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A Nemzeti Egység 

munkaközössége. 
A Nemzeti Egység közelmúlt-

ban megalakult Munkaközössege 

nek nagyvona lú megszervezése és 

máris értékes munka j a nagy vissz-

hangot keltett a magyar közvé 

leményben. A fővárosi sajtó 

hosszú cikkekben foglalkozik a 

szellemi munka eme rendszerbe 

foglalásának jelentőségével és nem 

vitás, hogy a magyar vidék is 

lelkes megértessel csatlakozik a 

Nemzeti Munkaközösség nagy 

gondolatához és gyakorlati meg 

nyilvanulasaihoz. 

Az uj megmozdu l ás , amelynek 

élén vitéz Marton Béla ország-

gyűlési képviselő áll, természetes 

továbbépítésé annak a — Gömbös 

Gyula altal három év ota hirde-

tett és a megvalósulás ut ján ha-

ladó — törekvésnek, mely a 

komoly alkotó munká t tekinti a 

nemzet boldogulásaéri folyó harc 

legbiztosabb fegyverének. A Nem-

zeti Egység gondolata tehát a 

Munkaközösségben nem mint 

politikai eszme nyi latkozik meg. 

hanem mint a munka végzésenek 

hazafias kötelessége. Ez a múlt-

ban parlagon maradt és nemzeti 

sze npontból nem volt k ihasználva . 

Ezeket az értekes egyéni magvar 

energiákat : a tudást és a munká t 

kivanja a nemzeti munkaközösség 

egybekovácsolni. 

Minden becsületes magyar haza' i 

lelkében á l landóan égett a vágy 

évek, vagy évtizedek alatt értékké 

növekedett szaktudasat. életta-

pasztalatait. munkakészséget a 

magyar nemzeti célok szolgala-

taba ál l í tani , de az elmúlt idők 

rendszere ennek valóraváltását 

általaban csak az aktiv politiku-

sok részére, — de nekik is csak 

részben — biztosította. Igy a 

parlamenten k ívü lá l ló nemzeti 

értékek tudása, munká j a legtöbb-

ször csak az iróasztalf iókok és 

könyvtárpolcok részére jelentett 

sulyszaporulatot. 

Uj szel lemnek, uj i rányzatnak 

kellett jönnie, hogy a parlamenti 

és parlamenten kivül ál ló magyar 

értékek szellemi munká j á t a bol-

dogabb nemzeti j övő elerésére 

egységesen és maradéktalanul ér-

vényesítse. Ez a Nemzeti Egység 

Munkaközösségének egyik leg-

fontosabb célkitűzése, mert a 

Megjelenik minden vasárnap reggel . 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
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Nemzeti Egység Munkaközössé 

gének alakuló ülésén — ahogy 

ezt vitéz Marton Béla mondotta 

— Nemzeti Munkaterv megváló 

sitása és végrehajtása nem egy 

embernek, vagy csak néhánynak 

szellemi teljesitőkepességere, még 

talan nem is generációra, hanem 

mennél több értékes és világ-

nézetileg azonos magyarnak rend-

szerbe állított és hosszú időre 

szóló együttes munká j á ra épülhe 

fel. 

Az erős uj Magyarországnak 

nemcsak reprezentáns politiku-

sokra, j ó szónokokra, hanem 

nagytudasu , törhetetlen munka 

erejű, meggyőződéses szellemi 

szakmunkásokra ls nagy szük-

sége van. Ilyeneket csapatostu 

nevelt a magyar j ö v ő számára a 

háború utáni évek küzdelmes 

időszaka. Az ő felkészült agyuk 

egvüttdolgozasanak, magyar szi-

vük egybedobbanásának és egyet-

akarásanak munkaközössége nagy 

ban hozzá log j á ru ln i az uj ma-

gyar élet alapjait lerakó Nemzeti 

NI unkaterv megvalósulásához. 

Hémeth Imre 
% 

országgyűlési képviselő a következő 
evelet intezte vitéz Szabadváry Ferenc 
lez, a N E. kerületi elnökéhez: 

Ktdves B.iratoml 
Elfoglaltságom megakadályozott 

abban, hoyy az Újévet a kerületben 
vilaszlóim között tölthesse n és igy 
leged kér'ek meg arra, hogy a válasz-
tókerület közönségé előtt jókivánsá 
»;aimat tolmácsold 

Nehéz. küzdelmes gondokkal leit 
ével higytunk magunk mögött. Reám 
nézve azonban nagy jelentősége voli 
az 1935 ös evnek, mert ebben az ev 
ben tisztelt meg a kőszegi kerület 
bizalmával és adta kezemoe a man-
dátumot, hogy érdekeit az ország 
szine előtt kepviseljem. Amikor mint 
jelölt a kerületbe érkeztem, magammai 
hoztam a kerület minden polgára iráni 
erzett őszinte szeretetemet, de külö-
nösen Kőszeg városa iránt érzeti 
ragaszkodásomat. Tiszta lélekkel álltam 
a választópolgárok elé azzal az egye-
düli Ígérettel, hogy minden gondola 
tómmal és cselekedetemmel a város 
és a kerület erdekeit kívánom szol-
gálni. Azóta háromnegyed év tellett 
el es én nyugodt lelkiismerettel állok 
ma is kerületem polgársága elé, mert 
hűségesen szolgáltam érdekeit és 
szereny erőmtől telhetőleg mindem 
elkövettem, s az egyesek ügyeit is 
gyekeziem ugy iniézni, hogy mindenki 
athassa jóhiszemű munkámat s lelic 
őleg eredmenyeit is. A végleges 

döntés sok mindenben nem tőlem 
űgg, de legyetek meggyőződve arról, 

hot;y mindig a le^nagvobb szeretettei 

és lelkiismeretességgel képviselem a 
kerület és szülővárosom érdekeit 
Hiszem, hogy az uj év meghozza több 
oly, a kerületre és a városra nézve 
nagyfontosságú ügyben a kedvező 
döntést, amelyeket már elindítottunk 
s azokban is, amelyeket mégcsak 
tervbevettünk. 

Az a szeretet, amellyel én köze-
ledtem választóimhoz és kerületem 
mindenegyes polgárához, nem minden 
esetben talált viszonzásra, de ennek 
dacára a Szent Esten és az Újév kü-
szöbén szivemnek minden melegsége 
kerületem felé árad és arra kértem a 
jó Istent a szeretet ünnepén ne engedje, 
hogy a széthúzás és a gyűlölet legyen 
úrrá a lelkeken, hanem forrassza össze 
a kerület minden polgárát a keresz-
tényi szeretet és egyetértés egységébe, 
hogy ennek a jegyében dolgozhassunk 
egy akarattal a város mindenegyes 
polgára, közösség és a kerület érde 
kében. 

Az egymás iránti szeretet és meg 
bccsülés es ai. önzetlen közérdékü 
nunka legyen vezérfonalunk az uj 
esztendőben és akkor meg vagyok 
győződve arról, hogy az 1938. év 
negint egy nagy lépéssel visz közelebb 
céljaink megvalósulásához. 

Mégegyszer kérlek arra, tolmá 
csold a kerület minden polgára előtt 
újévi jókivanataimat és vagyok igaz 
barátsággal tisztelő hived 

Héme th Imre. 

Karácsonyi mérleg. 

Karácsony szent ünnepe elmúlt, 
nint egy álomkép minden romantiká 
jávai, hangulatával egyetemben. A 
feldíszített fenyő még ott áll szobánk 
'ián, a karácsonyi énekek dallama még 
fülünkben zsong, szivünk még édes 
erzések halasa alatt áll. A gyermek-
ori varázslat még fogva tartja énün 

ket, de a mindennapi élet realitása 
eiüzi a karácsonyi hangulatot. Fel 
kell számolni az elmúlt ünnepek (ételeit 
A kereskedők bizonyára a mult évi 
forgalomhoz mérik az ideit. A család-
fők összegezik a kiadásaikat. A gyer-
mekek az ajándékok fölött tartanak 
seregszemlét és igy tovább A felszá 
molásban nem legutolsó helyen álh-
ntk a jótékony egyesületek, amelyek 
ninden évben a cselekvő szeretet 
munkáját végzik el karácsonykor, 
irdek^s lenne összegezni, hogy a 
városban hiny szegény kapott eleimet 
ruhát, pénzsegélyt, ingyen ebédel 
Karácsonykor. Hány szerencsétlennek 
törölték le könnyeit jóságos asszonyi 
tezek. S a mérlegkészítésnél felmerül 
a kérdés, vájjon hány ember veszi ki 
részét a cselekvő szeretet munkájából, 
vagy a karácsonyt tényleg csak egy 
hangulatos, szép ünnepnek tartják-e? 

A másik kérdés az, meddig tart 
nég a nyomor Magyarországon ? 
Állandó berendezkedés lesz-e a mun-
kanélküliség, amelyet mindig csak 
átmeneti jelenségnek tartoltunk? Ma 
mar ugy látszik a munkaalkalom az 
kimeneti jelenség. Ez a probléma nem 

naradhat csak az állam számára 
megoldásra váró feladat, hanem a 
társadalomé is. Az állam már felismerte 
annak szükséges voltát, hogy a mun-
kanélküliek seregét ki kell emelnie a 
lélekölő nyomorból és életlehetőséget 
kell számukra nyújtani, s ezt éppen a 
telepítési törvény végrehajtásával és 
közmunkák létesítésével igyekszik 
elérni, de félő, hogy az állam nem 
képes ezt 100%-ig megoldani. Igy a 
társadalomnak is meg kell találnia a 
módot arra, hogy egyeseknek vagy 
többeknek életegzisz-
tenuát teremtsen, a letargiából fel-
rázza és uj életreményt, munkakedvet 
adjon a csüggedőknek. A karácsonyi 
mérleg tartozik rovatában ott találjuk 
ezt a súlyos tehertételt, amit nem lehet 
csodavárással, összetett kezekkel 
szemlélni, hanem a lehetetlent is meg-
kísérelni, hogy valósággá váljon a 
karácsonyi üzenet: „békesség a föl-
dön", amit csak a megelégedettség és 
az állandó kenyér biztosit. (Krt.) 

Karácsonyfa 

ünnepélyek. 
A Mansz. és a Stefánia szombat 

délután 2 órakor az ovodában tartotta 
karácsonyi szeretet-ünnepségét, mely-
nek kereteben 60 szegénysorsu gyer-
mek jutott értékes ajándékhoz, cipő, 
ruhanemüek, kalács és cukor alakjá-
ban. Dicsérettel kell megemlékeznünk 
a szorgalmas és fáradhatatlan óvónők 
munkájáról, akik heteken keresztül ön-
zetlenül foglalkoztak a kicsikék be 
tanításával, akiknek szerep ése igazán 
szivderitő látványt nyujiott. ttz szám 
bői álló műsor folyamán egy irredenta 
színdarab, enek és szavalatok válta 
koztak, a gyönyörűen feldíszített ka-
rácsonyfa fénye mellett igazi kará-
csonyi hangulatban. A műsor befejez-
tével a V.ANSz és a Stefánia elnök-
nője, Küitel Dezsőné osztotta ki sze-
retetteljes szavak kíséretében a gyer-
mekek ajándékait. 

A Katolikus Jótékony Nőegylet 
ugyancsak ezen a napon tartotta ka-
rácsonyfa ünnepélyét a Bálházban 
délután 5 órakor, nagyszámú közönsé,; 
lelenlétében. Farkas Edith prológj i 
után Prenner Mária üdvözölte a meg-
elent vendégeket. Az ünnepi beszéde' 
Kincs István prelátus apálplebáno» 
artotta. A gyermekek szindaralx t 
idtak elő, melynek szereplői, angyal-
kák és törpék kedvességükkel elbajo. 
ak a közönséget. A megajándékozó t 
gyermekek nevében Medgyes Istvá i 
mondott kedves elfogulatlansággal 
(őszönőbeszédet. A nemesszivü ad?, 
kozók jóvoltából az egyedid 20J 
gyermeket ajándékozott meg ruhával, 
es 217 szegényt élelmiszerekkel. Ac 
ünnepség rendezéséért minden dicséri 
tet megérdemel Bőszn • S 'abó I rr a 
anárnö, aki fáradhitatl.m buzgalo m-
mal foglalkozott a kis színészek e-
anitásával. 

Az Evangélikus Nőegylet sri.itén 
szombaton délután tartotta ine^ hn-

Egyes szam ara iü f i l lér. 
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gyományos karácsonyfa ünnepélyei az 
evmgelikus ifjúsági egyesület nagy-
termében. Hangulatos kis ünnepély 
keretében a nőegylet agilis elnöknőj 
dr. Lauringer Jánosné 05 gyermek 
közön osztotta szét szereteiteljts sza 
vakkal a karácsonyi ajíndekokai. Az 
ünnep jelentősegét Weisz Vilmos 
parochus-lelkész méltatta nemesvereiű 
beszédben. 

A leányliceum ünnepélyen Kiss 
István evangelikus hittanár ünnepi 
beszéde uián 12 növendéket lep'ek 
meg gazdagon ajándékokkal. Hangú 
latosan összeállított műsor, pompás 
szavalatok, karácsonyi jelenetek ké-
pezték az ünnepély további programjat 

Az állami polgári fiúiskola szom 
baton délután 5 órakor a szülők be 
vonasával tartotta felemelő és megható 
kaiácsonyfa-ünnepélyei a nagyterem 
ben feldíszített, ragyogó karacsonyfa 
mellett. Pavetits Ede tanár, cserkész 
parancsnok fiatal cserkészeinek foga 
dalomtétele után a tanulók Molnárne 
Deák Anna tanárnő ügyes rendezésé 
vei alkalmi színdarabot adtak elő 
amely a kis Jézuska megvájtó szere-
tetének különféle megnyilatkozásait 
szemléltette. A rendező tanárnő mély-
hatású ünnepi beszédet mondott a 
szeretet ünnepéről. Kötelességük her 
teljesítésére hivta fel a fiukat, majd 
az iskola 15 szegény tanulóját tan 
szert kkel ajándékozta meg. Az ünne-
pélyes szép keretet szavalatok es ének 
számok egészítették ki. 

A frontharcosok Egyesületének 
kőszegi facsoportja karácsonyi ünne 
pelyet szombaton este 9 órai kezdettel 
tartotta meg. Az ünnepélyen a varos, 
a helybeli honvédzászlóalj és a Fő-
teaiiskola is képviseltette magát. Az 
ünnepély a Hiszekegyei kezdődött, 
amelynek elhangzása után Wáchiti 
Gyula elnök megnyitó szavakat mon 
dot*. Az ünnepi beszéd keretében 
Drtiszker Ferenc dr. megnyíló sza 
vakkal méltatta bz ünnep jelentőséget 
majd a szegenysorsu bajtársakrak ki 
osztott ajándékok derítettek fel < 
sziveket. A Himnusz hangjai zárták lt 
a bensőséges együttlétet. 

A Levente Egyesület vasárnap 
r e r d t z t e n t g •os karácsonyi 
ür mpséget, ami lytn részt vett a Levente 
Egyesület vezetősege is. Bensőséges 
kis ünnepély kereteben jutalmaztak 
meg a szegény és j<! magaviselet 
leventéket, 58 leventét láttak el cipővel, 
mhaval. Az ünnepség keretéter 
Kuchkr.opf J t rő vezetHŐoktató meltf 
szavakkai búcsúztatta a legidősebl 
levt nteévfolyamot. 

Az Evangélikus Ifjúsági Egyesület 
szii en ünnepelyes keretek között 
ülte meg a katácscny Inntpél . Hetffr 
este lel 9 ó i í i kezdettel nagyszintű 
közönség jelenléteben tartotta mtf. 
hangula'os kí rícsor yfa-innt pe'.yét, 
amelynek n Csőiét karácsonyi ének 
szárrok, kedves szavalatok es zene 
szarrok töltöttek ki. Weisz Vilmos 
az evangélikus gyülekezet paiochus 
lelkésze, melyerszántó gordolatokban 
gazdag urnepi beszedet mondott 
majd kedves kiséieteben kiosztotta a 
julalmazasra szán bibiiákat az egye 
sülét érdemes tagjai között. 

A Szent Család Otthonban kedden 
délután rendezlek n eleg, családi 
jellegű karácsonyi ünnepséget. Az 
ünnepség kereteben az Otthon áldó 
zatkesz támogatóinak segítségével 2( 0 
iskolasgyermek karácsonyai telte 
boldoggá és ajándékozta meg hasznos 
ajandekokkal. Nemeth Imre papai 
prelátus szívből jövő szavakkal emle-
kezelt a szeretelt ünneperői. A mely 
halast kiváltott beszéd köté csopor 
tosult a kedves ünnepély további 
műsora, amely szavalatokból, kará 
csoryi jelenelekből es énekszamokból 
állott. A hangul, tos kis ünnepségen a 
tanítónőképző növendékei is résztvettek 

A sikeresen Összeállított műsor az c 
önzetlen faridozá^ukat dicséri 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
ünnepélye zarta be a karac-onyi 

ünnepség* k sorozatát. Karácsony 
násodnap nn délután rendezték meg 
szokásos ünnepely'üket egészen zart 
körben a Bálház kistermében. 

Nagy Qyula c. igazgató 
lesz a katolikus elemi iskola igazgatója. 

HegválasztottaK az uj tanítót. 

A katolikus hitközség tanácsa 
r.u t vasarnap tartotta tanitóválaszu 
gyűlését. Náhrer Mátyás hi'közsegi 
clnfik nyitotta meg az ülést. Reszlete 
sen beszámolt a legutóbbi közgyűlés 
óta eltelt ügyekrő' és eseményekről 
Igy a Jézus Szive templom tatarozá-
sáról, a hitélelről, amelynek mélységét 
siatisziikai adatokkal allapitotta me^ 
(a terrplombajárás közel 100 szazaié 
kos), Krisztus király ünnepségerői, a? 
igazolás alatt álló Chernél Ist vár 
csetkeszcsapat működéséről, azután a 
szivgárdisták tagfelvételi ünnepségéről 
végül a kőszegfalvi szivgárdisia 
egyesület megalakulásáról. 

Ezután rátért Kováts János elemi-
iskolai igazgató-tanító erdemeinek 
méltatására, aki több evtizedes eted 
rrényes tanítói működésével kiérde 
melte a város társadalmanak megbe 
csüléset és szeretetet. Munkásságáén 
tolmácsolta a tanács köszönetei 
nyugalomba vonulása alkalmaból. 
Bejelentette, hogy a Kováts Jáno^ 
igazgató t«.vozása folytán megüresedett 
tanítói állásra a tanács palyazatot hit 

detett: 21 pá yazat érkezett be az 
elnökséghez. A pályázók közül az 
gyházi főhatóság a miniszteri rendelet 

értein ében három tanítót jelö.t, akik 
,i ind végleges állásban vannak és 
isőrendu mi&ősitéssel rendelkeznek. 

A nagy érdeklődéssel várt tanitó-
választást titkos szavazással ejtették 
meg. A szavazás eredményeképen 
Steininger Gábor uraiujfalusi kántor-
tanítót választották meg 19 szavazattal. 
J-löllék meg: Bíazovits Tamas es 
Oiaszy Dezső tanítókat is. 

Kováts János igazgató távozásával 
nen csak egy tanítói, hanem az i6az 
galói állás ts megüresedett. Erre egy-
hangú határozattal a tanács Nau] 
Gyula cimzetts igazgató, esperes 
k e r ü l e t i iskolalátogatót terjesztette fe 
a legfelsőbb kinevezésié. Az uj igaz 

6atót az tlnök legmelegebben üd 
vöyölte. 

Steininger Gábor az újonnan 
megválasztott elemiiskolai tanitó nem 
ismeretlen Kőszegen. Fiatalabb kora 
ban a sportegylet intézője volt es 
mint futballjátékos is sokat szereptlt 

Egészséges a kőszegi ifjúság. 
A nagyobbak 90 százalékát minden különösebb orvosi 

vizsga nélkül be lehetne sorozni katonának. 

Tudomásunkig jutott, hogy Í Z 
összes helybeli iskolákban meiyteható 
egészsegí vizsga.atok zajlottak le 
közelmúltban A vizsgalatok eredményt 
iiant keiGest intéztünk a vizsgálatot 
végző Pallay József dr. városi tiszti 
ötvöshöz, aki a kővetkező íeiviiago 
sitast adta : 

— Az elnull héten fejeztem be az 
összes kőszegi iskolákban az egeszseg-
Lgyi vizsgálatikat; közel 2l(j0 tanulói 
vizsgáltam meg. A vizsgalatok kner 
jtdick; bz álialí-ros testi fejlettségre, 
a'kalia. vetsztgerysegie, lagalyos be 
ttgsegekre, tithomara, golyvara, bőt 
e* hüjzaií n egteugtdestkre, főleg 
pedig a tuberkulózist*. A vizsgalatok 
oly ktdvező etedmenr.ytl vegzóüiek, 
l.e^y merem alhii.ni: Keszeg ebből a 
szemj ontfcól kinagaslik az ország 
tlbbi váiosai közül. 

— Feltűnően sokasztp tn fejltit, 
aráryos testű nyernek a feisőbb 
osztálybeliek között. Étiem a gimná-
ziumot es a tanítóképzőt, ahol oiy 
kivaío egészségi es lesii fejleitseg mu-
tatkozik, hegy 9C% at különösebb 
vizsgalat r.eikül katonának lehelne 
besorozni 

— Keves aránylag a véiszegeny, 
rosszul fejlett gyeimtk. Ragályos be 
ttgstg csak szotvanyosan fordult elő. 
Trahomas egy sincs. A golyva feltünó 
csökkenési mutat az elmúlt evek vizs-
gálati eiedmenyeihez képest. Bőr es 
hajzati gombás megbetegedések szor 
vanyosan fordultak elő, ami szinten 
kedvező színben tünteti fel iskoláink 
egeszsegi állapotát, ha visszagondolunk 

haboiu utáni evekre, amikor mond-
hatnám minden harmadik gyermek 
)enészgombás megbetegedésben szen 
vedett. 

— Ami pedig a legnagyobb örö-
mömre szolgait a vizsgálatok folyaman 
ex amit nem tudok eleg nyomatékkai 
hangsúlyozni, hogy a 20UJ tanuló 
között egyetlen egy fertózCktpes tu 
btrkuloiikust sem találtam. Aki ismeri 
országunk es a világ tuberkulotikus 

statisztikáját, felteilctiüi kell, hogy fel 
figyeljen ezen körülmenyre ; nem hihe 
tem, hogy van az orszagban varos 
vagy község, mely ily kedvező tuber 
kuiozis statuál tudjon kimutatni. 

— Ezek utan magától ertetödően 
felmerül a kétdés, hogy mi az oka < 
kőszegi iskolák ezen kedvező egesz 
&egügyi allcpoianak ? Erre azt va>a 
szoihatom, hogy tz több kedvezi 
kóiülmtny összhatasanak az eredője. 
A vizsgálatok ertdmenyeből azt is KI 
lehet olvasni, hogy az altalános szo 
cialis helyzet javuí&st mutai. Ugy , 
táplálkozás, mim a ruházkodás szem-
pontjából örvendetes jobbrafotduias 
észlelhető: mindeneseiie hozzájárulnak 
ezen Örvendetes jelenseghez a külön 
leie segítő akciók, tejakciók stb. Ezek 
alatt ertem: a higenia altalános emel 
kedeset, mely a lakossag aiialanos 
intelligencia^ emelkedesenek egyik 
mcgnyiivanulasa, a lakossag érzéke 
es jóindulata a közegészségügy iránt; 
a tanítók és tanárok egészségügy 
téren kifejtett munkassaga, telvilagosiio 
lamiasa es felügyelete. A tanintezetek 
— internátusok modein felszerelése; 
a vezetők kiváló érzeke az egeszsegügy 
iránt s a különfele egészségügyi szem 
pontok különös figyelembe vetele. 

— Hangsúlyoznom kell az isko 
lakban folyó modern sport- és levente-
oktatás fontosságát az egészsegi álla 
pot szempontjából. Ma már ritka az 
egyoldalúan kifejlett izomzatú gyermek, 
de annál több az arányos testű és 
izomzatú tanuló. 

— Véleményem szerint nagy ered-
meny volna eleihttö, különösen a szív 
es légzőszervi megbetegedések pre 
venciója szempontjából, ha az isko 
Iákban rendszeres légzési gyakorlato 
kat tartananak, mondjuk a tanitas 
előtt, amikor az iskolatermekben még 
úgyis tiszta a levegő és tanítás után, 
amikor már nyitott ablaknál tönénne 

légzési gyakorlat. Ez mindössze 
néhány percet venne igénybe es a tüdő 
fejlődese, a mellbőség, tüdőkapacitás 

A S R I R Í N 

A minden tablettán 
látható 

„Bayer" kereszt, 
a megbízhatóság jele 

Gyógys/ertáiatvbaij kapható 

szerrpomjábói na^y eridrt eny volna 
e l e r h e l O . 

— Legtöbb iskolában kellemes 
hatást gyukoioit tarn azon tszleletem, 
no^y az otaw közötii 10 peteben a 
tanulók a lantéin el eiha^ym kötelesek, 
hz összes ablakokat szellőztetés végett 
Kinyitják es a ta. ulók, ha az időjárás 
iiitgerigeoi az iskola udvarán löliik 
szabad idejüket. Eztn körűin,enynek 
toir.ossa^at különösen hangsúlyoznom 
ktll es ezúton is bátor vagyok fel-
hivr.i az tgyes intézetek vezetőseget 
ezen körütmeny lendkivűli fontossá-
gára. 

— M»g kell jegyeznem ezen atka-
lommai, amit örömmé' teszek, ho^y 
nen.csak az iskolák, h<-ntm az tgesz 
vaios lakosságanak egészségi állapota 
is r.c-gyon kedvező. Eltekintve egyes 
ra^alyos megbetegedestől, melyei az 
idejeben alkalmazott oviniezkcdesek 
keresztülvitele csirájából) fojtott el, 
az egeszsegi állapot ezen evbtn jo ; 
nogy mást ne említsek csak azi, hogy 
a gyerek- es az összhalandósag oly 
olacsony, amilyen országunkban talan 
sehol sem található; ugyanis az össz-
halálozas ezen evben bü körül van. 

— Keil tehát más faktornak is 
Irrr.i, amelyek az tgeszségi állapotra 
ktdvező befolyással vannak. És teny 
leg vannak is; ts pedig ezek a varos 
klimatikus viszonyai. Ilyenek : a vátos 
magasabb tengerszinti fekvese, a hegy-
koszoru, mely északról és nyugatról 
övezi; a dus vegetáció, mely a kör-
nyékét és a hegyoldalt borítja, a nagy 
Kiterjedesü erdők és ami legfontosabb 
a tiszta, friss levegője, melyet a gya-
kori északi szellő, mely bar néha kel-
lemetlenne válik és tán sokszor sokan 
szidjak is, de véleményem szennt a 
legfontosabb egeszsegi tenyező, mert 
allandóan szallitja részünkre, még pedig 
vámmentesen, a tiszta, hamisítatlan 
alpesi levegőt a rőtivölgyön at a 
Raxról ts Schneebergről. 

— Nem hagyhatom említés nélkül 
a város vezetőségének azon megértő 
igyekezetét sem, amely odairanyul. 
hogy minél tisztább csinosabb és 
egeszségtsebb legyen ezen kedves 
vátos es ha majdan egy olcsó es 
hosszúlejáratú kölcsönhöz jut, meg-
alkothassa a legjobban érzett hiányo-
kat, értem a vízvezetéket, csatornázást, 
melegfürdőt; akkor igazán elmond-
hatjuk városunkról, hogy az ország, 
egh i g i en i kusabb és l egegészségesebb 
városa és akkor méltán eiváihatjuk, 
hogy Kőszeg az ország Csmbridgeje 
legyen. 
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Robog a vonat . . . Csat togó kerekei 

száguldva rohannak velünk napsugaras 

rónákon végig, majd vészterhes felhő-

ülte hegyóriások között , a napsugaras 

hajnalból egyhangú, szürke nappalon 

át, a komor, sejtelmes éjszakába. Repül 

velünk az idő vonata, jobbról-balról kis 

ál lomások, fehér jelzőkövek maradnak 

el mögöt tünk , az élet határkövei. A 

vonat utasa apró örömei és kicsinyes 

gondjai között töltve idejét, alig eszmél 

rá, hogy körülötte megváltozik minden, 

ujabb-ujabb dübö rgő vonatok szaladnak 

a szomszéd sínpáron és a fékek csikor-

gása ébreszti csak a valóságra. Uj 

állomás. 1936 . . . 

Kiszál lunk, visszatekintünk utunk 

eddigi szakaszaira, számotvetünk ön-

magunkkal és életünkkel. Számonkérjük 

önmagunktól , hogy az egyéves uton a 

keresztényi szeretet vezérelt-e bennün-

ket, avagy a széthúzás és ellenséges-

kedés. Nemcsak saját önző céljaink, 

érdekeink szolgálatába állitottuk-e 

Istentől nyert tehetségeinket és hasznos 

polgárai voltunk-e Hazánknak és Vá-

rosunknak. A választ mindenki saját 

lelkiismeretének adja meg. 

1936 . . . Uj, csillogó sinpárok 

ágaznak előttünk az ismeretlenségbe. 

Mindegyiken fűtött vonat áll. Állunk 

a perronon multunk szerény csomagjá-

val és keressük azt a vonatot, amelyik 

a szebb jövő, a boldogulás felé visz 

bennünket. 
A mi vonatunk pályája tisztán áll 

előttünk. Kipróbá l t , megbízható vezetők 

irányítják. A város fejlődése, polgárai-

nak jóléte, gyarapodása a jövő állomásai, 

melyek biztatólag integetnek felénk. 

Ne tétovázzunk. Ne szálljunk a szét-

húzásnak holtvágányra állított szerelvé-

nyére, foglaljuk el együtt és egy aka 

rattal ugyanazt a vonatot, örömünknek 

és banaturknak útravalóját osszuk meg 

testvériesen egymással, hogy majd h 

célhoz értünk mindenki egyformán 

részese legyen az elért eredménynek 

(an.) 

Boldog Ujéiet Kíván a „Kőszeg 
és Videke" előfizetőinek, olva&ói-
rck es munkatorsainak a szerkesz-
tv&eg és a kiadóhivatal. 

István nap. Csütörtökön ünne-
pelte Kincs István pápai prelá'us 
névunni pét. A közszeretetben alio 
ünnepellet a városi fúvószenekar Sze-
rénáddal köszöntötte. A város egye 
sületei, hatóságai és közületeim k 
vezetői, illetve képviselői mind fel-
kerestek jókivánataikkal Kincs Istvánt, 
aki hagyományos vendégszeretettel 
fogadta őket. — Ugyancsak névnapja 
volt ezen a rapon Sághy István ipai 
testületi t lnökmk, akit t za lk í l cnU 
ugy az iparosság, mint a közönség 
kőiéből is számosan kerestek fel és 
tolmácsolták szerencse ki vánataikai. 

Eljegyzés. Csiszár Miklós a 
Kíszegiől Budí-pestie került fiatal 
kohómeiník, az allami Gépgyár mér-
nöke eljegyezte Károlyi Mária Katalint, 
Csornáról. 

Toronyzenét tartott a városi 
fuvószertkar Kí-rícsony éjjelin lel IS 
órakor a hősi toronyban. A zenekai 
hangulatos ejjeli szert plését nagy szan.u 
közönség hallgatta végig. Estev,7-koi 
az ev. templomnál vallásos zenét adtak 

A Katolikus Legényegylet ka-
ráctcnyi pásztor játékát ma delutár 
Itt 6 órtii kesdette! megismétli a záidí 
dísztermében. Btleptdi] 30 fillér. 
Helyek éiktzes szerint. Az előadasiOi 
következő számunkfar számolunk be 
részletesen. 

Szilveszteri-bál. A KSE Agytt-
ntőgyár ktdden este 8 órai kezdette, 
tartja szokásos Szilvesztcr-bélját ? 
Bálház Összes helyiségeiben. 

Szomorú karácsonyi finnepeket 
juttatott osztályrészül aso isa Kováts-
családnak. A csaladfőt Kováts József 
volt vendéglőst és szállodást ragadta 
el a halál. Vasárnap este még jóizüer 
megvacsorázott és aludni tért. Másnap, 
hétfőn reggel halva találták ágyában 
Az orvos megállapítása szerint a 
hrjnali órákban szívszélhűdés érte a 
71 éves Kovács Józsefet. Temetése 
kaiácscny első ünnepén délután volt 
na .̂y részvé' mellett, melyen résztvettek 
az összes helybeli vendéglősök és 
kávésok. A szombathelyi vendéglősöket 
Schmal Gyula elnökkel az élükör 
Torkos János, Komondi János és 
Keglovits Pál verdéglősök képviselték 
A váratlanul elhunyt családfőt özvegyen 
kivül ket fia, három leárya és nagy 
szamu rokonság gyászolja. 

hönyv Abesszinigról, földink 
ford í tásában. Schrenzel E. H. Abesz 
színia, Afiika Kanaánja cimü könyvé 
b*n a misztikus és legendás kelet-
afrikai császárságban töltött 4 évnek 
élményeit és gazdag tapasztalatait irti. 
meg. A kenyvnek kitünó fordítója 
földink: dr. Kőszegi Imre. 

Schxiorc* 
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A Polgár i Kör 

A kőszegi Levente egyesüle 
vá lasz tmánya ezúton is hálát kö 
szönetet mond mindazoknak, akik 
adományaikkal a leventék karácsonyi 
ünnepélyének sikeréhez hozzájárulni 
kegyesek voltak. 

Madarak karácsonyfája. Az 

t isztújító közgyűlése.!^ 22 0 '08 a l a t t 0 1 , 0 Chernel István cser 

•'készcsapat karácsony éjjelén eredeti 
n ódon 'emlékezett 

A Kcszegi Polgári KCr karácsony 
náscdnípján lartoita évi terdes köz 
gyülését a kör olvasóletmében. Az 
uiést HÍ lik Miksa dr., elr.ök nyitom 
neg, ItlolvaMa fi választmány jelen 
lesét, í irelytől kitür.t, hogy a kör 
virágzó belső eletet él es állandóan 
gyatapedik taglétszáma. 

Urger Elek pénztáros a pénz 
táiosi jelentést terjesztette elő, amit i 
kör Gotthatd Dezső ellenőii és a szam 
vizsgáló bizottság jelentése után elfő 
gLdott és a felmertvényt megadta. 

A költségvetés letárgyalása után 
közgyűlés Kőszegi József korelnök 
elnöklete mellett megtartotta az áita 
lanos tisztújítást. A közgyűlés egy 
hangulag újra a régi tisztikart válasz 
tolla meg. Elnök: Halik Miksa dr., 
alelnökök : Tihamér Gusztáv és Küttei 
Dezső, titkár: ifj. Müller Ferenc. gy* r l m á n y 

meg az erdő da 
losairól. A csapat tagjai kivonultak 
Rezső téire és karácsonyfát állítottak 
a madaraknak, amelyet madáreleségbő 
készüli dísztárgyakkal díszítettek fel 

A gőzgépkezelők és gőzkazán 
fűtők legközelebbi kepesitő vizsgáit 
1936. évi jsnuár hó 8-an 9 órai kez 
dettel tartják meg. A kellően felszerel 
kérvények a kir. ker. Iparfelügyelőség 
hez cimzendők. (Sopron, Ujleleki-u.ca 
|43. szám). 

Esős idő, átázott ruhák, nedves 
cipők . . . Milyen hamar jön ilyenkor 
i meghűlés, mely többnyire lázzal jár 
Ne várjon mig meghűlése teljesen 
kifejlődik, hanem vegyen idejében 
Aspiiint. A valódi Aspirin tablettakor 
a Bayer kereszt látható. Magyar 

háznagy : Tauscher Gusztáv, pénztáros: Hasznot jelent nekünk is, h; 

dr. 

Unger Elek, könyvtáros Bácz Kálmán, éhező és didergő madarainkat etetjük 

ellenőr Gotthard Dezső, ügyész Sut Egész éven át reggel 7 órá 
L a j 0 \ d r , . . tói kezdve lehet telefonálni. A 

A ntpes közgyűlést Halik Miksa Nemzeti Egység kószegi szervezetehez 
elnök zárta be. Igyakran fordultak panasszal kőszegi 
A , J f x . . . . . . . .iparosok és kereskedők, hogy csak 
Az iglói d iákok könnyes-vidámLyáton át tudnak reggel 7 és 8 óra 

élete elevenedik meg január 11-én es között 60%-os kedvezménnyel tele 
12 én a bences gimnáziumban. Az fonálni, meit a téli Hőszak beálltával 
Oregbences Diákszövetség előnyösen c s ak r t g g e i 8 órától kezdve van tele-
ismert műkedvelő gárdája lép újra a fonszolp álat, ilyenkor pedig nincs 
közönség elé. Most Farkas Imre örök- ktdvezmeny. A Nemzeti Egység kőszeg 
életű diákdarabját az „Iglói diákok'- szervezete beadvánnyal fordult 
at választották előadásra, 
még mindenki emlékszik A császár 
katonáira", a .Szélhámos kerestetik" 
re, az öregbencésdiákok műkedvelői 
nek komoly szinészmunkát jelentő I országgyűlési "képviselő révénsikerült 
sikereire. Az előkeszitő rendezés eddig js eredményt elérnie. A Nemzeti Egység 

Bizonyára |pósta vezérigazgatósághoz, [amelyben 
kérte: rendszeresítsék egész éven át 

reggel 7 órakor kezdődő távíró es 
[telefon szolgálatot. Németh Imre 

azt mutatja, hogy az „Iglói diákok 
előadása is Öregtiteni fogja a régi 
műkedvelő sikereket; kellemes eslamelyben 

szervezetéhez a napokban 
meg a postavezerigazgatóság 

értesítette 

érkezett 
válasza, 

a szervezetet : a 
elvezetes szórakozást szerez a közön- kőszegi postahivatalnál egész éven át 
segnek. 

A sioktatás 
kése" bq re marid, 
hóterep lesz. A 
jegyezhetők. 

Etessük a madarakat . 

reggel 7 órakor kezdődő táviró és 
tervezett tanfolyamajtávbeszélő szolgálatot rendszeresített 

erre alkalmas és ennek berendezése iránt egyidejűleg 
' ' ' elő intézkedett. 

mig 
jeltntkezések 

G é p í r á s t ju tányosán 

'vál la lok Ctm a kiadóban. 

A fővárosi Ujságirók Turista 
Egylete január 5 én Kőszegre kirán-
dulást rendez. Másnap megtekinti az 
uj hegyiutat azután a Vereskereszt 
érintésével a Hétforráshoz megy és a 
Kálvárián át vissza a városba, melynek 
megtekintése és ebéd után visszautazik. 
A tárisla egylet tagjai szívesen látott 
vendégek. Gyülekezés 6 án reggel 8 
órakor a Strucc szállodánál. 

Nézze meg fiókját, van-e ele-
gendő névjegye az ujevi gratulációk-
hoz ! Még nem késő, rendelje meg 
lapunk nyomdájában, egy órán belül 
megkapja. Egyben olcsó és célszerű 
újévi ajándékot is képez 50 vagy 100 
darab névjegy. 

Országos kirakodó- és állat-
vásárok jegyzéke az 1936. kévre: 
Kizárólag csak állatvásár: Január utolsó 
szerdáján, január 29 én. Kirakodó és 
állatvásárok : virágvasárnap előtti hét-
főn, vagyis máicius 30 án. Pünkösd 
vasárnap előtti hétfin, vagyis május 
25-én. Jakab napja előtti hétfőn, vagyis 
julius hó 20 án. Egyed napja utáni 
hétfőn, vagyis szeptember 7 én. Or-
solya napja előtti hétfőn, vagyis októ 
ber 19-én. 3 ik ádvent vasarnap utáni 
hétfőn, vagyis decamber 14-én. Heti-
vásárok sertésfelhajtással minden hét 
szerda és szombati napján, ha ünnep-
napra esik, ezt megelőző napon van-
nak. Az állatvásárokra, ha zarlat nin-
csen minden állatfajta felhajtható, a 
vásártérré azonban csak szabálysze-
rűen kiállított és irányított maihale-
vellel ellátott állatok bocsájtatnak be, 
ekinlet nélkül arra, hogy azok eladásra 

vannnk-e szánva, vagy sem. 

Boldog Újévet 
Kívánunk, 

vevő i nknek , b a r á t a i n knak 

Kratochwill Testv. 
m. f 

« 

Uveg-porQel l án , r ád i ó-v i l l any 

szaküzlete. 

I- • 
„HázasságfeíbontO okok44 

elmen megjelent népies j og ikönyv 
rendszerbe foglalva ismerteti az 
össze* hazassagfe lbontó és házas-
ságérvényte leni tö okokat , va lamint 
a békés vá lás szabalyal t . I r t a : dr. 
( ierö Ernő k apha t ó : 1 pengő elő-
leges beküldése el lenében Lapunk 
k i adóh iva ta l ában , vagy a szerzőnél: 
Budapes t , VII., Kiraly-utca 73. sz. 



4 Késze* és Vidéke 1935 deomber 29. 

UjiVfT 

T. rendelőinek és barátainak 

Acs Bé la műköszörűs. 

T vendégeinek és barátainak 

Bíritz István vendéglős. 

T. vevőinek es barátainak 

Borhy mészáros. 

T. vevőinek, ismerőseinek 

Br i i k i Má tyás cukork;>kere«kedő. 

T. rendelőinek és b.'rát tinak 

Deutsch Pá l cipészmester. 

T. vevőinek és ismerőseinek 

Dohánynagyá ruda . 

T. vendegeinek e s barátainak 

Dorner Ferenc vendéglős. 

T. vendegeinek és barátainak 

Ecker Ferenc borbély. 

T. vendegeinek es baratainak 

Erhardt József 
Jurisich-szállo tulajdonos. 

T. vevőinek és baratainak 

Fisch Lénárd illatszertáros 

T. vevőinek és baratainak 

Háni Lajos mészáros 

T. vendegeinek es baratainak 

Jesztl Antal Strucc-szálloda. 

T. vendegeinek és barátainak 

özv . Kampits Gyu l áné vendéglős. 

T. vendégeinek es barátainak 

Kiss Gyu la mészáros. 

T. vevőinek és baratainak 

Klein inger József cukrász. 

T. vendégeinek es barátainak 

Lagler Ferenc bérautós. 

T. vendegeinek és barátainak 

Lakner J á nos vendéglős. 

T. vendegeinek és barátainak 

Leitner József vendéglős 

T. vendegeinek es baratainak 

Maitz Pá l borbély. 

T. vendegeinek es barátainak 

Mayer J á nos vendéglős. 

M. t. előfizetőimnek és vevőimnek 

Nagy Sándor hirlapbizomanyos. 

T. vendegeinek es baratainak 

Plechl István vendéglős. 

T. vendégeinek, ismerőseinek 

özv . Prenner Ferencné vendéglős. 

T. vevőinek és ismerőseinek 

Püsky Gyu la cukrász. 

T. rendelőinek, ismerőseinek 

Püsky La jos cipész. 

T. vendégeinek és barátainak 

Randweg J ános uri és hölgy fodrász. 

T. rendelőinek és ismerőseinek 

Ruszke Lipót , könyvkötő 

T, vevőinek, barátainak 

Sághy Qyu l a órásmester. 

T. vevőinek és barátainak 

Seybold Gusz t áv mészáros. 

T. vendégeinek és barátainak 
Seper Imre kávés. 

T. vendégeinek és barátainak 

Skr iba La jos vendéglős. 

T. vevőinek, barátainak 

Szekér József cukrász. 

T. vendégeinek és barátainak 

Schermann Rezső uri és nőifodrász. 

T. vevőinek és barátainak 

Schreiner Gusztáv pékmester. 

T. vendégeinek, baratainak 

Schröter Béla vendéglős. 

T. rendelőinek és barátainak 

Takáts Sándor szabómester. 

T. vevőinek es barátainak 

Vértes Ernő mészáros. 

T vevőinek és barátainak 

Wagne r István órás. ékszerész. 

Ipartestületi közlemények. 

Az iskolánkivüli népművelési bi 
zottság. az altali. a tél folyamán ren-
dezendő előadasok sorrendjét megál 
apitotta, az előadások sorozatába 
beiktatott 4 ipari vonatkozású előadás 
s, melyek január 12. s 25-én, február 

9. s 23-án lesznek az ipartestület 
közgyűlési termében megtartva. Erre 
már most felhívjuk az iparosság fi 
gyeimét, hogy a minden iparost egy 
iránt érdeklő előadásokat — ismereteik 
bővítése végett —, minél nagyobb 
számban látogassák, megjelenésre is 
merőseiket is buzdítsák, mert az elő 
adásokon vendégeket is szívesen látnak 
Tárgysorozatot, előadók neveit kel ő 
időben fogják közölni. 

Epületek átalakításával és tataro 
zásával kapcsolatban, ?.i 1986. évben 
engedélyezhető adókedvezmények tár-
gyában. megjelent a m. kir. pénzügy 
minisztériumnak 70000 VIII a — 1935 
számú rendelete. A kedvezményei-
génybevétele a háztulajdonosoknak 
elentékeny adókedvezményre, az épi 
lőiparosságnak pedig munkaalkalmakra 
nyújt lehetőséget. Az erre vonatkozó 
miniszteri rendeletet az ipartestület, a 
hivatalos órák alatt, bárkinek készséggel 
jocsátja betekintés és áttanulmányozá 
végett tendelkezésre. 

A Soproni Kereskedelmi- és Ipar 
rmara, az idényét—divatját mult, 

raktáron maradt, kiselejtezett stb. áruk-
nak, alkalmi kiárusitás hirdetésével, a 
éli szezonvégi kiárusítás idejét 1936 
-inuár 13—27. napjaira tette. A vonat, 

kozó űz eti hirdetések már ja.iuar 10-tő 
közzétehetők. Az üzlettulajdonosok az 
ilkal ni kiárusitás tekintetében csa. 
zokra az idényüket vagy divaijuka1 

mult kiselejtezett stb árukészletekre 
annjk korlátozva, melyek a kiárusitási 

időszak kezdetét megelőzően vannak 
•aktáron. Tehát általános kiárusiiás 
nem rendezhető és abba friss be 
szerzésű áru be nem vonható. Az 
ilkaimi kiárusitás ideje utólsó napjainak 
elteltével, az alkalmi árusításra vonat 
kozó összes hirdetéseket el kell távoli-
ani, illetve azok közzétételét meg kell 

szüntetni. 
IpartestQletl e lnökség. 

Megje lent a Sz ínház i Élet 
ú jévi szama . A leghíresebb négy 
ósnő jósolja meg a Színházi Élet 
újévi számában, hogy milyen lesz az 
1936 os esztendő politikusoknak, gaz-
dának, kereskedőnek, irónak, színész-
nek, színésznőnek és mindenkinek 
nit hoz az 1936 os esztendő? Nádas 
Sándor egy meghitó szilveszteri 
kalandját mondja el. Darabmelléklet a 
JHvárosi Színház idei első nagy sikere 
az „Esernyőskirály". Zenei események. 
Sok erdekes cikken és novellán és gyö-
nyörű képeken kivül 64 oldalas Rádió 
világhiradó,kézimunkamelléklet és 32 oi 
dalas gyermekújság van még a S/inházi 
Élet uj számában, amelynek ára 60 fill. 

Tör téne lm i regény Kőszegrő l 
A Magyar Királyi Egyetemi Nvorrda 
Könyvbarátok Egyesületének kiadásá 
ban jövő év tavaszán jelenik meg 
Fábián Gyula : Hei Rákóczi, Bercsény 
Bezerédy cimü rrüve'. A mű közép 
Dontjaban Bezerédy alakja áll, 
történet háttere a kuruckori Kőszeg 
városa. Nagy érdeklődés előzi meg 
nű megjelenését, meri szerzője, 
első magyar természetrajzi regény 
írója, e regényével most egy másik 
nem kevésbbe fontos, területen tör u 
uiat. 

O 

Boldog Újévet 
kívánok 

m.t. rendelőimnek s jóbarátaimnak 

Schumeíh István 
szabómester 

O 

Könyv ismer te tés A PALLAD IS 
ú j d o n s á g a i : Edgár Wallace : Sanders 
a folyam ura. Afrika titokzatos szép-
egekkel és borzalmakkal teli őserdői 

gyermetegül bájos és kegyetlen 
négerei fölött atyai szivvel és fölényes 
bölcsességgel őrködik Sanders, 
gyarmatosító angol fajnak bronzba és 
költészetbe öntött szobra. Távolró 
felisten, közéből jóságos barát, akit 
örökre megszeretünk. — Edgár Wal-
lace: Sandi rendet csinál. Az ördögök 
ínyja — a néger babona szerint száz 
evesnél is vénebb varázsló-asszony 
— maidnem az egész angol gyarmat 
birodalmat lángba borítja. Megpatta-
nasig feszült idegekkel követjük Sandít, 
iki elszántan indul a halál torkába -
s az a jelenet, amikor megtalálja a rég 
íalottnak vélt misszionátus leányt 
Wallace páratlan írói művészetének 
cyik legszebb gyöngye. — Edgár 

Wallace: Sandi. Puka-puka puka-puk 
. . jaj, jön a fehérarcú Nagy-Urhajója 
öl a Nagy folyamon, puskája igy 
izól: Ha-ha-ha-ha — és az őseidé 
íéketlenjei rettegve menekülnek előle 
az ősvadon titkos rejtekeibe. Majd a 
*iölcs Sandi jósága előcsalogatja őket 
Sandi büntet és jutalmaz, alakja egyre 
nő legendává és hőskölteménnyé. — 
idgar Wallace: Kannibálok között. 
Emberevők-e, fenevadak e a N igy 
olyam őserdőiben élő négerek ? Felni 

es iszonyodni kell-e tőlük, vagy 
szerelő jósággal és fegyelmező vessző-
vel kell őket nevelni, mint nagy gyer-
nekeket? Wallace közéjük vezet, 
kicsi kunyhóikba, szörnyű harcaikba, 
bajos idilljeikbe és babonáik dőbbe 
rn-tes titkaiba. — Edgár Wallace: A 
Kannibálok földjén. A kannibál: az 
európai aepek gyermekkori mumusa. 
Emberevő, vad híre van, de Wallace 
kézenfogva bevezet bennünket 
eketék ősvadonába; a rettegés és 

váratlan izgalmak számumja sodor 
bennünket is végig a kalandok e forró 
drámáján s hősökre és testvérekre 
találunk a feketék titokzatos földjén 

Hirde tmény . A rendőrkapitányság 
igyelmezteti a közönséget, hogy min 

den magyar állampolgár életének 19 
évébe való belepését annak az évnek 
anuár 31 ig, melyben 18 életévét 
betölti, bejelenteni köteles a rendőr-
kapitányságnál. Tehát mindazok a 
érfiak és nők egyaránt, akik 1918. 

évben születtek s igy 1935. évben 
8 életévüket betöltik ezt a rendőr-

kapitánysági őrszobán kapható be-
elenté lapon jelentsék bt, akkor is, 
ha már másik bejelentő lapon, vagy 
szülőik és hozzátartozóik ,bejelentő-
apján már eddig is bt voltak jelentve, 
bejelentés elmulasztása vagy nem tel-
esitése büntetendő kihágás, amiért 
nemcsak a bejelentendő, de a szállás-
adó, családfő is felelős. 

J ó bor, 
jó zene és 

pontos kiszolgálás 

Várja Önt 
barátait és ismerőseit 

Szilveszterkor 

m r özv. Prenner Ferencnenel. 
Táng^geíztő ^autó^toY'tiin'r' 

fo lyam. A Felsődunantuli Mezőgaz-
disági Kamara a m. kir. iparügyi 
Miniszter anyagi támogatásával 1936. 
évi január hó 13 án delelőtt 8 órai 
kezdettel Győrött a m kir Állami 
Fém és Tex'ilipari Szakiskolában 6 
napos tanfolyamot rendez. A tanfo-
l.amon, — amelynek időbeosztása hat 
napon át delelőtt 8—12 és délután 
2 — 6 óra — tanítják az összes modern 
hegesztési eljárásokat es pedig a 
kovács vas, öntött vas. réz, alumínium 
stb. femek hegesztésére és a hegesz-
téssel elvégezhető javításokra taniiják 
meg a résztvevőket A tanfolyam 
részvételi dija 15 P, amelyet a jelent-
kezessel egyidejűleg kell a mezőgaz-
disági kamara pénztárába befizetni. 
Bizonyitvánv dija 160 P. E?y tan-
folyamra legfeljebb 16 résztvevőt 
vesznek fel. Jelentkezési határid5 : 
1936. évi januar hó 6. 

Hivatalos rovai. 
Köziöm a város közönségével, 

hogy mint az elmuit években, u>y az 
d: i télen is a város az inségbejutot-

takról gondoskodni kiván, miért is 
elrendelem az Ínségesek összeírását. 
Felhivom, tehát mindazokat, akik téli 
támogatás, segélyezés, munkaalkalom 
igénylése ügyében a mozgalomban 
részt venni óhajt.inak, 1936 evi január 
hó 2 án délután 3—5 óráig terjedő 
időben jelentkezzenek a városhaza 
18. számú szobájában. Aki ez*n időben 
jelentkezési felhívásnak nem tesz eleget, 
iz idei évben a mozgalomban részt 
nem vehet. Szegényházbelieket az in-
ségkataszterbe ne n veszek fel. 

Közhírré teszem, hogy Kütlel 
Dezs") kőszegi lakós vadászbérlő en-
gedélyt kapott arra, hogy a Gyöngyös 
obbparli vadászterületen duvadal 
mérgezéssel irtson; a mérgezés fosz-
"orszörppel kevert marhavér kihelye-
zésével történik; a mérgezett tárgya-
kat eltulajdonítani vagy azokhoz hozzá-
nyúlni kihágás es büntetés terhe alatt 
tilos. 

elkészül nyomdánkban. 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Mindazoknak, kik szeretett 
férjem, apánk, após, nagyapa és 
rokon 

Kováts József 
vendég lős és s zá l l odás 

elhunyta alkalmával fájdalmunkat 
enyhítették, úgyszintén a kőszegi 
vendéglős szakosztálynak, aszik-
vizgyár vezetőségének,a szombat-
helyi vendéglősök küldöttségének 
részvételeért, koszorukés virágok-
ért, valamint mindazoknak, akik 
örök nyugvó helyére kisérték, ez-
úton mondunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1935. dec. 27. 

A gy á s zo l ó csa lád . 

Vizi ágytoll e l a d ó 
Kopfstein Mór Arpádtér 17. 

— Nyomatolt Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen -
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