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I f r a a l a k u l á s 

TorKos László Kőszegi születésű 100 év^s Költő 

a város diszpolgara 

A város ezévi első közgyűlése 

ünnepi jelleget öltött. A törvény 

szerinti minden évi újjáalakulás alkal-

mából a polgármester lelkes szózatot 

intézett a képviselőtestülethez, a köz-

ügyek iránti lelkes érdeklődésre buz-

dítva a régi és új tagokat, ami meleg 

visszhangra talált, — a másik ünne-

pélyes aktus volt Torkos László 100 

éves kőszegi születésű költőnek dísz-

polgárrá választása, akit a polgár-

mester lelkes szavakkal méltatott és 

Kőszegi József nyugalmazott rendőr-

kapitánynak a költő és pedagógus 

írói kiválóságának és emberi nemes 

tulajdonságainak,pályafutásának szép-

szavú ismertetése. A képviselőtestület 

lelkes egyhangú határozata fokozta 

az ünnepi hangulatot. 

A közgyűlés lefolyása a követ-

kező volt : 

Vitéz dr. Nagy Miklós polgár-

mester a nemzeti imával nyitotta meg 

a közgyűlést és a jegyzőkönyv ve-

zetésével a főjegyző távollétében 

Szmolján László tanácsnokot bízta 

meg. 

1. Felolvasta az 1939 évre érvé-

nyes képviselőtestület teljes névsorát 

és azután üdvözölte az új tagokat, 

akiket arra kért, hogy a régi tagokkal 

együtt legyenek buzgó közreműködői 

a városvezetőségnek, mely e nehéz 

időkben igényt tart a városatyák 

lelkes támogatására, mert csak a 

buzgó együttműködés biztosíthatja 

mindazt, ami a városi feladatok tel-

jesítésére szükséges. (Az új névsort 

már előzőleg közöltük.) 

K ő s z e g i József nyug. rendőr-

kapitány, mint a jelenlévők legidő-

sebbje, a képviselőtestület nevében 

viszonozta az üdvözlést, biztosította 

annak teljes bizalmáról és közremű-

ködésének készségéről. Hangoztatta, 

hogy nagyobbarányu fejlesztési mun-

kára ugyan még nem érkezett el a 

lehetőség, de kéri, hogy a városházi 

átalakítási munkálatok most már be-

fejeztetvén, miáltal az általa kívánt 

közigazgatási szolgálat megfelelőbb 

rendjét úgy a tisztviselők, mint a 

lakosság érdekében elérte, most már 

a városban eszközlendő külső mun-

kálatokra fordítsa a város anyagi 

erejét s nevezetesen a Temető-utca 

és ezt követő a Szt. István útra irá-

nyuló utat alapos rendezés alá fogja, 

szintúgy a város főteréhez tartozó, 

de nem városias jellegű Flórián-teret, 

továbbá a város minda/on tereinek 

kertesítését, aminthogy már ilyeneket 

létesített és a város szépítését hozták 

meg. Kérte még azt is, hogy a ren 

delkezésre álló anyagiakkal tegye 

lehetővé a városi kötelezettségek 

ponto3 teljesítését, ami szintén fontos 

közérdek s hab:'/ ismeri ennek ne-

hézségeit, mégis súlyt kell helyezni 

arra, hogy betartassék. 

D ö m ö t ö r Gyula képviselőtes-

tületi tag csatlakozik az elhang/.ott-

takhoz és azt tartja fontosnak, hogy 

a városi ügyek körüli közreműködés 

keretében a jogos kritika bátran jus-

son kifejezésre, mert az sohasem az 

egyént érintik, hanem kizárólag csak 

a közérdeket szolgálják. 

A polgármester mindkét felszó-

lalásra reflektált. Felsorolta a pénz-

ügyi nehézségeket, melyek okozói a 

kifogásolt helyzetnek és Ő lenne 

a legboldogabb, ha a vele járó kö-

vetkezményekkel nem kellene meg-

küzdenie, de megígérte, hogy csele-

kedni akar ez érdemben, de viszont 

hasson oda minden polgár, hogy a 

közterhekhez való hozzájárulások 

pontosan teljesítessenek. Ami a vá-

rosi külső munkálatokat illeti, a ki-

fejezett kívánságok teljesítése amúgy 

is állandó gondját képezik. A jogos 

kritikát mindig köszönettel fogadja, 

mert minden hozzászólásból hasznos 

tanulságokat merít. 

2. Felolvasta a minden évben 

újra megalakítandó szakbizottságok 

összeállításának javaslatát, melyet a 

közgyűlés egyhangúlag elfogadott. 

(Változásokat az új tagok beosztása 

idézett elő.) Üdvözöl te az új bizott-

ságokat és a tagokat szorgalmas 

közreműködésre kérte. 

3. T o r k o s László kőszegi szü-

lét ésü 100 éves költőnek díszpolgárrá 

való választására érkezett be indít-

vány. Ö l ömme l tűzte ki a mai napi-

rendre mert a kiváló férfiút a tudo-

mányos társulatok és több városban 

is ünneplik és valóban méltó arra, 

hogy 100 éves kultúrmunkájáért szülő-

városa által is ünnepeltessék és meg 

örökítessék 

K ő s z e g i József a következő, 

az ünnepeltet ismertető beszéddel 

ajánlotta az indítvány elfogadását : 

„Felemelő érzés hatja át egész 

valónkat, ha arra gondolunk, milyen 

nagy örömet szerzünk a város kitűnő 

szülöttjének, az egész ország által 

ünnepelt százéves költőnek, Írónak, 

pedagógusnak, mai határozatunkkal. 

A legnagyobb kitüntetés, amit egy 

város adhat. S hogy fogja boldogí-

tani ezt az egész életében végtelen 

szerény embert, akiről tudjuk, hogy 

alkotásait a maga gyönyörűségére, 

mint lelkének isteni megnyilatkozását 

irta és csak úgy jutottak nyilvános-

ságra, hogy akadt közbe-közbe egy-

egy tekintély, aki a költészet remek 

gyöngyeit a fiókok rejtekéből ki-

emelte. S még akkor is szerény ma-

radt, mikor Arany János vitte a Kis-

faludy Társaságba. Már '23 éves ko-

rában külföldi utazások és tanulmá-

nyok után lett jutalomnyertes tagja. 

Pap akart lenni, mint családjának 

számos tagja, de megszerette nevelő-

korában a tanítást és így lett a nő-

neveles muUszá;:adbeli úttörő kiváló-

ságának, a szoborban is megörökített 

Veress Pálnénak munkatársa, azután 

tanár, később egy fővárosi nőnevelő-

tanintézet igazgatója. Finomlelkü 

egyénisége valóban erre predeszti-

nálta. Es hogy Arany Jánostól buz-

dítva költővé lett, abban része van 

Kőszegnek is. Ha már Sopronban 

diákkorában Rákosi Jenő mellett tu-

dott kiemelkedni es ha többszáz 

költeményét lapozgatjuk, úgy azt 

látjuk, hogy múzsája lelkesebben, 

nemesen szárnyalóan a természet 

szépségeinek imádásában nyilvánul 

meg. Ezt a szülővárosban eltöltött 

gyermekkor plántálta beléje. Meg-

ihlette ifjú korában a Királyvölgy 

csendje és az afölé emelkedő erdő, 

a magaslatokról élvezett széttekíntés, 

vagy amint versében ő mondja Kő 

szegről: „Tündérszép vidékről, a 

kicsi fészekről, lombok sűrűjében, hol 

berkek ölén a béke ünnepel", vagy 

egy másik versében : 

„Bércek Jelé vonz szivem untalan, 
Városi zaj s tolongás kin nekem, 
Semcsak magamban élek, része van 
A mindenségnek bennem, érezem. 
Ott van gyönyör, hol erdőn zörög avar, 
Magányos parton, ott van élvezet, 
Kedvesb, bár szivein embert szeret, 
4 Természet, mióta lsmeiem.u 

S akit Arany János ifjú korában rá-

bírt egy verskötet kiadására, félszá-

zadon át gyűjtötte lelkének szépséges 

virágait, mig illetékesek unszolására 

végre újból kiadott egy kötetet. Akik 

felkeresték, mindig kész munkát ta-

láltak. így kerültek versei, esztétikai 

dolgozatai, költészettani és magyar 

vers-elméleti, nyelvtudományi szak-

munkái a legelőkelőbb szépirodalmi 

és szaklapokba, színi-kritikái a napi 

sajtóba. Színműíró is volt és több 

darabját a maga idején nagy sikerrel 

hozta színre a Nemzeti Szinház 

A legcsodálatosabb szellemi erő-

vel megáldva, a százesztendős költőt, 

aki megtört testtel éli napjait, még 

a most lezajlott legutóbbi nagy ese-

mények is ifjúi hévvel szólaltatják 

meg lantját. A „Felvidék" vissza-

csatolásáról, „ Ipolyság ' elfoglalásáról 

mélyérzésű, hatalmas lendületű köl-

teményeket irt, jobban mondva dik-

tált, mint csak Petőfi a szabadság-

harc izzó fellángolásában. 

Csak szerénységének tudható be 

hogy nem érintkezett sűrűbben szülő-

városával. Azonban költeményeiben 

megtaláljuk a megemlékezést, vala-

hányszor eljött a Chernel-utcai szülő-

házát meglátogatni, vagy szülőinek 

sírjai leborult imádkozni. 

Érdemes még megemlékezni arról, 

hogy Torkos László a 60-as években 

Rákosi Jenő iskolatársának ..Aeso 

pus" és „V. László" drámáiról írt 

hosszabb bírálatot, míg Rákosi Jenő 

Emlékezések" köteteiben Torkos 

László költészetéről emlékezik meg 

baráti elismeréssel. Arról is, hogy 

írói működésének értékes művei : 

„Az emberi nem művelődési törté-

netének vázlata", „A lélektan mint 

a bölcsészet alapja" és „Madách 

Ad ámjáról* irt az örökembert vázoló 

bölcselkedése. 

Van Kőszegnek számos díszpol-

gára. Kőszegi szü etésü csak kettő. 

Chernel Kálmán és Stegmüller Károly 

felszentelt püspök. O lesz a harmadik. 

Ritka eset pedig az, hogy a fiú 72 

év után követi az apját ugyanazon 

város ugyanazon kitüntetésében. 

Apja 1867-ben lett azzá, mint az 

akkor itt székelt kerületi táblának 

előbb ügyésze, utóbb utolsó tábla-

bírája. 

ö rvend jünk annak, hogy Torkos 

László, a magyar irodalom és a ne-

velés örökéletű kitűnősége a mi vá-

rosunk szülötte és hogy őt Istennek 

kegyelméből életének századik évé-

ben szívünk egész szeretetével és 

büszkeséggel Kőszeg város díszpol-

gárai sorába iktatjuk." 

A közgyűlés az indítványt egy-

hangú lelkesedéssel elfogadta és meg-

bízta a polgármestert a díszpolgári 

okmány kiállítására, az elhangzott 

beszédet pedig a polgármester indít-

ványára egész terjedelemben jegyző-

könyvbe foglalja. 

4. Felsőbb rendelkezésre a gyám-

pénztárkezelésből eredő, a kamatokat 

felülmúló összegek „Szegény gyer-

mekek segélyezése" cimen alap léte-

sül, mely jelenleg 275 pengő. 

5 — 6. Kappel Adol f és Döbrösi 

József részére névszerinti szavazással 

Betegház-utcai parlagon heverő 300 

ölnyi területet ad el ölenkint 2 P-ért 

házépítési célra. 

7 — 8. Keresztényi Béla volt bo-

rostyánkői jegyzőt és Vilma leányát 

a város kötelékébe vette fel. 

9. Rácz János missziós ntyának 

a város kötelékébe való felvételét 

helyezte kilátásba honosítás céljából. 

Ezzel a közgyűlés napirendje kimerült. 

A nagy hideg beálltával életenergi-

ánkat a maximumig kell fokoznunk, 

mindent el kell követnünk, hogy 

szervezetünk minél ellenállóbb legyen, 

minél több kalóriát vegyünk magunk-

hoz, s egészségünk felett minden te-

kintetben őrködjünk. Kalóriadús, zsí-

ros ételek élvezete mellett megfele-

lően kell ö l t özködnünk : uraknak 

meleg kötött holmit kell felvenniök, 

a hölgyeknek nem szabad arra gon-

dolniok egy percig sem, hogy az 

esetlen hócsizmák, a vastag kötött 

kesztyűk a női szépség rovására men-

nek. A gyors, egyenletes, egészséges 

vérkeringés, a normális anyagcsere 

zavartalansága érdekében a magyar 

orvosi kar több tekintélyes tagja azt 

ajánlja, hogy erősen csökkentett ni-

kotintartalmú dohánynemüt füstöljünk 

melegen öltözködjünk, függesszünk fel 

a hideg tartamára mindennemű fogyó-

kúrát, a szabadban való tartózkodás 

közben feltétlenül mozogjunk, szóval: 

hideg ellen meleg ruha, normális 

táplálkozás, 

NIKOTEX CIGARETTA ÉS SZIVAR 
és mozgás a szabadban. 

Egyes szám ára 12 fillér. 
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Mécs László 
Kőszegen 

Zsúfolt faaz tapsorkao, íor ro esi 
a zarda disztermeben. 

Valóságos ünnepe volt tegnap 

Kőszeg társadalmának: Mécs László 

látogatta meg, s kongatta meg r> 

városban ifjú, piros szívét. Be kell 

vallani, hogy a kőszegiek tudták, ki 

Mécs László, de még nem tapasz-

talták; azért bizonyos propaganda, 

utánjárás kellett, s csak a fáradhatatlan 

hölgyek lelkes agitációján mult, hogy 

zsúfolt ház fogadta Mécs Lászlót 

Valaki még sürgette is, hogy tapso-

tokról gondoskodni kell, mert a 

kőszegi közönség hűvösnek szokotl 

bizonyulni elismert nagyságokkal 

szemben is. 

No, fölöslegesek voltak az aggo-

dalmak. Tapsról gondoskodott a 

szerző. Ahogy fellépett a dobogóra, 

angyallá szépült, megfiatalodott. A-

hogy megszólalt, belenyúlt az agyak-

ba és zongoráit az idegeken. Való-

ságos szépség-zuhatagot árasztott a 

közönségre, amely nem tudta, mit 

csodáljon jobban benne: a nagy 

intellektust-c vagy a mélységes mély 

szívet és emberszeretetet? a száguldó 

és tobzódó fantáziát-e vagy a szívet 

kigyújtó tüzet? a szent erkölcsi 

komolyságot, vagy a pajzán, tréfás 

örömet, mely kicsendült sok-sok 

költeményéből. A dús, nehéz költe-

mények közérthetők lettek, első 

hallásra felfogták az egyszerű embe-

rek, akik könnyek közt csókolgatták 

a nagyember kezét, aki úgy érti és 

szánja sorsukat, s felfogták a kis-

diakok, akik valóságos extázisban 

hallgatták végig a nemzet nagv 

prófétájának igéit, s amikor egy-egv 

költemény végén felocsúdtak a való-

ságra, tüzesre tapsolták tenyerüket. 

Mécs László pedig a szűnni nem 

akaró tapsvihart újabb és újabb 

költeményekkel honorálta és szinte 

látni lehetett, hogy ebben is jóság 

vezeti, a szivét is kiosztaná a hall-

gatóság között. 

A műsort egyébként S z é k e l y 

László dr. plébános szavai vezették 

be, aki azt fejtegette, hogy M é c s 

László a ma élő legnagyobb magyar 

költő, termékenysége meghaladta 

minden eddigi lírikusnak termését, 

olvasottsága, népszerűsége, elterjedt-

sége peldatlan, senki még oly mélyen 

nem eite át költészetében s nem on-

totta olyan dúsan az evangéliumot, 

mint ő. Esz, sziv, fantázia, kedély 

harmonikus nagysága dolgozik össze 

az ő költészetében, hogy egészen 

szépet és tökéletest adjanak. 

A tanítónőképző intézet ének-

kara háromszor lépett föl Aquinata 

nővér művészi tökéletességű vezeté-

sével, hogy szebbnél-szebb dalok elő-

adásával adjon méltó kerete* a nagy 

költő és szavalómüvész igehirdeté-

sének. 

Mécs László még az este 10 órai 

vonattal elutazott Kőszegről. Vasár-

nap már Karcagon kell lenme. Több 

száz autogrammot hagyott vissza a 

készegiek emlékkönyvében, s fe4ed-

emlékét a szivükben. 

os 

ús-és fehér bort mér Róvh Józaeí 
kevar-utce 3. szám ilstti 

Lövesz-isleníiszteletek, 
Az elmúlt vasárnap mind a róm 

Lat., mird az evangélikus vallású 

lövészek hálaadó istentiszteleten vet 

tek részt szerencsés hazatélésül, 

alkalmával. 

10 órakor a plébánia templombai 

ur. Székely László plébános mondott 

szent misét, ahol is két lövész egyen-

ruhában minisztrált, névszerint Gint-

ner és Fráner. 

A lövészek miséjén megjelent 

vitéz Nagy Miklós dr. polgármester, 

dr Vastagh Zoltán rendőrkapitány 

dr Saly Arnulf bencés gimnáziumi 

igazgató, Bodó Ferenc állomásfőnök, 

valamint az összes hivatalok, testü-

letek képviselői, a Concordia dalárda, 

Gazdakör, a kat. Legényegylet, 

az Ipartestület Sághy István elnök 

vezetésével és minden számottevő 

személyiség. 

A volt kőszegi század valamennyi 

tagja Gádoros parancsnok és kísére-

tében levő Kiss Gyula és Scháffei 

Gusztáv zászlósok társaságában 

csendben gyülekeztek a templomban. 

Pálos Ferenc kőszegi bencés 

tanár mondott szentbeszédet, olyan 

szentbeszédet, amilyen régen volt a 

kőszegi nagytemplomban. Igen sokan 

sírtak a beszéd hatása alatt, mert a 

kiváló bencés tanár megtalálta azt 

a hangot, ami megindította a lelkeket. 

Magyar nem lehet árulója a 

magyarnak és mi kőszegiek nem 

lehetünk, de nem leszünk árulója 

semmiféle formában se hazánknak, 

se Istenünknek — vésődött minden 

hallgató szivébe. Bármilyen idők is 

következzenek, a lövészek megmu-

tattak, hogy derék vezetőik irányítása 

alatt tudják a kötelességüket a hazá-

val és az Istennel, valamint a család-

dal szemben is. Azonban a lövészek 

igen szeretnék, ha ezt a szózatot 

máshol is megszívlelnék. A jövőben 

pedig mások is példát mutathatnak 

ott, ahova a sors állította őket, akkor 

amikor esetleg nekik nem kell fegy-

vert fogni. 

Az evangélikus vallású lövészek 

Kappel József, Kúnfalvi János és 

Benedek Miklós lövész-hadnagyok 

vezetésével egycsoportban jelentek 

meg az evangélikus hálaadóistentisz-

teleten, ahol ugyancsak jelen voltak 

a hatóságok és hivatalok képviselői. 

Az istentisztelet után Kappel 

József lövészhadnagy koszorút helye-

zett el kegyeletes szavak kíséretében 

az evangélikus templom falában a 

világháború hősei emlékére elhelye-

zett táblán az elesett lövészek em-

lékére. 

Hangverseny. Járai-Jambrits 

József, a Zeneakadémia operaszakos 

növendéke februái 5-én tartja hang-

versenyét Szombathelyen délután fél 

ti órai kezdettel a Kultúrház nagy-

termében. A hangversenyen szerepel 

még Katona Marika és Varasdy 

Mimi, továbbá a Haladás királydijas 

dalárdája. A hangverseny iránt nagy 

érdeklődés nyilvánul meg városszerte. 

Kőszegen is megjelentek a hangver-

seny plakátjai és azt hisszük, innen 

is lesznek haJIgftói a szép jövőt igérő 

kitűnő -tenoristának 

A$ Evang. Nőegylet február 

21-éne szombatra hudetett teaestje, 

a köabejött technikai és egyéb aki-
ásÁiv/MT IMAAÜ . I I •• m • i uiv i inw^ r n f w r w i < 

Ami nincs, de kellene 
K ő s z e g város történeté- ú;r\ 

madártávlatból — mondjunk kereken 

hetven esztendőt — áttekintve, élesen 

megkülönböztetjük közhasználati ter-

minológiával kifejezve : a teljes stag-

nálás idejét, amikor évtizedeken át 

úgyszólván semmi sem történt. Leg-

inkább az építkezés nemlétezését lehet 

itt alapul venni, mert új házakat 

abban az időben nem láttunk, kinek 

is? hisz a lakosság száma nem vál-

tozott. Nagyon csalódnék azonban, 

aki az akkori megélhetési viszonyok 

silányabb voltára következtetne a 

maiakhoz viszonyítva, mert minden-

kinek volt munkája, a mindennapi 

kenyere, közsegély: ez a szó nem 

létezett. 

Szétszóródva a nagyvilágba, a 

vasút létesítése után ha hazakerül-

tünk, álmélkodva láttuk, hogy itt is, 

ott is új épületek keletkeznek, amiken 

úgy kivülről is meglátszott, hogy nem 

bennszülött kőszegi a tulajdonosuk, 

itt nagyobbfoku életigények érvénye 

sülnek. Rendes nyugdíjasainkat sem 

lehetett ily nagyratörő ambíciókkal 

gyanúsítani, mert azoknak a legna-

gyobb gondjuk volt a régi Takarék-

pénztár évi számadásának tételeit be-

magolni, bár mi is igy tudtuk volna 

a leckénket! 

Közelebbről vizsgálva az épüle-

teket. első látszatra is szembetűnő a 

kivitel módján és a telek pazar nagy-

ságán, hogy ezek önhasználatra léte-

sültek és nem akarnak bőséges hasz-

not igérő befektetések lenni, szóval 

ennek kényelmét a tulajdonos kívánja 

élvezni. Pedig vannak szép számmal 

a városnak olyan lakosai, akik vagy 

nem engedhetik meg maguknak a 

saját ház építésének luxusát, vagy 

hivatásuk gyakorlása idejére tartóz-

kodnak itt s idejük leteltével eltá-

voznak. Hogy ezeknek is van lakásuk? 

biztos, de a mai kultúrember igényei 

magasabb színvonalon állanak, mint 

ami régi házainkban feltalálható. S 

ezzel elérkeztünk a címben jelzett 

tárgyhoz. 

Nincs Kőszegen mai értelemben 

vett u. n. bérház, kizárólag lakók 

részére létesítve, ahol talán nincs 

díszpark, de megvan mindaz, ami a 

tudomány és a technika jelenlegi 

haladottsága mellett e téren meg-

kívánható. A város előreláthatólag 

fokozódó terjeszkedésével ez a kérdés 

már ma is aktuális, sőt sürgetőssé 

válhatik, s az érvényesülni kívánó 

vállalkozási szellem részére örvende-

tes tevénykedési lehetőség. Rentabi-

litás szempontjából aggályoskodásra 

semmi ok, mert ha választanom lehet 

egy modern és egy régi lakás között, 

akkor máris választottam. Az itt fel-

vetett eszme fölött talán érdemes 

gondolkozni. 

Pósfay János. 

Bajtárs! Ha Te majd a határon 

véded e csonka Hazát, 

Mi óvjuk meg házad, gyermeked 

és öreg eaesanuád / 
(Légoltalmi Uga 

A góagé+hfai lök és gőakoedn-

fiitők legközelebbi képesítői vizsgáit 

1939 évi február hő 3-án 9 órai 

kezdettel fogdák megtartani a kir. 

ker. i jwrWügydőséíaéL (Soproo, 

Deáktér 35. sz.j A héttőén felszerelt 

kwvéwyokot ugyanoda W J W d m . 

Kőszeg varos ajándékai 
a Feivideken 

Feketenyéken, Hidaskürtön, Nagy-

födémesen, Vizkeleten, Talloson. Mint 

ismeretes a kőszegi társadalom a fel-

szabadult felvidék részére igen szép 

számban zászlókat gyűjtött, hogy 

azokkal megajándékozza azokat a 

helységeket, ahova Kőszeg város 

fiaiból álló m. kir. honvéd lövész 

század bevonul. Meg a beregniegyei 

állomáshelyről Mórffy József fordult 

azzal a kéréssel ur vitéz Nagy Miklós 

kőszegi polgármesterhez, hogy ha 

csak lehetséges a város a kőszegi 

lövészek utján juttassa el zászló aján-

dékait a felvidéki magyaroknak. Nagy 

Miklós dr a kérésnek eleget tett és 

a város megértő hazafias társadalma 

utján tekintélyes mennyiségű zászlót 

juttatott el a kőszegi lövész század-

nak. Sajnos azonban a közbejött 

csapat eltolások miatt csak nagyon 

későn és izgatott hangú levélváltások 

után sikerült a századnak megkapni 

Kőszeg hazafias közönségének szép 

ajándékait. Ezeket a zászlókat azután 

tiszti küldöttségek adták át azoknak 

a falvaknak, melyek a kőszegi lövész-

század területéhez tartoztak. Fekete-

nyék, Vizkelet, Vezekény, Hidaskürt, 

Szentmihályfa és Nagyfödémes köz-

ségek kapták meg Kőszeg ajándékát 

A zászlókról nyugtát kértek a kül-

döttségek, amiket még csehfeliratú 

bélyegzővel ellátott okmányokon 

igazoltak a felszabadult területek, 

Ezek az érdekes okmányok most a 

kőszegi városi múzeumba kerülnek, 

hogy hirdessék a kőszegiek minden-

kor megértő magatartását. 

A magyar zászló átadása kap-

csán volt egy érdekes epizód is. 

Hidaskürtön egy szlovák ember a 

magyar csapatok bevonulása tiszte-

letére kitűzte a magyar zászlót, amit 

azonban az ottani lakosság vala-

milyen félreértés folytán elvett a 

szlováktól. A kőszegi lövész század 

parancsnokai megvizsgálták a zászló 

elkobzást és kiderült, hogy nem volt 

alap annak elkobzására és igy a 

szlovák a kőszegi honvéd lövész 

századtól kapott egy magyar zászlót, 

hogy azzal ünnepelhessen. Ki is 

tűzte azonnal. Jellemző, hogy az 

illető szlovákot annyira szerették, 

hogy a gyermekek a háza falára 

irták : „Te jó voltál. . . Ezt ugyan 

is nem sok emberről lehetett el-

mondani, mert a magyarokkal szem-

ben a szlovákok igen ritkán voltak 

jók a csehuralom alatt. A kőszegi 

lövészek sokszor eltanakodtak e fel-

iraton és mondogatták, vájjon a 

szlovákok hány helyen irták a ma-

gyarok falára, hogy „Te jó vagy . . 1" 

Ugyan a szlovákok ajándékoztak-e 

zászlót ? 

A Légoltalmi Liga hírei: 
Megkezdődött a légoltalmi liga 

kőszegi csoportjának első e. ü tan-

folyama. Az első előadást tekintettel 

dr. Vukán Ferenc kórházi főorvos 

előadó megbetegedésére, Gádoros 

Mihály légoltalmi titkár tartotta. 

Köszöntötte az önként megjelent 

hölgyeket, kik megértették a légol-

talom kérdésének fontosságát és 

részt kívánnak venni abban a mun-

kában, ami legköacUbb áll a női i 
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szívhez, segíteni a szenvedőn, minél 

több magyar életet megmenteni ak-

kor, amikor az orvosi segítség meg-

szerzése nagy időveszteséggel fog 

járni. Előadásanak további során 

ismertette röviden a légi veszély 

kérdését, megvilágította, miért van 

szükség a polgári lakosságnak meg-

szervezésére a Légoltalmi Ligák 

keretében. 

7uviibbi légoltalmi tanfolyamok. 
Tekintettel a Liga által rendezett 

első segítség nyújtó tanfolyam iránt 

megnyilvánuló érdeklődésre, közli a 

Liga vezetősége, hogy egy-egy tan-

folyam létszáma 30 30 fő, tekintet-

tel arra, hogy nagyobb csoportnak 

kiképzése esetén nem volna mód 

arra, hogy minden résztvevővel ered-

ményesen lehessen foglalkozni. Fel-

kéri a vezetőség a tanfolyamok után 

érdeklődőket, hogy jelentkezzenek a 

városházán a Légoltalmi Liga irodá-

jában, illetve a tűzoltóparancsnok 

irodájában, az Emericanumban, vagy 

a Rónai könyvnyomdában. Megfelelő 

jelentkezés esetén megindul párhuza-

mosan a következő tanfolyam. 

Tévedések elkerülése végett kö-

zöljük, hogy a tanfolyamra nem 

meghívással, hanem önként jelentke-

zéssel lépnek be a hallgatók. A Liga 

vezetősége csupán értesítést küld a 

jelentkezőknek, hogy a tanfolyam 

mikor kezdődik. 

H Í R E K 
Kormányzói köszönet. A ko-

sztéi lövészszázad hódoló táviratban 

kös öntötte Magyarország Kormány-

zóját, vitéz nagybányai Horthy Miklós 

Ofőméltóságát. E táviratra január 

17-én Gádoros Mihály volt század-

parancsnokhoz a következő leirat 

érkezett Magyarország Kormányzója 

katonai irodájától: Tek. Gádoros 

Mihály Urnák e.e. főhadnagy, Kő-

szeg. — Budapest, 1939. évi január 

hő 14-én. A 18/36 lövészszázad első 

bajtársi összejöveteléről előterjesztett 

hódoló üdvözletét a Kormányzó Ur 

Őfőméltósága jóleső érzéssel kegyes-

kedett fogadni. Őfőméltósága elren-

delni méltóztatott, hogy az összejö-

vetelen megjelenteknek köszönetét 

és üdvözletét tolmácsoljam. Vitéz 

Jany altábornagy, a katonai iroda 

főnöke. 

Vidám cserkészünnepélyt ren-

dez a bencés gimnázium cserkész-

csapata f e b r u á r 4 - é n , szombaton 

délután 5 órakor az intézet díszter-

mében. Az ünnepség fogadalomtétellel 

és ujonc-avatással kezdődik. Az 

intézet zenekara könnyű zenével sze-

repel, a csapat tagjai pedig a vidám 

hangulatot biztosítják szavalatokkal, 

tréfákkal és szebbnél-szebb cserkész-

nótákkal, katona- és népdalokkal, 

kánonokkal. Belépődíj személyenkint 

50 fillér. Az érdeklődőket tisztelettel 

és szeretettel meghívja a csapat 

parancsnoksága. 

Árpádházi Hol dog Margit 

tisztelőit háromnapos ájtatosságra 

hívjuk a zárdatemplomba. 24-én, 

kedden, 25-én szerdán, 26-án csütör-

tökön este fél 7-kor szentbeszéd lesz 

litániával. Csütörtökön, 26 án reggel 

8-kor ünnepélyei nagymise lesz. Este 

fél 7-kor a szokásos szentbeszéd 

litániával. Hazánk sorsdöntő napjai-

ban minél számosabban kérjük az ő 

hathatós pártfogását! 

Gyönyörű estélyi és báli 
c i p ő k , arany, ezüst, antilop, lakk stb. 

érkeztek eredeti párizsi és budapesti 

belvárosi modellekben Benedtkffy 

Ferenc cipőkülönlegegségek üzleté-

ben Kőszeg főtér 8 szám alatt. Be-

vérzés előtt szíveskedjék megtekin-

tem iürai&sUimsk Hoa©tfc ruhaanyag* 
b61 báwK»lyj|i béli c ipőt olcsó elké-

luk. 
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Halálozás. Nagy gyász érte 

Berkes Antal nyug. bankigazgatót, a 

Kőszegi Takarékpénztár ügyvezetőjét. 

Neje szül. Weinberger Ella hunyt el 

Budapesten, ahol egy nagy műtét 

Következtében szervezete annyira 

legyengült, hogy a leggondosabb 

ápolás ellenére szivgyengeség oltotta 

ki munkás életét. A gyászbaborult 

férj szerető hitvesének tetemét Szom-

bathelyre szállíttatta, hol ma délután 

temetik e'. Temetésén megjelenik a 

Kőszegi Takarékpénztár igazgatósá-

gának és tisztikarának képviselete is, 

s koszorút helyeznek el koporsójára. 

Az elhunyt férjével együtt az egykor 

nagytekintélyt elért Mezőgazdasági 

Takarékpénztárnak kezdettől fogva 

t-rtékes munkaiársai voltak. Kitiinö 

képességeik népszerűvé tették az 

intézetet s maguk is az ottani társa-

dalom közkedvelt tagjaivá lettek. 

Nagyon boldog házaséletet éltek, 

melyet a kérlelhetetlen halál most 

elszakított és szép kis paradicsom-

házuk elárvult. Őszinte részvét nyil-

vánul meg ismerőseik és barátaik tág 

körében. 

Katolikus női gyűlés. A kato-

likus nők számára gyűlés lesz január 

25-én délután 5 órakor a Szent 

Domonkos-zárda tornatermében. A 

gyűlés az Actio Catholica ez évre 

szóló célkitűzéseit akarja ismertetni. 

Beszélni fognak: Németh Imre tanü-

gyi főtanácsos, zárdaigazgató „Szent 

István országa" címen és Székel/ 

László dr plébános „A szentistváni 

keresztény állameszme" címen. A 

gyűlésnek az le^z a jelentősége, hogy 

irányítást ad a mai problémákban, s 

megmutatja, hogy a mai korkérdé-

sekben milyen álláspont illik ahhoz, 

aki katolicizmusát komolyan veszi 

Vasúti menetrendi értekezlet 

volt csütörtökön délelőtt Szombat-

helyen a vármegyeház termében, 

melyen több vármegye hatósága és 

az érdekképviseletek vetttk részt. 

A MAV igazgatósága és üzletveze-

tősége ismertette a tervbe vett új 

menetrendet, mely lényeges változá-

sokat hoz. Uj gyorsvonat Budapesttel, 

jobb csatlakozás Veszprém és a 

Brfláton felé s Nagykanizsa irányában 

is. A kőszeg-szombathelyi vonalon 

is 1 (femek váltoeésok. A <iéhitán 

Szombathelyről induló kőseegi vona-

tot ÍJ perccel később fogják Editen.. 

az ezzel utazók kívánságára. Kőszeg 

város és érdekeltségei képviseletében 

Kőszegi József vett részt. Megkö-

szönte a MAV-nak a múlt évben 

kért nyolcadik vonatpárnak beállítá-

sát, mely teljes mértékbon igazolta 

annak szükségét. Kérte a délelőtti 

postakézbesités körül mutatkozó va-

súti akadályok megszüntetését, ami 

a Győr várost követő összes városok 

sérelme. Az előadó kijelentette, hogy 

a hivatalból is észlelt akadályt meg-

szüntetik. A tankerületi igazgatóság 

azon indítványának a beállítását, mely 

szerint a tanulókat Gencstől kezdve 

a két reggeli vonat közötti időben 

a kőszegi tanintézetekhez szállítaná, 

a vasút részéről egy esetleg Nagy-

gencsről induló motorosvonat fogja 

megoldani, melyet az előző vonat 

hagy vissza Nagygencsen. 

Kitűnő orosz balalajka-zenekar 
játszik esténkint a Strucc-szálló éttér 

meiben. Csupa hangulat, derű és jó-

kedv uralkodik ott, ahol a . H a j r á 

trojka" együttes muzsikál. A Hangya 

vendéglő igyekezik minden tekintet-

ben vendégei kívánságainak eleget 

tenni, úgy, hogy mindég nagyobb 

számmal keresik fel e kellemes szó-

rakozóhelyet. 

A Concordia bálja február 

11-én a meglepetések sorozatát 

tartogatja a szórakozni vágyó közön-

ség számára. Városunk farsangjának 

mindig kiemelkedő eseménye volt 

eddig is a Concordia által rendezett 

mulatság, mely — műsorral egybe-

kötve — egy régi, szép szokást 

elevenít fel: táncrendet bocsátanak 

ki, melyben minden hölgy beoszthatja 

táncait, mert a táncrend pontos be-

tartásáról a teremben elhelyezett 

„táncrend-óra" gondoskodik. A mű-

sorról, melyet Seper Imre aielnök 

állított össze nagy hozzáértéssel, 

nem árulunk el részleteket, mert azt 

a rendezőség meglepetésnek tarto-

gatja. 

A kat. Legényegylet szin 1-

rióadása ma délután lesr Dró*<>y: 

„Az ezüstkócsag" c. háromfelvonásos 

színműve kerül színpadra. A közön-

ség nagy érdektódéssel várja az3 

előadást, aminek fényes tanújele, 

hfcfy a belépőjegyek nagy része már 

elővételben i'ttoftftttt. Az egyesület 

ckfeék, műkedvelő gárdája fáradságot 
M M e t t t f l -

közönség támogatását. A rendezés 

nehéz munkáját Rozonits Sándor 

tanító vállalta. Az énekszámokat a 

tanítóképző ifjúságának kitűnő cigány-

zenekara kiséri. Az előadások kez-

dete d. u fél 4 és fél 8 órakor a 

bencés gimnázium dísztermében. 

Székely László dr előadása 

Székely Lásrló dr városunk plé-

bánosa a mult héten tartotta „Ka-

tolikus Világnézet" c. előadássoro-

zatában a katolikus férfi intelligencia 

előtt hatodik nagysikerű értekezését. 

Mindvégig érdekes okfejtésű előadá-

sában azokról a törekvésekről beszélt, 

amelyek az erkölcsbölcseletet és az 

erkölcsi életet is emancipálni akarták 

Istentől, s olyan erkölcsi rendszert 

akartak összeállítani amely nélkülözi 

a vallásos talapzatot Kifejtette, 'íogy 

csak a vallás tud szikla-alap lenni 

erkölcsi elméletek számára s a .lai-

kus morál" nem is tud massziv, 

viharálló építmény lenni. A vallásos-

ság és erkölcsi élet közt is világos 

arány és összefüggés van. Bár ezt 

igazolni nehéz, mert a szivekbe nem 

látunk bele, a vallás nem tud kis-

lelkekben kiteljesedni, az erkölcsi-

séget is sokszor csak durva, külső 

jelenések után van módunkban meg-

ítélni : mégis bizonyos, hogy a val-

lási élet süllyedését az erkölcsi züllés 

szokta nyomon követni. Ezt külö-

nösen azoknál a tényéknél lehet 

ellenőrizni, amelyek a statisztika szá-

mára is hozzáférhetők: öngyilkos-

ságok, válások szaporodása és a 

hitélet hanyatlása közötti egyenes 

arány. A hitetlenség egyébként ren-

desen nem termi k) az első nemze-

dékben gyümölcseit, amint a virág 

hervad el azonnal, ha elvágták 

a törzsről. Az első hitétvesztett ge-
neráció még jó az anyja hitevei, még 

a korábbi elődök szemével itéli meg 

az erkedesiség problémáit. Ne té-

vesszen meg, hogy a vallástalan 

korszellem káros hatásai néhány év-

tizedet késni szoktak Még minden 

AH«m ártott önmagának, ha alatt-

valóiban a vallásos érzést megtámadta. 

Csak kár, hogy Jansennek van igaza : 

A történelem egyetlen-tanulsága, hogy 

az emberek semmit íem tanultak 

belőle. — Székely László dV plé-

bános legközelebbi eMaéÉtát január 

27-én tartja meg a zárda tornai 

te 

í*' fl 

i. 
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Olcsó téli maradék cipővásár! 
több szá7 pár szezonból visszamaradt egyes párok elárusítása megkezdődött 

B E D E Ü E K F F V F E R E D C c i p ő ü z l e t é b e n K ő s z e g , F ő t é r ( U d r k ö r 8 . ) 
5 - 8 0 P - t ő i , Gyeimek /egyes falcipok 4 - 8 0 P - t ő t , Fer i i vegyes cipók 1 1 - 8 0 P - t ő i 

Noi vegyes hacip3K 3 - 8 0 P - t ő i , Gyermek vegyes hócipők 3 - 8 0 P - t ő i , Vegyes s á i c i p i k ( 3 * i o s n i < ) 1 - 8 0 R - t o l 
Siessen bevásároln i am íg a készlet ki nem fogy ! Tessék meg tek i n ten i k i r a k a t a i n k a t ! 

A Stefánia bal megszokott 

gazdag műsora új számmál bővült. 

A miísor keretében fellep egy jól-

ismert magyar nótaszerzö, kinek nevét 

egyelőre titokban tartják. A zártkön" 

bál meghívói már s/étkiildést nyertek 

A rendezőség ezúton hívja fel a kö-

zönséget, hogy azok, akik tévedésből 

meghívót nem kaptak és arra igényt 

tartanak, ebbeli kívánságukat közöl-

jék Schlaffer cégvezetővel, a Hitel-

szövetkezet helyiségében. 

Az influenza ismertetése és 
ellene való vtdekezése 

Az influenza fertőző betegség. 

Kórokozója az influenza bacillu». A 

betegség főleg a nyálkahártyával 

ellátott szerveket támadja meg, innét 

van az, hogy az influenzások nát-

hásak, köhögnek és a torkuk fáj 

A lappangási idő nagyon rövid. 

Sokszor néhány óra csak A beteg-

ség fejfájással, hidegrázással és magas 

lázzal kezdődik. Amenyiben szövőd-

mény u. m. mellhártya-gyulladás, 

tüdő-gyulladás, vesegyjlladás stb. 

nem társul hozzá, ugy néhány napi 

lázas állapot után lezajlik. Amennyi-

ben néhány napon beiül az elláz.-

talanodás nem következik be, ugy 

feltétlenül orvost kell hívni a beteg-

hez, mert szövődmény csatlakozá-

sának gyanúja áll fenn. 

Védekezés szempontjából főleg 

fontos, hogy a tömeges összejöve-

telektől tartózkodjunk; legyünk sokat 

tiszta levegőn, étkezésben és ivasban 

mértékletesek, otthonunkat sokszor . 

szellőztessük és tartsuk tisztán, nát- » 

hás, köhögős egyénektől óvakodjunk, 

az ilyeneket ne látogassuk. 

Hivatalos rovat. 
Közhírré teszem, hogy a városi 

Felsőerdőn Kiss István városi erdőőr 

védkerületében az erdőtisztogatást 

f. év január hó 23-án hétfőn meg-

kezdjük. 

Tisztogatás lesz a Talárban és 

az Ó h áz körül. 

Felhívom azon munkásokat, akik 

ilyen tisztogatásban résztvenni óhaj-

tanak, jelentkezzenek Kiss István 

városi erdőőrnél. A tisztogatásból 

kikerülő rőzsefa anyag a munkások 

tulajdonába megy át a munka ellen-

értékeképen 

Közhírré teszem, h°gy a hegy 

község megalakulására a szőlő es 

gyümölcsös tulajdonosokat megillető 

szavazati jogaikra vonatkozó lajstrom 

folvó évi január hó |23-tól február 

hó l-ig a városi adóhivatalban köz-

szemlére van kitéve. A lajstrom ellen 

a kitétel utolsó napját követő 8 nap 

alatt a polgármesteri hivatalhoz fel-

szólamlás adható be. 

Felhívom mindazokat, akik az 

országgyűlési képviselőválasztók név-

jegyzékébe még nincsenek felvéve, 

de felvételre koruknál, vagy egyéb 

oknál fogva igenyjogosultak, szám-

lálólap kitöltésé céljából mielőbb 

jelentkezzenek a városháza 21. sz. 

szobájában 

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-lg 

szabályszerű 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. 

Minda/on 2 kat. holdnál nem 

nagyobb, amerikai szőlővel rendel-

kező szőlőbirtokosok, akik szőlőiket 

átoltják, az átoltáshoz ingven kiosz-

tott szőllövesszőt igényelhetnek. 

Igénybejelentések január 31-ig esz-

közölhetők a városi iktatóhivatalban. 

vi téz dr Nagy Miklós 
polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

Az „Ipok^-nak az Ipartestületek 

Lapja január 14-iki számában közzé-

tett körlevele folytán értesítjük tes-

tületünknek azon tagjait, akik ipa-

rukban bármely munkakörben olyan 

alkalmazottakat (segéd, tanoncot) 

tartanak, aki a középiskola, vagy a 

középfokú iskola (polgári iskola) IV 

osztályát elvégezte, vagy ha ennél 

magasabb fokú iskolai végzettsége 

van, ezeket az alkalmazottakat a 

város polgármesteri hivatalaban vidék; 

tagok a főszolgabírói hivatalban kap. 

D7agyo€6 városofiőan iaüó 

inteiiigtnse66 szorgalmas 

üeresztény urafiat, fíöigyefiet 
tanulókkal, házheliekkel való érintkezésre fix fizetés mellett 

üeresünü• 

Nem kell eladni, de egy háztartási cikk 

érdekéhen hangulatot kell csinálni. 

Ajánlatok tartalmazzák életkor, 

iskolai végzettséget, eddigi foglalkozást, 

Teferenciát „ T U z t a 1 1 5 " H i o c l i n c r J . hirdető 

irodájába, Budapest, IV., Városház u. 10 küldendők. 

ható XIII számú nyomtatványon, az 

1938. február 28-iki állapotnak meg-

felelően jelentsék be az Értelmiségi 

Munkanélkü'i Kormánybiztosának Bu-

dapest, V. Klotild u. 10 c. sz. alatt. 

Ez a bejelentési kötelezettség 

nemcsak a 10 vagy ennél több al 

kalmazottat foglalkoztató iparosra 

vonatkozik, hanem vonatkozik minden 

egyes munkaadóra aki ilyen iskolai 

végzettségű alkalmazottat tart. 

Minthogy ezt a bejelentést már 

1938. július 31-ig kellett volna meg-

tenni nagyon ajánlatos, hogy a be-

jelentéshez igazolási kérelmet is csa-

toljanak, amelyben tüntessék fel az 

eddigi késedelmet. — A bejelentés 

feltétlenül beadandó, különben súlyos 

büntetetnek teszik ki magukat. — 

A vonatkozó rendelet, körlevél (indo-

kolás érdeklődőnek az ipartestület-

ben rendelkezésre áll. 

lf*a rt est illeti elnök ség. 

M e g h í v ó 
a 

Kőszegi Szőlőbirtokosok Egyesülete 
nek 1^39. február 2-án d.e. 11-kor 

a Városházán tartandó 

rendes közgyülésere. 
Tárgysorozat: 

1. Elnöki jelentés 

2. Zárszámadás elfogadása. 

3. Költségvetés tárg,alása. 

4. Titkár választása. 

5. Három felügyelőbizottsági tag 

választása egy évre. 

6. Esetleges indítványok. 

Indítványokat a közgyűlés előtt 

3 nappal az elnökségnek kell beadni 
írásban. 

Elnökség. 

A kőszegi kir járásbíróság, mint telek-
könyvi hatóság 3202—1938 tk. sz. 

Arveresi hirdetmeny-kivonat. 
Takács Lajos végrehajtatónak Takács 

Lajosné sz. Balázs Rozália végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé-
ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási 
árverést 84 P 2o f tókeköveteles és járu-
lékai behajtása végett Kfiszegszerdahely 
közsegben fekvő, s a kőszegszerdahelyi 
f>4. sz betétben A 1 1-4 . sor és 1376 
1420 1526. 1527. hrsz alatt felvett Nemesi 
birtokból végrehajtást szenvedő nevén 
á l ió fél részre 14(>3 P kikiáltási árban el-
rendelte 

Az árverést 1939. évi február hó 6 
napj?n d. e. 9 órakor Kőszegszerdahely 
községházánál fogják megtartani. 

A/, árverésre kerülő ingatlanjutalék 
a kikiáltási ár ketharmadánal alacsonyabb 
áron nem adható el 

Bánatpénz a kikiáltási ár lOVo-a, me-
lyet a magasabb igéret ugyanannyi " „-ára 
kell kiegesziteni. 

Kf'szeg. 1938. szeptember 27. 

Dr. RIE L ZOLTÁN s k. kir. jb. elnök 

A kiadmány hiteleiil: 

OBF.RLE1TNERNÉ s k. kiadó 

Neodendrin 
téli permetezőanyag eredeti gyári ár-
ban, valamint kipergetett f e n y ő 
t o b o z fűtési célra kapható per 
100 kg P 4 — a 

Kösaegi Fenyőmagftergetüttél. 

Angol tanítást 
vállalok. Cím a kiadóhivatalban. 

Épület-,tűzifa es szenkereskedes! 
Tisztelettel értesítjük a n. é. kö-

zönséget, hogv a néhai S e y b o l d 

K á l m á n - f é l e építő és tüzelőanyag 

kereskedést tovább vezetjük és kérjük 

további szíves pártfogását. 

la ajkai nagykocka szén 

dorogi kock iszén 

dorogi darabos szén 

dorogi brikett 

faszén brikett 

cser-, tölgy- és bükktíízifa 

minden mennyiségben és a 

legolcsóbban kapható 

Seybold Kálmán utódai 
épület, tűzifa és szénkereskedésében. 

előjegyezhető 

Seybold Kálmán utódainál, Király-út 

nyers marfia 

és Borjúűőrt, 
továbbá mindenféle vad és 

szárazbőrt 

Freyberger Sándor-cég 
V á s á r t c i I s , 

F L E f t T R Q B | Q S f t Q p 
U O S Z E O l ' 

Mnsor: Vasárnap, jan. hó 22-én: 

A film hossza miatt csak 2 e lőadás lesz: 
d ti. J és este >^8 órakor bemutatásra 
kerül a néma l i 'mek legszebb fi lmje 

Hindu síremlék 
Főszerep lők : La Jana, Hans Stüwe 

Kisérőműsor . 

Mnsor: Csütörtök, januar 26-án: 

Will iam Povel es Luise Rainer fi lmje 

14-es futár 
Orosz tárgyú film. O lcsó helyárak 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen 
jó anyánk, nagyanyánk es rokon 

özv. Horváth Ferencné 
szül. Illés Julianna 

elhunyta alkalmával részvétüket ki-
fejezték, koporsóját viragokkal el-
halmozták, utolsó útjára elkísérték, 
ezúton mondunk sz ivbí l j ö v ö hálás 
köszönetet 

Kőszeg, 1989. január 21-én. 

A gyásaoló rokonság 

és Prokseh-család. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

. •ír; 
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