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Megjelenik m inden vasárnap reggel 

Felelős szerkesztő es k iadó ideigi. i f j . R ó n a i F r i g y e t 

K ő s z e g , V a r k ö r 3y. Te l e f on : 23 szó in 

A történelem kereke Torkos László 
Zúg körülöttünk a törtene-

le n alkotó munkája. Óriási gép-

házban éjjel-nappal zakatolnak 

a gépek. Magunk is benne for-

gunk a kerék hatalmas lendü-

lésében. Üvölt, visít ások emelő, 

vezényszavak hangzanak és szá-

guld a transzmisszió. A törté-

nelem tempója talán még soha-

sem volt ennyire felfokozva, 

mint éppen most. Minden nap, 

minden óra meglepetést, ú j for-

dulatot, új megegyezést, régi 

megállapodások megszűnését, 

harctéri győzelmet, politikai si-

kert, határmódosítást stb. ered-

ményez. Feszüit figyelemmel 

várjuk a napi eseményeket, szív-

szorongva gondolunk a magunk 

sorsának alakulására. 

Kétségtelen, hogv a Magyar-

nak döntően fontos szerep jut 

a dunavölgyi kérdés megoldá-

sában, de az is bizonyos, hogy 

nemzeti, faji politikánk mellett 

a nagy népek sorsa is irányt 

szab nemzetünk hajójának. 

Kiforratlan, új eszmék vihara 

tartja lázbati a világot. Konzer-

vatív és haladó pártok vívják 

meg csatájukat, de a történelem 

lendítőkereke kérlelhetetlen ke 

ménységge! és szívós követke-

zetességgel diktálja a tempót. 

Ki mer felkapaszkodni erre a 

rohanó óriásra ? Ki marad le 

róla ? 

Mi 07er éven át tartottuk 

az iramot és tartjuk ezután is. 

Nemzetünk egén már sokszor 

tornyosultak gyászos viharfel-

hők, országunkat nem egyszer 

szántotta végig a háború gyilko> 

furiaja. Voltak napsütéses, bol-

dog éveink is, amikor halatelt 

bizalommal köszönhettük meg 

a magyarok Istenének ránk su-

gárzó szeretetét. Most is borúi 

még az ég felettünk, de amott 

északon, ahol igazában sohasem 

látjuk a napot az '.égen, ott 

dereng most a magyar határon. 

Kassa, Ungvár és a többiek 

ragyogó reflektorfénye rávilágít 

az árnyéktól sötét arcunkra. 

Fülünkbe csendül még felsza-

badult testvéreink örömkórusa 

és egy boldogabb jövendő képi 

rajzolódik Magyarország látó-

határán. A történelem kereke 

zúg és rohan velünk a feltá-

madás felé. — ? — 

városunk kiváló szii őttéröl már meg-

emlékeztünk e lap mult évi október 

9-iki számában, mikor életének 100. 

évébe fordult. Akkor több irodalmi 

társulat ünnepelte, köztük első helyen 

a Kisfaludy-Társaság, melynek Arany 

János ajánlatára már 23 éves korában 

lett díjnyertes tagja, — a később 

alakult Petőfi-Társaság, melynek 

egyetlen élő alapító tagja, — a Rádió 

megszólaltatta lakásából közvetített 

igen érdekes megnyilatkozásával, vá-

rosunk polgármestere táviratilag üd-

vözölte és közölte vele, hogy külön 

ünnepnapot rendez az ő méltatására. 

Ez az ünnep a tervbevett illusztris 

ünnepi szónok megbetegedése miatt 

elhalasztatott, de jött helyébe a pol-

gárság köréből beadvány a város 

képviselőtestületéhez azon índitvány-

nyal, hogy kitűnő szülöttjét válasszák 

meg Kőszeg város díszpolgárának. 

E/t az indítványt Waldmayer Károly, 

dr Székely László, Weisz Vilmos, dr 

Stúr Lajos, Dömötör Gyula, Müller 

Ferenc, Schaffer Gusztáv, Kertai Já-

nos, Kirchknopf Mihály, Róth Jenő, 

Róth Sándor, Jiross István, Jambrits 

Lajos és Kőszegi József írták alá. 

A képviselőtestület e heti csütörtöki 

ülésén első helyen tárgyalja az indít-

ványt. Díszpolgára lesz tehát az a 

neves férfiú, a magyar irodalom 

ékessége, aki 100 évvel ezelőtt e 

város falai között látta meg a nap-

világot. A legnagyobb kitüntetés, 

amit egy város kitűnő fiának adhat. 

Apja, Torkos Ferenc hites ügyvéd, 

utóbb az akkor itt székelt dunántúli 

kerületi tábla ügyésze, majd ü'nöke 

volt és mint utolsónak működött bírói 

testületet elnökével együtt 1867 má-

jus 15-én a város díszpolgárai lettek. 

Ünnepeltünknek édesapját is 72 évvel 

ezelőtt ugyanez a nagy tisztesség 

érte. Torkos László értékes költői és 

irói pályafutását már ismertette e lap, 

tanári, leánynevelői, igazgatói műkö-

dését is, — legújabban a multheti 

győri Torkos-ünnep alkalmából rádión 

is megismerte az egész ország a lelkes 

poéta remekeit: csodás mélyérzelmű, 

izzó magyarsággal megirt költemé-

nyek a Felvidék visszatéréséről, 

Ipolyság elfoglalásáról, tanúsága éle-

tének 100. évében is Isten kegyel-

méből benneiejlő nagv szellemi erejé-

nek, lelke szépségének. Érdemes még 

a felemlítésre, amit eddig mások nem 

közöltek, hogy az ünnepelt férfiú 

nagy kedvelője volt mindenha a zené-

nek, kitűnő hegedűjátékos, mely tu-

dását az egykori hírneves kőszegi 

„Hangászegylet" zenekonzervatóriu-

mában szerezte Másik érdekes adat, 

hogy ifjúkori pajtásságban élt iskoláit 

ugyancsak itt végzett Rákosi Jenővel 

és Fügh Károllyal, akikkel együtt 

szerkesztette soproni diákkorukban 

az akkoriban méltán feltűnést keltett 

„Hajnal" című önképzőköri újságot, 

mert hiszen mindhárman későbbi pá-

lyájukon, különösen Rákosi Jenő ért 

el magas polcot. Legyünk büszkék 

arra. hogy Torkos László a mi vá-

rosunk szülöttje, hogy kiválóságival 

méltó heiyet foglal el a magyar 

irodalomban és mint pedagógus is 

az ország jelesei sorában van meg-

örökítve. Csak önmagát tiszteli meg 

a város, midőn őt díszpolgárai sorába 

emeli. Ragyogó dísze lesz ő minden 

időkre azon ritka megörökitésben, 

hogy apját követte e díszben életének 

100. évében ! 

a kőszegi háziasszonyok 
figyelmébe! 

Örvendetes hírről számolhatunk 

be a kőszegi társadalomnak : Kősze-

gen ismét felújult a háztartási alkal-

mazottak Sz. Zita-köre, amely ezúttal 

a Szervita Tisztelendő Nővérek ked-

ves kis házában talált otthont, a 

Deák Ferenc u. 15. sz. alatt. 

Az ifjúság erkölcsi és szociális 

gondozásában fel kell karolnunk a 

leányifjúságnak azt a rétegét is, mely-

nek bölcsője a kis falusi házban rin-

gott és akinek lelkivilágát, gondol-

kodását vérbeli kapcsolatai a faluhoz 

kötik, akit legtöbbször csak a kenyér-

gondok kényszerítenek a falusi tűz-

hely elhagyására, hogy mint cseléd 

a két keze móká j áva l keresse meg 

a kenyerét. 

A vidékről a városba került egy-

szerű, falusi leányok a városban ki 

vannak szolgáltatva a város meglazult 

erkölcsi hatásának, mely legtöbb eset-

ben hamar letörli róluk az ártatlan-

ság hímporát. A fiatal, együgyü falusi 

leányok, tiszta gondolkodásukon és 

jóakaratú törekvésükön kívül alig 

hoznak mist, amikor szolgálatba áll-

nak és olyan munkakör elvégzését 

vállalják, amelynek ellátásáról fogal-

muk sincs. Ezért sokszor nagyon 

nehéz a háziasszonyok helyzete, — 

de a cselédé is A háziasszonyt a 

családi, sokszor a létfenntartási gon-

dok kötik le. így nem képes meg-

felelő időt a tudatlan cseléd betaní-

tására szentelni. Türelmetlen, szere-

tetlen, sokszor igazságtalan lesz a 

cseléddel szemben és így előá'lnak 

azok az ellentétek a háziasszony és 

a cseléd között, amelyek a családi 

élet szellemére és békéjére is kihat-

nak. Ezenkívül nagyon sok háziasz-

szony nem tekinti a cselédjét munka-

társának, mert azt hiszi, hogy amikor 

cselédjének a bérét fizeti, mindent 

megvesz: a leány egészségét, öntu-

datát, erkölcsét. Sokszor a legnehe-

zebb munkát végezteti vele, kora 

reggeltől késő estig talpon van és 

legtöbb esetben egész héten egy el-

ismerő szót sem hall. 

A cselédeknek ezenkívül egészen 

különleges nehéz helyzetük van U.i. 

a cseléd a maga egyszerű lelkével, 

kevés tudásával, felfogásával, tájéko-

zatlanságával áll szolgálatba. Ezzel 

szemben a Cíalád, akinél szolgál, jó-

létben van, kultúrált emberek. Igy 

tehát nagy a társadalmi, szellemi, 

anyagi távolság a háztartási alkal-

mazott és a kenyéradó család között. 

A cseléd mindennap látja a nagyobb 

jólétet és a különbséget az otthona 

és a mostani helyzete, a családja és 

a kenyéradó családja között és a 

kulturális és társadalmi távolságokat. 

A nagy különbségek élesen, egészen 

közel találkoznak lelkében. 

Ilyen körülmények között a cseléd 

gyakran megalázottnak érzi magát és 

sok esetben kifejlődik benne a gyű-

lölet az „urakkal" szemben és jó 

talaja lesz a társadalmi rendet fel-

forgató eszméknek. 

A Katolikus Háziasszonyok Or-

szágos Szövetsége már régen, évtize-

dekkel ezelőtt felismerte és átértette 

a cselédtársadalomnak e nagy prob-

lémáját és ez-'rt felelősségének teljes 

tudatában igyekszik róluk gondos-

kodni. Számtalan intézményt létesített 

érdekükben, igy többek között a Sz. 

Zita-köröket is. 

A Zita-korok az állásban lévő 

cselédeket gyűjtik össze vasár- és 

ünnepnap délutánokon, hogy szerető, 

testvéries, meleg otthonra találjanak 

a családi otthont elhagyni kénysze-

rült háztartási alkalmazottak. A cse-

lédek itt megtalálják azt a segítséget, 

ami lelkük, erkölcsük és becsületük 

megvédéséhez szükséges. Azonkívül 

a tagokban kedves barátnőket, a ve-

zetőkben jóakaratú tanácsadót, ügyük-

nek védőjét találják meg. Ha hely 

nélkül vannak, elhelyezkedésüknek 

megkönnyítésében is segítségükre 

állanak, jó otthont, éjjeli szállást, 

bir*os védelmet találnak és ajánlanak 

ne -k a vezetők. 

Minden összejövetel vallás-erköl-

cs tanítással kezdődik, majd a hiva-

tásukhoz tartozó előadásokban meg-

kapják az általános műveltségük fej-

lesztésére szolgáló ismereteket. Ezen 

kivül a Körök műsoros délutánokat, 

kirándulásokat rendeznek, énekkaro-

kat szerveznek. Továbbá a Körök 

keretében különféle tanfolyamokat 

állítunk be, hogy a cselédek tudás-

ban és értékben gyarapodhassanak. 

A Sz. Zita-körök munkája azon-

ban nemcsak az egyén és a család 

szempontjából, hanem a társadalom 

érdekében is alapvetően fontos köz-

érdek, ho;jy jó közvélemény alakul-

hasson ki a cselédek mellett, mert a 

társadalomban minden embernek meg 

kell találnia a maga helyét. Ezáltal 

a cseléd szociális helyzete lényegesen 

megváltozik, mert eltűnnek az eddig 

áthidalhatatlannak vélt nagy társa-

dalmi distanciák. 

Fárasztó, ugartörő munkát végez-

nek a Sí . Zita-körök és sokszor látszat 

nélkül De nem keserít el bennünket 

a küzdelem, mert tudjuk, hogy az 

emberekhez való foglalkozáshoz sok 

türelem kell. Tehát nem áltatjuk 

magunkat illúziókkal, nem vagyunk 

álmodozóan optimisták az emberek 

és gyarlóságaik javithatóságának kér-

désében. A Zita-körök munkája lassú, 

türelmi munka, melyet egy nemzedék 

nem valósithat meg, csak viszonyla-

gos eredményeket érhetünk el. 

Így dolgozik a Kat. Háziasszo-

nyok Orsz. Szövetsége a cselédtár-

r 

Egyes szám ára 12 fillér. 
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sadalom érdekeben, hogy „a vadócba 

rózsát ojtva, szebb legyen a föld." 

KiWiety Erzsébet 
5/ Zita k*r ••Aá . 

Az ezeréves Magyarország vármegyéi 
Irta: J a m b r i t s L<i jos ny. polgármester 

A magyar Dunánál Pozsonnyal kezdem el, 

Közel a Vág Nyitrát, középen szeli el 

Dunapartra f ikszik: Kontárom, Esztergom. 

Felettük Bars megye és a kies Zólyom. 

Feljebb Trencsén, Turóc, északon meg Árva, 

Mellette Lipto-ban áll a Magas Tátra. 

Szepes a szomszédban. Gömör a kis Hont-\&I, 

Nyugaton az Ipoly öntő. te Nógrád dal. 

Keletre van Heves, a Mátra hegyével, 

Szomszédban meg Borsod, a Sajó vizével. 

F.szakon Ahauj-l orna, már Kassávál, 

A nagy Rakóczinak porladó hamvával. 

Azután meg .Sáros, Zemplén nel határos. 

Majd keletre van Ung, benne Ungvár város, 

Idec;,atlakozik Bereg- hős Munkáccsal, 

Kis Ugocsa, Szabolcs, a még rab Szatmár-ral, 

Máramaros, Szilagy megye nagy Biharral, 

Még egyre birkózik idegen viharral. 

Es Beszterce-Naszód, meg Szolnok-Doboka, 

Szép Kolozs, Araddal — na meg Maros-Torda, 

Kis- és Nagykükiillö, majd Torda-Aranyos, 

Amelynek határán kanyarog a Maros, 

A 1 iszába vágyik annak minden cseppje, 

Beszterce-Naszód, Csik és Udvarhely megye, 

Háromszék, meg Brassó, Fogaras meg Szeben 

Idegen rabságban ne sokáig legyen. 

Hunyad, Krassó-Szörény, Temes Torontál-\a\, 

Majd csak egyesül még az anyaországgal. 

Alsó-Fehér fekszik ezektől északra, 

De ezután menjünk, most innen nyugatra. 

Csanád, Csongrád, Békés, Hajdú vármegyével 

Es Jász'Nagykán-Szolnok a Tisza vizével. 

Mellette meg Pest-Pilis-Soll-Kiskán-sággaI, 

Budapesttel, az ország fővárosával. 

Dunántúlra kanyarodjunk nyugat felé, 

Fejér, Tolna és Baranya jönnek elém. 

Zala, Veszprém, Somogy, a szcp Balatonnal, 

Hívogatnak, csalogatnak .i Bakonnyal. 

Ot t van Vas, Sopron, Győr, Moson a Fertővel, 

Ezcrév hívogat nagy történelmével. 

A szűkebb hazában, volt igy hatvanhúrom. 

Nyolc pediglen túl volt, beun Horvátországban. 

Azért szálljunk le a Dráva-S/áva partra, 

Itt van még a nyolc vármegye, horvátiakta: 

A kis Varasd, Z.ig-áb cs Belovár-Körös, 

Sokat járt régente erre magyar gőzös 

Pozsegu, Verőce és Szerem Zim nnyal, 

Harcolt itt a magyar, sok törek szuronnyal, 

i.lodrtis-Fiurrte és Lika-Krbava-vn\, 

Játszik itt a szőke Adria habjával 

# 

Szép, Nagymagyarország, akkor lesz csak újra, 

Ha e sok vármegyét - mind magyarnak tudja. 

Magyar a magyarért 
mozgalom adakozóinak folytatólagos 

névsora: llK) Ft a k. szegi Oblátus-

és Ob lá ta szövetség, 2 50 P t Grál 

Marton. Arvahá-isták, 2*22 P-t Taní-

tóképző i oszt. tanulói, - IS P-t III j 

polgári iskola 

2 P-t: Rt menyi Fercncné, ö/v 

Vindisch Ignácné, Földes Ernő, Smi-

deiius Sándorné, Horváth N Somló j 

Jenőné, Gángl János, Mákus Kálmán, 

Szovják Nővérek Szabii jánosné, 

Now.k Mártonne, Tormann József 

Tompek Antalné, Kovács Gézáné, 

Schratnmel Gusztáv, Vidor Ágoston, 

Pavetits N.-ne, Müiler F, Winkler K. 

Juhász Gabriella, özv. Keltmen Fe-

rencne, özv Mohr Vilmosné, Mohr 

Imre, W t inberger Gusztávné, özv. Sa-

lamon Jozseíne, Scher József, Feig 

Lajosne, Láng Vencelné, özv. 1^óna 

Frigyesné, özv. Horváth Jánosné, dr. 

Koptstein Lipót, Csonka Gergely, 

Kratochwiil Irma, Biegner Ferenc. 

Muller Jenőné, Korner Viktorné, Fel-

halmi Antalné, Pfenneter Etelka, Kör-

mend) Kálmánné, Derfai Sándorné 

N. N. Bognár Pal, Hódy Teréz, S. M 

Szovjak títla Dillmann Lujza Part! 

György,Szabó Jozsefnc, Klein Györg\ 

dr. Linksz Izsák, özv. Leitner Nándor 

ne. Fehér Józsefné, Ettinger Jakabné, 

Kovats Karolyné, Küttel Viktorné. 

Sámson Emil, özv, Gaál Józsefné. 

Nemt itt Sándor, Molnár Eleonóra,Özv 

Puskants Imrené, Wölfel Kálmán. 

Moriin Zoltanne, t lorváth Lajos, Hor-

váth Józselné, Fiankl Miksa, Fíamisch | 

Gusztáváé, dr. Havas Gyuiáné, Szi- ! 

doly Kamilia, Linzer Mihaiy, P ö ü t Jú-

lia, Dobc Beia, Udvarhelyi L Kiss Ja-

nó^ Simon József, Agotai Imre, Ge-

röiy Ie iéz , ltj. Bende István, id. Ren-

de István, Köváry Venel, Kondor 

józsefné, dr Boila Lászlcné, Czeke 

Miklós, Czi iaki József, Kónya Dániel-

ne, Kiss lstvánné, Bió7rv»-.»- £ . u | a ; 

Szaka.v . .*törne, Háni lstvánné, 
Fröhlich Gusztáv, Pintér Józsefné, 

Biritz István. Vágfalvi Jánosné, Szabó 

Miklósné, özv. Gaá l Gyuiáné, Bán 

János, l örök Frigyes, özv, Draskovits 

Gaborne. özv. Kiss Gyuiáné, tir. Ka-

tona Bela, Sághy István, özv Hohcc-

ker herencne. Farkas János. Márffv 

József,Halper József, Deríai Franciska 

Stegmüller Emilia N. N. özv. Kneiffti 

Jánosné, Göbe l József, Jambrits Lajos 

dr. Tóth Antalné, Poíster Marta, 

Varga Erzsébet, Szekér József, özv 

Ludwig Beláné, Rákosi Györgyné, di 

l irtsch Gei gelyné, Vértesi Jolán. 

Heitensdórfer József, Hammerjanos, 

h azt kas Gábor , özv. Böhm Sámuel-

ne, özv. Babler Vilmosné, özv. dr 

Stur Lajosné. dr Stúr Dénes, Mo-

nostori Ferencné, Wurst Kamill. Rod 

ler lstvánné, Mühl Nándorné, Erő 

József, Szabados lstvánné, Szöv i 

Jenó, Leitner József, Baldauf Károly, 

özv. Schedi Jánosné, Faragó József 

Bacz Kálmán, özv. Pleszkáts józsef-

né, özv. Sehönbauer N.-né, Karárly 

Ferencné, ozv. Róka Györgyné, dr 

Schneller Aurélné, Lauringer Elek. 

özv Hatala Mihályné, ö/v. Doh-

nál Peterne, Werner Károlyné, Bak; i 

József, Arbócz Imréné, Kőszegvári 

Stefama, Speer lstvánné, özv. cr 

Haiinay Gusztávné, Jani jvits János, 

Rupanovits Jánosné, Solymár Ferent. 

Köm kat. III. elemi isk. leánykái. 

Bun Lipótne, Kirnbauer N -né, Kra-

tochwiil Károly (Folytatjuk.) 

Mult heti számunkban a Zárd i 

bentlakó növendékei által gyűjtött 

összeget tévesen közöltük, amennyi-

ben azok nem 5 20 P-t, hanem 25'20 

^•t gyűjtöttek. 

Légoitalom 
a külföldi államokban 

Magyar adottság már, hogy 

mindig külföldi példák után indul 

hatunk. A légoltalom kérdéseben is 

ez az eset. A külföldi államok messze 

előttünk járnak a lakosság megszer-

vezésében, a légoltalmi szervezetek 

kiépítésében. Magyarország mintha 

egy kissé lemaradt volna ezen a 

téren. Csendes közöny, amivel mi 

éveken keresztül szemléltük a kül-

földi államok munkáját. Pedig a 

légoltalom kérdését rögtönzéssel nem 

lehet megoldani. Nézzünk néhány 

példát, mit jelent, amikor a lakossá*? 

a saját kárán kénytelen megtanulni 

a védekezés módjait. Olvashattuk, 

hogy Sanghaiban egy robbanó bomba 

esett egy áruház mellé, a szomor;'; 

eredmény 400 halott! Kanton pálya-

udvarán 500 halott volt a repülő-

támadás eredménye. 

Fel is ismerte már nvnden nem-

zet polgársága a polgári lakosság 

megszervezésenek, kioktatásának fon 

tosságát, időt, anyagiakat nem ki 

mélve szervezik a lakosságot és a 

cél elérésére hatalmas összegeket 

áldoznak a Légoltalmi Ligák céljaira. 

Franciaország 1936 37-ben 43 millió 

pengőt, Lengyelország 1932-ig 34 

millió pengőt, Svájc — lakossága 

Magyarország lakosságának felét sem 

éri el — 1934—38-ban 29 milliót tanfolyam megnyitásakor a városháza 

áldozott, Brlgium 1938-ban 8') millió tanácstermében 

pengőt fordított a polgári légoltalom 

megszervezésére. Ezek az összegek 

nem katonai kiadások, hanem tisztára 

a polgárságnak filléreiből összeadott 

milliók, mellyel a polgárság kiegé-

szíteni kivánja a katonai légvédelem 

munkáját, megszervezni a lakosságot 

kioktatni a légoltalom kérdéseire, 

feladataira a lakóházakon belül. 

Mi nem várhatunk milliókat a 

Légoltalom kérdéseinek megoldásá-

hoz, de joggal várhatjuk, hogy minden 

polgár érdeklődjön a légoltalom kér-

dése után, legyen tagja a Légoltalmi 

Ligának és anyagi erejéhez mérten 

támogassa pénzzel annak munkáját. 

A Légoltalmi Liga hivatalos 

helyisége 15-ével a városháza volt 

pénztártermében megnyílik (földszint , 

érdeklődőknek felvilágosítást nyújt 

d. e. 11--12 óráig 

A L é g o l t a l m i L i g a január 

második felére meghirdetett első-

segítségnyújtó tanfolvama január hó 

17-én kezdődik. E lőadó dr Yukán 

Ferenc kórházi főorvos. A z előadások 

helye: Kőszeg Városháza tanácsterme. 

Előadások ideje: kedden és pénteken 

este 6 óra 30 perctől 7 óra 30-ig 

Felkéri a Légoltalmi Liga vezetősége 

a jelentkezőket, hogy az előadásokon 

pontosan jelenjenek meg. Jelentkezni 

lehet a városházán a tűzoltóparancsnok 

irodájában, Rónai nyomdában, az 

Emericanumban, vagy kedden este a 

H Í R E K 
Gyöngyös Endre dr scabad-

tégi'M. Gyöngyös Endre dr poigár-

n • sterhelyettes, főjegyző hétfőn kezdi 

meg két hetes szabadságát. Hivatalát 

február 1-én foglalja el újra. 

Mécs Ldselö a kiváló pap-

költő január 20-án d. u. 6 órakor a 

zárd i dísztermében szerzői estet tart. 

Igy alkalma lesz városunk közönsé-

gének M- cs Lászlót nemcsak mint 

nagyszeiü írót, hanem mint rendkívül 

er'ékts előadót is megismernie. Az 

estet ilr Székely László esperes 

plébános előadása nyitja meg. A 

műsort a lanitónökép^ő énekkarának 

szereplése teszi változatossá. Vezényel 

\ipár M. Aquináta nővér. A rende-

költségeire müsormegváltást kér 

a zárd ti M.uia-kongregáció. A szerzői 

est iránt máris igen nagy érdeklődés 

n\ ilvánu' meg 

Óhegyi Jdmborffy Pál szkv. 

huszrr apilány, egykor Kőszegre 

nyugdíjba vonult kitűnő altábornagy 

fia, aki a vi lágháborúban kitünteté-

sekkel teljesített s/oigálat után a 

hadseregtől megváit és magántisztvi-

selői állást foglalt el, 42 éves korá-

ban Győrött , váratlanul^elhunyt. Lakó-

háza előtti földalatti gázcsővezeték 

a m g y fagy következtében megre-

pedt, s a kiömlő gáz a régi épület 

repedezett falai között, a kapu, majd 

a lakásajtó alatti résen keresztül be-

szivárgott Jámborífy szobájába s őt 

mély á lmában a gáz megfojtotta. A 

mellette levő lakásban lakó család 

öt tagját pedig súlyos gázmérgezéssel 

(.őrházba szállították. A rendőrség 

megindította a vizsgálatot, hogy a 

'íalálos gáztragédiáért kit terhel a 

elelősség ? — Jámborffy Pál holt-

estét nővérei hazahozatták " és itt 

emették e! a család által létesített 

í i iptában. Agyászszertartás a temető 

cápolnájában volt nagyszámú gyász-

cözönség jelenlétében. 

A Kereskedelmi Kör új elnök-

sége és választmánya hétfőn tartotta 

első ülését a bálházi egyleti helyiség-

jen Kirchknopf Mihály vaskereskedő 

elnöklésével. Aktuális ügyeket tár-

gyalt, azután az alapszabálvmódosi-

ásról értekezett, melyet javaslat-

ételre bizottságnak adott ki. A Kör 

livatalos megnyitása jövő szerdán 

lesi.. Erre meghívják a cégek alkal-

maz íttjait i*, külön csoportot képez-

nek és hetenkinli összejövetelre ren-

delkezésükre bocsátják a helyiséget 

és könyvtárát. A cégtulajdonosok 

heti összejövetele minden szerdán lesz. 

Egy napos járási légoltalmi 

tan folyam lesz hétfőn a tűzoltó-

laktanyában az írottköi járás közsé-

geinek tűzoltósága és légoltalmi 

oktatói számára. A tanfolyam vezetője 

Kirchknopf Jenő tűzoltóparancsnok. 

.Is F.vang. Ifjúsági Egyesület 

pénteken este nagytermében, teriiett 

asztal mellett, ünnepelte az illavai 

fogságból hazatért két tag já t : Kappel 

József és Stebnyev Miklóst, valamint 

a Felvidéket járt lövésztagjait is. Az 

ünnepség „Erös vár a mi Is tenünk-

kel kezdődött, majd Weisz Vilmos 

lelkész szólott szivhezszólóan az öröm-

ről és szomorúságról, életünk e két 

elválaszthatatlan tényezőjéről, melyet 

nagy figyelemmel és megértéssel hall-

gatott meg a tagok sokasága, mely 

teljesen megtöltötte a termet. Beszéde 

folyamán megemlékezett az egyesület 

lövésztagjairól, majd az illavai fog 

ságból hazatért két tagjának Kappel 

József és Stebnyev Miklósnak átnyúj-

totta az Egyesület adományát, egy-

egy arany brostűt. A brostü hátlapján 

fogságuk ideje van belevesve, elülső 

lapját pedig a Luther-rózsa díszíti. 

Mindketten meghatódottan mondtak 

köszönetet a nemvárt, kitüntetésnek 
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veendő ajándékért. A Himnusz elé-

neklése után Budaker Gusztáv karnagy 

vezetésével az énekkar két dalt adott 

elő nagy sikerrel, mely után teával 

és keksszel vendégelte meg az Egye-

sület tagjait, akik hazatért tagtársaik 

„élményeit" figyelve, nagyon jól érez-

ték magukat. 

A kőszegi katolikus Legény-

egylet, mint minden esztendőben, 

úgy az idén is, a közönség elé lép 

szinielőadásával. Most Drózdy Győző 

„Az ezüstkócsag" c. 3 felvonásos 

énekes népszínműve kerül előadásra. 

A darabot nem kell külön ajánlani, 

hiszen a reviziós színműpályázat győz-

tese. Azonkívül nagyszerűen illik a 

közönség mai hazafias hangulatához. 

Mintha csak a mai idők eseményei-

nek megörökítésére íródott volna. A 

közörség nagy érdeklődésére szá-

míthat a darab azért is, mert a be-

vételt a „Magyar a magyarért" akció 

javára fordítja az egyesület. Belépő-

jegyek 80, 50 és 30 filléres árban 

már előre válthatók az Emericanum-

fcan. Az előadás január 22-én lesz a 

bencés gimnázium dísztermében d. u. 

fél 4 és este fél 8 órai kezdettel. 

Báli naptár. Mint minden évben 

úgy az idei évben is a báli szezon 

még csak februárban kezdődik. Rövid 

a farsang és igy aztán minden szom-

batnak megvan a maga bálja. Feb-

ruár hó 1-én lesz a Stefánia bál, 

mely iránt már serényen folynak az 

előkészületek. Műsoros lesz és a 

farsang legelőkelőbb háljanak Ígér-

kezik. — Néhány napra rá február 

4-én, szombaton a Kőszegi Önkéntes 

Tüzoltóegylet tartja szokásos álarcos 

bálját, melynek mind erkölcsi, mind 

anyagi sikere már is biztosítva van, 

mert hallatlanul nagy érdeklődés 

mutatkozik a bál iránt, nemcsak 

Kőszegről, hanem a vidékről is. 

Febiuar 5-én a tűzoltó legénység 

bálozik a Bálházban. A farsang utolsó 

balja február 11-én szombaton lesz. 

Ezen a napon a Concordia dalárda 

rendezi meg műsoros táncmulatságát 

A dalárdisták maguk gondoskodnak 

arról, hogy ismét telt ház mellett 

tarthassa meg a Concordia minden 

évben kiválóan sikerült mulatságát, 

melyre annál is inkább özönleni fog 

a közönség, mert ez lesz a szezon-

záró bál. 

Stefánia-bál. A Stefánia cse 

csemővédő egyesület bálja február 

hó 1-én lesz a Bálhazban. A farsang 

legfényesebb báljára már lázas izga-

lommal készülődnek a lányok és a 

jólismert rendezőség, akik mindent 

elkövetnek, hogy kedves és értékes 

műsorukkal egy felejthetetlen estét 

szerezzenek Kőszeg jótékony szívű 

közönségének. A műsoros táncestély 

meghívóit a jövő hét folyamán kül-

dik szét. 

.4 kőszegi tűs- és ment' őrség 

működésének múlt éri statiszti-

kája. A kőszegi tűzoltóság az elmúlt 

esztendőben 12 esetben vonult ki 

tüzek eloltására. Ebből január hónapra 

esett 2 (kéménytüz, gyári tűzi, feb-

ruárra 1 (fáskamratűz), márciusra 2 

(erdőtűz mindkét esetben >, áprilisra 

1 odvas fa belső tüze), júniusban 1 

(fatelept űz Lékán), augusztusban 1 

(raktártíiz), szeptemberben 2 (község-

tűz Pösén, kéménytüz , novemberben 

1 'szalmakazaltűz), decemberben 1 

tgyáritüz) tüzeset. Árviz miatt 4 

ízben volt szükséges a tűzoltók ki-

vonulása: január 7-én, június 11-én, 

augusztus 31-én és október 15-én. 

A mentőőrségnél elsősegélynyújtás 

28 fordult elő a mult esztendőben. 

Betegszállítás 259 volt. összesen 

287 esetben vették igénybe a mentő-

őrséget. A betegszállítások alkalmával 

130 esetben férfit, 157 esetben nőt 

szállítottak. 
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l'e / h i v á s előfizetőinkhez ! 

Jelen számunkkal megkezdődött az 

új előfizetési negved. Kérjük m. t. 

olvasóinkat, hogy előfizetésüket minél 

előbb és minél számosabban újítsák 

meg, hogy a lap küldésében fenn-

akadás ne történjék. Tisztelettel: 

a kiadóhivatal. 

. Magyar keresztény üzlet* 

feliratú tábiákat látunk az ilyen 

üzletek kirakatában. A helybeli nem-

zeti szocialista párt minden keresztény 

üzletet megjelöltetett. Szép kiállítású 

táblák jelzik a különbségeket. A z a 

keresztény, aki nem ilyen üzletekben 

vásárol, annak a pártvezetőség fel-

szólítást küld. A pártvezetőség reméli, 

hogy a keresztény kereskedők úgy 

szolgálják ki a vevőiket, hogy azok 

nem fognak panasszal fordulni egyik 

keresztény kereskedő ellen sem. 

Kívánja a pártvezetőség, hogy az 

üzletek áraikat szállítsák le, vezes-

senek be „szabott árakat", ne kény-

szerítsék a feleket alkudozásokra, 

illetve akik nem tudnak alkudni, 

azokkal ne fizettessenek lehetetlen 

magas árakat. A pártvezetőség ellen-

őrzi a kereskedőket, aki visszaél a 

helyzettel, azt bojkot alá veszik — 

Ezeket a táblákat a Deák F.-u. 2 

sz. alatti párthelyiségben igényeihetik 

azok az iparosok és kereskedők, 

akiknek keresztény mivolta ellen 

semmiféle kifogás nem emelhető. 

Itthon vannak című mult heti 

közleményünkbe néhány sajnálatos 

sajtóhiba csúszott, miket készséggel 

kiigazítunk: A lövészvacsora cim 

alatti közlemény helyesen igy hangzik: 

A kőszegi Hangya vezetői Tóth 

Zoltán, Petrákovits vendéglős, Schön-

bauer Frigyes banktisztviselő, Thal-

mayer sörmester és baráti körük 

elhatároztak, hogy a visszatért lövé-

szeket megvendégeli!;. A vacsorán 

résztvettek Kőszegről, Körmendről 

és Szombathelyről 230 lövész, valamint 

Kőszeg város vezetősége dr. vitéz 

Nagy Miklós polgármester, Jeney 

István ezredes, Veér alezredes, dr. 

Hollós alezredesorvos, dr. Gyöngyös 

Endre városi főjegyző, Saly Arnulf 

bencés gimnáziumi igazgató, dr. 

Vastagh Zoltán a kőszegi rendőr-

kapitányság vezetője, Dr. Sípos Ele-

mér rendőrfőfelügyelő és más ható-

ságok vezetői, dr. Stúr Lajos ügyvéd, 

tb. főügyész, Wáchter Gyula gyáros, 

s tb . — Súlyos sajtóhiba csúszott be 

a következő helyre is: Míg az 1938-

ban visszatérő ka t onas ágo t . . . c 

mondat igy hangzik helyesen: Míg 

az 1 9 1 8 - b a n visszatérő katona-

ságot . . . 

1 Magyar Nemzeti Szocialista 

Párt r.ői csoportjának széktartója 

Fabinyi Lili január 28-án Kőszegre 

jön, ahol a szervezet kőszegi cso-

portja 5 órai teán iátja vendégül a 

Bálház termeiben. A kőszegi párt-

irodában nagyban készülnek a szék-

tartó fogadására és előreláthatólag 

nagyon sokan vesznek részt a teán. 

Etessük a madarakat!Felkérjük 

a város Inkosságát, hogy a nagy 

j hidegben táplálékot nem találó ma-

I dárkákat etesse. A madárkáknak 

I kenyér- vagy zsemlyemorzsát nem 

szabad adni, mert attól halálos bél-

hurutot kapnak. Legjobban szeretik 

a cinegék pl. a tökmagot, napraforgó-

magot, kendermagot, egyáltalán az 

olajat tartalmazó magvakat. Etetni 

kell madarakat, mert gyümölcsösök-

ben ezerszeresen hálálják meg nyáron 

át azt, amit most kapnak. 

Lövészbál lesz január 21-én 

e:.le 10 órai kezdettel a Bálház ter-

| meiben. Ezt megelőzőleg dr vitéz 

. Nagy Miklós polgármester szétosztja 

a város dicsérő oklevelét a lövészek-

nek, majd vacsorán látja vendégül a 

kőszegi lövészeket. Ennélfogva fel-

kérnek minden volt lövészt, hogy 

szombaton 21-én este ; 18 órakor a 

Bálházban gyülekezzenek, de ezt 

megelőzőleg minden lövész vegye 

át a vacsorajegyét Deák Ferenc u. 

2. sz. I, 2. alatt, mert a helyet a 

vacsorán igy tudja biztosítani a ren 

I dezőség. A z ünnepségen csak a 

J lövészek és a meghívottak vehetnek 

részt. A lövészbálon pedig a lövészek 

este 10 órára magukkal hozzák a 

hölgyhozzátartozóikat. Lövészek min-

den felvilágosítást az irodájukban 

Deák Ferene-u. 2. sz, I emeleten 

kaphatnak. 

A kőszegi kiváló erilövőgárdát 

mutattuk be olvasóinknak lapunk 

egyik számában. Mivel néhány igen 

derék céllövő kimaradt s az ő ne-

vüket is mej; akarjuk örökíteni. Pót-

lólag ideiktatjuk neveiket: a géppus-

kásoknál a három derék Kelemen 

• testvér, György, Jóska és Ferenc, a 

céllövőknél Döbrössi György, Raga-

sits Lajos, Lóránt Lipót, Tóth János, 

Maitz. János, Mayer Pál voltak kiváló 

lövők. Küiön elismerést érdemelnek 

és dicséret illeti a fiatalabbakat, akik 

szintén márói-holnapra lettek fegyel-

mezett katonák és a géppuska igazi 

rajongói s kitűnő céllövők. Ezek 

pedig Bősze István, Bártl István, 

Weig l Lajos őrvezető, Zelenyánszky 

György, Róth Ferenc. A két utóbbi 

merész lövészünk az „SM alakulatok-

nál is szerepelt 

A repülő bomba nem válogatt 

halált, rokkantságot, a vagyon 

és birtok megsemmisülését je-

\ lentheti mindenki számára ! — 

Légitámadás esetén mindenkinek 

részt kell venni az önvédelemben, 

a közös munkában. 

Molnár féle tánciskola hétfőn 

kezdődik a Sörkert helyiségeiben. 

Beiratkozni még lehet. 

Szitnszek jönnek Kőszegre 

február 14 én. Karolyi János békés-

csabai színigazgató most nyújtotta 

be folyamodványát, melyben a város-

tól s-zinjátszási engedélyt kér febr. 

14-IŐI márc 30-ig. A csupa keresz-

tény erőből álló társulat nagv köz-

kedveltségnek örvend Békéscsabán, 

j s éppen ezért nagy érdeklődéssel 

j várjuk városunkban Károlyiék be-

I mutatkozását. 

A m. kir. államvasutak kő-

szegi állomásfő nők ségc értesiti a 

Máv nyugállományban lévő alkalma-

zottait, hogy a közszolgálati Jkal-

mazottak és nyugdijasok anyagi 

helyzetének családvédelmét szolgáló 

javításáról szóló 1938. évi XXXVI I I . 

tc. és a 4307/1938. II. fő számú m. 

kir. pénzügyminiszteri rendelethez 

kiadott végrehajtási utasítás szerint 

a feleség után járó családi pótlék 

csak akkor illeti meg a Máv alkal-

mazottat, ha felesége vele egy fedél 

alatt, közös háztartásban él és nincs 

neki a családi pótlék egy havi ösz-

szegét elérő keresete, nyugdija, vagy 

más járandósága. Amennyiben akár 

jelenleg, akár a jövőben tehát a 

családi pótlék egy havi összegét 

elérő keresethez, nyugdíjhoz, avagy 

egyéb járandósághoz jutna a feleség, 

úg) ezt a körülményt a Máv alkal-

j mázott haladéktalanul az igazgatóság 

! központi számfejtő hivatalához be-

jelenteni tartozik. E bejelentés el-

mulasztását a törvény bünteti 

Az állomásfőnökség. 

fertesf ű é s . Mélyen tisztelt 

rendelőim és barátaim szíves tudo-

mására hozom, hogy katonai kötele-

zettségemnek eleget téve leszereltem 

és Várkör 14. sa. alatti szabd-

műhelyemben szakmámat tovább 

folytatom. Szíves párfogást kér tisz-

telettel MAITZ ANTAL férfiszabó. 

Bormérés. J ó vörös bort 

mér lirückler Mihály Mécsé ry-u. 

í ő . szám alatt. 

flzt mondjük, majd megvéd a tüzér s az d ^ ú 

Testvér! KI Igy beszél, gonosz az, vagy bdrgyii. 

Közöny, tudatlanság, egytormdn nagy hiba, 

flöj], ma még nem kés3! Kioktat a Liga! 
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Kőszeg és Vidéke 
1939 január 15 

Feliilfioetések „ Keresztény 

Textilmunkások és Munkásnők Kő-

szegi Csoportjának szilveszteri mulat-

ságán szentgyörgyi Czeke Gusztáv 

30 P, if'. szentgvörgyi Czeke Gusztáv 

20 P. Probosch Ferenc, Wrabl Antal 

tBpest) 15 P. vités dr Nagy Mikló* 

dr Freyberger Jenő, Kirchknop 

Mihály. Hass Rezső, Váci Fonógyár 

Rt., Ker. Szoc. Szakszervezetek Köz-

pontja 10 P, Németh Imre, Székely 

László dr, Saly Arnulf dr, Weiss 

Vilmos, dr Vastagh Zoltán, Wald 

mayer Károly, dr Tóth Antal, Tiha-

mér Gusztáv, Kalcher György. Hoff-

mann Károly, Eisner Kamill. Hohen-

berg Emil (Bpest), László Ferenc 

(Bpest), dr Bacher Béla (Bpest) 

Sárvári Műselyemgyár Rt. 5 P, Kertai 

János \ P, Sághy István, Zsombor 

N.. Frankó Antal, Schwarcz Izsó, 

Leiner Fülöp (Újpest), Arvay Imre 

(Szhely) 2 P, Nóvák Rudolf, özv. 

Kiss Gyuiáné, Lengyel Gyula Ecker 

János, Borostyánkői István, Mayer 

Ferenc, Benedekffy Ferenc 1 P, 

Sebestyén János, N. N. 50 fiII. 

Anyakönyvi hirek. S z ii I e t é-

s e k : I angl Ján >s - Kogler Jozefa: 

leány r k., Scheck Ignác —Biegner 

Franciska: leány r k. — H a l á l o -

z á s : Maitz Károlyné 69 éves, Sze-

mes Károly 52 éves, Schermann Ede 

86 éves. 

Hivatalos rovat. 
A magyar-csehszlovák amnesztia 

rendelet végrehajtásában felhívom 

mindazokat, akiknek hozzátartozói 

vagy ism rősük vaL nilyen katonai, 

vagy mis politikai bűncselekmény 

miatt Csehszlovákiában még jelenleg 

is fogságban vagy őrizetben vannak 

ill. ezideig még nem tértek vissza, 

hogy azok nevét és adatait lehető-

leg azonnal jelentsék be hatóságom-

nál. 

Közhírré teszem, hogy mindazon 

adózók, akik az 1938. évre megál-

lapított ált. kereseti, jövedelem és 

vagyonadó alapjukat a kereseti jö-

vedelmi és vagyoni viszonyaikhoz 

képest magasnak tarják, január 31-ig 

srabá' -szerű adóbevallás csatolása 

mellett kérhetik az adóalapok újbóli 

megállapítását. — Bevalláshoz szük-

séges nyomtatványok a városi adó-

hivatalnál szerezhetők be. — Köz-

löm az érdekeltekkel, hogy az adó-

bevallások beadására vonatkozó fel-

hívás a város forgalmasabb helyein 

ki van függesztve. 

A határszéli úti igazolványok 
az 1939 évre a Frigyes-laktanyában 
levő határőrségnél vasár- és ünnep-
nap kivételével délután 2 4 óra kö-
zött átvehetők, a régi igazolványok 
beszolgáltatása mellett. 

Mindazon 2 kat. holdnál nem 

nagyobb, amerikai szőlővel rendel-

kező szőlőbirtokosok, akik szőlőiket 

átoltják, az átoltáshoz ingyen kiosz-

tott szőllővesszőt igényelhetnek. — 

Igénybejelentések január 31-ig esz-

közölhetők a városi iktatóhivatalban. 

Közhírré teszem, hogy az 1938 

évi XXXVI . t. c. végrehajtása tár 

gyában kiadott 50.000-1938. sz. 

Ip. M in. rendelet szerint Kőszegen a 

Müller Ferenc-féle építési és fürész-

telepi vállalatban, az Első Magyar 

Nemez, Posztó és Fezgyár r.t.-ban, a 

Czeke és Hohenberg ágyteritőgyár-

ban és a Czeke József és Társa tég-

lagyárban dolgozó munkások része-

sülnek gyermeknevelési pótlékban. 

Felhívom az említett vállalatokban 

dolgozó munkásokat, hogy gyerme-

keik születési anyakönyvi kivonataik 

beszerzése végett az anyakönyvi hi-

vatalban jelentkezzenek. 

Az u. n. hercegi réten lemondás 

folytán megüresedett és özv. Fekete 

Józsefné szül. Magyar Ilona által birt 

OFB házhelyre igénylést hirdetek. 

Felhívom mindazokat, akik erre a 

házhelyre igényt tartanak, érdemes-

ségük megjelölése mellett jelentkez-

zenek folyó évi március hó l-ig a 

városháza 21. sz. szobájában. Ké-

sőbb jelentkezők-kérelme figyelembe 

vehető nem lesz. 

A város erdőgazdasága a Felső-

erdejének azon részeiben is meg 

kezdi a fakitermelési munkát, ahol 

eddig még a munka nem kezdődött 

meg. Igy a Kálvária-dülő 4 tagban 

gyérítés kezdődik. A favágó csopor-

tok hétfőn reggel Takáts segéder-

dőőrnél jelentkezzenek. Ugyancsak 

megkezdjük a szénfa termelést a 

Hármaspatak mentén fekvő 24a b, 

továbbá 21 b erdőrészletekben, akik 

erre vállalkoznak azok Németh Jó-

zsef stájerházi erdőőrnél tartoznak 

jelentkezni. 

Felhívom az érdekelt iparosokat 

és kereskedőket a m. kir. KKM. úr 

48.900—1938. sz. rendeletére, mely 

szerint oly cipőt, csizmát és más 

ábbelit, melynek talpa papiros fel-

íasználásával készült, előállítani, vagy 

orgalombahozni nem szabad. Ez a 

rendelkezés nem vonatke '!; a báli 

és egyéb női divat cipőkre. Aki a 

rendeletet megszegi 15 napig terjed-

ictő elzárással büntetendő. 

A szombathelyi m. kir. téli gaz-

dasági iskola 1939 évi április hó 12-

étől május 24-ig 10 Pengő részvételi 

lij mellett általános gazdasági, neve-

esi, egészségügyi és csecsemőápolási 

smeretek, fehérnemű varrási, főzési 

tanfolyamot fog tartan', amely tanfo-

yamra január hó 15-ig lehet jelent-

kezni A kőszegiek tanuló bérlet-

jegyet válthatnak, a jegy kiváltására 

jogosító igazolványt a tanfolyam meg-

kezdése előtt az iskola igazgatóságá-

tól kell kérni; fénykép, a vasútállo-

máson beszerezhető igazolvány űrlap 

és 20 filléres válaszbélyeg beküldé-

sével. A befizetett 10 Pengő a tanu-

lók élelmezésére lesz fordítva. 

vitéz dr Nagy Miklós 
polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

A volt XVIII. honved lovesz 

zászlóalj 36. százada szerencsésen 

hazatért rom. kat. tagjai f. hó 15-én 

\ asárnap 10 órai kezdettel a Jézus 

Szíve templomban, mig az evangelikus 

vallású lövészek 1 ,11 órai kezdettel 

az evangelikus templomban hálaadó 

istentiszteleten vesznek részt Fel-

kérjük tagjainkat, hogy »10 órakor, 

illetve ' í l l órakor az ipartestületi 

székház kapujában gyülekezni szí-

veskedjenek, honnan testületileg tör-

ténik a felvonulás. 

Ipartestületi elnökség. 

L e g s z e b b , 
maradandó emlék 

egy fólalRerlllí fénykép 

fényképészmciler müícrinéből 

mig\,'jr keresztény cig ! Király-út 27. 

Aszlalosmiihely-megnyitás. 
Tiszteletei értesítem Kőszeg és vidéke 

n é közönségét, hogy Keszegen 

Kossuth Lajos-utca 7. sa. alatt 

(volt Maitz-(éle műhely) 

asztalos mfluelyt nyitottam. 
Völker József asztalosmesteréi mint első 
seged öt évig működtem a munkaadom 
és a rendelöftlek teljes megelegedésére 
Miután eleg gyakorlatot szereztem szak-
mámban . voltam bátor ön.illósltani magam. 

A n é. közönség szíves támogatását 
kérve maradok tis71 el ettél 

Kappel József 
asztalosmester. 

Házárverés 
28. sz. ház január 29-én délelőtt 11 

órakor dr Kopfstein ügyvéd irodájá-

ban nyilvános árverésen eladatik. 

A kőszegi kir já iásbiróság, mint telek-
könyvi hatóság. 2979—1938 tk. sz. 

A'vefösi hirdafmány-kivonar. 

L)r Kopfstein Lipót végrehajlatónak 
;k IJmcsili Erzsébet végrehajtást szenvedő 
el -ii indított végrehajtási ügyében a telek-
k'Wn vi hatóság a végrehajtási árverést 
111 r tökekövetelés ós járulekai behiijtása 
vegett K ' *zegdorosz ló községben fekvS 
s <i k szegdoroszlói 142 sz betetben A 
-f alatt felvett es l.k. öincsik Erzsébet 
nevén a ló a lábbi in^ai anokra, es pedig; 
az 3 sor és ;i<>7 2 hrsz. ingatlanra Sl P. 
2 sor és !.V>2 hrsz inga;I inra 27 P 60 f. 

sor és 26.r>0 3 hrsz. ingatíanra öJ P. 4 
sor 2987 hrsz ingatlanra I6S P a l U s z . 
betétben A -f 1 sor es 237'1 hrsz alait 
felvett lakóház ingatlanból ugyanannak 
i vén álló 1

 n, ed részre 58 P, a 143 sz. 
betetben A I 1—3 sor es 237 2, 23* 2, 
Í39'J hrsz. alatt felvett ingat lanokból 
ugyanannak nevén á l l ó 1/5-öd részére 
-J45 P. a 146 sz betétben A -f 1 sor és 
Jb .8 hrsz a'att felvett ingatlanból ugyan-
annak nevén á l ló 1 8-ad jutalékra 47 P, 

147 sz betétben felvett alábbi ingatla-
nukból ugyanannak nevén ál ló 1 ö-od 
részre és pedig az A l 1 - 3 sor és 289, 
2035 2. 263<i hisz. Úrbéri b ir tokból 147 
P. a II. 1—2 sor cs 1711, 1712 hrsz. Meg-
váltott H.gy vámbir tokbó l H7 P cs a III. 

—3 i.or cs 194* 1950 hrsz. Megváltott 
i t gyvumbi r tokbó l 68 P a kösze^dorosz ló i 
<71 sz b í te tben A I 1—9 sor és 3050, 
1061 1. 051 2, 8052, 3053, 3064, 3055 1, 
Í05 ."> 2, J056 hisz. alatt felvett közös 
r rdöbö l B 78 alatt ugyanannak nevén ál ló 
105 IS. 240-ed részre 100 P. végül a kő-
szegi 22SJ sz betétben f i ivett es ugyan-
annak nevén ál ló alábbi ingatlanokra és 
pedig az A I. 1 - 2 sor cs ó!08, 6l0í« 
hrsz ingatlanokra 712 P, a 11. 1—2 sor 
és 6219, 622<t hrsz ingatlanokra 290 P, 
a -f- alatt felvett 1 sor és 6569 hrsz. 
ingatlanra 335 P, a 2 sor es 6591 hrsz. 
ingatlanra 393 P, a 3 sor és 6671 hrsz. 
ingatlanra 92 P és a 4 sor és 6085 hrsz 
ingatlanra 200 P kikiáltási árban és pedig 
a k^szegdorosz 'ó i 142 sz. betétben felvett 
-f 2 sorszám alatti ingatlan 1 2 részére, 
a + 4 sorsz. alatti ingatlan 1 4 részere, 
a 147 sz. betétben felvett A I. 1 sorszám 
alatti ingatian jutalékra, a II. 1—2, III. 
1 - 3 sorszám alatti ingatlanokra, a 37! 
sz betétben A 1. 1 - 9 sorszám alatt fel-
vett ingatlan il letőségre, végül a kőszegi 
2282 sz betétben A I 1- 2, II. 1 - 2 sor-
szám alatt felvett ingatlanok 1 2 részére 
Horváth János javára bekebelezett haszon-
élvezeti jog fenntartásával elrendelte. 

Az árverést 1939. évi januar hó 31 
napján d. e. 9 órakor Köszegdorosz ló 
községházánál , 1939 évi január hó 31-én 
d e 11 órakor a telekönyvi hatóság 
helyiségében (Chernel-utca 12 sz. I. 3 
ajtó) fogják megtartani. 

Az árverésre kerülő házingatlan a 
kikiáltási ár felénél, a többi annak két-
harmadánál a lacsonyabbáron nem adható el 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10o/0-a, me-
lyet a magasabb igéret ugyanannyi o'0-ára 
kell kiegészíteni. 

Kőszeg, 1938. szeptember |6. 

D r . R I E L S L Z O L T Á N s k . k i r . j b . e l n ö k 

A kiadmány hiteleiil: 

O B E R L E I T N E R N É s k. k iadó 

Asszonyfán gaz r iasági ház 
gyümölcsössel, üzletnek is alkalmas, 

jutányos áron eladó. Bővebbet Szom-

bathely, Deák Ferenc-u. 10. emelet. 

Épfllrt-, Iflzifa és szénkereskedisl 
Tisztelettel értesítjük a n. é. kö-

zönséget, hogy a néhai S e y b o 1 d 

K á I m á n-féle építő és tüzelőanyag 

Kereskedést tovább vezetjük és kérjük 

további szives pártfogását. 

la ajkai nagykocka szén 

dorogi kockaszén 

dorogi darabos szén 

dorogi brikett 

faszén brikett 

cser-, tölgy- és biikktiízifa 

minden mennyiségben és a 

legolcsóbban kapható 

Seybold Kálmán utódai 
épület, tűzifa és szénkereskedésében-

p L E f l T f t O B | Q S f t Q p 
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Műsor: Vasárnap jan. hó 15-én: 
Török R-ÍZSÖ v idám regénye 

Péntek Rézi 
Egy bá jos árvaház i kislány körül ját-
szódik le a film meséje. Főszereplők: 

T U R A Y IDA és P A G E R ANTAL 

Kisérőtnűsor. 

Műsor- Szerdán jannar 18-án este 
1 »9-kor és csütörtök, jan. 19-én 
délntán ' 6 és esti ' 9 órakor 

bemutatásra kerü> a Felvidék 
felszabadulásának, az 

Észak felé 
c filmje, amely felszabadult városokba 
hős magyar hadseregünk bevonulását 

mutatja be. 

K i s é r ő m ű s o r : Az első keresz-

tény magyar király birodalomala-

pitó Szent ístván életéről készült 

kultúrfilm. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen 
jó fivérünk 

óhegyi Jámborffy Pál 
szkv. huszárkapitány 

elhunyta alkalmával részvétüket ki-
fejezték, koporsóját virágokkal el-
halmozták, utolsó útjára elkísérték, 
ezúton mondunk szívből j ö vő hálás 
köszönetet. 

Kőszeg, 1939 január 14-én. 

yámborffy nővérek 
és rokonsága. 

K ö«zönetnyllvánít«1is. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjem, illetve édesapánk 
és rokon 

Schermann Ede 
elhunyta alkalmával részvétüket fejezték ki, valamint koporsóját 

virágokkal halmozták el, kik drága halottunkat utolsó útjára 

elkísérték, ezúton mondunk szívből jövő hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1938, dec. 10. 

A gyászoló család. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 
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