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Földrajz-pedagógiai kiállítás Kőszegen. 
Irta. Dr HORVÁTH DETRE. 

Miután a Magyar Földrajzi Társaság Didak-
tikai Szakosztálya kőszegi vándorgyűlésének elő-
munkálatai befejeződtek, úgyszintén a nevezett 
társaság elnöke és városunk polgármestere között 

a hivatalos levélváltás is megtörtént, a májusi 
vándorgyűlés helye véglegessé vált. Kőszeg ez-
által nagy kitüntetésben részesült a Magyar Föld-
rajzi Társaság részéről. Azon kell tehát lennünk, 
hogy hazánknak ide sereglő földrajztanárai jó 
emlékekkel, kulturvárosunk és végvárunk szere-
tetével eltelve térjenek vissza katedrájukra. 

Mielőtt polgármesterünk összehívná ezen 

gyűlésen a kőszegi intézetek földrajztanárai be-
mutatják városunknak és földjének életét a ho-
mályos őskortól kezdve a szomorú trianoni békén 
keresztül a bizakodó jelenig De lesz előadó 
Budapestről is. 

2. Hogy az ekkor elhangzott beszédeket 
megrögzítsük és érzékelhetőkké tegyük, meg-
rendezzük a földrajzi kiállítást. Ezzel a szűkebb 
haza megismerését és megszeretését és az érdek-
lődés felébresztését célozzuk a földrajzi ismeretek 
iránt. Hogy pedig mindezt megtehessük, az is-
kolák és a társadalom együttes munkájának 
szükségességét nyomatékosan hangsúlyozzuk. 

U. i. csak igy lesz azzá a kiállítás, amivé 
lennie kell: összek tő kapocs a város minden 

ügyben az első értekezletet, amelynek tagjai az rétege között. Mert az iskolákon kivül szerepel-
t l í . ' / v ^ i / v a t A : ( K l r l r n S n i A n « A é # n < « ! * A » é A A - i - ! I • _ X . _ 1 _ - . . 1 • I . . 1 1 . ' 1 _ A. l_ • intézetek igazgatói, földrajzi, természetrajzi, törté-
nelem és rajztanárai lennének, hogy eleve kellő-
kép tájékozódhassunk a ránk várakozó feladatok-
ról és az egyes munkakörök vállalása után meg-
alkothassuk a szükséges bizottságokat, melyekbe 
városunknak — a tanügy terén kivül működő, de 
célunk érdekében nélkülözhetetlen — polgárait 
bekapcs Ihassuk, szükségesnek vélem a követ-
kezők közlését. 

tetni kívánjuk a városi hatóságokat, hivatalokat, 
munkaköreik adataival (grafikonok), egyházat, 
felekezeteket, egyesületeket, gyárakat, postát, 
takarékpénztárakat, kórházat stb. Ha megértésre 
találunk és munkatársakat szerezhetünk, hisszük, 
hogy tervünket végre tudjuk hajtani, amint ezt 
más városok példája bizonyítja. 

Az egyes intézetek földrajztanításának szem-
léltető eszközein, rajzain, grafikonjain stb. kivül 

Három dologról van itt szó : 1. földrajzi; bemutatjuk Kőszeg történeti fejlődését, vidékének 
vándorgyűlésről, 2. földrajzi és vele kapcsolatos! őskori leleteit, földtani felépítését, vízrajzát, ég-
kiállításról és 3. egy városi muzeum alapjainak j hajlatát, növény-és állatvilágán mezőgazdaságát, 
megteremtéséről. 'iparát, kereskedelmét, közlekedését, lakosságát 

1. A vándorgyűlések célja: az eddig le- (népmozgalom, közegészségügy, munkásbiztositás, 
kicsinyelt földrajz iránt az érdeklődést fokozni, a jogszolgáltatás stb.), felsorakoztatjuk Kőszeg iro-
földrajzi műveltséget a müveit közönség között dalmát és művészetét is. 
terjeszteni és elmélyíteni, ezzel a hazai kulturát Ezen körvonalozásból megállapíthatjuk, hogy 
tovább fejleszteni, a hazai föld szeretetét és a a kiállítás nagy munkát jelent és az egész Kőszeg 
nemzeti gondolatot erősíteni. Az eddig tartott hét városának és minden — szűkebb hazáját szerető 
vándorgyűlés eredménye a bizonyság rá, hogy — polgárának készséges támogatását kívánja, 
mélyült a földrajzi gondolat, a földrajz mint Három hónap elég idő az előkészületre, ha 
nemzeti tárgy nagy jelentőséget nyert és a föld- összefogjuk minden erőnket, de nagyon kevés 
rajzi műveltség kiépítése kedvező arányokat öl- akkor, ha visszahúzódva és kishitüsködve azt 
tött. A földrajz-oktatóknak egymás közt való várjuk, hogy tegyenek mások helyettünk is! 
személyes érintkezése, gondolatuknak kicserélése, | 3. A kiállításon összehordott leletek, gyűjte-
sz ország különböző részeinek, tájegységeinek mények, okmányok, oklevelek, könyvek, térképek, 
megismerése az oktatás szempontjából felbecsül- rajzok, táblázatok, festmények, leirások stb. al-
hetetlen értékeket rejt magában. A kőszegi vándor- kalmas terembe beállítva, egy muzeum anyagát 

teszik. A földrajzi kiállítással tehát megteremtettük 
a városi muzeumot, melyről az előző számban 
irtam. 

Ezen ismertetés után az összehívandó gyűlés 
tárgyát a következőkben látom: Meg kell alakí-
tani : a) a fogadó, elszállásoló, élelmező, kalau-
zoló bizottságot; b) a kiállítást rendező szak-
bizottságokat, (melyekből mintegy öt tag a muzeum-
bizottságot alkotná); c) meg kell állapodnunk 
abban: hol tartjuk az ismerkedési estélyt, a két 
előadást, a kiállítást és hol rendezhetjük be az 
ideiglenes muzeumot, d) Tudnunk kell : mennyit 
áldozhatnak a kiállítás céljaira a város és az 
egyes intézetek (állványok, asztalok, katologu* 
stb.) Az egyes intézetek növendékeit és cserké-
szeit már most beosztanánk a különböző bizott-
ságok munkálataihoz. 

Ezen elvek és teendők vázolásával gondo-
latokat ad unk és az értekezlet lefolyását és 
munkáját véltük egyszerűsíteni, gyorsítani. 

Rendkívüli városi közgyűlés. 
Ezévben első közgyűlését tartotta Kőszeg 

város képviselőtestülete csütörtökön délután 
Jambrits Lajos polgármester elnöklete alatt. A 
közgyűlés iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg. 
Több mint 30 városatya jelent meg a város 
parlamentjében. 

A polgármester megnyitójában üdvözölte a 
képviselőtestület uj tagjait. Majd Szova Ferenc 
képviselő emelkedett szólásra és interpelláció 
alakjában intézett kérdést a polgármesterhez, a 
villamostelep zárszámadásának mikénti állása iránt. 
Az interpelláló szerint ugyanis a villamostelep 
mult évi eredménye előreláthatólag kedvezőnek 
ígérkezik és azért már most kéri a polgármestert, 
hogy a villamos egységárak leszállítását tegye 
lehetővé. A polgármester válaszában ismertette a 
villamostelep házikezelésbe vételének történetét, 
mely szerint a város a most lejárt 1928-as évvel, 
mint próbaévvel kísérletezett és az évi üzleti 
eredményt a legközelebbi közgyűlésén módjában 
lesz bemutatni, mert a zárszámadás elkészítése 

Halálos betegek. 
Irta: Segesdy László. 

Eit Endreházán két nevezetes ur. akiket 
mindenki ismert és szeretett. Az egyik Bodrog 
közy Béia, nyugalmazott főszámvivő volt, aki 
hatvanéves korában, miután letette gyöngülni 
ke>zdő vállairól az állami hivatalt, nehézségeivel 
együtt; vendéglőt nyitott 8 előkelő származása 
és nemesi cimere dacára, nem szégyelt odaülni 
a kiszolgálópult és a boroshordók közé. Az üzlet 
meghozta gyümölcsét s Bodrogközy nam tehetett 
szemrehányást önmagának. 

Nagyon jó barátja volt az öregúrnak Bartha 
Gáspár, a város nyugalmazott főjegyzője, aki 
ötvenöt éves korában szintén megunta a hivatalt 
és visszavonult birtokára gazdálkodni. 

Közeli szomszédságban laktak, de hogy 
még ez az eayuccányi távolság se legyen kö-
zöttük, ho! Bartha ment át egy két féllitterre 
Bodrogközy korcsmájába, hol mag Bodrogközy 
látogatta meí? Bartbát otthonában, ahol szintén 
bőviben voltak a jó boroknak. Elkvatterkázgat 
tak és sohasem volt közöttük nézeteltérés. Nagy 
szerűen megértették egymást. 

Az egész város tudott erről a benső barát-
ságról, mely a két öregurat összefűzte s nekik 
jólesett, hogy mindenki szemeláttára ápolhatták 
és dédelgethették azt a baráti vonzdmat. 

Történt >»zonban. horv csaknem ogvidőben 

mind a ketten betegek lettek. Bodrogközyt a 
rheuma, esu?, köszvény Ö6szes változatai emész 
tették, Bartha pedig régi szívbajával feküdt 
ágynak. 

Sokáig nem látták eaymást, mikor hire 
ment, hogy az öreu Bartha már nem bírja sokáig. 
És addig híresztelték állapota rosszrafordulását, 
mig végre az öregúr maga is megunta a beszé-
deket és hirtelen elhatározással fölkelt az ágy-
ból. Azt mondta, hosry nincs őneki kutyabaja 
sem, csak belebewzMték az orvosok, amiben talán 
igaza is lehetett. 

Első utja persze barátjához vezetett a 
korcsmába, moly a rossz nyelvek szerint azóta 
nagyon rosszul ment, mióta Bartha főjegyző ur 
ren támogatta félliíereivel 

Bodrogközy akkoriban meglehetősen jol 
érezte magát s az orvosságokon kiviil dupla 
adag szesszel gyógyította, reparálta megrozzant 
eiíészsétrét. A főjegyző is éppen akkor érkezett, 
mikor a duplaadag utolsó kortya szaladt le 
Bodrotrközy torkán s megjelenése élénk feltűnést 
keltett, hokjy a köszvényes korcsmáros ijedtében 
csaknem lenyelte a poharat is. 

Talpraugrott és kissé pityókás hangulatban 
üdvözölto réglátott barátját. 

— Gáspár 1 . . . Hát te még élsz? . . . — 
Istenemre, mindenütt azt beszélték, hogy már 
régen eltemetlek. O a k a kószvényem akadályo-
zott meg, ho«v mrHIritoizassalak a tometőben.... 

Nevetett, de Bartha Gáspár nem vatte tré-
fára ezt a goromba üdvözlést. Beteg ember nem 
szereti, ha bajáról beszélnek előtte. És ilyen 
tekintetben senki 6em szereti a tréfát. Bartha 
is legyőzte magában a meglepődés és hirtelen 
harag segítségével a baráti szeretet megnyilvá-
nulását és élesen replikázott: 

— Nem haltam meg barátom, sőt, amint 
látod, jobban is vagyok valamivel. De légy 
egészen nyugodt, most már nem is fogoí meg-
ha'ni additf, arnig tég< d el nem visz előlem az 
ördög a föld alá. Esküszöm nektd itt, tanuk 
élőit, hogy halálom óráját nem fonod túlélni, 
mert abban a p llanatban amint meghalok, t «ed 
is magammal viszlek. Jól viuyázz tehát, mert 
amint meghallod, hogy Bartha Gáspár haldoklik, 
a te életed sincs etty percig sem biztonságban. 

Ezzel dühösen hátat fordított régi barát-
jának, kiment az ivóból és b.csapta az ajtót 
maga után. Semmiféle üzengetésre nem ment 
többé vissza. Érzókeuy természetét borzasztóan 
megbántotta barátja kijelentése, aki ahelyett, 
hogy örült volna fölépülésinek, drasztikus élccel 
fogadta. Izgalmiban újra elhatalmasodott rajta 
régi szívbaj* és amint eltávozott a ko'csmából, 
azonnal hazament és visszafeküdt «z agyba. 

Nem lehet tudni, hogy mi t e t te : Bartha 
Gáspár ünnopólyesön kiejtett nzavai vayy a 
babona e, de tény, hogy ettől a jelenettől fogva 
Bodrojközynek nem volt e.:y nyugodt órája. 
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épen most van folyamaiban. Jtlezte a polgár-
mester, hogy a vizierőtulajdonosok szintén meg-
mozdultak és előreláthatólag áremelést igényelnek 
a várostól. Ma azonban nincs azon helyzeiben, 
hogy ugy erre, valamint az egységárnak leszállí-
tására vonatkozólag nyilatkozhassek, mert a telep 
mult évi üzemének tiszta kepe csak a napokban 
fog kialakulni és igy érdemleges választ majd 
csak a telep zárszámadásának tárgyalása alkal-
mából adhat. A polgármester valaszát egyenlőre 
az interpelláló és a közgyűlés is tudomásul vette. 

Ezután reátértek a napirend letárgyalására 
Újra alakították a városi bizottságokat, melyekben 
a tavalyihoz képest nincs változás, mindössze 
annyi, hogy dr. Halik Miksa kir közjegyző, mint 
uj tag került bele különféle bizottságokba. Egy-
hangúlag foglalt állást a képviselőtestület a városi 
lanács javaslata mellett, hogy a városi tüzrende-
szeti felügyelői tisztet gróf Erdödy Tamás lássa 
el Ezen tárgynál a polgármester szívélyes sza-
vakban emlékezett meg a lemondott Marton 
Károly tüzoltófőparancsnok tevékenységéről es 
indítványára a közgyüks jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott a távozó főparancsnoknak. 

Vitéz Szabadváry Ferenc tette szóvá az autó 
fecskendő és a locsoló autó ügyét, majd kifo-
gásolta a városmajorban levő rendezetlen hely-
zetet és egyben megsürgette a tűzoltói szolgá 
lattal járó jelenléti dijaknak a rendezését is. A 
polgármester válaszában bejelentette, hogy a 
belügyminisztérium engedélyezte a városnak a 
locsolóautó beszerzését és elvben jóváhagyta a 
tűzoltóautó beszerzését is. A város vezetősége 
csak legutóbb hivta fel a cégeket ajánlattételre 
és ennek eredményét a legközelebbi közgyűlés 
elé terjeszti, mely közgyűlésen egyben módjaban 
lesz a képviselőtestületnek a tűzoltóautó beszer-
zését is elhatározni. Jelezte a polgármester, hogy 
a városmajor udvara a tavasszal teljesen rende 
ződik Keritést fog húzatni a major mindkét 
oldalán és az ideiglenesen emelt bódék elkerülnek 
az udvai.ól. A tűzoltó szemledijak, iiletve jelen-
léti dijaknak megállapítása most van folyamatban 

Az úgynevezett Rechnitzer-ház megvétele 
tárgyiban kötött szerződést elfogadta a képviselő-
testület. A vételár 5600 P. Gróf Tisza István 
szobrára 100 P szavaztak meg. Kőszeg város 
árvaszékénél kezelt pénzeket ezévben is a Kőszegi 
Takarékpénztárnál és a Kőszegi Hitelszövetkezet-
nel helyezik el a már megállapított módozatok 
szerint. Iván József tanárt 60 P, Szabó Ambrus 
nyug. bírósági fogházört pediglen 40 P letelepe-
dési dij ellenében felvették a városi polgárok 
közé. Ezzel a közgyűlés véget ért. 

szerint elhitte barátja ftnyégetését s amint 
hirét vette, bo*y Bartha Gáspár állapota rosz 
sznbbra fordu't, ő is agynak esett és reszketett 
a hugitól való félelmében. 

Ö'percenkint küldözgette ilyenkor a futá-
rokat Bartha Gáspár házához, akik érdeklődtek 
a beteg állapotáról. Mi«or aztán Btrtha jobban 
lett, Bodrogközy is elhagyta az ág)at és kilábolt 
a betegségéből. 

E í az eset persz 1 n. m marudt litokbaa s 
a> ismert, korcsmai jelenet óta jó id.^ií másról 
sem b e ü l t e k az embere'>, mint a „ket haldok 
lóról". És nevettek. Nevették Bartha kijelentését 
és nevették Bodrogközy ijedelmet is. De a leg-
több nevetest míjgia a korcsmáros feleimének 
könyvelték el, akit mindaiinyis7or kirázott a 
hidegle lés, valahányszor hir<» jött Bartha Gáspár 
ujabb betegségének. 

Ezen aztán ugy akart segíteni, hogy ő is 
fogadalmat tett, hogy uem fo?ja itthagyni ba-
rátját, han^m magával viszi a másvilágra. Ezt 
HZ üzenetet megvitték a beteg Barthának, aki 
elfször nagyot nevetett rajta, de később ugyan 
ugy járt vele, mint barátj i, akit ő fenyegetett 
meg. — 

Es a városka nagy és állandó gaudiumára 
a két beteg állandóan küldözgette egymáshoz a 
fizetet' futárokat, akik vitték hozták a híreket 
egymás állnpotáról. Valóságos harctéri hírszol-
gálatot rendeztek be. É< egész Endreháza ful-
doklóit a nevetéstől. 

K s t hónap múlva p»dig mind a kót „ha 
láloe beteg" fölgyógyult és közkívánatra helyre-
állították a régi barátságot. Boválasztották őket 
a „Víg fiuk" társaságának elnökségébe s igy 
lettek vig fiuk a halálos betegekből, akiknek 
haldoklásánál vidámabb eseméuyre nem igen 
emlékeznek vissza még a legöregebbek sem 
Sndreháza városában. 
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1265—929 sz. Felhívom az adózó közönség 
figyelmét a szombathelyi kir Penzügyigazgatóság 
1192—1929 sz. rendeletével kiadott es kifüggesz-
tett felhívásra, az 19i!9. évre beadandó ált. ker. 
adó, valamint jövedelem és vagyonadó bevallások 
tárgyában Egyben figyelmeztetem mindazon adó-
zókat, akik az 19_8. évre megállapított ált. ker. 
adó vagy jöv. és vagyonadó alapokat jövedelmi 
s vagyoni viszonyaihoz kepest soknak tartják, 
hogy f. évi január hó 31-ig szabályszerű vallomás 
csatolásával kérhetik az adóalapjuk újbóli meg-
állapítását; akiknek az adóalapjuk 1928. évben 
6000 és 10 '>00 P között van, azok felmondás 
esetén a kérvényt f. e. január hó 81 -ig tartoznak 
beadni, míg a vallomást f. évi február hó végéig. 
Egyebekben az összes teendőkre nézve a városi 
adóhivatalban nyerhető felvilágosítás. 

1537—929. sz. A m. kir. belügyminiszter ur 
kilátásba helyezi oly házicseledek megjutalmazását 
akik hűséges szolgálatoan legalább huszonöt évet 
egy munkaadónál töltöttek. Jutalomért a munka-
adónak kell folyamodni. A folyamodványhoz 
mellékelni kell a jutalmazni kivánt cseléd egy 
helyben való szolgálati idejének tartamát, fedhe-
tetlen előéletet, nemzethüséget es kifogástalan 
szolgálatát igazoló hatósági bizonyítványt. A kér-
vények hatóságomnál február 25-ig nyújtandók 
be. Bővebb felvilágosítás Városháza 11. számú 
szobájában nyerhető. 

1395—9^9. sz. Közhírré teszem, hogy Ke-
resztényi Béla kőszegdoroszlói és cáki vadász-
bérlő duvadmérgezési engedelyt kért. Esetleges 
észrevételek 8 napon belül bejelentendők a pol-
gármesteri hivatalban. 

1433—929 sz. Felhívom az érdekelt gazda-
közönség figyelmét a Felsődunántuli Mezőgazda-
sági Kamara kedvezményes és nemesitett vető-
magakciójára. A részletes hirdetmény a jövő 
héten lesz kiadva. 

Jambr i ts Lajos polgármester. 

Ipartestületi köziemenyek. 

Az ikervári hadiárva intézet egy hadiárvát 
a káipitosiparban, egyet pedig a villanyszerelő 
iparban az ipartestületnél megtudható előnyös 
feltételek mellett tanoncként elhelyezni szándé 
kőzik. Mindkét tanoncnak már van szakbavágó 
gyakorlata. R tlaktánsok forduljanak bővebb 
felvilágosításért az Ipartestülethez. 

Értesíttetnek az érdekeltek, hogy a tanonc 
szegődtetés és szabadittatások február hó 2 án 
(szombaton) a szokásos időben fognak eszközöl-
tetni. 

Ipartestületi elnökség. 

U f K E K 
Negyheti szabadságot kapott Jankó György 

nagycsömötH körj-gvzö január 20 tói Kezdve. 
Helyettese Nuschy József adóügyi jegyző. 

Biroválasztasok. A megüresedett kö'/ség 
biréi tisztségekre Bozsok nagyközségben Rigltr 
Istvánt, Velemben ptdig Kati n i Jó/sef t válasz-
tották meg egyhangúlag közs^gbiráKnak. 

Fazekas Antal vendéglős polgártársunk 
hirteien haiála feletti osztatlan részvót hétfőu 
delu'.An végbement temetése alkalmával nyilvá 
nult meg teljes egészében >i ritkaságok közé 
tartozó nagyszámú közönség jelenléte által, 
mely hosszú menetben adta m?g a végtisztes^get 
élete derekán váratlai ul elhunyt polgártársának. 

Halalozas. E hó 22 én hunyt el Zalaeger-
szegen rövid szenvedés uíáu életének 81 évében 
Jaross Ferdinánd, Jaro9s István köztiszteletben 
álló postufónötiunk édesatyja. Temetése csütör-
tökön volt nagy részvét mellett Zalaegerszegen. 

Halálozás. Dravetz Miklósné katonai fő 
számvivő neje, sz. Lépőid Juliska, Szombathen 
e hó 25 ón, pénteken délután 5 órakor hosszú 
szenvedés u'án elhunyt. Temntcse holnap hétfőn 
délután 3 órakor .esz Szombathelyeu a temetői 
telemházból. Kőszegen a Ltyold család és a 
kiterjedt rokonság gyászolja. 

A Kath Szanatórium Egyesület kőszegi tagjai: 
Keresztényi Béla, Kerner Ignác, Kókai Kún 
Tózsefné, Korner iktor, özv. Kovács Istvánné, 
Kovács János, Kőszegi József, Küttel Dezső, 

özv. Lnuringer Elekné, Lauringer István, Lamp 
János, Linzer Mihály, Maitz Andor, Mátrai 
Guidó, Mészáros Antal, br. Miske Kalmánné, 
Müller Ferenc. Uj jelentkezőket szívesen vesz 
fei Cserriák Szaniszló bencéstanár, pénztáros. 

Tűzoltó közgyűlés. A Kőszegi ö nk . Tűzoltó 
Egyesület vasárnap tartotta évi rendes közgyű-
lését, Jambrits Lajos elnöklete alatt, a város 
háza közgyűlési terűében. Az elnöki megnyitó 
után gróf Erdődy Tamás i®m»rtette az egyesület 
mult évi működés''*;, mit a közgyűlés egyhangú 
helyesléssel tudomásul vett. Jambrits LJJOS elnök 
o'vasta fel a/után Marton KAroly főparancsnok 
lemondó levelét, melyben előrehalpdutt korára 
való tekintettel megválik a főparanesnoki tiszt-
ségtől. Az elnök meleg szavakban emlékezett 
meg Marton Kvrroly működéséről, aki több mint 
15 esztendeig volt az egyesület főparancsnoka 
Eredményes munkálkodásáért az egyesület há-
láját és elismerését tolmácsolta ós az elnök indít-
ványára érdemeinek olismeréseül örökös főpa-
rancsnoknak választotta meg. Marton Károly 
helyébe azután megválasztották az uj parancs 
nokot, Kirchknopf Jenő személyében. Majd 
elnöki indítványra egyhangú lelkesedéssel foglalt 
állást a közgyűlés ameliett, hogy gróf Erdődy 
Tarnál járási tüzrendészeti felügyelő vegye át 
Keszeg város felett is u tüzrendészeti felügyeletet 
Az egyesület segédtisztje Németh mitiály városi 
fogyasztási adókezelő lett. A titkári teendőkot 
továbbra is dr. Fuchs Endre városi aljegyző 
lAtja el. míg a mászó osztály parancsnokául 
Wolfel Frigyest választották meg. Utána az uj 
10 tűzoltó tette le a hivatalos fogadalmat az 
elnök kezeihez, aki lelkes beszédben buzdította 
őket nemes hivatásuk teljesítésére. A közgyűlés 
ezzel véget is ért és u'ária a Mayer féle ven-
déglő k übn termében gyülekeztek a tűzoltók, 
ahol megjelent Marton Károly is, akit Jambrits 
Lajos eln^k köszöntött fe'. Marton Károly meg-
hatva köszönte meg az elnök és az egyesület 
mir.denkori támogatását és könnyezve vett bú-
csút bajtársaitól ós az egyesülettől. Dr. Fuchs 
Endre egyesületi titkár gróf Erdődy Tamást 
ünnepelte felköszöntőjében. Felköszöntőt mond 
tak még gróf Erdődy Tamás, Kirchknopf Jenő, 
Flamisch Gusziáv és Temmel Menyhért. 

Városi tanacslilés. A multheti városi tanács-
ülésen építési ei gedélyt kapott Csery József 
kétszobás és mellékhelyiséges földszintes ház 
építésére a Babek fele kertben. Lindmayer Ká-
rolynó női fodrász szakvizsgára kapott engedélyt, 
melynek letétele után női fodrász üzletet nyit 
Kőszegen. — Kogler József kőszegfalvi lakos 
marh'tkereskedésre kapott iparigazolványt. 

Etessük a madarakat! 

Vallasos est. Jövő vasárnap vallásos est 
lesz az evangélikus templomban magán és 
karénekkel és németnyelvű felolvasással. 

Meghívó. A Széchenyi István m. kir. áll 
polgári fiúiskola február hó 3-án este 6 órakor 
műsoros előadást rendez és erre a város nagy-
é;demű közönségét ezúton is tisztelettel meg 
hivja. Műsora a következő: 1. Prológ, mondja 
Freiszmuth József tanár. 2. „Fiatal vértanuk", 
hazafias szinmü, előadják polg. isk. tanulók. 3. 
Magyar népdalok, előadja a polg. isk. énekkar. 
4. „Petőfi imája", Moncsák Ernőtől, szavalja 
Szaiay Ferenc IV. o. t. 5 „Sobri és a cserké-
szek". tragikomédia 1 felvonásban, előadják a 
polg. isk. tanuiók. 6. Trió, eiőudják : hegedűn 
Kováts Ferenc karmester, gordonkán R.barits 
János ós zongorán Freiszmuth József tanár. 7. 
„Magyar zászló* Magyar Gyulától, szavalja Ba-
lázsy Sándor IV. o t. 8. Magyar dalok, énekli 
a polg. isk. énekkar. — Belépődíj nincs, de a 
nyomtatott műsor ellenében szives adományokat 
köszönettel fogad az iskola igazgatósága. 

Köszönetnyilvánítás. Az áll. polgári fiúiskola 
igazgatósága hálás köszönetet mond özv. Scher-
mann Agostonnő úrnőnek 1 pár, Frühwirth 
Antal urnák 2 pár és Prekopa János főtanácsos 
umak 1 pár korcsolyáért, amit a nemes ado-
mányozók a sportélet intenzivebb felkarolására 
az iskolának xjándékoztak. 

Megsemmisített iparkamarai kültag választás. 
A belügyminiszter a kőszegi kerületben meg-
tartott kamarai iparos kültag valasztást meg-
semmisítette. Ennek egyik főoka az volt, hogy 
többen nem személyesen adták le szavazatukat. 
Ilyenformán a kőszegi kerületbeD uj kamarai 
kültag választásra kerül a sor. 
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Kath. est a reálgimna2iumban. Városunk 
patinás zenetörténetének egyik legszebb fejezetét 
lehetne megírni, ha a múlt vasárnapi est mii 
vészi megértékelésébe akarnánk fogni. Sok mo-
dem dulogban nem lehetünk versenytársai e 
csonka ország nagyobb városainak, de kulturá 
ban, muzsikában, művészetben nem sok van 
előttünk. Aki a zsúfolt terembe jó szerencsével 
még beférhetett s átengedhette magát zavartalan 
élvezésnek, az felüdült lélek kel, felmelegedett 
szivvel hagyta el a reálgimnázium diszes kon 
certtermét. — Fröhliehné Hanély Dóra úrhölgy 
hangjának bársonyával simogatott, megnyugta 
tott; tiztosan, erőteljeser zengő altja rutinos 
technikával szólaltatta meg a kurucvilág méla-
buját. Avauy lehetne e tobb bájial, több meleg 
séggel, több tűzzel előadni a somogyi népdal 
egyveleget, a „liba láb — liba láb — u ropogós 
csárdását, mint ahogyan Fröhliehné átérezte, 
átélte e dalokat, melyeket a szerkő, Iyyárló 
Zoltán a művésznőnek dedikált?— A következő 
6zám dr. Freyberger Jenő ügyvéd fdolvasása 
volt „Amit r.um lehet valorizálni" c. novellával. 
A felolvasás művészetté akkor lesz, ha a téma 
újjáéled a szóban, a hangsúlyban, ha a novella 
lelke újra beszél, újra sir, újra nevet, újra él. 
Ezt sikerült elérnie a felolvasónak. Kell-e hozzá 
nagyobb bizonyíték, mint az, hoyy az érzés 
mélységében el elcsukló hang sin csendben 
zsongott, sirt, szenvedett elmondva az orosz 
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A tu/oltoK aiarcos jelmezbalja az élénken 
mutatkozó jelenségek szerint az idén még szen-
zációsab lesz. Olyan sokan készülnek és aunyi 

Mozihirek. Ma a kőszegi mozinak ismét 
szenzációja van. Igazi premier. Budapestet meg-
előzve hoz ma a mozgó egy filmet, a „Sólyom-

vajjon ki tudj 
lejthetetlen, mely benyomások, mély érzés, a 
stilus kiftjező ereje, a szines festés — ez a 
novella értéke. Gra ulálunk I — Ami szépet, 
tökéleteset sejtetett már Fröhliehné dalainak 
zenei kisérete, Turner Ottó bencéstanár, Stiaszny 

és szerpentinnel versenyre keini. A héten meg 
tartott asszony és leánykonforencia nagyban 
hozzájárul a siker eléréséhez. Különösen a fér 
fiikra vár óriási meglepetés, aminőben m"g 
sohasem volt részük sem álarcos, sern más 

G\ula Henncl L á ^ l ő Kis Clvfaov mulatságban. Akik naay titokban neu mayuk 
H e D n e l L á 8 Z l 0 é s K ' 8 ° y 6 r g y e , C t t d á s ó i készítik el jelmezüket, azok legkésőbb hétfőig 

teljes diszkrécióban adhatnak megbízást Perko 
vits Jenő főrendezőnek, kinek futárja Buda-
pestről hozza meg a kívánt jelmezt nagyon 
kedvező árért. Tegnap férfikonferencia is volt 
és a rendező tagok nagy száma fogadalmat tett 

ban, azt teljes egészében a kritikus mikroskopja 
alatt élvezhettük Turner Ottó bencéstanár he 
geduszolójában. Amigi ly művészi erőket rejteget 
kis városunk, addig Kőszeg nem szorul le az 
első helyekről. Turner Ottó kész művészettel 
jött, kész technikával játszott. A muzsikával 
nevelődött kiskorától fogva, zenekart vezetett, 
mikor meg az iskola padjaiban ült, finom mü 
vészlélekkel fejlesztette Isten adta tehetségét. 
Aki még nem ismerte, ezentúl tudja, hogy a 
rokonszenves fiatal bencésprofeszorban városunk 
művészi élete nagyot nyert. Szivből köszöntjük 
Öt s kívánunk neki hervadhatatlan babérokat. 
A kíséretet Geyer Béla képezdei tanár játszotta, 
aki egy lélek, egy érzés tudott lenni a hegedű 

kitartó táncra és udvarlásra, aminek a vég 
eredményét még a statisztikát csináló anya-
könyvvezetőt is zavarba fogja hozni. A néző 
közönség kényelmére s hogy a felvonulásoköoz 
és a tánchoz több hely biztositassék, a nagy 
terem feleő részében lépcsőzetes podiumot épí-
tenek. A karzat alatt ez évben is nagy páholy 
lesz a hivatalos személyek elhelyezésére és az 
e fölötti erkélyen csakis meghívott vendégek 

a&i egy leiex. egy erzes tuaou lenni a negeuu . , r . , 
baugf/vul. Diszkrét, kidolgozott h«mon i .\oU 
a két hangszer kőzött. Városuuk uj intézetének 
zenetanára egycsapásra meghódította a hallga-
tóságot; fejlessze, vezesse zenekultúránkat és 
kivánjuK, hogy művészi játékát mindig „jó 
zongorátion", sürü t a p ) k és babérok között 
mutathassa be. — Az est keretét Nagy Ernő 
V. o. tanuló hazafias tűztől áthatott szavalata 
Berta Orbán dr. elnök záró szavai tették, — 

szavazás a tiszteletdijak elosztására. Hogy részre 
hajlatlan legyen eunek eredménye, szavazat 
gyűjtő szekrényeket helyeznek el. Vidékieknek, 
kik tévedésből nem kaptak meghívókat, mert 
a rendezőségnek nem állott kellő névsor rendel 
kezésre, kívánatra készséggel küldenek. 

A Szinpártoló Egyesület ezúton is tudomá-
sára hozza tagjainak, hogy a Kamara Színház 

A ... . . . , . . . ' i x bérletszelvényeit a pénzbeszedő már most febr. 
A negyedik és ebben az iskola, évben az utolsó k t , z b e H Í J k i ( b £ a b e f i z c t é í t p k c s a k mt ' i r c jUs 
kath. kulturest február 17 én, vasárnnp délután 
6 órakor lesz a reálgimnázium dísztermében 
változatos programmal. 

Műkedvelő színielőadás Köszegfalván. Febr. 
2-án és 3-án fél 4 órai kezdettel Köszegfalván 

1-vel fejeződnek ez évadra be. Ugyanakkor be-
mutatja a bérlők végleges nelybeosztási terveze-
tét. Lehetőleg mindenki megkapja őszi rendes 
ülőhelyét, bár ezt teljes mértékben keresztül 
vinni nem let, mert hisz a Radó-szintár&ulatnál 

az iskolai epületben levő kath. Legényegylet p á r o t j előadások voltak. Ilyen esetekbon se tör-
helyisegében a kőszegt'alvi ifjúság Gárdonyi: ténik sérelem, mert lehetőleg megkapja uayan 
„A boru c. Lépszinmuvet adja elő. A német 0 i y a n 8o rban helyét. Miután ez a mostani be-
anyanyelvu ifjúság ezen darab előadásával a 0PZtas évekre végleges lesz, akinek esetleg a 
magyarosodásban elért eredményt mutatja be t H t ? o k közül az elhelyezést illetőleg különleges 
az érdeklődő küzönségnek. A felvonásközökben ^haja van, juttassa ezt vitéz Szabadváry Ferenc 
az ifjúság saját fuvószenekara fogja szórafcoz- | főtitkár tudomására. Akik a tagok közül a 

tatni a látogatókat. Az érdeklődök rendelkező 
sére áll az autóbusz is, mely mindkét napon 
csekély 60 fillér viteldíj mellett vehető igénybe. 
Előjegyzeseket az autóbuszra a Strucc szálló 
főpincére fogadéi. A múltban is láttuk a kőszeg-
falvi ifjúság szép teljesítményét, miért is Kőszeg 
társadalmának figyelmét külön is felhívjuk a 
készülő ujabb előadásra. 

A jégpályán február hó valamelyik közeli 
vasárnapján délután a városi fúvószenekar szóra-
koztatja majd e sportnak hódolókat. 20 fillér 
zenedijjal kell majd mindenkinek, tehát a bér-
lőknek is ehbez hozzájárulni. Amennyiben a 
közönség szeretettel fogadja a Kőszegi Sport 
Egylet ez ujitását ós ez nagyobb anyagi reá 
fizetés nélkül megoldható, ugy többször is meg-
valósítja a K8É a zenés korcsolyanapokat. 

Kamara Színházra nem fizették be a dijakat, 
szintén joírcimük van kedvezményesszelvényekre. 
A kedvezmény a Kamara Színháznál 30'/o. mert 
a rendes jegy ára P 2 60. Tagjaink a 12 havi 
teljes á P 1 50 es befizetés után, tehát 9 szel-
vényt kapnak kézhez. Akinek csonka befizetése 
van és 9 nél kevesebb szelvény jár, az a szel-
vényt számozatlan nem állandó helyre kapja. 
Miután azonban a Kamara Színháznak nincs 
oly tul sok bérlője, igy is jó helyhez juthat 
minden előadáson. Ugyanez áll a tagjaink által 
bármely számban átveendő jegyekre is. Aki 
bérletét 9 szelvényre kiegészíti, szintén állandó 
ülőhelyet k»p. 

Állatvásár Kőszegen. Folyó hó 30 án, azaz 
jövő szerdán Kőszegen az első vásár lesz ez 
évben megtartva, mely kizárólag csak állatvásár. 

ben játszódik le. Film, amely az utolsó jelenetig 
izgalomban tartja a nézőt. A „Sólyomfészfeet" 
a budapesti első hetes mozgók még csak fobruir 
vé«éa hozzák ki. Ilven bemutató sem volt még 
eddig Kőszegen. A 30 iki, szerdai műsor külön 
szenzációt jelent Kőszegnek. Ismeretterjesztő 
filrn után A szerencsétlenül járt Tnm M I X X J I a 
főszerepben ,A preeri lovayja" megy. Ezután 
pedig egy olyan ismeretterjesztő csodás szép 
film mesry, amelyhez hasonló mécr nem igen 
került bemutatásra. Ez a film a „Fehér éjsza-
kák". Expedíciós film 6 felvonásban. I'y filmek-
kel látjuk a mozgót igazán beállítva a kultura 
szolgálatába. 1913 ban eltűnt az északi sarkra 
kiküldött úgynevezett „Karluk" expedioió. Tíz 
évvel későbben, 1924 tavaszán az Egyesült 
Államok kiküldték a .Hermán" sarkkutató hajót 
az északi sark felé, hogy az arktikus zóna 
állatvilágát tanulmányozzák ós fényt derítsenek 
a „Karluk" hajótöröttéinek sorsára. Ezen expe-
díciót vakmerő operatőrök kisérték el és olyan 
ceodaszép felvételekkel örökítették meg az t xpe-
dició izgalmas útját, amelyhez hasonló szép 
természeti felvételek ezen vidékről még nem 
készültek. Fókavadászatok, jegesmedvevadásza-
tok váltakoznak a bálnavadászatokkal. Látjuk 
mint djtenek el e«y 80 ezer kg.-os óriást. Ele-
venen fognak medvét és sok küzködés után 
megtalálják a „Karluk" hajótöröttéinek földi 
maradványait. E filmet nemcsak a tanintézetek 
figyelmébe ajánljuk, hanem minden kultur 
embernek is, mert e film beszédes tanúbizony-
sága annak, hogy mennyire be lehet állítani a 
filmet, a mozgókat az ismeretterjesztés, tehát 
az általános kultura szolgálatába. Itt emiitjük 
meg, hogy a Szinpártoló Efirylet 20% kedvez-
ményt biztosító akciójába bárki, tehát nemtagok 
is bármikor bekapcsolódhatnak. 

Szaz pengőbe fogadott egy közismert bohém 
polgártársunk, hogy egy órán belül eltalálja, 
kik bújtak azon hat euyformi jelmezbe, mellet 
egy itteni szabómühelyben varrattak. Akik a 
fogadást elfogadták, csak azt kötötték ki, hogy 
az illető ezen egy órán belül senkivel sem érint-
kezhet. Két önkéntes detektív fog erre figyelni. 

Tenyeszbika vásárt rendez a Vasmegyei 
Gazdasági Egyesület Szombathelyen, mely febr. 
hó 14-én kezdődik reggel 7,9 órakor. Felhajtásra 
kerül körülbelül 120 darab fiatal tenyészbika, 
mely készletbói minden vásárló kiválaszthatja 
szükségletét. 

Nem k«ll ,hogy piszkos gallér-
jainak ós kézelőinek Szombathelyre 
küldésével ismerőseit molesztálja. Vigye be 
Zerthofer Rezső ruhaáruházába, ahol azok szállí-
tását díjmentesen vállalják. gyanott ruhák 
vegytisztítása és festése elfogadtatik. 

— Mit kell tudni minden nőnek, mielőtt férj-
hez megy ? Egy pengő beküldése ellenében levél-
ben megküldi: „Star", Budapest, Peterdy utea 31. 
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Müfogak 
Fogtömések 

Aranykoronák 
Aranyhidak 
Fogkezelések 

szakszerűen és lelkiismeretesen 
készülnél; 

S C H W A R C Z I Z S Ó 
áll. vizsg. fogásznál , 

Kőszeg, Kossuth L.-utca 21. (emeleten). 

Szinhiz. Szaativ^nyi B i l i iga^ga'ó és tár 
sulatának minden egyos tagját nf»u lehet eléggé 
dicsérni azokért a precíz, Összevágó pontos elő-
adásokért, amelyeket láttu ik és az*rf a merész-
ségéért, bogv oly d*rabo&at mer kihozni a vidé-
ken mint ü »etba Faus t j Leg t e l j e sebb elis-
merést érdemelnek minden egyes előadásukért. 
A kiállítás is nívósabb volt, mint amilyent 
vidéki stádionétől várni lehetett. Hiányozni 
azonban nagvon sokai) hiányoztak olyanok, a 
kifcnpk mindenképp ott kellett vo'ua lenniók 
Hétfőn Molnár Feretc „Testőr" je ment gyenge 
ház előtt. Szentiványi BMa nem neki vwló 
serepben is pompás alakítást nyújtott. Réz 
Máriában pompás vérbeli színésznőt ismerhettünk 
meg. Kitűnő alakítás volt még Buronkay Ilonkáé 
mint marra. A k»ddi és szerdai előadások, hála 
a tanintézetek, interná usok és katonai hatóságok 
megértő, igiz kulturát mindig támogató vezetői 
nek már felig telt házak előtt folytak le. A 
„FiUst" kétségtelenül egyik legpazarabb ós leg 
értékesebb előadási a Művész Színháznak. 
Pompás, gyorsan p?rdülő előadás minden unal-
mas zókke ő nélkül. A színészek egyéni teijosit 
ménye e darabban bamulatos. Sal^ó I Margit 
alakítása a fővárosban is megállná a helyét. 
Pat-tky is nagysierűen alakította a Mephisztót. 
Ftust nem Homokai Pünak, e különben kitűnő 
színésznek való szerep Szerdán H»rczeg Ferenc 
„Három testőru-e ment. Ntm is tudtuk, hogy 
Herczeg Ferencnek ily könnyű bohózatai is 
vannak. Az előudás mindenesetre kitűnő volt. 

Külön kiemelkedett Szentivánvi igazgató nagv 
szerű Flóris SZÍÜÓSZP. Biztosan hisszük, ho '̂.v ha 

Országom M ivész Szinhár legközelebbiamét 
Kőszegre jön, a páratlan erkö'c^i sikerhez a 
teljes anyagi siker is hozzájárni telt házak 

j formajában. Megérd m!ik. v. Sz. 

Etessük a madarakat ! ; 

j Nyilttér.* 

Tisztelt Sulyok Ferenc Ur! 
Tekintettel arra, hogy zsebpénzemből nem 

; futja hosszabb és eléggé költséges nyílttéri vitakra, 
1 kénytelen vagyok soraira privát levélben válaszolni, 
amit ön természetesen nyilvánosságra hozhat. 

Annyit mindenesetre itt is megállapíthatok, 
hogy „gyerekes kilengéseim" nagyon kizökkent 
hették a rendes „kerékvágásból", mert pedagógiai 
kérdéssel, „a háborús évek lelki nevelésével* 
kezd bíbelődni. 

Ha igy folytatja, meglássa még Nobel dijat 
nyer. Sic itur ad astra! 

Bpest, 1929. I./23-án. Tisztelettel: 

Tóth Zoltán, joghallgató. 

*) Az e rovatban közlöttekért a szerkesztőség fele-
lőséget nem vállal. 

M e g h i r ó . 

A 

k ő s z e g i S o r t e r m e l ő k S g u « s ü l e t e 

1929. évi február 3-án délelőtt V,1I órakor 

tartja a Városháza tanácstermében ezévi 

rendes közgyűlését, 
melyre a tagok tisztelettel meghivatnak. 

Tárgysorozat : 

1. Igazgatósági jelentés. 
2. A zárszámadás előterjesztése es ennek 

kapcsán a felmentvény megadása feletti határozat-
hozatal. 

3. Felügyelő bizottsági jelentés. 
4 Indítványok. 

Indítványok 3 nappal a közgyűlés előtt, az elnök-
ségnél írásban bejelentendők 

A zárszámadas az összes mellékletekkel együtt a 
pénztárosnál a tagok által 8 napon át betekinthetök. 

KÉRJ E A FUSZERKERESKEDESBEN 
A MOST MEGJELENT, . 

1 4 8 RECFPTFT TARTALMAZÓ. , 

S Z Í N E S k é p e k k e l i l l u s z t r á l t 
D.OETKFR-FELE 
RtCEPÍKUNYVET 

ARA 3 0 FILLÉR 

HA A 

FŰSZERESNEC 

NINCS.FORDUUOfi 

KÖZVETLEN HOZZÁTiK 

D^OETKER A ctarhoz 
BUDAPEST. VIII..CONTIU 25. 

Segediegyzöi allast enged^íye^ 'tt a be ü<v-
miniszter a nemescsőí körjegyzőséghez, mely 
légkör lebb Vietöltésr« kerü . 

Róth Janó kólesönkönvvtaranak uldonságai : 
D^ledda. Lia und din Máiner, Z ibeítitz, Die 
Érben von Gross Quirlit?;. 

Házhelyeladás. 
A Rohonci-uton házhelyek eladók. Bővebbet 

Az elnökség, irodamban. Dr. Szovják Hugó, ügyvéd. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett, 
ferjem, fII. drága edesatya, testvér 
és rokon 

FAZEKAS ANTAL 
vendéglős 

gyászos elhunyta alkalmával mely 
fájdalmunkban bármely módon osz-
toztak, koporsóját koszorúkkal és 
virágokkal borították, úgyszintén 
mindazoknak, kik utolsó útjára el-
kísértek, különösen a vendéglős-
szakosztálynak és a Szikvizgyár Rt. 
Igazgatóságanak ezúton mondunk 
meleg és hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1929 jan. 22-én 

gyászoló család. 

a Czeke féle házban (Strucc mellett) 
február 1-től kiadó. — Érdeklődni 
lehet Transdanubia lisztraktárban, 

vagy Czeke József és Társa 
irodajában. 

Birói árverés. 
Rajnis-utca 9. szám (Vár) alatt 

február 1. napján délelőtt 9 órakor 
80 pengő értékű különféle szép-
irodalmi bekötött könyvek birói ár-
verésen eladatnak 

Tötössy Endre 
bir. végrehajtó. 

FBS I i P M Í I I 
a leg -
gazdaságosabb 

Vezérképviselet. 

Antófelszerelési R. T. 
Budapest,IV. Aranykéz-u2 
M Tel.-Aut 812—41 

Lakás kiadó Báli ruháK 

2 szoba, előszoba, konyha 
és éléskamrából álló 

teljesen uj lakás 
azonnal vagy május l - re kiadó 

Bővebbet Rohonci-utca 31. sz. a. 

1928. Pk. 2474. 
Árverési hirdetmény. 

1929. február hó 1. napján d. e. 
10 órakor Kőszegen Kossuth Lajos-
utca 9. házszám alatt kerékpárok, 
variógépek és egyéb ingóságok 
birói árverésen eladatnak. 

Kőszeg, 1929. január 7. 

Tötössy Endre s. k. 
kir. bir. végrehajtó. 

(újonnan épült) 
azonnal vagy május elsejére 

mely áll egy utcai szoba, előszoba, 
mellekszoba, konyha és mellék-

helyiségekből. 
Bővebbet Scheer ). Dohányárusnál. 

szmoking öltönyök, télika-
bátok kifogástalan, majd-
nem uj állapotban olcsón 

Krailler szabómesternél 
Ugyanott egy családiház eladó. a Pámer-utcában kaphatók. 

Értesítés. 
Tisztelettel értesítjük a n. é. 

közönséget és m. t. vevőinket, hogy 
néhai Simon János pékmester 

Snapszliverseny 
Kőszegen, B r a d e r J ános 

vendéglőjében. 
Kezdete febr. 2 án, szombaton 

délelőtt, vége másnap este. 
A di jak a kővetkeiők : 

I Egy férfi aranyóra . 
2. t gy női arany karkötőóra . 
3. Egy pár férfi c ipő mérték után. 
4. Alpacca 4 személyei evőeszköz. 
5. Egy pár nöi cipó. mérték után. 
ti. Egy malac. 
7. Egy sonka. 
8. Egy pár kakas. 

az iparhatóságtól elnyert engedély 
alapján saját nevünk alatt tovább 
vezetjük, miért is kérjük a n. é. 
közönség további szíves támogatását. 

Teljes tisztelettel 

SIMON J. örökösei. 

\ ELEKTRO-BIOSKOP ( 
/ KŐSZEGEN A „ M U L \ T 0 B 4 N " \ 

Műsor : Vasárnap , j an . 27-én : 

Sólyomfészek 
Dráma 9 felvonásban. 

Főszereplők: 

Milton Sills és Doris Kenyon. ÉS a kisérömüsor. 

Műsor : Szerda, j anuá r 30-án : 

Délután '44 órakor i f júsági e l őadás 

igen mérsékelt he lyárakka l . 

Fehér éjszakák 
Expedíciós film 6 felvonásban 

A preeri lovagja 
(Az orkán fia) 

Arizonai törtenet « felvonásban. 

Főszereplő: TÓM MIX. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

f 
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