólamok voltak csak, 

amelyek erőtlenül hullottak le 

anélkül, hogy a betlehemi csillag 

fénye mellett fellobbant lelki 

Treuga Dei szellemét megzavarni 

tudták volna. 

így volt ez jól. És most az 

ujesztendőben felvetjük a kérdést: 

nem lehetne a béke és megértés 

hangját allandósitani ? Nem kellene 

e megőrizni azt a harcmodort, 

amely — véleménykülönbségek 

kölcsönös tiszteletbcniartása mel-

lett — biztosítja a tiszta elvi 

küzdelem kereteit? 

Magyarországon érdemes élni... 

ez legyen a cél, ezert kel' dol 

gozniok azoknak is, akik szem 

benállnak a kormányzattal. Ezt 

kívánja az ország érdeke, kül-

politikában, belpolitikában és gaz-

dasági okok miatt is. Magyar-

országon érdemes cini, — ezt 

érzi és akarja az ország minden 

polgára, a miniszterelnöktől a 

legutolsó elesettig . . . 

és városunk boldogulását fokozottabb 
munkával szolgaijuk. 

Ezt a munkát kérem Tőled továbbra 
is váró unk érd keben az 1930. ik ev 
küszöbén azzal az ígérettel, ho,'y ? 
magam részéről minden erő-nből és 
rendelkezésemre álló eszközzel ezen 
hazafias és önzetlen munkádban szí-
vesen leszek segítségedre és támo-
gatásodra. 

1 Nemzeti Egység 
es a polgármester 

ujevi levélváltása. 
Vitéz Szabadváry Ferenc a Nem 

zeti E.>>seg kösz .^kerületi elnöke az 
Uiev a'ktlmából a következő levelei 
intézte vitéz Nigy Miklós dr. pol^ur-
níSlerhtz; 

Nagyságos Polgármester Ur! A 
Nemzeii Reység kőszegi szervezett 
n<véb<-n fogadd legőszintébb ujevi 
jókívánságaimat annak a reményemnek 
Kifejezése mellett. hogy a bensőséges 
jóviszony. a ntly a szervezet és a 
város polgármester* közölt fennáll, a 
jövőben csak izmosodni fog és város 
érdekében kifejtet vállvetett közös 
munkánk meghozza áldásos gyü 
nőieset 

Vitéz N így Miklós dr. polgár 
mester vála za; 

Kedves Buá tom! Amidőn az 
1936 ik év küszöbén tolmácsol! 
szíves jókívánságaidért leghálásabl 
köszönetemet fejezem ki, méltóztass^ 
megengedni, hogy azokat igaz b ' • 
szeretettel viMonozzam. 

. Az 1936 ik esztendő ntmesa* a 
világ, hanem városunk szempomjából 
is esetleg sorsdöntő lehet, miért vala 
mennyiünk köiHes«ég»1 hoey hazánk 

Szilveszter. 
Mozgalmas és vidám Szilveszter® 

volt az idén Kőszegnek. A vendéglő 
sö<, korcsmárosok mindent megtettek 
arra, hogy vendegeik jol érezzék ma 
gukat s ezen az eey napon elfelejtsék 
m egész esztendő gondját, bajit 
Mindenütt zeneszó, vidám jókedv 
h ingjai szálltak ki az utcára. Sok^n 
családi körben kezdtek a szilvesztere 
ztst, mások az ágyteritőgyár mulat-
ságán szórakoztaV a késői órákig, míg 
'gyes«k a város kül'inböző ve dég 
tőibt-n élvezték a zenés, mámoros 
h ingu'atot, de éjiéi után kevés kivé 
telIel mind összejöttek az Elite-kávé-
uázban, amelynek i*azán elsőklasszisu 
ci^anyzeueje rekord'<özönséget tobor-
zott össze. E nbere nlékezet óta nem 
volt ilyen mozgalmas az Elité. A város 
ninden rétege képviselve volt ebbei 
í kavargó, színes, mulató együttesben, 
amely csak a késő reggeli órákban 
oszlott szér. 

A KSE Á^yteritögyár futbillszak 
osztálya a Balház összes termeiben 
endezte meg szokásos Szilveszter-

bálját. A bálon megjelentek: vit^z 
N «t?y Miklós dr. polgármester, if,. 
szerjyörgyi Czeke Gusztáv és Gotthard 
Drfzsft gyárosok is. Az ötletes módon 
feldisziittt terem falait a gyár és a 
sportegylet jelvényei boritolták izlé 
sesen elrendezve. A hangulatot kelt 
tprmet himarosan zsúfolásig megtöl 
lőtte a táncolni vágyó közönség, 
amelynek szórakoztatásáról a iend' 
/őség gondoskodóit na;y hozzáértés 
sel. Szépségverseny, tombola és tréfás 
bazár járultak hozzá a jókedv foko 
zasához. A szépségversenyt Grandits 
Terus, Ecker Böske cs Tompek Terus 
nyerték. Mindhármukat kedves aján 
dékokkal jutalmazták. A férfi csúnya-
ság versenyt Bemmann Kurt nyerte. 
A szépségverseny lezajlása után a 
megjelent közönség még nagyobb 
jóktdvvel szórakozott a reggeli órákig. 

A katolikus Legényegylet saját 
helyiségéin zárt körben ünnepelte 
ineg Szilveszter napját. Hangulatosan 
összeállítóit kabarészámok nyitottak 
meg az estélyt. A szórakoztató műsor 
lezajlásí után a fiatalság táncrakere-
kedett és vidám hangulatban, amely 
mi; dig fokozódott, fogadta az uj esz-
•ndő beköszöntését. 

A Concordia farsangi tánc 
mulatsága február 8-én, szombaton 
este lesz megtartva, melyre az elő-
készületek nagyban folynak. Bővebbet 
a legközelebbi számban közlünk. 

A rendezőség. 

Megjegyzés a tanitóválasztástioz. 
A legutóbbi római katolikus tanító-

választástól szóló beszámolónkkal 
Kapcsolatban a következő levelet 
Kap uk: 

„ A mult hó 22-én ró nai katolikus 
tanitóválasztás volt Kőszegen, milyen 
26 pályázó közül, háro n oyintanilót 
jelöltek, akiknek ál'ásuk vtn. Kőize-
gen 11 római katolikus kepesitetl ta-
nitó van, akiknek nincs áll i<uk él 
kettő kivételével semmi néven neve-
zendő jöved.-lmük nincs. A vá asztás-
ról kiadott [ özlemény hivatkozik 
miniszteri rendcTtiie, — jó lett volna 
ennek a rendeletnek számát, keltét is 
közzétenni, mert utánanéztünk a vo-
natkozó rendeletek tárában, ne n talál 
tunk olyant, amely szerint a jilöltnek 
•gy évi gyakorlati idő volna a meg-
választhatósághoz előírva, — és ha 
gy volna, gondoskodDtt e az illetékes 
felettes tanügyi hatóság, hogy a pá-
lyázó állástalanod ezt az e^y ^vi gya-
korlatot megszerezhették? Mi lesz 
most ezekkel, akiknek ez a riyakoilati 
jgy év nincs meg? E'.ek sjhise te-
hetnek tinitók? Tudjuk, hogy uicá'-
hány helyen ezt nem követelik meg, 
cstk Kőszegen. Miért taníttattuk /'ím-
•cat és költöttünk annyi pénzt reajuf? 
Azért, hogy öregségünkre a nyakunkon 
élősködjenek, és szerény jövedelmünk-
ből tartsunk 22—27 éves fi Uale ébe-
reket? A megvá'asztott tinitóiák hir 
szerint állomáshelyen 40 hold földj'e 
van, itt Kőszegen háza, cstládja sem 
olyan nagy, hogy indokolt volt a 
megválasztása. Miért kell tt Olaszyt 
elölni? Ez is családos? Ugy tudjuk 
nem. Az itteni állástalan tanítók jók 
potyára az énekkarban? Kánrorizálni 
és ha ke'l szavazni, es más díjtalan 
nunkára, csak ha választásról van 
«zó, nem vesznek róluk tudomást? A 
>ok gyermek neveléséért kulturestéket 
rendeznek, ez a valasz'ás i^en jó bii-
ató e^et, hogy vahkinek kedve legyen 
o'< gyermeket nevelni! Köszönet ezen 

eljárásért ugy a tanfelügvlőségnek, 
nint pedig a hitközségi előljárós ignak-. 

Aláírás. 

Kőszeg támadása 
Sopronvármegye 

egysége ellen 
cimen a „Soproni Hirlap" Szedenik 
Jenő csepregi ügyvéd tollából cikket 
közöl, amelyben a cikk irója erősen 
kikel azoknak a sopronmegyei közsé-
geknek a visszaállítandó kőszegi 
járáshoz való csatolása ellen, amalyek 
földrajzilag közelebb feküsznek Kő-
szeghez. 

A cikkel kapcsolatban érdekes-
nek tartjuk megemliteni, Hogy éppen 
az érdekelt községekben mozgalom 
indult meg, hogy minél előbb Kő-
szeghez csatolják őket. Különösen 
Olmódon nagyarányú ez a mozgalom, 
ahol elhatározták, hogy maguk' is 
lepéseket tesznek a visszaállítandó 
kőszegi járáshoz való csatolásuk 
érd»ktben. 

E g y e s s i a m a ^ a 12 f i l l é r . 
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Kőszeg és Vidéki 19,% iaru>r 5. 

Mi újság volt 

félévszázaddal ezelőtt 

városunkban ? 
Szemelvények a „Kőszeg és Vidéke" 1882-ik évfolyamából. 

Az egész országban, a fővárosi 
és vidéki lapok egyaránt, meghono 
titották azt a hasznos, tanulságos és 
nagy népszerűségre szert tett szokásl 
bogy hasábjaikon kegyeletes vissza 
pillantásként a lap megindulásának 
első idejéből hoznak közleményeket 
Ennek a kegyeletnek sugalmazasára 
nyitjuk meg mi is lapunk hasábjain 
ezt az uj rovatot, amely annyival is 
inkább számot tarthat a nagyközönség 
érdeklődésére, mert mig a budapesti 
nagy lapok legtrbbje is csak L'C—2ö 
évre tud visszapillantani, addig rri ; 
„Kőszeg ts VidcKt" félévszázadnál 
messzebbre visszanyúló muitjahól kö-
zölhetünk szen t lvirvtket. '-'dó.okai es 
a ma en btret is éid-klő egykor1 

szenzációkat. Tán az t^esz otszagbat 
akad vidéki l?.p, í<mely ilyen nagy 
múltra tekinthet vissza. 

Azt hisszük varo^unkrak b h g .o 
manyokíít minden idóbtn külonÖMi 
értékelő kÖ2Önsege szamára teszun 
szolgalatot eztn egykori érdekesebi 
hitek és ' dií.» * kkozkstvel , amelye 
ket minden szamunkban ftnti cir 
alatt találnak n tg olvadóink. 

Az 1882. év j anuár 1 én m»g 
jelent szan fejiect szerint a „K'.sztj. 
és Videke" szepii odaírni, társodalmi, 
közgazdasagi, <p*r ktusktdt lmi e-
nevtleszeti httii. p Töt b egylet kö* 
lünye. Felek's szuktsztí je: Ribiczey 
Aladár. Ellfzeles egés,. évre 4 foiin> 
Aki ptdig b uj előliittőt szuez, ón 
rak li&ztelit;el pt.oanryal szolgainak 
Sztmtlvenytk u vtzeic kkből : Kősztj. 
a .csöndesek' es .jámborok" hon* 
hoi a tanaiéittntk a lelket ujraszüW 
zaja meg ttvtdtsfcől stm jut a néma 
szem kledé' fitthez - Síri cstrd 
teiült el vátosurkon akkor, mid<"n a? 
egtsz keitszttr.y vuig táisas összt 
jövtieibtn tÖlu az ev u'clfó peictit 

— Yaiosurk Ukótn.k igtn nagy resz» 
„érteimistgrek" ntvezhttó, íreiy szel 
lemi itveltr ysigtt a le^különbörőU 
iranyb&n l űk td l e t i anélkül. ho^> 
csak kttUrnk is kitűzött czelja egy 
legyen — Alakuirak, hog) szétoszol 
janak, tgjesulctk, hogy egyenetkn 
kedjtnek ts i^y solase taia.hatják 
fel igényük kieigitesét. — « E z l»sz 
oka majd, ha — rri nagyon is nevet 
seges volna — « terveze't kőszeg— 
szon.bathtlyi visui kupitesérek tervt 
miniszttti tngecvliyti dugála dun< 

— Nem kivanhuiunk uhai t-^ytt)ft • 
mar beköszöntött ujev elsőnapjar. 
mint jobbjaink közli egyetertő szelk 
met. A különfélek rovatából: Mull 
december 24-ént* szép téti detután|a 
volt. Nemcsak a termeszei mosoly^ot 
a női sziv jósáénak, hantin oiy 
számos elaggott n unkaUpteien tgytn 
is, kikel a kath. jctékony nőegylt 
ápoló szárnyai alá veit s a nyo.no 
könnyeit letörlé, hogy ö;vendhtssenek 

ők is a szenvedések és gyötrő kinok 
eljövetelén. 51 vagyontalan gyermek 
kapott részben ruházatot. Ez évben 
250 frtot vettek be a felállított kará 
csonyfára. Lapunk utolsó számában 
lett felszólalás folytán a Ring színház 
égése által károsultak részére egy 
nevtelen jótékony adakozó egy forinto 
juttatott szerkesztőségünkhöz. 

„Vadászjegy 6 frt.-os, esetleg 2 
frt.-os (cseléd) vadászjegy" volt vált-
ható. — A Kőszegi „Concordia" férf 
dalegylet 188:1 eu januir hó 6 Üiít 
daksté'yt fog rendezni — A ka á 
csonyi ünnepik alkalmából a ntlybrl 
postán d'Cemtur 20 ikától egészen 
ül)-ig feladaton 3 9 drb. csomag m 
l 5 d kilót nyomon es 2512 frt.-os 
er eket képviselt. Ugyanazon időköz 
ben a helybeli postához eikezttt 803 
drh. csomng mi 2350 kilót nyomo! 
és 1530 frt éitek ü voit. — 7ánezviga 
lom A kőszegi kath. jótekon> nő 
egylet 1882 januar hó 14 en sors 
latekkal egybekötött b.dt rendez. — 
Tűzbiztonsági óvórendszabályok az 
adóhivatalokban A penzügyminisziei 
rendekiet bocsátott ki, ..melyben az 
össze? hivaia!ok kezelem i osztályai 
b«in t.i a »i do, ikialó es íratiárbar 
i dohányzási a íisziviselőkntk szi^o 
ruan rre^tilíjd. — Az evang. nőegylet 
tnuii dieztmber 24 tn sz>. p ünnepet 
ü't meg midőn 34 szegény iskolás 
gyermeket a gjujiOtt *d;ikozasokt.v> 
a aidntni teljestn tliátott ruhával é: 
egyebekkel. — fíiró-választás. A f. he-
22-én Rchonczon megejtett valasz 
lasok alkalmaval varosbiróul ismé1 

Nádai Józstf ui választatott meg. Eíjtr,! 

Lj főispánja lesz, n ondja a Buda 
ptst Vasnegyentk ts paciig a „Füg 
get'enség* hírt s?eiint Takács Laj«s 
htlytrt R?dó Ka n.an log kim vezte ni 
Ha a komany *zt hiszi, hogy Rack 
Kálmán fc ispansagaval megakadaiyoz 
hatja a vasmegyti lűggetknsegi pari 
hatalmas áradatát, akkor nagybai. 
csalódik. — Helyipiacz. Keszeg: Buva 
11 50. zab 7.b, szalma 1 50, Közlekedés 
\ a s u t i : Szon 1 «;htly ről ir.dui; rtggt 
3 ó. Budaptstit éik.: d u 4 ó 58 p 
T e n g e l y e n : Kö i ztg—Szomba'heiy 
Kőízegre indul : Mayer társaskocsija 
deiben 12 órakor. A m. k. postakocsi 
irdut: reggel Só . esd.t. l l ' / j órakor, 
Kőszegtől Bükre (vasúti altoméhoz): 
irdul naponta reg^ti 8 órákor tarsas-
kocsi. Kőszegről Lekara indul a posta 
kocsi naponta d. e. 10 óiakor. Kő-
szegről Rohonczra indul Verteiits 
•nisaskocsija : he.főn, szerdán és pen 
uktn . — Üzletmegnyitás. Kőszegen 
Körúton Kair.rad-fele házban kalap 
r^K'.irl nyitót alaszaios tisztelettel 
Dávid Antal, önkénytes árverés. Néhai 
Po.szter András ingatlanait Widt ücza 
kőz- és valióügyv d folyó hó 7-en a 
helyszínen elárveiezi. 

A kőszegi rendőrség munkája 

statisztikai adatokban. 

A bűncselekmények nyomozása 70 százaltkoan 

eredményes volt az 1935. évben. 

Utiigazolványokat A kőszegi rendőrség 1935. e.i 
általfttio.> ügyforgalma ll447 s«.amo 
érte »' Útlevél kcrelenmel 2tíl esel-
be-.i rrt" :ak a t. t dőrkapit ínysághoz 

haiárailepesre 585i alkalommal alli 
tettak ki. Érdekes jelenség: a múlt 

évben feltűnően sok nyaraló váltott 
határátlépési igazolványt. Teli spon 
cirnen az elmúlt evi síe.onbnn mind 
Vcszr ketten vál'ott.'ik határAMépési1 

Az elmúlt év fo yamán Kőszegen 
Kt-r.s;ti!l körülbelül 63 K?er egyér 
lépett Magyaioiszág lerületért.' távot 
sa, i es kisebb h-itárs?e:i forg Ion bai 
•*g V ü.t véve. 

A bejelentő hivatal 
forgalma is nn gkh'.tősen nagy 

forgalmat mutatott fel. B-lfö'di b^jc-
ie'.tés 0017, kijelentés 60 5 lörtén! a 
irrvi11 évben. Külföldit 1287 et je en 

tettek be és 1312-őt jelentettek ki 
t i k esi bizonyítván)t 155 en kerici-
al 19:̂ 5 ös evben 

A közbiztonsági állapot nagyon 
kielégítő volt, amit élénken bizonyíta-
nak a nagyon is kedvező statisztikai 
adatok. 178 bűncselekmény fordult elő 
az elmúlt evben: 47 bűntett, 131 vétség. 
Ezek közül eredményesen kinyomoztak 
121 esetet, ami körülbelül 70 százalék 
tiak felel meg és igen jó arányszám 
még országos viszonylatban is. A bün 
cselekmények közül 9 ember élete ellen 
elkövetett bűncselekmény 2 esetben 
szándékos emberölés miatt indult eljárás. 
Mind a 9 esetben a nyomozás ered 
menyesen végződött. 

Rablás, zsarolás 
4 tsetren fotduit tló. Mind a negy 
esetben a nyomozás sikert hozott. A 
l opások száma a tavalyi statisz 
t i kéhoz képest lényegesen visxza 
esett. Az 1985 evben 78 lopas-tset 
fordult elő. (tavaly 92) Általában ;> 
bűncselekményeknél a nyomozások 
tViagy obbrés/.t eredményt hoztak 
Több esetnen az ellopott targyak 
( ür.jelek) is megkerültek. Még osztrák 
leiültire átszökött tet'esf ket is sikerüli 
. fogni es a biróság le állítani. 1 yen 
ür.ügyek nyomozásánál az esz.rak 

közbiztonsági közegek és hatósagek 
i legnagyobb készséggel nyújtottak 

.tdktzeí a nyomozás eredményének 
etdtkeben. 

Kihágási eljárás 
3*5 esetben indult meg. Ezek közű 
közltktdesi kihágás 14s. Legnagyobb-
részt a szabálytalan kerékpározók já-
rultak hozzá a kihágási esetek számá-
nak emeléséhez. A járókelők testi ep 
seget vtszelytzlelő szabálytalanul 
kerékpározók elien minden esetbtn 
szigorú eljárás indult. Ennek hatasa 
esilelhető is volt az elmúlt ev máso 
ü u felebtn, mert augusztustól kezdvt 
\ szigorú büntetések eredményeképen 
leryegesen csökkentek a kerékpározók 
kihagásai. 

A csendrendelet Kőszegen 
is életbelépett. 

Különösen az éjjeli kürtölési tilalmat 
ogídta a közönség szívesen. Főút 

vonalakat, amelyeken nappal is tilos 
i kürthasználat, a rendőrség nem 
elölt ki, mert nem látta enntk szük 
iégessegét Kőszegen. A gyalogosok 
szabálytalan közlekedese miatt egyetlen 
egy esetbtn sem indult eljárás az el 
mult evben. A büntető eljárást inkább 
igyelmezktéssel igyekezett pótolni es 

a közönséget a saját érdekében a 
közlekedési szabályok betartására 
szoktatni. A jövőben ellenben már a 
szabályok ellen vétő gyalogos közlc-
<ed'kel is megbüntetik, ha a szabály okat 
nem tartják be. Az elmúlt évben 69 
>a.esei történt, t z tk közül 10 volt 
(özlekedési baleset. 

Augusziu^ 1-től kezdve az uj 
erdőtötveny tr'elmében az erdei ki 
l iágások és lopások elb írá lása is 
i rendőrkapitányság ügykörebe tar 
tozik. Az uj törvény büntető rendel-
kezéseit a rendőrség az elszaporodott 
« id, i falopások és csonkitások miat' 
i legszigorúbban alkalmazta, ami ai 
érdekeltek körében nagy megütközés 
kelteti, mert a régi eidőtörvény alapjan 

kiszabható er.yh • büntetésekhez vo'.iak 
.zokva. Az eltelt pár hónap ala<t már 
élénken tapasztalható volt a szigorú 
•üntetés halasa m rt az erdei falo-

pások és csonkiiasok azóta nagyon 
ecsökkenit'k. 

A statisziikail ig kimu'ath .tó mun-
Kán felül nagyon sokszor foglalkoz-
tattak a tendőrseget azok is, akik 
nem a rtndórseg ügykörébe laitozó 
ügyekben kértek felvilágosítást. Mint 
i rendőrkapitányság vezetője: Vastagh 
Zoltán dr rendöikapitany kijelentette, 

l\ nagyon örvendetes jcltnsegnvk 
^rtj i, mert láts/ik belőle, hogy a 
<özönség bizalommal van a rendőrség 
irant. Ilyen ügyekben is mindenkor 

legnagyobb xészseg^el állottak a 
felek rendelkezésére, ho^y ezzel is 
<iemeljek a iend"rstg szertpét amely 
i város közbiztonsagát es nyugalmát 
jí\x\ hivatva szolgálni. (b.j.) 

i 

H Í R E K 
Biztató 

ellentét, a ködös Szilveszter el-
multával ránkvirradó, verőfényes, 
tavaszias Újév napja. Nem akarunk 
alkalmi jóslásokba bocsátkozni, de 
valahogy ugy érezzük és reméljük, 
hogy mintegy égi megnyilatkozás : 
a szürke és szomorú 1935-ös 
esztendő után egy szerencsésebb, 
derültebb és boldogabb esztendő 
következik. 

Cim- és j e l l egadományozás a 
kőszegi adóh iva ta lna l . A K o n anyzó 

pénzügyminiszter előterjesztésére 
Körmendy Kálmán kőszegi eisőosz-
talyu allampénztáii tisztnek az allam-
pénztári főuszt cimet és jelleget ado-
mányozta. 

Mo lná rné Hir Sári a bécsi 
r ád i óban . Molnáiné Hír Sári a neves 
zongoraművésznő váiosunk egvik 
Irghusegtsebb allandó nyaralója az 
ujevbtn nemcsak a pesti rádióban, 
lanem a btcsi radióban is szerepel. 
Eiső bécsi rádiósztreplése ma va-
sarnap este 22 óia 20 peickcr van. 
Holn?p a bécsi Magyar Szövetségben 
id hangversenyt. 

Áthelyezés a MAV-nal, Olaszy 
Kálmán mav. tisztet az üzletvezetőseg 
Kőszegről Győrszabadhegyre helyezte 
át január 1-evel. 

Az Ol táregylet közgyűlése 
január 12 én, vasarnap d.u. 6 oral or 

sz a gimnázium dísztermében. Mind-
nyájan legyünk ott, mert fonlos meg-
beszélni valók lesznek. 

A Betegház Egyesület köz-
gyűlése. A Kőszegi Betegház Egye-
sület december hó oO an a városhaza 
közgyűlési termében tartotta rendkívüli 
közgyűlését. A közgyüiés, amelye* a 
tagok szép számban jelent|<< meg, 
egyhangúlag elfogadta a kőszegi 
Erzsébet Kóthaz és Szanatórium uj 
alapszabályait. 

A Kőszegi Zenepár to l ó Egye-
sOletszombaton, 11-én tartja evi rendes 
közgyűlését a városi fúvószenekar 
heiyistgében. A tagokat es az érdek-
lődőket szívesen látja az egyesület 
vezetősége. 

Az iglói d i ákok . Megírtuk, hogy 
a Bences Diák Szövetseg kőszegi 
osztályának műkedvelői 11-én es 12* 
en előadják Fai kas Imre diákdarabjít 
az Iglói diákokat. Az előadást azon-
ban a közbejött akadályok miatt csak 
18 és 19 én tartják meg a bencés 
nimnazium disztermeben. 

Hősök kapujá t építenek mos* 
Szegeden is. Veszprembtn már meg-
épült. Sok város követi Kőszeg SL^p 
példáját. 

Etessük a madarakat 

tis&ajr 

•mm 
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Ha lá lozás . Folyó hó 2-án, 8b 
évts korában elhunyt Katona Lajoí 
nyuga lmazot t középiskolai tanár, aki 
magas kora ellenére egészen a leg-
utóbbi idikig a legjobb egészségben 
és erében járta a hegyeket és a város 
közössege kőiében általánosan ismert 
volt patttarkai külsejü személye. Rövid 
betegseg után beállott szivgyengeseg 
okozta halalát. Temetése tegnnp 
szombaton volt általánosrészvét mellett. 

Hala lozas . Csikdelnei Incze Béla 
rohonci gyógyszerész és neje szül 
nemescsói Simon Gizella fia, Elen'ér, 
decen.bei hó 6 án 32 éves korában 
Buenos Airesben elhunyt. 

A kato l ikus j ó t ékony nőegylet 
ezúton mond hálás köszönetet mind-
azon jószívű adakozóknak, akik hozzá-
járultak nemes adomanyaikkal ahhoz, 
hogy 200 gyermeket ruhaval, 217 
szegényt pedig élelmiszerekkel ajan 
dékozhatott meg. 

A helybel i Evangé l i kus Nőegylet 
ezúton mond hálás köszönetet mind 
azoknak, akik karácsonyi segélyakció 
ját készpénz és termeszetbeni ado 
mányaikkol támogatni szívesek voltak 

A tüzo l tok á l a rcosbá l j a . A 
Kőszegi önkéntes Tűzoltó Egyesület 
szokásos alarcosbáljan; k idei dátumát 
mar megállapították. Febtuár 1-en 
tartjak meg a Bálház helyiségében 
A már több évtized óta minden évben 
megismétlődő bálra már megkezdték 
az előkészületeket. A bál rendezősége 
garancia arra : a nagymultu es nép 
szerű „álarcosbál*, amely minden 
evben farsang -legkellemesebb emlékei 
kepezte, az idén is gyarapítja az egye 
sültt tddih i , a balrendezés terén e(en 
hagyomanyos sikereit. 

Egész velencei hangu l a t fogja 
el az emuért a Belvárosban, ha látja 
a szeiid galambok egyre nagyobb 
csapat iitf me yek szerettei szálljak mei 
a Vaiosnaza párkányát es a Belvárosi 
plebania templom toinyat és tetőzeté', 
hgyre többen vinnak, akik allandóan 
eteiiLc a szelíd kis galambokat. 

A város i f úvószenekar szít 
veszteri szerep lése . Szomorú ködös 
reggellel, d« vidám zeneszóval kö-
szöntön ránk a Szilveszter. Már a kora 
reggeli óiaktól egesz késő estig járta 
a városi zentkar a város vezetőségé-
nek es a tekinttlyes polgároknak 
lakásai es váltakozva meia opera 
részlet. kkel és vidám nepdalegyvele 
gekkei búcsúztatta az ó-esztendót. 

A M U T E , főváros i u jság irók 
turista egylete erkezik ma vasarn p 
d. u. varosunkba. Főrészt ugyanazok, 
akik 1934. karácsonykor itt voltak 
Ezúttal számra nezve többen jelent 
kezteK. Vezetőjük dr. Berecz Sándor 
elnök es dr. Kőszegi Imre utnagy 
Kepviseive lesz áltáluk számos napi-
lap, szaklap és becsi laptudósitó is 
van köziük. A varos és a turista 
egylet vezetősege fogadjak es elkise 
nk a Sttucc-szallóba, utána pedig a 
város azon nevezetesstgeit tekintik 
meg, melyek a múltkor elmaradtak 
és á vatosi muzeumot. Este tisztele 
tükrt vacsoiát ad a város a Strucc-
szállóban. Másnap, hétfőn, kirándulnak 
az épülő műút megttkintesere a 
Vöiöskeresztig, azután folytatjak az 
utat az lranynegyen át az Óházra, 
inntt a Hétforráshoz és a Pintertetőn 
és K^varian áttérnék vissza a varosba. 
A S.iucc-száilooan rendelték meg 
ebédjükét, mely után a délutáni vo 
niittai vissza utadnak a fővárosba. 
Rímeljük, hogy ezúttal is jól érzik 
magukat nálunk és az itt tapasztal 
takiói szivesm fognak megemlektzni 
A helybeli turista egylet tagjai szive 
sen laiott vendégek. Gyultktzes a 
kiranoulájra hétfőn reggel 8 óiakor a 
Suncc-szállónal. 

G é p í r á s t ju tányosán 

vál la lok. Cím a Kiadóban. 

Temesváry Lász lót mindannyian 
megszerették Kőszegen, akik a válasz 
tások alatt, vagy később, amikor a 
Honszeretet ügyeiben jött Készegre 
negismerték. Temesváry Lászlónk 
most különösen a székesfőváros 
pénzügyi bizottságában mondott be 
szédei egyre nagyobbfeltünést keltenek 

- Legutóbb az Egyesült Keresztény 
Nemzeii Liga „A Magyarság életkér-
dései" cirren előadássorozatot indított 
neg. Az első előadást igen nagy ér 
deklődés mellett Woif Károly bevezeti 
szavai után Temesváry László tartotta 
meg „Szociális pénzpolitika" cimén 
Különösen azt fejtette ki ezen előadá-
sában, hogy minden pénz és bank 
rendszer jósága attól függ, hogyan 
szolgálja a termelés és fogyasztás 
mtgkönnyitéset. Akiket érdekel a teljes 
előadás, megkaphatjak az trre vonat 
kozó ujságpéldanyokai a Nemzeti 
Egység kőszegi központi irodájában 

Rudo l f o Mosca az elmúlt évben 
Kőszegen járt olasz egyetemi tanái 
most több ezer főnyi igen előkelő 
hallgatósag előtt előadast tartott Mila 
noban. Jelen voltak a milanói prefec 
tus, a fasiszta párt titkára, a hadtest 
parancsnok, az östzes katonai és 
politikai halóságok, grof Durini nagy 
követ, Alnberti miniszter. Rudolfo Mosca 
említést telt ezen előadásán kőszeg 
benyomásairól is, mint ez a Revíziós 
Liga kőszegi osztályához intézett leve-
lebő! kitűnik. Beszámolt e/en előad* 
sán arról is, hogy a Magyarbarát 
Olaszok Szövetsége megalakította 
ifjúsági csoportját is, amelynek egyedü 
Milanóban mátis négyszáz tagja van 
Előadásában kifejtette, h^gy a maiyai 
igazság ezen jövendő harcosainak 
légiója, amelynek tagjai idővel a nemzet 
életében vezető szerephez jutnak 
évről evre szaporodni fog, míg csak 
az igaz magyar ügy győzelme be nem 
övetkezik. 

A helyi „Áruhitel-szervezet" 
akarékossági célja jó megértésre talali 

mert anr.ak dacara, hopy későn lepeti 
eletbe, nem vart nagy forgalmat hozot. 
az alapító ktresktdő cégeknek, i 
közönség lelkes lokálpatriotizmusa nyil 
vanul míg ebben es ezenfelül annak 
tz elismerése, hogy a hwlyben vasar 
lásoknak mily sok előnye van a ké 
nytlmes részletfizetési lehetőségen 
kivül, minden költségtől mentesen, 
ami a vásárlást meg olcsóbbá teszi. 

A Kőszeg szombathe ly i hév 
részvénytársaság 1936 januar 1 en 
laitolt sorsolása alkalmával a kövei 
krző 21 drb. elsőbbsegi részvény 
sorsoltatott ki: 20, 254, 48^, 518, 
521. 602, 628, 654, 880, 949, 1054, 
1113, 1130, 1178, 1302, 1303, 1330 
1509, 1511, 1519, 1601. 

Az ékszereszek, órások , arany-
művesek, drágakwkereskedwk, zsibáru-
sok a rendőrkapitányságnak az 1936 
dvre megújított rendelete ertelmeber 
minden magánegyentői vásárolt, ék 
szert, tárgyat ruhaneműt stb. kötele 
sek az e célra előirt vásárlási könyvbe 
bevezetni. A rendeletben irt rendel 
kezesek megszegése büntetendő ki 
hagás. 

Magasban do lgozók testi 
épségének megóvása . A rendőr-
kapitányság vezetője a magasban és 
meredek helyen dolgozók testi épsé 
genck megóvása eidekében kiadót: 
rendőrhatósági rendeletet az 1936 
evre is megújította s igy a rendelet-
ben megjelölt helyeken dolgozók biz 
tositó derékövet kötelesek használni 
Ennek elmulasztása büntetendő. 

Uj tenniszkertilet a lakul Du-
nántú lon . A tenniszszövetstg uj tei-
vtztle sz rint Pápa szekheliyel alakul 
mtg az uj dunántuii ktrület Az uj 
kerület tagjai 12 váios sporiegyletébő 
rtkiutálódnak. Ebbe a kerületbe tar 
tozik a Kőszegi Sport Egylet is. 

A katol ikus legényegyesü let 
pásztor já téka . A katolikus legény-
egylet december 26 an Erdős K roly: 
A győzedelmes szeretet cimü bibliai 
színjátékát adta elő. Az egyesület 
nükedvelő gárdája mar ismert rutinjával 
• dta elő a hitásos darabot. S»per 
János, Magyar Ilonka, Schmall Miklós 
es Proksch Ferenc nagy sikert arattak 
a főszerepekben kitűnő alakításukkal 
\ többi szereplők: Benke Ferenc, 
Borostyánkői Juliska, Rédely István 
Bognár József, Prenner Pál, Bálint 
Ferenc, Palkó István, Lantos János, 
B uckntr János, is tudásuk legjavával 
1 írultak hozza a darab sikeréhez. Az 
ertekes előadás, amely csak öreg 
hitette a katolikus k-genyegylet eddigi 
mükedve! i sikereit, nagy anyagi és 
erkölcsi sikert aratoh, úgyhogy az 
díadást vasárnap 29-én megismeteltek 
\ rendezesétdeme Bauer Ödön káplánt 
es Gerencser László oki. tanítót, az 
egyesület agilis egyházi, illetve világ 
elnökét illeti. 

Mérsékel ték Kőszeg vármegyei 
pó tadó j á t . A belügyminiszter Kőszeg 
szab. kir. megyei város vármegye 
pótadójál 0.3 százalékkal mérsékelte 
(A szeptemberi vármegyei törrénvha 
tósági ülés Kőszeg pótadóját 1936 
évre 11 6 százalékban állapította meg) 

Irottkő. Ez á címe annak a folyó 
iratnak, amelynek első száma most 
jelent meg A Faludy Ferenc irodaim 
'átsaság adja ki ezt a folyóiratot 
Szom Tathelyen. 

Fehér ünnepek — fekete ün 
nepek. Már évek óta pechjük van 
szegeny diákjainknak. Amint eljön 
varva-várt karácsonyi vakáció, vele 
együtt biztosan megjön az olvadás is 
De az idén is valószínűleg ugy lesz 
nint tavaly. Amint megkezdődnek az 
előadások, itt a finom porhó és 
kiiünő jeg. Hiába, pech 1 

Kitűnő vörösbort mér Maitz 
Antal asztalosmester Kossuth Lajos-u 
7. szám alait. 

Anyakönyv i hirek az elmúl 
két hétrő l . Születesek : Biegner Ferenc 
—Schranz Erzsébet: Margit ág. h. ev. 
Nemeth Kálmán—Kardos Magdolna: 
Maria r.k., Dömötör József—Mészáros 
l ona: Imre r.k. Hazasságok Wehofei 
Líjos Tóth Eielkával, Kiják György 
Vaiga Margittal kötött házasságot 
H lálozáso* : Kováts József 71 eves 
r.k , özv. Horvá'h Andrásné eve> 
r.k., Bilisits Anna 46 éves r.k., Katona 
La,os 83 eves r k. 

Az éjjel i s z á l l á sadás szabályo-
zásáról szoio rer.dőihatosaci rendeletei 
i rendőrkapitányság vezetője 1936 evrt 
negujitotta s iüy éjjeli szállásadással 

jövőben is csak az foglalkozhatik 
akinek erre a rendőihatóságtól enge 
deiye van. Aki ezt megszec.i ahiidető 
táblán kifüggesztett rendtlet erielme-
ben kihalásért büntetendő. 

Frontharcosok! Folyó hő 8-án, 
ierdán este «/,9 orakor'fronth.tfcos 
alalkozó a B ház kistermében. V.in-

d?nki ott legyen. 

Határszél i u t i i gazo lványok 
átvétele. A rend'rki p tanyság énesiti 
a lö/.önség' t, hogy az eves határszeli 
utiigazolványokat i.,énylők az utiiga-
olványokat naponta 14 órától 17 

óráig terjedő időben, a regi utiigazol-
ványok átadás< ellenében a m. kir. 
Határőrségnél a Fii^yes laktanyában 
személyesen átvehetik. 

Szilveszteri verekedés. A szil-
veszteri mulatozasok hatasa alatt két 
Katona és egy kovsesseged az utcái 
összeveszeti A veszekedés hevében 
az egyik katona oldalfegyverével 
könnyebbí n intgsertttte kovácssegédet 
aki társát ugy arcul ütötte, hogy az 
összeesett. 

Könyvismertetés. A PALLAD IS 
ú jdonsága i : Ed^ar Wallace: Bosambo. 
Fiioman cizelált négeralak, — fekete 
marványba vesett p;ofil — aki félig-
meddig n ár belekósiolt a fehérek 
civilizációjába, de nem tagadja meg 
néger ösztöneit. Fuifangos lélek, de a 
ravaszság! gyermekesen naiv, átlátszó; 
önző és kapzsi, nevetségesen hiu, de 

végleiekig hűséges Sandershez és 
ezek az ellentétes ösztönök hol drámai 
helyzetekbe, hol humoros epizódokba 
sodoiják. 

Hirdetmény. A rendőrkapitányság 
figyelmezteti a közönséget, hogy min-
den magyar állampolgár eleléntk 19 
evébe való belépését annak az évnek 
január 31 ig, melyben 18 életévét 
betölti, bejelenteni köteles a rendőr-
kapitányságnál. Tehát mindazok a 
férfiak és nők egyaránt, akik 1918. 
évben születtek s igy 1936. évben 
18 eleiévüket betöltik ezt a rendőr-
kapitánysági őrszobán kapható be-
jtUntő lapon jelentsék be, akkor is, 
ha már másik bejelentő lapon, vagy 
szülőik és hozzátartozóik bejelentő-
lapján már » ddig is be voltak jelentve. 
Bejelentés elmulaszt isa vagy no-m tel-
ie5itése büntetendő kihágás, amiért 
nemcsak a bejelentendő, de a szállás-
adó, csalr.dfő is f lelős. 

R ó z s á k , fenyők, díszfák, 
diszcserjek, gyüinö'csfak, bogyós-
gyiimölcsüek (ri- iszke, pöszméte, 
málna, földieper-palanta), gyümölcs-
vadcsemeték, szegény — és futónö-
vények, lomb — és tűlevelűek, príma 
magcse metével olcsón szolgál Kolauch 
faiskola SZEGED. 

• 

P 

Helybeli ceg irodai teendők elvegzesara 
felvesz férfi vagy női 
alkalmazottat állandó, eset-
leg felnapi tlfogUitsaggal. Ajanlatokat 
fizetési igények mc-t jelölésével a kiadó-
hivatalba „Könyvelő" jelige alatt. 

6 havi részletfizetésre 
lehet alantfclsorolí cégeknél vásárolni. 

Adler S imon szövet, vászon, divatcikkek 

Axer I. lénykép és fotócikkek 

Babai János fénykép és fotocikkck 

Beregi Wunk Andor fogászati műterem 

Dömö t ö r Gyula bőrönd, kötöttáru 

Fisch Lénárd illatszer, drogéria 

Franki Miksa epilö es tüzelőanyag 

Fried Gyula cipőáruház 

Laurin^er Elek gazd. és hnztartasi cikkek 

Márczy Gyula festékáru. olaj. ecset 

Nussbaum » erenc lerfi és nói divat, textiláru 

l ' iisky Lajos cipészmester. koszcipó 

Róth Jenő könyv, papír és írószerek 

Róth Sándor bőr. cipőkellék 

Saghy Gyula órás, ekszeresz 

Seybold Ká lmán építő és tüzelőanyag 

Freyberger Sánüor-ceg bör. cipokellék.cipt Stiaszny Gyula edény, rádió, csillár,dísztárgy 

Kirchknopf Mihá ly gazd. és háztartusi cikkckSpielmann és Kraosz rádió, csillár, kerékpár 

Kohn J akab íerh es női divat, játékáru Szupper Ferencné n<"i kalap es dísztárgyak 

Kopfstein Bernát posztó, kellek, ruha Tangl Adolf sporl. temetkezési vallalat 

Kopfstein Samu poszto. vuszon es divat Wagne r István órás és ékszerész 

Kratochwi l l Győző villany, rádió, csillár Zerthofer Rezsó kész férfi és női ruha 

Mindenütt ugyanolyan árban, mintha készpénzért venne, időveszteség es költség 

nélkül. Több helyen vásárolhat, de havonként egy helyen fizet. — „ T a k a -

r é k o s s á g i Á r u h i t e l " helybeli kereskedők szervezete. 

Az első bevásárlásnál ezen cégek bármelyike szerzi meg .i belepést tanusitó 

igazolványt — Vidéki vásárlók bármelyik cégnél jelentkezhetnek belépésre. 
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A szombat i het ip iacon a sze-
merké l eső ellenere is meglehetősen 
napy volt a felhozatal mindenfele áru-
cikkben. Eizel egyenes arányban meg 
lehetős volt a kereslet is, különösen 
a reggeli óiákban A tejfelek piacár 
szenzáció volt az olcsó vaj, túró, amit 
különösen a késéi órakban a megszo 
kott áraknál jóval alacsonyabban lehe 
tett vásárolni. Az egyes piacokon az 
árak a következőkepen alakultak. A 
tejpiacon a tej literjét 14—15, a turó 
25—30, a tejfelt 55— 60, a va|at i 6 ü -
250, a tojás darabját 13—14 fillérén 
vásárolták. A 7öldségpiacon a zöld>e^ 
csomóját 8—10, a kdrf ol dirabját;20 
—50, a káposzta kilójit 20—23, a 
kelkáposztát 20—25. a burgonyát 12 
—15 fillérért, a ha^vr.at 20—25 fi!l . 
mákot 90-100- 120 fülérért kinaltiV. 
A gyümölcspiacon a Körte kilóját 70 — 
90, az almaet 00 - 80, a szAllót 80 
120, a gesztenyét 40--G0, a diót 100-
120 fillérért adtak és vették. A barom 
fipiacon a csirke pár j imk árát 130 — 
320. a kacsáét 250—350, a libae 
420-570, a malacét 250 - 350 fi.'ér 
ben szabták meg. 

Kő i zegszerdahe ly községi ko 
vácsmesteri á l l ásá ra a Kőszeg-
sztidihelyi Közbirtokosság 1936. 
április 1-i belépésre pályázatot hird t 
Az állást elnyerni szándékozók Kősze -
szetdahelyen Francsics Gyula b. elnök 
nél jelentkezhetnek, ahol az állássá, 
kapcsolatus fizetesi feltételek is meg 
tudhatók. 

A Magyar LJszó Szövetség 
193') evben 450 minőségi uszóver 
senyt f >g lebonyolítani hogy a törne 
gek eredmenayei fokozatosai javuj t 
nak Az ország 2o9 uszódájában us ó 
tanfolyamokat is rendeznek es szép 
temser 1-én ezekben az uszodákban 
uszónapot tartanak. Az uj évben i 
ország területén összesen 707 uszó 
versenyt fognak r -ndezni. 

A szovjet v isszaá l l í t ja a kará-
csonyfát . A „Vasvármegye" irja: Az 
orosz kommunista párt felszólította a 
szovjet alattvalókat hogy újítsák fel 
lakásukban a karácsonyfa használatát 
A „Pravvda* eliteli azokat a családok ít. 
amelye^ nem akarnak karácsonyfát fel-
állítani és ezzel a régi szép szokással 
megkezdeni az uj esztendőt. A kom 
munista párt felhívása nagy feltűnést 
keltett mindenfelé, mert még a mult 
évben is száműzték a karácsonyfaáru 
sokat és azokat is, akik ezt a szokást 
megtartották. 

1935 ben csökkent a m a g y a r 
munkané lkü l i ség . A Nemzetköz 
Munkaügyi Hivatal közlést bocsátot 
ki, amely szerint 1935-ben a munka 
nélküliek száma a legtöbb országban 
csökkent. Magyarországon 1935. ok 
tóber végén 52331 volt a munkanel 
küliek sz ína , az előző év októberében 
pedig 52 987. A foglalkoztatott mun 
kások .»ranyszáma Magyarországor 
1935. októoer végen 95 4 százalek 
1934. októberében pedig c8 8 százalék 
nolt. 

Felhivas. Azok a föidrnüvesek 
földbirtok jsok, bérlők, akiknek osztrák 
határkerületben maguk által müvei 
mező, kert vagy erdőgazdaságuk van 
s azok családtagjai határszéli utiiga 
zolványt igényelhetnek. Az igazolvány 
a Kőszegen lakók részére a kőszeg 
m. kir. rendőrkapitányság 1936. január 
1. és február 15 között állítja ki. — 
E határidőn túl előterjesztett kérelmek 
nem teljesíthetők. — Az igénylésné 
hiteltérdemlően igazolni kell az igény 
jogosultság fennállását és a birtok 
fekvése szerint illetékes kataszteri 
község elöljárósága által kiállítót 
hatósagi bizonylattal a mesgye vagy 
határbir;okosai (bérlői) mivoltot. 

5 kémkedéssel vádolt magyar 
felmentett a pozsonyi felsőbíróság í 
évi fegyházbüntetés alól és szabadiabra 
helyeztette őket 

Minden elmúlik. 
Megáll egy h ing s d il lesz belőle 
És k i z o k o g a régi zongorán. 
Valahol felsir valaki az é|b<-n 
És úszni k tzd a bánat gondolán. 

Valahol valaki előremeredve 
Szoborrá válik fények alkonyán. 
Megtör az élet egy haldokló szemben 
Valaki azt mond ja : korán. 

P?reg az id5 elszáll a d i l lám, 
Halálba d*rmed niind-m arc bután 
£s if jú képzel a dhdnlmas élet 
Uj dalt játszik a ré°i zongorán. 

Finta Lász ló 

V e n n é k kts^bb b é r -

h á z a t K ő s z e g e n 
modern, adómenteset, amely tatarozást 
nem igényel. Csakis közvetlen tulaj-
donostól. Ajánlatok „8-10°/,, tiszta 
jövedelemmel" jeligere, Blockner 
hirdetóirodaba, Budapest, Városház-
utca 10. küldendők 

Ciaál F ranc i : Kati. A Színházi 
:1 t t heii címlapját e^y bájos kis 
parasztlány kep* disciti. Á p í r isz lány 
j a a l Franciska, aki Die kUine K.itherin 
cimü Universal f i lmben játszik t ^ y kis 
maraszt cselédet. A sárga fejkendős, 
kk 'k-fehér babos ruhaju Kati kepe a 
Szinh ízi Elet ci niapjan csup* bat é^ 
kfdvcssé^. lncze Sándor he>ilapián<tk 
száma különben a siker jsgyeben ké 
szült Kosztolányi Dezső vezércikire 
három felvonásos darabmelkklef . 
Sok erd kos cikken és nov >llán és gyö 
•iyö:ű kép ken kívül 64 old ilas R dió 
vilaghiradó,kezimunkamelléklet es 32 o' 
dalas gyerme*uj?ág van meg a S ' i n h u i 
É'et uj szamában, amelynek *ra 60 fil l 
Előfizetési dí j '/4évre 6 5') pengő. Kap 
ható R ó t h J ^ ö kö'iyv<eresked.seben 

Ipartestületi közlemények. 
Már most felhívjuk testületünk 

tagjainak figyelmét a f. hó 12-én 
( jövó vasárnap) este ti órai kezd-ttel, 
az iparu stület termében tartandó is 
•nereMerjesztő előadás ra azzal a keres 
sel, ho^y az előadáson minél nagyobb 
számban jelenjenek meg és arra má 
sok it is buzdítsanak. Tárgysorozat 
előadok nevei, határnapon fognak kö 
zöltetni. 

Ipartestületi e laökség. 

Hivatalos rovat. 
Közhírré teszem, hogy a város 

erd jében a favágást megkezdtük. Ez 
ideig csak kőszegi munkásokat vettünk 
fel a vágasokba. Tekintettel azonbat 
irra, hogy nem jelenik,-zett elegendő 
munkás Kőszegről, sem a stájerházi 
s^m az iránynyergi vágásba, azért fel 
hívom ez uton is a kőszegi munká 
sokat, hogy haladéktalanul jelentkez 
zenek, mert amennyiben továbbra is 
munkashiány mutatkozik megnevezet 
vágásokban, ugy a szomszédos köz 
ségekből kell a favágoshoz munkás 
csoportokrt beállítani. A favngásra 
lelentkező munkások január hó 7 én 
(kedden) feltétlenül jelentkezzenek és 
álljanak munkába Horváth János stájer-
házi és Németh József iránynyergi 
vágásában. 

Közhírré teszem," hogy mindazon 
kisbirtokosok, akik a Vasmegyei Mező-
gazdasági Egyesület zöldmező szak 
ojztályána* tagjai, a szakosztálytó 
Közvetlenül kedvezményes áru fü na^ot 
igényelhetnek. 

Feihivom a gazdaközönség figyel 
nét a lenmagtermelés fontosságára 
mert a len nemcsak kitűnő elővete-
ménye z búzának, hanem mert ezen 
növény minden része jól értékesíthető 

Kihágási eljárás során hatóságom 
által jogerős ítélettel elkobzott jószá 

gokat (hitelesítetlen nérleg, su'yok 
balták stb.) f. évi január hó 11 én d 
e. órakor a városhaza udvarán nyil 
váito* árverésen a legtöbbet igérőn'.-k 
e arvereztetem. 

vitéz dr. Nagy Mik lós 
polgármester. 

Köszön e l ny i lván í tás . 

M'ndazoknak, kik szeretett jó 
édesanya n 

özv. Horváth Andrásné 
szül. Hencsey T e r é z 

elhunyt i alkalmával óleső rész-
vétüket kifejeztek, valamint ko-
szotukat és virágodat adomá-
nyoztak, különösen kolleganőim 
n k a temetésen való nagyszámú 
megjelenésűken ezúton mond 
halas köszönetet u^y a maga, 
mint a távollevő tOKOnság ne 
veben. 

Kfiszeg, 1936. janut r 2. 

Horváth Franciska taní tónő. 

Biciklivel rendelkező gyors 

és pontos fiatalember hirlap-

kézbesitönek felvétetik. 

Cim: NAGY SÁNDOR 
ujságbizományos 

Kőszeg, Király ut 42 sz. 

olcsón és 

gyorsan 

elkészül nyomdánkban. 

Esős Idő , Utazott ruh ik , ned/es 
c i p ó k . . . Mi lyen hamar jön i lyenkor 
i meghiilés, ir.ely többnyire lázzal jár. 
Ne várjon míg meghűlése teljesen 
Kifejlődik, h inem vegyen idejében 
Aspirint. A valódi Aspirin tablettákon 
a Bayer kereszt látható. Magyar 
gyárt nány. 

Ház iasszonyok ! Megjelent a 
Dr. OETKER gyár ötödik kiadású 
fényképes ünnep i receptkönyve, 
melyet kívánságra bárkinek igv^n és 

ér mentve k ü l d : Dr OETKER A. 
Tápszerművek Budapest VIII., Coati 
i!ch 25. S ü t ' p o r es vanil l iacukor ára 
vj lenkent mar c?ak I J filterbe keiül. 

Köszönetnyi lván í tás . 

Mindazoknak, kik Bzeretett 
tes'vérünk, sógornő és rokon 

Bilisits Anna 

elhunyta alkalmával fájdalmunkat 
enyhítették, koszorúk és virágok-
éit, valamint mindazoknak, akik 
örök nyugvó helyére kisérték, ez 
uton mondunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 193f>. január 4. 

A gyászo ló rokonság. 

„Házasságfelbontó okok" 
címen megjelent népies j o g k ö n y v 
rendszerbe fogla lva ismerteti az 
összes házassagfe lbontó és házas-
ságérvénytelenl tő okokat , va lamint 
a békés vátás szabályai t . I r t a : dr. 
Geró Ernő k a p h a t ó : 1 pengő elő-
leges beküldése el lenében Lapunk 
k iadóh iva ta l ában , vagy a szerzőnél: 
Budapest , VII . , Király-utca 73. sz . 

A VAZAZfLO PEDIQ A l 

Al£fíT p. tt'W-EZT £G-ESZ EVEM 
AT KÜLDI A POMPÁS LAPOT 
£S EZ£/VSÍ/YÜL ADJA A • RE.KEA 
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SIONYEGAJANBEKOT! 

Minden előf izetőiének 00X 80 cm nagys6g« 

M Ü V É S Z i i c S R A J Z Ú 

K E L i M S i j Y E & E T 
A D A J Á N D É K B A A i Ü H D É R U J J AK . 

A Laka os Artúr müvósz-tanér tervei szerint 
kószűit szőnwegfie? a pompás testésü valódi 
gyapjúfonalat a KAZAt F . S J S F C N Ó ns 
S Z Ö V Ö G t A R Különös gonddal gyártotta. 

A T Ü N D É R U J J A K 
Magyar Kézimunka Uiság előfizetési dija 
egy évre P 14.40. Az ősszeg beér-
kezte után nyomban kiadjuk az abszolút 
értékes ajándékot. A részlotekben elő-
fizetők részére pedig félretesszük a d 

Minden komoly kézImunkaOzlet 
f a l ves z e l ő f i z e t é s e k e t . 

— Nyomatott Rónai Frigyes könvv.iyo-ndáiában Kószegen -
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