
W** .Sí' 

V t : 

J ' ^ . J P . » 
va, • MŰ 

• 

• & 1 I 

Kőszeg, 1036. január hó 12-én 56. évfolyam. 2. szAw 

E10fizeté»l d i j a k : helyben negyedévre P 1*50 

Vidékre és Ausztriába postán . . P 2-20 

Külföldre egy évre 4 dol lár . Egyes szám 13 fl l l . 

Megjelenik minden vasárnay gg 

Felelős szerkesztő és kiáddtutajdoiK < 

R Ó N A I F R I Q Y E S 
Várkör 39. sz. Telefonszám 23. 

.•<rdetések milimétersoroakiNt 

Siővegkőzötti reklámhir tora 20 fillér. 

Nyiittér tora 40 fillér. 

Hirdetések dija előre fizetendő. 

Az ellenzéki 
lapok már napok óta tobzódnak 

gyűlölettől tajtékzó diadalmámo 

rukban. Ilirül adják, kiszínezik 

megvilágítják, meltatjak és el 

harsogják kelettől nyugatig, hogy 

a Nemzeti Egység valságba jutott 

Bóbeszedüen közlik azokat a 

szervezesi hibákat, melyek ezt a 

,kudarcot" előidézték és zajosan 

tapsolnak az ellenzéki pártvezé 

reknek, akik legutóbbi beszédeik 

ben a miniszterelnök, a kormány 

és a Nemzeti Egység népszerűt 

lenségét hangoztatták meggyőző 

erővel. Megszólaltatják a varos 

és falu népét. Minden rendű es 

rangú polgárát az országnak 

Mind a „parancsuralom" alat 

görnyednek és titkolt lelkesedés 

sel tekintenek az ellenzék vezé 

reinek „acélos gerincű és igaz-

ságtól megihletett magasztos alak 

jára", akik egyik kezűkben a 

titkos választójog buzogányával 

másikban az alkotmányosság láng 

pallosával vezetnek .keresztes-

háborút" Gömbös Gyula török-és 

tatárveszedelme ellen. 

S a nép, az istenadta nép, sze 

rintük, alig várja, hogy az él-

harcosoktol, a titkároktól, az al-

titKaroktól megszabaduljon, mer 

ez az egyetlen gondja es öntu-

datosan távoltartja magát a szer-

vezkedéstől, hogy nemzeti mél-

tóságát megőrizze. 

A legnagyobb hibát abban lát-

ják, hogy a Nemzeti Egység ugy 

szólván minden emberrel egyéni-

leg foglalkozik, fájdalmasan fel-

szisszennek, hogy nem a meg-

szokott tömegekre való tamasz 

kodás a szervezkedés alapköve, 

mint eddig még minden párté 

volt, hanem az egyéni értékeket 

kutatja mindenegyes emberben, 

hogy azokat a szervezel és az 

ország szolgálatába állítsa. 

Legyen szabad ezen ellenzéki 

>ajtóáradattal egy egészen egy-

szerű nyilatkozatot szembeállítani 

amely egy egyszerű faluról jött 

ember ajkáról hangzott el, aki 

minden felszólítás és kérdezés 

nélkül mondta a következőket: 

„Mi szeretjük a Nemzeti Egységet, 

mert azt latjuk, hogy ott törőd-

nek az emberrel. Eljárnak az 

ügyeinkben és a szegényember 

dolgát is elintézik." 

Egyszerű, keresetlen szavak, 

amelyek nem reprezentatív állam 

1935 esztendő a Nemzeti Egységre nézve 
a teljesülések esztendeje v o l t . , , 

Ostffy Lajos dr. főispán beszéde. 
Oslffy Lajo* dr. főispánt, a Nerr 

Z»1Í Egység vármegyei elnökit , a 

Nemzeti Egység vezetőemberei testű-

letileg köszöntötték. Ostffy Lajos dr 

főispán hosszabb beszédben válaszol! 

íz üdvöziesre. A beszéd érdekesebb 

részleteit alább közöljük. 

— Abban van az én legnagyobb 

örömöm, hogy azok közül, akik elstf 

alakuláskor itt az arcvonalban állottak, 

nem hiányzik senki. Ha van változás 

az csak örvendetes: ujakkal gyara 

podtak első soraink. 

— Enn«k indokoltságát abban látom, 

hogy az 1935. esztendő a mi 1932-ban 

megalapozott Nemzeti Egységünkre 

nézve a teljesülésének esztendeje 

volt, nem ugyar. mind;n vágynak 

teljesülésének esztendeje, hanem a 

mi legnagyobb munkakifejtésünk tel-

jesülése. Nem is egy alkalommal, 

gyakorlatilag is megmutathattuk, 

hogy a Nemzeti Egység szervezete 

nem üresen kongó külső váz, hanem 

olyan organizmus, amelyben élet 

lüktet. Megmutathattuk htlyi és orszá-

gos viszonylatban is. 

— Kétségbevonhatatlan, hogy — 

amire a mul t 'an is rámutattam — a 

Nemzeti Egység repedezett nád-

szál, amit a szé1 eltör és nem füstölgő 

gyertyabél, amit a szellő elfúj, hanem 

nehez viszontagságok közölt és próbák 

alatt is megállta helyét es ugy a ma-

gunk körének, mint az egész nemzet 

nek eredményeket hozott. 

— A kompromisszumok éve most 

'nár ugylrszem lejárt A N<*mzHi Egy 

ség Önálló fellépése, öntudata a telje-

sülések és ered nényék korszaka után 

hatással és von^ó erővel lesz azokra 

is, akik eddig csak szemlélték és talán 

félremagyarázták, vagy kellőképen 

meg nem értettek a Nemzeti Egység* 

nek gondolatát. 

— Nincs okunk ugyan ezután 

sem szakítani azokkal, akik kivül állnak 

s o m i k o n , sőt ezentúl is szeretette 

kell a megértést és eg\üttmüicödés 

keresnünk vslük, csak nincs iadokolt-

<aga annak, hogy velük folyton al 

kudozzun* és megalkudjunk. Szere 

tettel, hazafias, magyar testvéri szivve 

fordulunk hozzájuk mindenkor, de 

azért b.folyásolh tatlanul megyünk a 

magunk utján, amely a komolyságnak 

i nemes célok kitűzésének és az 

azokért való önfeláldozó eltökélések 

nek az utja, amely?* győznünk kell 

Ez lesyen a jövő évben a mi prog 

amunk. 

— Nem az én gondolatom, hanem 

Magyarország miniszterelnökének egyií 

ez évi karácsonyi gondolata: „Cél 

csak az tud elérni, aki felolvad a mag? 

munkakörében és aki fanatikusan 

szereti azt a feladatot és munkát 

amit reá bíztak". 

— Engedjétek meg, hogy a Nem-

zeti Egység számára is ezt írjam jel 

szónak az 1936. évre: Célt csak az 

íud elérni, aki felolvad teljesen 

n*ga hazafias eszmekörében, és aki 

fanatikusan szeretf azokat a nemzeti 

eszméket, amelyeknek szolgálatában áll 

Nyugalomba vonult Mikes János gróf megyéspüspök. 
Grüsz József győri megyespuspök ifanyitja a szombathelyi egyházmegyei. 

Mikes János gróf, a szombathelyi 

egyházmegye püspöke betegsége miatt 

lemondott megyéspüspöki hivataláról, 

javadalmáról és méltóságáról. Oróf 

Mikes J ínos megyéspüspök, aki éppen 

24 évvel ezelőtt Vízkereszt napján 

installált, január 6 án távozott el 

Szombathelyről, meg lemondásának 

publikálása előtt, és répccszentgyörgyi 

kastélyába vonult vissza, hogy elke 

rülje a, bucsuvétellel kapcsolatos iz-

galmakat. 

Már hosszú hónapokkal előbb két 

izben is kérte Rómától, hogy fogadják 

el lemondását, de kérését nem telje 

sitették. Csak most novemberben, 

mikor betegségének igen komolv ter-

mészetére hivatkozva ismételte meg. 

ídta bejegyezését Róma ahhoz, hogy 

lemondhasson megyéspüspöki hivata 

iáról, méltóságáról és javadalmáról. 

Lemondását teljesen titokban tar-

totta, nehogy a búcsúzás és a le-

mondás kérdése felőli vitatkozás ujabb 

izgalmaknak tegye ki, amúgy Is sulyo 

san megviselt szivét. 

Gróf Mikes János 1876 ban szü-

letett a háromszékmegyei Zibolán. 

Középiskoláit Kallrsburgban, a theo-

lógiát Insbruckban végezte. 1899-ben 

szentelték pappá. Két évig káplán 

volt Gyergyóujfalun, majd ugyanott 

5 évig plébános. 1906 ban a székely-

udvarhelyi plébániát vette át és ugyan-

ott nevezték ki főesperessé. I. Ferenc 

József 1911. november 15-én nevezte 

érfi magasan szárnyaló stílusában 

hangzottak el, de feltárják a 

néplelket, azét a népét, amelyet 

nemcsak argumentumnak szólal-

atnak meg a sajtóban, hanem, 

amelyik valóban él s amely nincs 

önérzetében megbantva és nem 

lázadozik, ha nemcsak mint sza-

vazótömeget értékelik, hanem 

akkor is törődnek vele, amikor 

nem a párt, hanem a saját ügyes-

bajos dolgairól van szó. (sn.) 

ki szombathelyi • megyésp h >öVké. 

Egyházmegyéjének kormányzás ír J9l<L 

jjnuar 6 an vette át. Tekat .evtete 21 

even át állott az egyházmwye élén. 

Mues János izzó rwa •v^rf^^a, 

imponáló agilitása sok s. pneK é t 

lónak volt motorja ebb^n a várme-

gyeben. Nevéhez az a ku> u*á!is és 

emherbaráti alkotásoknak "eg st smrri 

fűződik, amely méltó emle.e raara* 

főpásztor! működésének. 

A fCpásztori irányitástó visszt-

vonuló megyéspüspök helyet — állí-

tólag — Grősz JóiS'.f győri megyés-

püspök veszi át a püspöki funkció c 

végzését és az egyházmegye iráiyitásá\ 

Szombathelyen ugy tudják, nogy" i 

Szentszék határozata már n>m leeste 

soká és a jelentős változást m é ; 

január vegén él-tbelépteti*. 

Népművelési előadások. • 
Január 8-án este fél 9-<or tar-

tották az első népművelési előadást a 

katolikus legényegyletben. Bognár 

Gyula •anitóképző intézeti tanár be-

vezető wlőadásában a szeles nepr^te-

;ekre épitett nemzeti műveltség fon-

tosságáról beszélt, majd a karácsonyfa 

eredetét ismertette értékes előad U i-

ban. Győrög Pál dr. szépen feiépitett 

előadás kereteben fejtegette: m.-t Kö-

szönhet az emberiseg a karácsonyt 

szellemnek. Az állami tanitóképzA 

növt ndekei értékes karácsonyi versek 

és dalok előadasával, tová >ba kará-

csonyi népszokások és magyar népies 

táncok ismertetésével tették a műsort 

változatossá. 

Ma, vasárnap délután 3 órakor 
Kőszegfalván az áll. tanítóképző rendez 

előadást. Az örök magyar dal és né-

hány regi tánc kerül ismertetésre. 

Előadók: Szövényi Gyuila tanító és 

Bognár Gyula tanítóképző-iatézetl 

tanár. 

Ugyancsak ma délután 3 órakor 

az állami tanitökepzó Kaszárnya-utcai 

epületében népművelési mesedélutánt 

rendeznek, amelyen a város vala-

mennyi mesekedvelő kicsinyét, — a 

nem iskolaköteleseket is — szivesea 

;átja a rendezőség. Mesemondó: SzIJJ 

Béla gyakorló iskolai tanitó. 

Este 6 órakor az iparosszékháx 

nagytermében rendeznek népmfi/elé«i 

előadást az iparosság számára, Cziráki 

József tanitóképző-intézeti tanár n Az 

iparosság szerepe a magyír történe-

emben", Bognár Gyula tanitókepző-

ntézeti tanár „Iparosalakok ujabb 

irodalmunkban" cimen tart előadasL 

Az áll. tanítóképző növendékeinek 

kisérőmősora egésziti ki az előadá-

sokat. Az előadásokon minden érdek-

ődői szívesen látnak, belépődíj nincs 

A M E F H O S z ber l i n i o l y m p i a i 

külön v o n a t á r a a (jelentkezések ha-

áridejét 1*)36. március 31-ig hosszab-

bították meg, azzal a jogfenntartással, 

nogy a jelentkezési határidő a rendel-

kezésre álló belépőjegyek számának 

megfelelően előbb is lezárható. £rdt>k» 

ődöknek díjmentesen ad tájékoztatói 

MEFHOSz Utazási Irodája Budapest, 

IX. Ferenc-krt. 88 fsz. 2. 

Egyes szám ára 12 fillér. 
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2. Kftszeg és Vidéke 1936. ianuár 12. 

Mi újság volt 

félévszázaddal ezelőtt 

városunkban? 
Szemeivenyek a „Kőszeg és Videke" 1862-es évfolyamából. 

Az 1882. év január 8-iki számábar 
a szerkesztő a vezércikkben a kővel 
kezőkre inti a város iparosait: A jó 
módú polgári elem bölcsője a közép-
korban ringott s dajkája volt a rrunl a 
Igy volt ez városunk múltjában is < 
mikor az élénk polgári életéről és 
ipaiüző osztályáról hites város virág 
zásnak indult és még a közel mul 
századokban is sokkal nagyobb jó 
létnek örvendett mint ma. És ez az 
amire a városunk iparüzó polgárai 
saját jólétük érdekébtn figyelmeztem 
akarjuk, hogy sztrvezkedjtntk rrine 
többkn a ezth rtrdszer n imájára, i 
mai kor kövc'elmér.yei szerin; szabott 
testületekké az u. n. ipartárjulatokká 
Mas. Szab. kir. Kőszeih városa terü-
letére rézve „lakbérleti szabályok" 
állapittatnak mrg. Más Levelezés 
Igen tisztelt Szerkesztő Barátom 
alig-alig birorr. elviselni a vál'ás fáj 
dalmat. Neír puszta frázis arrit mondok 
szerelten Kőszeg lelkes közönségét, 
határtalan jósába, de leginkább szép 
irodalmat pá i toó nemes áldozatkész-
ségéért. Kőszeg közönségének tz 
érdeme j tbn századunkban elösmeré-
s^re méltóbb mint volt a rrultbsr 
vitézsége... Végül legyen szabad 
ugy az én n int nőtn nevében őszinte 
bocsánatot kérni azoktól a kiket aka 
raton kívül valaha megsértettünk Leg 
köze'ebbi viszontlátásig György Antal 
Más. Különfé'tk.- Sajnálattal értesü 
tünk, hogy Kalmár Lajos királyi köz 
jegyző betegtskedes miatt szült ihez 
Váczra volt kénytelen utazni. Botth 

Antal telekkönyvi átalakító Nyitrára 
lett áthelyezve. Lovag Henneberg 
Károly tábornok, a honvéd lovasság 
főfelügyelője a 7-ik honvéd huszár 
ezrtd itt állomásozó II. osztályának 
megszemlélése végett f. hó 4-én ér 
kezett városunkba, s rövid szemlélés 
után ismét tova utazott. Más. A kő 
szegi zenekar közreműködésével s 
Pohl Richárd altal vezetett zenedara 
bok kiváló dicséretett érdemelnek s 
csak méltán sajnáljuk, hogy e tehet-
séges ztnekarelhanyagoltaik. Ez'alka 
lommal pedig ntm hagyhatjuk tmiiie* 
nélkül, hegy bizon elvárnék közönsé-
günk zeneerzéketfl, bogy az előada 
sokat máskor nemi cserddel ajándé 
kozrámeg Mas Kőszeg—szombathely 
vasút. Esészen megbizható htlyré 
veti értesites folytán közölhetjük, rr ikép 
helyiéidekü vasu'unk ügye a rr.inisz 
tertan.Acsban tarpyaltatván, az engedély 
megadatott és ő fölsegenek jóvahagyas 
vepett felterjesztetek, honnét az a 
napokban fog leérkezni. No már most 
aztán, ha 5ült galambot nem várunk, 
hozzá foghatunk a munkához. Mas. 
Tüzrtndőri intézkedesek. Ezután min 
d< n uyilvános mulatságon tűzoltók 
lógnak őrt álhni, kik termeszettsen 
bizonyos ren ur.erálióban fognak re 
szesü'ni. Más. Halálozás. A helybeli 
< járásbíróság aljegyzője Muraközy 
Géza elhalt. Más. A korcsolyázói 
nagy örömére mult vasárnapon nyitta 
ion meg a jegpalya, mtly délután 2 
érától 5 óráig igtn látogaiott volt 
Más. Uj hirlap. Szón balhelyen „Du 

Béla f.-eőri királyi lelekköryvvezető ó.nántuli hitlap" eztm alatt egy hetilap 
helybeli kii. j uasMrósághoz helyezte [jelent meg. — Szerkesztője: Kohn 
tett át, hason rrinősegben. György|Samu. 

240 iskolás gyermek reggelijéről 
gondoskodnak a tejakció keretében. 

Vagy 10 éve lapunkb?n inditotiuk 
el az iskolát te jakciót Kőszegen. Úgy-
szólván az ej ész orszagban kezde-
ményezik voltunk e téren s nagy vob 
az örömünk, arrikor láttuk a siker 
városunkban s egyúttal azt is, hogy 
követték sorjában a többi városok 
is Kőszeg példáját. Az első években 
csak a kőszegi társadalomra támasz 
kodva sikerült mintegy 200 iskolás 
gyermek reggelijet h iztositani Későt b 
amikor egyre észrevehetőbbé val! a 
gazdasági pangás és a közönség fá-
sultsága, a város is támogatására 
sietett az akciónak. Két évvel ezelőtt 
már annyira kö/önyCsnek látszott ? 
város társadalma, hogy a város támo 
gatásán kivül más források és lehető 
segtk után kellett nézni. Sikettel. \? 
utóbbi két évben is sikerült mintegy 
250 iskolásgyermek reggeli tejét biz 
tositani, anélkül, hogy a város közön 
sege egyenenkénti adakozással hozza 
járult volna. 

Az idén azután a katolikus akció 
n<igyoDb lendülettel óhajtotta bizto-
sítani a katolikus iskolák nagyobb 
reszenek tejakcióját. A kezdet örven 
detes tapasztalatai után azonban most 
már ugy látják, hogy a kőszegi tar 
sadalom nem eléggé támogatja eztn 
akciót. Ezt mutatja az alábbi levei, 
amelyet Németh Imre pápai kamaras 
zárdaigazgatótól kaptunk. 

Mi a magunk részéről is felkérjük 
a város közönségei, akinek csak mód-
jában van, támogassa e nemes akciót. 

A katolikus akció mellett szép csend 
ben végzi a NEP kőszegi női szerve 
zete is iskolai tejakcióját, amelyntk 
során három intézménynél, illetve 
iskolánál biztosítja a reggelit. Adomá 
nyok "agy a NEP központi irodájában, 
vagy az alanti cikk felsorolt helyein 
adhatók le, 

„A kőszegi római katolikus tanító-
nőképző Mária-kongregációjának ka-
ritatív szakosztálya megszervezte az 
iskolásgyermekeknek a négy teli hó 
napra szóló tejakcióját. A megszerve 
zesben igen nagy segítségére volt a 
Maria kongregáció helybeli tagjainak 
uzgósága és tevékeny közreműködése, 

akik maguk ra vállalták a szükséges 
összeg előteremtését. A tejakció kb. 
180 iskolás fiút és leányt s r. barakki 
S^ent Család Otthonban megszerve-
zett napközi otthon 60 gyermekének 
reggelijéről kivan gondoskodni de-
cember, január, február és március 
hónapokban. Minden gyermek regge 
iire 2 deciliter forralt tejet és 10 
dtkagram kenyeret kap. A 240 tej- es 
kenyeradag havonta 320ptngő kiadást 
jelent 

Termeszetes, hogy ezen összegei 
1 uzgó konereganista hölgyek a 

maguk erejével es áldozatkészségévé, 
előteremteni és biztosítani nem tudnák 
noha az első megmozdulás, a szépen 
sikerült novemberi Szent Erzsébet 
ünnepség 170 pengő bevételt ered 
ményezett, azért igénybevellék a római 
katolikus hitközség és a város támo-

gatását is. 
Kincs prelátus ur vállalta a tej-

akció 1 havi kiadasát, azaz 320 pengői 
a város polgármestere, vitéz Nagy 
Miklós dr., megértő támogatása ha 
vonti KO, tehát összesen 400 pengő 
vei jáiul az akció fenntgriásához. A 
hiányzó összeget önkéntts adomá 
nyokból és esetleg farsangban rende 
zendő színdarab beveteléből szándé 
kozunk ftdezni. l^enybe vesszük a 
társadalom önken'es adakozását, i 
város 3 pontján, három üzletben fek 
tettünk fel iveket, a közönség ado-
mányainak bejegyzésére az EmeriCd-
r.um es Róth könyvkereskedesben é-
a Szigetben Gombás pékmester üzk 
tében. 

Az eddig befolyt adományok 
végössztge a következő: a várostó 
100 P, a novemberi Szent Erzsebet 
ünnepségből 170 P, Emericanumban 
leadott összeg 43 P, Róth könyv 
kereskedésben 1 P, Gombás üzletben 
7 P, Waldmeyer Károly 40 P, Schaffer 
Sándor ny. plébános 10 P, dr. Frey 
^erger Jenőné gyüjtőivén 41 P 20 f. 
dr. vitéz Nagy Miklósné gyüjtőivén 
26 P 20 f , Kiss Gyula mészáros 10 P 
özv. Zsigmondy Ernőné 2 P 20 f. 
vilez Nagy Miklós dr. 2 P, Bertalan 
Erzsébet 1 P, Szuklicz Géza l P 
Mártoiihclyi Márta gyüjtőivén 6 P 20 f 
a zárda templomperselyéből 12 P 20 f. 
Linzer Mihály 1 P, Hun Ernő fő 
lelkész 5 P, Solymos Vendel igazgató 
10 P. összesen 489 P ó0 f. 

A sok oldalról igénybevett társa 
dalom megértését és a magyar jövő 
a gy ermek, szeretetét fényesen igazolja 
hogy a mozgalomból anyagi erejéhez 
kepest nagylelkűen kiveszi részét ugy 
a katolikus, mint az evangélikus is 
kólák hasonló mozgalmát hathatósan 
támogatja. 

Rosszindulatú kritikusok, mindenütt 
itt is talalhatók. Egyes rövidlátó 
rosszmájú akadékoskodók azt gon-
dolják, hogy ez a jótékony társadalmi 
mozgalom csak az előttük elsnszen-
ves barakk-telep népeit és gyermekeit 
részesiti és ezért távoltartják maguka 
es főleg a Sziget környékén becs 
rrórlően nyilatkoznak a gyermekek 
tejakciójáról. 

Pedig nem volna szabad elfeledni 
hogy a barakk ujabban lett a váró; 
legszegényebb társadalmi rétegének 
gyűjtőhelye, akik valamikor, amikor 
még rendes keresetük volt a városbar 
laktak, ma már lakbérfizetés miatt 
kénytelenek a barakkban lakni. Bizony 
o't a legtöbb szegény ember. Mivel a 
tejakció az összes iskolásgyermekeke' 
akarja segélyezni: azért a tanítók ki-
jelölése alapjan lehetőleg minden 
szegény és rászoruló gyermek meg 
kapja a reggelijét, lakjék bár a város 
jarmely pontján, amiről a reggelizésre 
kijelöltek névsorából bárki meggyő 
ződhetik. A mozgalom nemeslelkü 
vezetőit és megindítóit nem vezette 
más szempont, mini ott segiteni, ahol 
eginkább erre szükség van. Végtére 
is a tejakció nem magánmozgalom, 
hanem a közérdeket szolgálja, annak 
ügyvezetésébe, elszámolásába, mind-
azok, akik ehhez jóindulatúan hozzá-
árulnak betekintést nyerhetnek. Ezen 
ujságközleménynek is csupán az a 
célja, kogy az adakozó hatóságokat 
és a közönséget tájékoztassa. 

Nagyanyánk házában mindig 
kezééi voit egy kis szekrényke a leg 
szükségesebb háziszerekkel. Ezt a jó 
szokást a ma modern embere is mtg-
tartotta, mert meghűlés első jeleinél, 
rheumás fájdalmaknál, fogfájásnál 
mindig jó, ha kéznél vannak a beváll 
Aspirin tabletták. Aspirin tablettákat 
eviizedek ota eredménnyel hasznalják 
fájdalmaknál, meghűlésnél. A valódi 
Aspirin tablettákon a Bayer kereszt 
látható. Magyar .gyártmány. 

H Í R E K 
Vitéz leveledi Kozma Mik lós 

m. kir. belügyminiszter előadást tart 
Szombathelyen január 18-án, szombaton 
este 8 óiakor a Kultúrpalota nagy-
termeben tartandó irodalmi estelyen. 
A bevezető beszédet dr. Ostffy Lajos 
Vas és Sopronmegyék főispanja tartja. 
Közreműködnek még a kultúregyesület 
vonósnégyese, Ősz Iván, a Máv. Ha-
ladás arany érmes d ilkör stb. Kőszegi 
szert p!ője is van az estély nek : dr. 
Gratzl Gyula, aki mint a kultúregye-
sület vonósnégyesének tagja működik 
közre. — A kulturális szempontokon 
f lül városunk és kerületünk érdekeit 
szoigálná, ha minél számosabban 
jelennének meg ezen vármegyénk 
társadalmát megmozgató estelyen. 

Kinevezés. A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter Pödör Béla állami 
tanitóképző-intézeti tanárt a kőszeg-
felsőőri járás körzeti iskolafelügyelő-
iévé nevezte ki A járás valamennyi 
elemi népiskolája és az iparostanonc-
iskola tartoznak felügyeleti körébe. 

A Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége országos közgyűlését 
január 16 án tartja Budapesten vitéz 
Gömbös Gyula miniszterelnök elnök-
lésével, amelyen a központi választ-
mány és a kerületi elnökök vesznek 
részt. 

Uj plébánost neveztek ki Bo-
zsokra. A bozsoki plébániát a felső-
patyi plébánossá kinevezett Kovács 
József kedden délelőtt adta át ünne-
pélyes keretek között utódjának. 
Siményi Ferenc, volt rábakethelyi 
kaplánnak. Az átadásnál Könczöl 
Antal kerületi esperes és Kaltcnecker 
Károly kŐ3zegszerdahelyi plébános, 
kerületi jegyző működtek közre. 

Lambrecht Ká lmán pécsi egye-
temi tanár, aki többizben nyáron át 
át Kőszegen töltötte szabadságát, 47 
eves koraban hiitelen elhunyt. Teme-
tése nagy részvét mellett folyt le 
Pécsett. 

Torma Guszti a Deák színtár-
sulat volt művésznője, aki kőszegi 
vendégjátéka alatt is megnyerte a 
közönség teszését, Budapesten a 
Király Színházban kapott szerződést. 
Az Erdész leány rtpnzében oly kivá-
lóan érvényesült tehetsege, hogy a 
pesti lapok is elismeréssel nyilatkoz-
tak a művésznőről. 

Gépírás t ju tányosán 
vállalok. Cnn a kiadóban. 

Etessük a madarakat. 
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1936. január 12. Kőszrg es VieUke 

A Magyar Újságírók 

Turista Lgyesületének 

kőszegi kirándulása. 

A Magyar Újságírók Turista 
Egyesülete vasárn; p es hétfőn ma-
második kirándulását rendezte K -
szegre. Az idei kiránduláson B n c 
László dr. vezetésével az egyesük 
28 tagja vett részt, köztük nagyon sok 
külföldi lapnak a tudósiiója is 

A budapesti újságírókat a vtios 
vezetősége és a Kőszegi Turista Egye-
sület elnöksége délután 3 órakor 
ünnepélyesen fogad a k vasutallomasor 
A város közönségének ntveben: 
Gyöngyös Er dre dr., főjegyző-polgár-
mesterhelyettes, üdvözölte közvetlen 
szavakkal a vendégeket. A turist. 
egyesület képvistleieben Kőszegi 
József köszöntötte a testvéregyesület 
tagjait. 

.Az állomásról testületileg mentek 
a Stiucc szállóba, ahol elszállásolták 
őket, majd rövid séta keretében meg 
tekintettek a város revezetességeil: a 
Jurisich-várat, hősi kaput, muzeumot, 
templomokat és az étdektsebb épü 
leteket. 

Fsie 8 órakor a Strucc szállóbar 
társasvacsorái rendeztek tiszteletükre 
amelyen sok kőszegi közéleti előke-lo 
seg is résztveti. Az első köszöntő. 
Gyöngyös Endre dr. mondotta. Keru 
az egyesület tagjait, hogy a kőszeg; 
turistautjuk alkalmával szerzett be 
nyomasaikat és tapasztalataikat vessek 
papirra és mint újságírók fejtsenek 
minél nagyobb propagandat Kőszeg 
idegenforgalmának emelése érdekébtn. 
J.imbrits Lajos ny ugalma?.ott polgár 
Uiester a Kőszegi Turista Egyesülei 
elnöke emelte ezután poharát a fő 
városi turistákra, akiknek neveber. 
Berecz László dr., a MUTE elnöke 
köszönte a kedves fogadtatast és ki 
jelentette, hogy azt a kapcsolatot, 
amelyet most már második kíran 
dulásukkal erősítettek meg Kőszeg es 
a MUTE között a jövőben csak erő 
siteni akarják. Egyúttal ismertette az 
egyesületnek azt a tervét is, amely 
szerint a nyáron több napos kiran 
dulast rendeznek Kőszegre Kősze*. 
nagyon megnyerte a tetszésüket, ezer 
jöttek el másodszor is és ezért jönnek 
el a nyáron újra. Vastagh Zoltán dr. 
rendőrkapitány, Visnya Aladár dr. 
tanar, Berecz Lajos, Kőszegi Imre dr. 
es Szegi Fal hírlapírók mondtak ezután 
leiköszöntőket. 

Hétfőn reggel az egyesület Stur 
Lajos dr. vezetesével kirándult a< 
Írottkőre, többen pedig Mészáros Antal 
é$ Kőszegi József tarsaságában nagyobb 
sétát tettek az Óházhoz, Hétforráshoz 
és Kálváriára. Délben megtekintették a 
leanyliceumot, ahol az uj iskolatypust 
tanulmányoztak. Az ebédet a Strucc 
szállóban fogyasztottak el. Gyöngyös 
Endre dr. búcsúztatta a budapes i 
turista egyesület tagjait, a kőszegi 
turisták nevében pedig Kőszegi Józst I 
mondott búcsúszavakat. A budapesti 
vendagek nevében Beretz László dr 
kös zötile meg a meleg fogadtatást, 
kalauzolast es vendéglátást. 

A Magyat Újságírók Turista Egye 
sülete a déiuténi vonattal utazott el 
Kőszegről 

Értesítés. 
Tudomásomra jutott az a hiresz-

t^ks, mintha órásüzletemet be-
szüntettem volna. Ezen alaptalan 
hireszteles nem fele! meg a valóság-
nak, mert én a 38 év óta fennálló 
órasüzletemet eddig is és ezután is 
tovább vezetem ftirály-ut 36. szám 
alatti saját házamban, fl n. é kö-
zönség szíves pártfogását kéri to-
vábbra is tisztelettel 

Sághy István 
órásmester. 

OvónÖ-kongresszus Kőszegen 

Az Óvónők Országos Egyesiek 
vitéz Nagy Miklós dr. poigármestei 
meghívásán értesítette a város ve/.e 
tőségét, hogy az eeyesület 1936. évi 
kongresszusát Kőszegen tartja meg A 
kongresszus pontos dátumában is 
>;egállrpod!ak. Pünkösd kél ünnepére 
május 31 ére és junius 1 ére tűztek ki 
a kongresszus időpontját, amellyel 
kapcsolatban a város vezetőségének 
tervei szerint nagyobb, idegenforgalmi 
jellegű ünnepségeket is rendeznek. 

A Magyar Revíziós Liga 

Kőszeg idegenforgalma 

érdekében. 

A Magyar Rcviziós Liga Közpor i. 
jának a kőszegi osztályhoz inie/ t 
ujevi jókivánato«at tolmácsoló levei. 
a következő örvendetes hiit is tart I 
mazza: „A jelen 1936. évt>*n is i,yr 
kezni fogunk miréi több külfö'd 
oaratunkat Kőszegié vinni, hogy ezze 
is enyhitsük a haiarszéli várossá let 
Kőszeg szomoiu helyzetét." 

A szolgabirósági kirendeltseg 

hivatalaban 1618 közisp.zgatási ün<* 
fordu t elő a rr uit évben. A kihig s 
ügyek szama T I es sorszámot en ti 
A kihágáii ügyek utan 902 p -ng< 
penzbunteiést rónak ki, amelyből 61;̂  
pengő befolyt. Cselédkönyvet 66 o 
váltottak. Ipaii munkakönyvet 7-et 
kértek. Ipariga/olvanyt es engedtly 
25 eseiben ackak ki. ltCO határszéli 
utiigazolvany kerüli kiadasra. Fegy 
verengedélyi 27-en váltottak. Zene 
mulatság tendezesehez szükseges en 
gedely iránti kérvény 63 eseiben er 
kezett be. 

Megfelebbezték a főjegyző 
választast. Katona Béla dr. buda 
pesti ügyved a törvényes hátát időn 
belül felebbtzéssel támadta meg a 
főjegyzőválasztást. Felebbezését azz I 
indokolta, hogy őt nem, Szmoiyán 
Lászlót pi'dig törvényellenesen jelölte 
a bizottság. 

13.536 ügy darab volt 1935-ben 
a városházán . Ezek közül: közigaz 
gatási ügy 8926, rendőri büntetőbirói 
909, árvaszéki 743, kihágási 420, 
községi birói 69. Ezenkívül 2499 kü 
lönféle bizonyítványt adtak ki az el 
mult évben. 

Jóváhagyták a kőszegi tanitó 
választást. Á római katolikus elemi 
iskola osztálytanítói állására az egy 
hazközség képviselőtestülete három 
;elölt közül Steininger Gábor uraiuj 
falusi kántortanilót választotta meg. 
A választást most az egyházmegyei 
főhatóság jóvahagyta és a megválasz-
tott tanitót állasában megerősítette 

Kivirágzott a hónapos rózsa 
Márffy József kőszegi kertjében. Az 
elmúlt hetek enyhe időjárásának hatása 
alatt több másfele virág is, amely csak 
májusban szokott nyilani, teljes pom-
pajaban virít. A korai virágzásu rózsa 
illata nagyon gyenge. 

I f júsági e lőadás. A Nemzeti 
Egység ifjúsági szervezete számára a 
Nemzeti Egység elnöksége bélfőn, 
január 13 án este 8 órakor újra meg-
kezdi az előadássorozatát. A hétfői 
előadas keretében vitéz Szabadvary 
Ferenc a Nemzeti Egység kerületi 
elnöke rendez vita estei aktuális ker 
dések tárgyköréből. 

Menetrendi értekezletet tart a 
MAV űzle (vezetősége januar hó 16 «iti 
Szombathelyen a vármegyeházán ame-
lyen az államvasutak budapesti vezető 
ségének képviselői is résztvesznek. 
Kőszegtől értesülésünk szerint vi ez 
Nagy Miklós polgármester ts vitéz 
Szabadváry Ferenc jelennek meg az 
értekezleten. 

Az „Iglói Diakok" előadásának 
dátuma újra megváltozott : január 

25 és _6 an tar j ik m< g «.z előadást. 
Urylutszik man psag nem az elhe-
lyezd dés es a megélhi tés pioblémái 
körül muiatko/nak súlyos n- hezsegek, 
uíáiijárások cs fr'l r' kitartó türelem 
jutalmak* ptn ad. tik meg a mai kor 
|ot b sorsra érd' rms fatpNágfinak. A 
kőszegi öre»í Perces D ákok, akik 
közismerten nagysikerű s/ir k i Vadaso-
kat r nd znek év»nte, ez'den a meg 
ható es egy l en felvidító iemáju I lói 
diáko kM k.r ' . k h dvesk^dni ? 
város közönség-nek, an ely mindig 

szivéén fogadta es honorálta műkö-
di • ikei. A darab már teljesen ki van 
d< 1 (i-va, a szerepek is már másodiz-
b rí kénytelenek elhalasztani az elő-
dís!. E östör 12 én akarták meg-

rendezni de el kellett halasztani, 
-i?u!án 19 én játszották volna le, de 
a moziéiö.'.dások beosztása miatt újra 
el kell haiasztaniok. Miniszteri ren-
di let v.«n ugyanis arra, hogyha a 
mozi magyar filmet ad elő, ugy azzal 
egyidejűleg műkedvelő előadás nem 
tartható s így kényszerültek újra el-
li las*tani az előadást. 

Vidéki előfizetőimet tisztelettel 
megke-re n, hogy az uj évnegyed al-
kalmával az előfizetést rnegujitani 
szíveskedjenek és pedie egy negyed-
évre 2 2<» P, félévre 4 20 P és egész 
évre 8.20 P-t szíveskedjenek posta-
utalvanyon mielőbb beküldeni. Néhány 
előfizető tevtdésböl a helyi dijat küldte 
be, melyre még 70 fillér különbözet 
jár egy negyedévre, amit a következő 
alkalommal pótolni kérek. A kiadó. 

Képesmellékletfinkkel a mult 
héten kellemetlenség volt, mert nem 
érkezett meg a kellő mennyiség, igy 
kénytelen voltam elosztva intézkedni, 
miért is szíves elnézést kérek. A mai 
számtól kezdve már rendesen kéz-
besítjük a melkkletes lapot, de kerem 
a lap minél s/élesebbkörü vásárlását, 
hogy azt allandó^n fenntarthassam. 

A kiadó. 

Diáklelkigyakorlat a missziót 
szeminár iumban. A zalaegerszegi 
UtfaK Fr=enc reálgimnázium VIII. osz-
alyu tanulói követték elődeik tavalyi 
oéldáját es január 2—6 ig Vecsey 
Lajos dr. hittanar vezetése alatt lelki-
gyakorlatra vorultak vissza a kőszegi 
Szent- Imre missziós szemináriumba. 
A lelkigyakorlatokat P. Wachter István 
S. V. D rektor tartotta. 

Tudomására adom m. t. elö-
f /etőimnek és olvasóimnak, hogy a 
„Gunsei Zeitung* cimü hetilap már 
n m vasárnap reggel, hanem szombaton 
ddu.án 4 órakoi jelenik meg és ugy 
a kiadóhivatalbau, mint az összts 
tr fikokban már 4 óra után kapható. 
E yenkinti ara 12 fillér, előfizetőknek 
házhoz szá itva negyedévre 150 P. 
Felkerem mindazokat, akik akár a 
német, akár a magyar lapot pontosan 
hetenkint vásárolják ugy a trafikokban 
lint a kihordóknál, szíveskedjenek 

nevüket és pontos lakcímüket közölni 
azon célból, hogy ponto* listát állít-
hassunk Ö!»sze arra az esetre, ha a 
ap<ezbesitő személyében bármely ok-

változás állana be. Ez nagyon 
fontos dolog a lap zavartalan kezbe-
sitese céljából. A kiadó. 

Leliarl árusítás a 
ruhózatl Hangyában 
1936. jan 13 27-ig. Néhány olcsóbb 
cikk.ink : I. a. zsinór barchel P 1*36 
helyeit P 110, l a. néger flanel P0w6 
heiyett „ 0 76, L a. diftin bársony „ 240 
helyett . 2'20, I a. ruha fland színekben 
P 0 98, 1. a. doublé flanel szintkben 
P 160 tói, tenisz fanelek szintkben 
P 0 48 tói, bordás r ői harisnya P 0 80-
tól es mind«n más női férfi divat 
cikkek olcsó átban. Tekintse meg 
készletünket vétel kötelezettség nélkül. 
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K<'-*Z'g és Vidéke 1936 i- nuár 12. 

Télen is üzemben tartjók a 
tisztifldülöt. A tisaiüdülő egész évi 
üzembentartásának ügyével a város 
vezetősége már többsör foglalkozott 
Több irányban ísigyrk zett eredmény 
elérni céljának megvalósítása erdeke 
ben. A Nemz.ti Egysj^ Kó^ztjji arei 
vezete szinu-a belekapcsolódott a? 
ügybe és felterjesztésekkel vaiamiu 
személyes összeköttetés ráver) sikerül 
is eredményt elérnie. A tiiztiiidolő 
ugyanis az idén télen is megnyitotta 
kapuit a vendégek előtt. Az eredmény 
eléréseben nagy része van az üdült-
uj parancsnokának is, aki a jegiobt 
akarattal azon van: tartsák üzemben 
egész éven át a gyó^yhazat, amely 
ben máris tartózkodik néhány vendig 
Remélhetőleg, ha télisportok iizésérc 
alkalmas időjárás lesz, a vendégek 
száma örvendetesen emelkedik. 

A városi képviselőtestületi 
vá lasztásokkal kapcsolatban anruk 
idején egyesek kifogásokat emeltek az 
ellen, hogy az egyik párt zöldszinü 
szavazólapokat bocsátott ki s azt 
hangoztatták : a szavazás titkosságát 
azáltal megsértették. Érdekesnek tartjuk 
evvel kapcsolatosan megemlíteni, hogy 
Pest vármegye kisgyülésén Erdélyi 
Lóránd a pestszentlőrinci választások 
kapcsán — ahol szintén zöld szavazó 
lapokat használtak — megállapította, 
hogy az titkosan és a törvény rendel-
kezéseinek megfelelően folyt le es 
nem számit, hogy milyen szinü volt a 
szavazólap, mart annak túlsó oldalán 
a neveket meg leket változtatni. Ez 
különben a közigazgatási bíróság állás 
pontja is, amely már több hasonló 
ügyben hozott Ítéletében is meg-
nyilvánult. 

Anyakönyvi hirek az elmúl t 
hétről Születesek: Zsolt Tivadar — 
Frankenberger Karolin: Endre r. k., 
Maitz József—Biegner Teréz : Rezsó 
r.k., Nagy Gyula—Heilig Teréz-. Ernő 
r.k. Házasságok az elmúlt héten nem 
kötöttek. Halálozás: Zartl Lujza 55 
éves r. k. 

A Sopronvármegye január ] i 
számában Schmied Lajos csepregi 
plébános törvényhatósági bizottsági 
tag nyilt levélben fordul Sopronvár 
megye főispánjához és abban tiltako 
zását fejezi ki a kőszegi járás vissza-
állításával kapcsolatban O'mód 
Horvátzsidány stb. községeknek ; 
készegi járáshoz való csatolása ellen 
Értesülésünk szerint a főispán Sopron 
vármegye kisgyülésén válaszol és 
nyilatkozik ebben az ügyben. 

Zenésmulatságot ma a kőszegi 
szolga^irósági kirendeltségen Bozsokrj 
és Nemescsóra váltottak Bozsokon * 
tűzoltók rendeznek mulatságot 
Piros féle vendéglőben, Nemescsóbar 
ped<g az Iskolánkivüli Népművelési 
Bizotisug rendezéseben megtartón 
varrótanfolyam záróvizsgájával k^p 
csolatban tartanak táncmulatságot. 

Ház i asszonyok ! Megjelent a 
Dr. Oetker gyat ötödik kiadású 
fényképes ünnepi receptkönyve, 
melyet kívánságra bárkinek ingyen és 
bérmentve küld: Dr. OETKER A. 
Tápszermflveg Budapest VIII., Comi-
u. 26. Sütőpor és vanilincukor ára 
most levelenkint 12 fillér. 

Ipartestületi közlemények. 

Felhivjuk mindazon tagjainknak 
figyelmét, akiknek az elmúlt évber 
bevételeik a megállapítás időpontjához 
képest szembeötlően csökkentek, 
hogy kereseti, jövedelmi és vagyon 
adójukat január hó végéig felmond-
hatják, kir. adóhivatalhoz intézett kér 
vényükbe*, uj vallomásuk csatolásával 
kérhetik adóiknak ujabb megállapitá 
sát. Keret kérvéaypéldányok díjtalanul 
állnak érdekelt tagjaink rendelkezé 
sére. 

Ipartestületi elnökség. 

A Honszeretet egyesület magyar 
Mg uta'ó elő*d issorozatot tart, Buda 
pesten IV Városház u ca 14. alatti 
.'lőadóhJyisegébcn. Az 1935. évben 
•iő -d t tarto.twr^A Námpihl-vre . Ja^ 
»Oxó^,ctrmnel, D>-tJtiUta Mvhajy 
A ntolt v Hvése ukal w nmei, Laureatr 
Vilma*- dr. N<.pi kullurpoli'Ua cinme 
—-> 1936 ban j muar i»-en előadást'tat 
tott <ir. Gásp.tr;János egyetemi tínái 
Van e» magvar f,*j ? cimraei. Járnia 
1,6 án Bttky Béla f s'őmAvésa: Kollekti 
nemzeti törfkuewk a művészetben 
cin.ű előad .sa következik. A gazdi 
sági sorozatban 193). evben előadust 
tartott M tt'olcsy Mátyás dr. és Temes 
viry L iszló. a váhsztás alkalmával 
Kőszegen is többször beszédeket 
rondott fiatal, tehetséges közg*7disz 
lv>36. évben előadásokat urtanak 
Wecser Endre OMK elnök, január 23 
án, Szilágyi László dr. január 30 án 
Ezen előadások jellemző visszatük 
rözöi a mai magyar politikai és gaz 
dasájj élet reprezentánsai komoly és 
cé'tudalos munkájának. A Hons/erete 
kőszegi taxiit is szívesen látja a 
Központ ezen előadásokon. 

Traktor, cséplőgép és mag 
tisztitógép kezelői tanfolyam. A 
nagyméltóságú m. kir. Földmivelésügy 
és Kereskedelemügyi Miniszter Urak 
rendelete ertelmeben a m. kir. Föld 
mivelésügyi Minisztériun anyagi támo 
gatásával a Felsődunantuli Metőgaz 
dssági Kamara mezőgazdasági traktor 
cséplőgép es magtisztitógép kezelői 
tanfolyamot rendez Győrött a m. kir. 
Állami Fa- es Fémipari szakiskolában 
Győr, Vilmos Császár ut 7. sz. — A 
ranfolyamon résztvevők az első segély-
nyújtásra is ki lesznek oktatva. / 
tanfolyam 1936 évi február hó 3-án 
hétfőn reggel 8 órakor kezdődik es 
tart február 22-ig A tanfolyamon részt 
vehet minden 18. életévét betöltött 
•?gyén, aki a traktor és a többi gép 
kezelesét meg akarja tanulni. Részvé 
teli di] 15 pengi. Jelentkezni lehet a 
15 pengő részvételi dij egyidejű be-
fizetése mellett személyesen vagy Írás-
ban a Fdsődunántuii Mezőgazdasági 
Kamaránál Győr, Bissinger-sétány 32 
sz. J lentkez.ési határidő: 1936. év 
január hó 25-* g. Későbbi jelentkezők 
figyelembe n »m vetetnek. A résztvevők 
a tanfolyam végeztével vizsgál tesznek, 
amelyen ha megfelelnek bizonyítványt 
k;ipna'<. A résztvevők részére intvén 
es közös szállásról a kamara gondos 
kodik. A közös terem fűtésének k<Mt 
ségeí a részivt-vök közösen viselik. 
Takarónak pokiócot m nden résztvevő 
hozzon. 

R Ó Z S á k . fenyők, disif ik. 
diszc^er|e-«, gyümölcsfák, bogyos 
;yümölcsüek Ribiszke. pöszméte, 
nálna, töldi per-palánl-1), v.yümölcs 
vidcsemetek. szegény — es fátöoö 
venyek, lomb — és tűlevelűek, piim* 
magcsemetével olcsón szolgai Kolauch 
faiskola SZEGED. 

Hasznot jelent nekünk i t , h 
ehezö és didergő madarainkat etetjük 

Nyilttér.*) 

Helyreigazítás. 
Alulírott által f. hó 5-én a „Kő 

szeg és Vidéke" cimü hetilapban 
Megjegyzes a legutóbbi r. k. tanitó 

választásról* ízóló cikkemet téves 
információ alapján első felindulásom 
ban irtam (miután tudomásomra jutott, 
hogy időközben kőszegi állástahn 
tanítók közül eggyel a megüresedett 
kérdeses tanítói állás ideiglenesen 
betöltetett) kijelentem, hogy a fenti 
cim alatt iit cikk megjelenése felett 
sajnálatomat fejezem ki és kérem ezt 
meg nem történtnek tekinteni. 

Id. Littván József ny. szemlész. 

•) Az e rovatban közöltekért a szerkesz-
tőség felelősséget nem vállal. 

;aio3 rovat. 
Mindazon adózók, akik az 1936 

evre megallapi'o:t ált. kereseti, jöve-
delem -«S|-víuypina(ló alqpokAf kerese i 
lóvi-dc-fiUÍ éw *víiéyoni véknyaikhoz 
képesl soknak tartják* a városi ado 
számviteji., ügyosztályban beszerezhető 
adóbevallás kapcs-,r az adóalapok 
ujbóii met?aUapuasát kérhetik 198 J. 
január hó 31 ig, A felmondás adóbe 
vallási ivvel felszerelve, a ni kir. adó-
hivatalnál lesz benyújtandó. 

Pajor Miklós kőszegi lakós le 
mondása folytán az u n htrcegl réten 
megüresedett Ö F. B. "házhelyre igény 
lést hiidefek. Felhívom az érdeklődőket 
hogy érdemességük igazolása mellett 
igényeiket február hó 15-ig jelentsék 
he a p >lgármesteri hivatalban. A ké-
rőbb jelentkezők kérelmét nem veszik 
figyelembe. 

A lakosság összeiiásával kapcso-
latban országgyűlési képviselő válasz 
tásra jogosultak uj összeírása rendel 
teteit el. E rendelkezés végrehajtása 
céljából e hét folyamán összeíró biz 
tosok fogják mindazokat felkeresni, 
akiket a számlálólap ki'öltése után a 
választói névjegyzékbe fel lehet venni. 
Tekintettel azokra az érdekekre, melyek 
mind a köz, mind az egyén szempont-
ából helyesen megszerkesztett, hiány-
alan és pontos választói névjegyzékhez 
űződnek. Felkérek minden érdekeltet, 
hogy a kiadott számlálólapot pontosan 
öltse ki es azt a jelentkező összeíró 
biztosnak, aki a számlálólap kiosztá-
sakor a szükséges felvilágosítást is 
megadja, a kitűzött időben adja át. 

vitéz dr. Nagy Miklós 
polgármester. 

Köszönetnyi lvání tás . 

Mindazoknak, kik szeretett jó 
édesapánk, após és nagyapa 

. Katona Lajos 
' középiskolai tanár 

elhunyta alkalmából flszime rész-
vétüknek bár nily módon kifeje-
zést ad:ak, éáiton mondunk hálás 
köszönetet. 

Kőszeg, 1936 január 6. 

A gyászo ló család. 

Köszönetnyi lvání tás. 

Mindazoknak,, kik szeretett. 
testvérünk, sógornő és rokon 

Zartl Lujza 

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

Kőszeg, 1936. január 10. 

A gyászo ló rokonság. 

Biciklivel rendelkező gyors 

és pontos fiatalember hirlap-

kézbesitőnek felvétetik. 

Cim: NAGY SÁNDOR 
ujságbizományos 

Kőszeg, Király ut 42. sz. 

olcsón és 
gyorsas 

késztll nyomdánkban 
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MŰVÉSZIES RAJZÚ 
KELIMS1ÖMIYEGET 
AO AJÁNDÉKBA A TÜNDÉRUJJAK. 

A Lakatos Artúr mflvész-ta/rfcr tarver s««rln» 
kész Ott szőnyeghez e pompás testósO valóul 
gyapjúfonalat a HAZAI FÍSJSFONO *m 

SZÖVÖO/AR különös gonddal gyártott*, 

A T Ü N D É R U J J A K 
• u T ' ^ ' .1. X .. ) r i ̂  

Magyar Kézimunka U»aág előfizetési dija 
egy évre P 14.40. Az összeg beér-
kezte etán nyomban kiadjuk az abszoltijt 
értékes ajándékot. A részletekben 
Hzetök részére pedig félretesszük 

Minden komoly kózImunkaOztot 
f e lvesz e l ő f i z e t é s e k e t 

— Nyomatolt Róaai Frigyeskönyvnyomdájábaa Kőszegen — 
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