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Vldekre póstár. 180 Pengő 
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Legkisebb hirdetés 1 20 P 

Matild behunyja két szemét.. . Egy könnycsepp 
Csordul szeméből és utána száz. 
Oh szebb lett volna meghalni és könnyebb ' 
De élni kell . . . 
Férje keblén tán örömet talál . . . 

Leányszoba. 
E verset Coal'g Cat swan-knight szomorú levele és kalandianak 

tragikuma inspirálta. A vertiró fáradt n i v e más megoldást — a Halálnál 
- nem talált. A«i véli, hogy tulsagosa.i sok v»lt a kalandban a hétköi-
nap A Művészt pedig a hétköznap I l i meg . . Ki döntené meg az ö 
hitét?! Vagy hol a hiba, hol a h i b aV . . . 

Matild belép: az arca milyen sápadt! 
Körültekint-, a szeme könnyet ont. 
A drága Jilggöny: tiszta leány-Álma 
Eloszlott már . . . 
Sok vádas emlék a szivébe ront . . . 

Im itt az asztal, hol egykor merészen 
Irta kacér, szerelmes levelét. 
Mikor is volt ? Oh milyen nagyon régen l 
Egy költő volt: 
Versben vallotta néki szerelmit . . . 

És itt irt ó: a drága kicsi asztal 
Hogy tűrte hátán sok hazug sorát! 
S a költő hitte, hogy sora vigasztal 
És boldog volt: 
Szítta a szavak dőre mákonyát . . . 

Aztán mi lett? . . . Oh jól tudja kis ágya . 
Egy este hogy zuhant sirón belé! 
Hogy pusztult el minden szép, tiszta vágya, 
Mert játszott csak : 
Hazug volt minden szerelmes levél . . . 

A fehér párna széles csipkeránca 
Mint itta bé keserű könnyeit! I 

És Párisban örült mámorröhejjel 
Fölharsan egy vad jérjihahota : 
Petite Jeanne! Mc'.anie! Ide a kehellyel ! 
Buta álom ! 
— Ugye drágáim! a — leány szoba . . . 

Megoldás: 
Hogy álom-e? Oh ugy tudom csak Álom. 

De nem-é Álom az is, hogy vagyok, 

Vagy Musám is, Kinek csak Lelkét litora: 

Kihez epednek mind e bús lapok . . ? 

Beteg szivemből felszakad egy sóhaj: 

Minek e balga lélek-viadal ? I 

Jobb ró'n dalolni tán egy siratódalt: 

Nem ért a Musal Hát még mit akarsz?! 

Szakaszd sorát e sok bánatos dalnak 

S riadt pennád döfd a szivedbe bé I 

Hisz' a Lovagok mind Csatában haltak! 

Egyedül t* nem volnál oly meresz ? ! 

Riadt pennád döfd a szivedbe bé ! I 1 

ZSOHÁR ISTVÁN 

Nemzeti védelem. 
irta : Dr. Hegedűs Kálmán országgyűlési képviselő. 

Az egész világ napról napra jobban fegy-
verkezik és ebben a fegyverkezési versenyben 
mi nemcsak, hogy lemaradunk, hanem még védő-
képességünk határáig sem tudunk elmenni 

Elemi igazság az, hogy a neinzeii védelmet 
akként kell megszervezni, hogy „ az dacolni is 
tudjon a szomszédokkal és egyenesen olyan 
mértékű legyen, hogy a szomszédok tartózkod 
janak az agresszív magatartástól, hogy elmenjen 
a kedvük a határok megtámadásától. Megvan a 
mi nemzeti védelmünk igy szervezve? 

Lehet-e jobban leszerelni, mintamennyire 
mi le vagyunk szerelve? Nem tragikus ellent-
mondás rejlik-e abban, hogy amikor nálunk a 
hadügyi költségvetést tárgyalják, akkor vezérlő 
motivum nem a felfegyverkezés, hanem a le 
szerelés gondolata. Hát nem kéiségbetjtő igaz-
ságtalanság e de játék a legyőzött nemzetek 
leghazafiasabb és legszentebb éizésével is az, 
hogy a békekötés ulán majdnem tiz esztendővel 
a békeszerződésnek az általános leszerelésről 
intézkedő cikke mind e napig nincs végrehajtva, 
meg sincsen kezdve. Mert hiszen kezdetnek csak 
nem nevezhetjük a legutóbbi londoni flottakon-
ferenciát, ahol Mac Donald nagy érdemeket 
szerzett Hoowerrel együtt, hogy a három nagy-
hatalom és pedig Amerika, Anglia es Japán meg-
egyezett és ebbe az egyezségbe, közvetett uton 
Franciaországot is belevonták Nem szomorú 
játék-e a fair play vei. 

Lloyd George „Elmélkedesabékekonferencia 
számára" cimü művében a következőket irja. 

— A béke fenntartásának lehetősége attól 
függ, vannak-e olyan okok a kétségbeesésre, 
amelyek a hazafiasságn^k, az igazságosságnak, 
vagy a fair play nek szellemét állandóan izgat-
ják. A diadal órájában érvényesülő igazságtalan-
ság és telhetetlenség soha sem felejthető és soha 
sem bocsájtható meg. i 

Arany szavak ezek, de ólomsullyal hullnak 
alá. Hogy kikre hullnak, ennek tárgyalásába itt j 
nem bocsátkozom. 

De mit mondott Lloyd George Magyar-
országról. 

Nem lesz béke Déleurópában, ha minden 

, most keletkezett kis állam erős irredentát rejt a 
maga kebelében. 

Mi pedig békét akarunk, de nem olyan 
békét, amelyet állandóan fenyeget és veszélyez-
tet egy egész talpig fegyverben álló világ." Mi 
fenn akarjuk tartani ennek a bekének megóvása 
érdi kehen felfegyverkezésünket, abban a mér-
tékben, amelyben ma v?n, de csak addig a ha-
tárig, amig biztonságunk nincs veszélyeztetve és 
csak addig az ideig, amig ország-világ előtt his-
tóriai bizonyossággal kitűnik, hogy azok, akik 
ezt az ezereves országot megbontottak, akik 
határainkat megtámadták, nem fogják tovább 
veszélyez'etni a békét, hanem garanciát nyújta-
nak a békeszerződés leszetelesi cikkét, az álta-
lános leszertlesnek kategorikus imperalivusát 
vegre fogjak hajtani. 

Ezen a határon, ezen az időn tul nincs és 
nem lesz ebbtn az országban soha olyan korcs 
nemzedék, amtly megtanulja megvetni a világ-' 
háború tanulságait, amely kész legyen arra, hogy 
semmibe vegye nz elszenvedett igazságtalansá-
gokat és képes legyen arra. hogy elfelejtse a 
Magyarországért elesett hősöknek a sirjait, azo-
kat a néma sirokat, amelyek némaságukban is 
nagyszerűek és némaságuk által zengőn hirdetik 
a magyar feltámádást. 

Néhány szó a kegyelet és 

művészet érdekében. 
Irta: Dr. Thirring Gusztáv, a Magyar tud 

akadémia rendes tagja. 

A „Kőszeg és Vidéke" legutóbbi számaiban 
oly eszmét vetett fel, melyet Kőszeg minden igaz 
barátja örömmel üdvözöl s mielőbbi megvaló-
s tását óhajtja. Az eszme, melyet dr. Horváth 
Detre tanár vetett fel s a Kőszeg- vájosi muzeum-
bizottság magáévá tett, örvendetes jele annak, 
hogy Kőszeg város érdemes pölgársá3a tudatára 
ébredt annak a kegyeleti tartozásnak, mellyel a 
multak mulasztásait jóvátennie s érdemes pol-
gárainak emlékét felújítania és fenntartania kell. 
Arról van szó, hogy a bizottság a temető régi 
síremlékei közül azokat, melyeknek fenntartása 
akár kegyelet szemponljából, akár művészi érté-
kükre való tekintettel kívánatos, a temetőből 
emeltesse ki és helyeztesse el a Szent Imre-

templom falába és a mellette elterülő kis kertbe, 
ahol évszázadok előtt már volt temető, mielőtt 
a mai temető megnyílt volna. 

Gyakran sétálgattam magam is a kőszegi 
temetőben s mindig érdeklődéssel néztem annak 
régi síremlékeit, melyeknek akármelyike a mult 
századok érdemes polgárainak sirhantja fölött 
áll — vagy állott. Mert nem egy helyen láttam 
sajnálkozva a siremlekek elhanyagolt voltát, dü-
ledező álíapotát vagy teljes hiányát is, annak 
jeléül, hogy a régi sirokat feldúlták, a sírköveket 
elhordták vagy más célra használták fel még 
olyanokat is. melyeknek elpusztítása művészeti 
szempontból is sajnálatosn ik tekintendő. Nagyon, 
de nagyon is igaza van tehát Horváth D *tre ta-
nárnak, mikor azt mondja: „A kegyelet és a 
hála azt parancsolja, hogy érdemekben gazdag 
nagyjainknak a sírjait gondozzuk, a művészet 
pedig, hogy a műalkotásokat a jövőnek meg-
menisük". A muzeum-bizottságtól pedig mely 
báró Mi»ke Kálmán elnöklete alatt Kőszeg város 
legkiválóbb szakférfiúit egyesíti magában, nem 
is várhattunk mást, mint hogy lelkesedéssel ma-
gáévá tegye ezt a véleményt s annak megvalósí-
tására megtegye a kezdő lépéseket. 

A muzeum-bizottság határozatának sokkal 
nagyobb jelentősége van, mintsem első pillan-
tásra gondolnók. Nemcsak kegyeleti ténykedéssel 

i állunk szemben, mellyel a jelenkor a mult idők 
kiváló férfiainak érdemeiért rójja le a hála adó-
ját, de egyúttal bizonyítékát nyújtja annak is, 
hogy Kőszeg város kulturális élete mily magas 
fokon állott már évszázadokkal ezelőtt. Avagy 
nem fog e a Kőszegn kerülő idegen vagy nya-
raló kalapot emelni azon város előtt, melynek 
polgárai már a régmúlt időben jótékony és kul-
turális célra áldozták vagyonukat, könyvtárat 
ajándékoztak az iskoláknak, betegházat vagy 
zeneegyesületet alapítottak? Nem fog-e tiszte-
lettel adózni annak a korszellemnek, mely az 
elhunyt polgárok iránti kegyeletnek művészi ér-
tékű síremlékekkel adott kifejezést, amelyek a 
klasszikus ízlés, a renaissance-, barokk- vagy 
empire-stilus értékes alkotásai? Ezek a néma 
sírkövek beszédes tanul a régi Kőszeg lakos-
sága magas kultúrájának, melynek emlékét 
kiveszni engedni semmi szín alatt nem szabad. 

Nagy nemzetek Pantheont és W a l h a l l á t 

S a Meg/eszitett hogy' nézett rá: látta 
Feje fölött : 
Miként parázslottak szent sebei . . . 

S a Felejtés mint jött el kósza szárnyon : 
A könnyei balzsamozták szivét; 
A költő bár: soha meg nem bocsátott, 
De tudta jól: 
Nagyon sok van, ki őt szereti még . . . 

S jöttek sorba: im itt az ablakjüggöny 
Mögül hogy nézte sok szerelmesét ! 
A kelendőség ál kegyében fürdött 
S egyre kapott: 
Imádóktól sok éjjeli zenét . . . 

S a virágállvány karcsú három lába 
Hogy tartotta buja virágait t 
Miket szerelmesének gomblyukába 
Belefűzött: 
És boldog volt? . . . Oh minő báva hiti 

S a zongora, mit egykor a poéta 
Szive zeneszerszámának mondott, 
Hogy rikácsolt vidáman! és a maesta 
Sohsem szólt már : 
Istenem! M ért is tett oly bolondot!. . . 

Aztán a férje: egy idegen férfi, 
Kinek kezét egy könnyelmű óra 
Örökre a kezébe fűzte: érzi: 
Nem szerette: 
S holnap már mennek nászutazóra . . . 
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emelnek nagyjaik dicsőítésére, nagy városok 
szobrokat emelnek kiváló fiaik emiekének meg-
örökítésére. A kis Kőszeg nem nevezhet el min-
den kitűnő fiáról utcát s a szerény, de lelkes 
polgárok mindegyikének nem szentelhet emlék-
láblat. De megteheti — és meg kell tennie — 
azt, hogy érdemes polgárainak, akik fenkölt gon-
dolkodásukká! a város mai magas kultúrájának 
alapját vetették meg, síremlékeit összegyűjtse s 
méltó keretben, a város legszebb helyen elhe-
lyezze, ezzel a mai generációban s kivált a fia-
talságban a múllak iiánii kegyeletet ébrentartsa 
a város ősi kulturáját kifelé is kidomborítsa s 
ezzel fokozza azt az elismerést és tiszteletet, 
mellyel a magyar nemzet a kis Kőszeg iránt 
tartozik. 

Nem az első eset, hogy város őseinek em-
iekét igy becsülje meg. Sopron városa régi te 
metőinek mesteri siremlékeiből oly keretet adott 
a maga muzeumának, mely szinte párját ritkítja. 
A kültöldön is sok helyen találkozunk a kegye-
letnek ilyen megnyilvánulásával, a müértekek 
megbecsülésének és bemutatásának ezzel a mód-
jával. Most Kőszeg városa is követi ezl a pél-
dát s elismerés illeti azokat, akik ezt az eszmét 
felvetettek és megvalósításáért küzdenek. Nem 
kétlem, hogy ugy a városi hatóság, mint a ka-
tholikus hitközség lelkesedéssel magáévá fogja 
tenni a rruzeum bizottság javaslatát s létrehozza 
til az emlékkcrtet, mely a Jurisich-tér törté-
nelmi nevezetessegeit és műemlékeit egy ujabb 
látványossággal fogja gyarapítani s azt a haza-
fias emlékek sugallta érzésből fakadó kegyeletet, 
mellyel eddig is Kőszeg legszebb terére léptünk, 
meg fokozni fogja. És hiszem, hogy ez a szép 
példa nemcsak buzdiiani fogja a többi hitköz-
ségeket is erdemes halottaik emlékének hasonló 
megörökitesere, de hogy ez egyúttal első lépése 
leend annak a lelkes felbuzdulásból fakadó moz-
galomnak, mely Kőszeg ostromának 1932-ben 
bekövetkező négyszázadik évfordulója alkalmá- j 
val rendezendő nemzeti ünneppel kapcsolatban 
kulturális alkotásokon fáradozik s egyúttal a 
pusztulástól megóva kivárná látni Kíszeg összes 
történelmi emlékeit, a város díszére s édes hazánk 
büszkeségére. 

Egy kis bűnlajstrom. 
Irta : dr. Horváth Detre. 

A város múltja elleni bűn volt az is, hogy 
átmodernizálták a Jurisich-tér 6. számú házát. 
Volna rá hasonlatom a Kapuvár-környéki népvi-
seletből, de ennek kitalálását olvasóim fantáziá-1 
jára bizom. A Várkör 17. sz. házára szintén át-
ragadt a „nagyvárosiasság" hóbortja, vagy — 
ha úgy tetszik — nyavalyája. A tradíció és izlés 
iránt érzéketlen, liberális körökben fennen ma-
gasztalt átalakítása nem egyéb, mint a történelmi 
stílus arculverése, meggyalázása. A Várkör 49. sz. 
házából, eppen a regi bástyatorony mellett, meg 
igazi madárijesztőt csináltak. 

Úgy hallom, van a varosban valami építke-
zési stb. bizottság és szabályrendelet is. De az 
bizony nincs, aki megtarija; sem az, aki az épi 
téseket és restaurálásokat ellenőrizné; sem az, 
aki büntetne! Bizony ideje volna már egy működő 
bizottságot szervezni, amely m ilyen barbárságot 
még idejeben megakadályozná és körmére kop-
pinttatna azoknak, akik tudatlanság, hozzánem-
értés, vagy nagy^ási mánia folytán a várost ká-
rosítják meg, mikor azt hiszik, hogy saját házukat 
„díszítik", de ugyanakkor a mi kis városunkat a 
„nagyvárosiasodás" vágányára lökni segítik A 
köz erdeke mindig szentebb, mint az egyéni 
ambíció érvényesítése! 

De menjünk vissza a belvárosba! Restau-
rálták itt a Szűz Mária szobrot. Ámde a kerítés 
dúcait temetői sírkövekből faragták es a talapzatán 
levő 3 mellekalakját iSzt. Joachim, Szt Anna, Szt. 
Józseh — nem tudom elképzelni, mi okból? — 
egyszerűen eltüntettek és helyettük egy aranytalan 
angyalt támasztottak a talapzatnak, amely így 
teljesen elvonja figyelmünket a tulajdonképpeni 
főalaktól, a Szeplőtelen Szűztől. Mennyivel böl-
csebben járt el napjainkban a kat. hitközség 
elnöksége, midőn a Szentháromság szobrát a 
szakférfiúk véleményének meghallgatásával stíl -
szerűen rest .u'áltatta. Igy új ruhában ugyan, de 
a régi elgondolásban, a régi struktúrájában és a 
megszokott, szép melléks/obrokkal együtt adhatjuk 
át az évszázados alkotást az utókornak. 

Sír az ember lelke, ha arra gondol, hogy 

csak 50 évvel ezelőtt bontották le a déli város-
kapunak freskóval ekesített tornyát. Egyszerűen 
érthetetlennek tartjuk, hogy 20 évvel ezelőtt miért 
kellett lerombolni a 250 eves. művészi homlok-
zatú gimnázium épületet, melyet arra sem érde-
mes í t e t t e k , hogy fényképét akár a városházán, 
akár az új főgimnáziumban elhelyezzék Jellemző, 
hogy a Dreiszker-szanatórium es a Jézus Szent 
Szive templom helyén elütött, egyszerű paraszt-, 
ill. polgári házak fényképeit kegyelettel őrzi a 
varosháza. 

De nem hiányoznak a hibák és mulasztások 
a jelenben sem. A Széchenyi György-u. 7 számú 
ház sgraffitós dísze a mult hétig várta vakolat alatt 
a szabadulást. Igaza lett tehát a költőnek, aki 
mellverdesve beígérte: „Amit rákentek a századok, 
lemossuk a gyalázatot!" A Jurisits-tér 10. sz. ház 
felirata szinten a vakolat alól kandikál ki. Hogy 
észrevételeimet tovább folytassam: a városház 
kiugró oldalfalán — a fáma szerint — egy be-
falazott csúcsíves ablak vágyódik napfényre. A 
városház homlokzatán levő városi és Jurisich-
cimerek hiába kérdezik tőlem, hogy mely pacifista 
intelmek, avagy takarékossági szisztéma értelmé-
ben vonták el tőlük a századok óta őket meg-
illető lőréseket, melyek a bencéstemplomban meg-
csodált Jurisich síremlék vörösmárvány diplomája 
szerint szép számmal (13) vannak. Avagy fél valaki 
attól, hogy a tizenhármas szám valami szeren 
csétlenséget hoz a városra, avagy éppen a város-
házára?! 

Míg jelen esetben a megrövidítés esete forog 
fenn, a Fercsák-utca tábláján egyúttal a Puska-
por-utca neve is olvasható, a Széchenyi György-u. 
végén meg a régi Kovács-utca táblája van kifüg-
gesztve. A Mecséry-utca szintén dúskálkodik a 
jóban. Maga sem tudja eldönteni (hát még azide-
gen!), hogy minek címeztesse magát, mivel a 
régi nevének a táblája (Puskapor-u.J is ott kér-
kedik még, holott más utcákban (pedig hányban !) 
még a házszám-táblákat is bemeszelték. Nyilván 
embergyűlölők laknak ezen házakban, ahova az 
idegen csak nagyritkán tal.ilhat be. Az idegennek 
mégis csak jobb volt a regi világ, mikor cégérek 
után tájékozódjak az emberek Ámde a cégérekét a 
múzeumokba rukkoltatták be, még pedig a szom-
bathelyibe, hogy minél messzebb legyeneka kő-
szegi utcáktól! 

Még csak annyi', hogv a regi Kelcz Ádelffy 
saroktornya kíváncsian varja, hogy az átalakítás-
nál mikép jut kifejezésre a dicső Jurisich-i mult, 
amikor ezen torony már vitézül dacolt az ozmán 
hatalmával. 

Ezek után valóban érzem, hogy, ha egye-
sek — nem minden célzás nélkül és nem „drága" 
egészségemért aggódva — már eddig is érdek-
lődtek nálam, hogy mikor megyek vakációra' 
most ezt meg f kozottabb mértékben megteszik. 
Megnyugtatásukra irásba adom, hogy noha már 
elvoltam hazulról, most újra elmentem, de ha-
marosan megint csak itthon leszek Különben 
is hogy csinálhatnánk propagandát „nyaraló, 
strandoló városunk mellett, ha éppen mi, kő-
szegiek menekülnénk innen leginkább és élnénk 
falain kívül legtovább? 

S í r k ö v e t egyszerű es müveszies kivi-

telben előnyös árak mellett szállít Zerthofer 

Mihály, Gyöngyös u 14 

E I B E K 
Ünnepi misék Ferenc József születésé-

nek 100 éves évfordulóján és Szent István nap-
ján. Ferenc József apostoli királyunk születésé-
nek 100 eves évfordulója alkalmával augusztus 
18-én d e. 9 órakor ünnepi istentisztelet lesz. 
Ugyancsak ünnepi istentisztelet lesz aug. 20-án 
Szent htván napján d. e 10 órakor a Jézus Szt 
Szive templomban. Ezen alkalommal az egyházi 
énekkar Goller V. op. 25. Esz-dur miséjét énekli 
Gradudlera és offertoriumra Bárdos Lajos zene-
akadémiai tanár letétjében két régi magyar egy-
házi eneket (Szent Istvánról és Szent Imréről) 
adnak elő. 

Esküvő. Vasárnap délután esküdött örök 
hűséget Schmidt Alfréd kőszegi reáliskolai főtanát 
szkv. százados, özv. Lauringer Elekné leányának 
Irmának. A fiatal párra Kincs István apátplébá-
nos adta áldását az alieáliskola kápolnájában. 
Az esküvő után az alreáliskolai étkezdében va-
csora volt. A polgári házasságkötésnél Fuchs 
Endre dr. anyakönyvvezető helyettes működött 
közre. Tanuk voltak Lauringer István ny. főszol-
gabíró és Kováid István budapesti gyáros. Az 
ifjú pár nászútra Franciaországba utazott. 

Esküvő. Jövő vasárnap, f. hó 24-én tartja > 
esküvőjét Schreiner János építési vállalkozó pol-
gártársunk Wallner Neubauer Ida urleánnyal a 
a rohonci evang. templomban. 

Ady-est, Aug. 9 en este szépszámú érdek-
lődő részvételével tartotta Ady-estjét a kőszeg-
Evangéliumi Diákszövetség. Adynak mindinkább 
nemzeti közkinccsé válását mutatta az a tény, 
hogy igenis sok embert érdekelt Ady és hogy 
mit mondanak róla. Ady a kőszegiek szivébe 
jutott és ebben nagyrésze van a Diákszövetség-
nek. Rendkívül nagy hatást váltott ki Dr. Kará-
csony Sándor előadása, kinek fasciváló erejű 
előadó készsége és gondolatfürésze, a kor képet 
világosan megmutató élesnemüsége magával ra-
gadta a közönséget. Bakó József országos hirü 
költő a verseiben feltart meleg szivét hozta és 
bepillantást engedett szerezni azon viszonyra, 
mely Ady és ő közte fennáll. Tetszett a közön-
ségnek Zsohár Istvánnak a fiatal diák poétának 
Ady fejlődéséről tartott szabad előadása. Nagy 
sikert aratott Höllriegel Györgyné, kinek képzett 
mezoszopránja a hét részletben előadott dalok 
interpretálásában szépen érvényesült Zongora-
számmal Budakker Gusztáv szerepelt tehetséggel 
oldva meg feladatát. Az előadásokat szavalatok 
egészítették ki. hogy ezáltal a közönség önmaga 
is meggyőződjön mindazon értékekről, melyeket 
Ady költészete nyújt. Heist Ferenc, Szaufnauer 
Ferenc szavaltak az első részben. Szünet után 
Skriba Ferenc, Bozzay László szólattatták meg 
Adyt Mindegyikük tudásuk legjavát nyújtotta. 
Az estet Laschober Manci zárta le, egynehány 
Ady vers, közvetlen hangú felolvasásával Di-
cséretre méltó a Diákszövetségnek ez első nyil-
vános szereplése, mellyel bebizonyította, hogy 
ko noly értékedre tör. 

Felhivás a fővárosba u tazókhoz ! — A 
Szent Imre jubileumi év alkalmából Budapestre 
utazó igen tisztelt olvasóink figyelmét saját er-
dekükben felhívjuk a világhírű SEMLER cégnél 
(Bud pest IV., Bécsi utca 7. szam) folyamatban 
levő nagyarányú maradékvásárra, mely alkalmat 
nyújt olvasóinknak a 80 éves üzleti múltra visz-
szatekintő SEMLER cég már fogalommá vált 
legjobb férfi és női szövetei alkalmi áron való 
beszerzésére. 

Felhívjuk a volt cs. és kir. 83. és 100. 
gyalogezredek tisztikarának és legénységének a 
figyelmét, hogy Szombathelyen az ősz folyamán 
felállítjuk az ezred halottainak emlékoszlopát. 
Az volna az óhajunk, hogy ezen az ünnepelyen 
a vult cs. es kir. 8;} és 106. gyalogezredek min-
den egyes volt tagja lehetőleg személyesen je-
lenjen meg. Kérjük ezért i. t. bajtársainkat, hogy 
tudassák velünk levelezőlapon ugy a saját, mint 
volt ezred bájtársair.k ismert jelenlegi cimét, 
hogy az ünnepély napját annak idején minden-
kivel tudathassuk. Cim : 83-as Emlékműbizottság 
Szombathely. 

A Locsmándi ö n k . Tüzoltóegylet m a 
vasárnap délután 3 órai kezdettel nagyszabású 
tomoolajátékkal egybekötött népünnepélyt ren-
dez. A tombolán értékes dijak lesznek kisorsolva 
Egy jegy ára 1 Silling. — A sorsolás után tánc-
mulatság lesz. 
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A vér felfr issítése céljából ajánlaios né-
hány napon át korán reggel egy pohár természe-
tes Ferenc Józse f keserüvizet inni. Az egész 
világon rendelik az orvosok a valódi Ferenc 
József viz használatát, mert ez szabályozza a 
bélműködést, erősiti a gyomrot, javítja a vért, 
megnyugtatja az idegeket és ezáltal uj életerőt 
teremt. A Ferenc Józse f keserűvíz gyógyszer-
tárakban, drogériákban és füszerüzletekben kap-
ható. 

A kőszeg i f ő i sko lások Széchenyi-szö-
vetsége f. hó 14-én rartotta trüsoros táncmu-
latságát a Mulató termeiben. A műsort a szövetség 
elnöke, Weöres János vezette be néhány komoly, 
hatásos szóval. Utána Igyártó Sándorné ének-
számai következtek. Bársonyos, meleg hangja és 
kitűnő előadása nagy sikert aratott. Szövényi 
István ket költeményt adott elő. Előadása mind-
végig ízléses, temperált, intelligens és kifejező 
volt. Nagyon megerdemelte a sok tapsot. Mrijd 
a főiskolások jazz-zenekara adott elő három 
táncdalt, amelynek szerzője Hennel László volt. 
A dalokat Tóth Zoltán énekelte. A közönség sok 
tapsban részesítette az ügyes zeneszerzőt, Hennel 
Lászlót. Weöres János és Tóth Zoltán egy ka-
cagtató kis kabaréjelenetet adtak elő. Weöres 
János a publikumtól már megszokot kedvessé-
gével és ragyogó humorával játszotta a fogorvos'. 
Tóth Zoltán a szenvedő paciens szerepében ki-
tűnő volt. A közönség vele érzett. A műsort egy 
tréfás rádióközvetités fejezte be. E szám tech-
nikai része Suhajda Lajos ügyességét dicséri. 
A műsor keretéül szolgál Tóth Zoltán konferinsza. 
Tóth Zoltán remekül oldotta meg szerepét és 
agilitásával osztatlan telismerés érdemelt ki A 
műsort a nagyszerűen sikerült táncmulatság kö-
vette szépségversennyel, hólabdacsatával és sok 
más mulatsággal. A megjelent fiatal lányok kivétel 
nélkül mind remekül mulattak és reggelig táncol-
tak. Erkölcsileg régen sikerült egy táncmulatság 
Kőszegen ilyen kitűnően. A kedves kőszegi fő-
iskolások egy erkölcsi sikerrel többet könyvel 
hetnek el maguknak. Különöstn dicséret illeti 
Weöres Jánost a szövetség elnökét, önzetlen fá-
radozásáért. A mulatság elmúlt, már a nyomait 
is eltakarították a bálteremből. . . Pedig ki tudja, 
fognak e még a kőszegi főiskolások bált ren-
dezni ? — Mert bizony a közönség részvétlen 
sege semmi anyagi sikert nem hozott és felme-
rült a kérdés, vájjon érdemes-e ilyen körülmé-
nyek közt mégegyszer táncmulatságot tartani a 
főiskolásoknak. — Valljuk be, Kőszeg társadalma 
főleg vezető személyei kicsit megint megbuktak 
a közérdekű magatartásból, amit pedig a főis-
kolások nagyon megérdemeltek volna. 

A fő i sko lások Széchenyi-szövetsége kö-
szönetet mond mindazoknak, akik felülfizetésük-
kel az egyesület jótékonycélját szolgálták. 

T ü z o l t ó n a p Bozsokon . Nagy ünnepieké 
szül vasárnap Bozsok község közönsége. Ezen 
a napon tesz látogatást a virágzó községben a 
szombathelyi tűzoltóság, amely zenekarával és 
egy félszázadra való csapatával rándul át a szép 
fekvésű kulturközségbe. Bozsok nagyban készül, 
hogy a vendégegyesületet minél ünnepélyeseb-
ben fogadhassa, a szombathelyi tűzoltóság pe-
dig gondoskodik arról, hogy ezt a napot minél 
emlékezetesebbé tegye a bozsokiak számára. 
Gazdag programot állítottak össze, hogy a kör-
nyékbeli tűzoltóság valóban jól is érezze ma-
gát. A program keretében a vendégcsapat meg-
koszorúzza a hősi emlékszobrot s iinnei i misén 
vesz reszt, mely alkalommal a szombathelyi tűz-
oltózenekar szolgáltatja az egyházi zenét. Sze-
renád, bankét, diszgyakorlat s utána nagysza-
bású mulatság a Szanyi vendéglőben lesznek a 
főbb programpontok.. A kirándulócsapat a reggeli 
vonattal utazik Búcsúba, ahonnan a megfelelő 
fogaton szállítják a tűzoltókat Bozsokra. Ked-
vezőtlen idő esetén az ünnepélyt 24-én tart-
ják meg. 

PALPUSZTASAJT 

VILÁGMÁRKA! 
Lövészverseny Kőszegen. A kőszegi Pol-

gári Lövész Egvesület és a Leventeegyesület f. 
hó 15-én sikerült házi versenyt rendezett. A Lö 
vészegyesület versenyeredményei: győztes Várnagy 
Ferenc 92 ponttal. Nyerte Kőszeg város tisztelet-
diját. 2. Kosztich Ernő 9l p. önk. Tűzoltó egy-
let tiszteletdija, 3. Spindelbauer Ferenc 00 p 
Kőszegi Takarék tiszteletdija, 4 Reiterbauer Antal 
(Kőszegfalva) 90 p. Diana vadásztársaság tisz-
teletdíja, 5. Lakatos Ferenc 90 p. Wachter Gyula 
tiszteletdija, t>. Hochecker János 8(J p. Nyukosz. 
tiszteletdíja, 7. Boda |enő 89 p. Ipartestület tisz-
teletdíja. 8 Gothard Dezső 87 p Hitelszövetke-
zet tiszteletdija. 9. Liebich Sándor, 10 Sommer 
Tamás. A leventék versenyének győztese D as-
kovits Ernő Kőszegfalva 88 p. Nyerte Kőszeg 
város tiszteletdiját es aranyozott érmet. 2 Krantz 
Antal 88 p. dr. Halik Miksa kir. közjegyő tisz-
teletei ja és aranyozott érem, 3. Tompeck Antal 
Kőszeg, 85 p. ezüztözött érem, 4. Grüll Mátyás 
85 p. ezüstözött érem, 5. Freyberger Flórián 85 
p. kis ezüstözött érem. — Oktatók versenyében 
győztes Hosszú István oktató 93 p. Nyerte Szabó 
László őrnagy zlj. parancsnok tiszteletdiját, 2. 
Németh Gyula oktató, 3. Lakatos József. A ver 
senyre kitűzőit tiszteletdijakat Diessl Károly fő-
tanácsnok, Vasvármegye Testnevelési felügyelője 
adta át lelkes buzdító beszéd kíséretében a győz-
teseknek, ki versenyen kivül 95 egységet lőtt és 
ezzel a verseny legjobb eredményet érte el. 

— Nem hosszabb í t j ák meg az iskolák 
nyár i szünet jé t . Ismeretes, hogy társadalmi 
egyesület azzal a kérelemmel fordult a kultusz-
miniszterhez, hogy az összes elemi és közép-
iskolákban a nyári szünidőt szeptember 15-eig 
hosszabbítsák meg. A kultuszminiszter már a 
mult években is foglalkozott ezzel az üggyel, 
azonban az iskolai tanítás érdekében nem talalta 
teljesíthetőnek a kérelmet Az idén a kultusz-
miniszter ugyenebböl a szempontból nem hosz-
szabbitja meg az iskolai szünidőt. 

A cementáru készí tő és kö faragószer í ien 
megmunkált műkő sírkövek készítését a Keres-
kedelmi miniszter a képesítéshez kötött iparok-
közé sorolta. A kérdéses áruknak csiszolása 
faragása vagy szentesítése ezek után a kőműves 
s kőfaragóipar munkakörébe tartoznak. Előfor-
dult, hogy cementárukészitésre nyert engedely 
alapjan kőfaragószerüen megmunkált sírköveket 
készítettek s azokat a helybeli temetőben elhe-
lyezték. Készítettek továbbá egy családi sírhelyen 
részben a kőműves, részben pedig a kőfaragó 
ipar körébe vágó, megmunkált műkőből és csi-
szolt márványlapokból egy nagyobb méretű fal-
emelvényt, amely szakemberek vélemenye szerint 
igazi kontármunka, mely csak arra hivatott, hogy 
a műkőipart és annak hivatott iparosait meg-
szégyenítse. Miután a cementáru és műkőgyártó 
Dsak azoknak gyár'ására, de nem szakszerű ki-
dolgozására felállítására is van jogosítva, aki 
ezen rendeletet megszegi ipari kihágást követ 
el s ellene jövőben a kihágási eljárást fogják 
megindítani. 

Diva tö l t önyök P 40-től, tiszta gyapjú kel-
mékből P 80-től nagy választékban kaphatók 
ZERTHOFER REZSŐ ruhaáruházában. A saison-
ból visszamaradt nyári cikkek u m. joppekabátok 
burettöltönyök és vászonnadrágok olcsó kiárusí-
tása. Gallértisztitás elfcgadtatik. 

\ most Szomba the lyen lebonyolításra 
kerülő dunántuli teniszversenyeken a Kőszegi 
SE is részt vesz. Női egyesben Molnárné, férfi 
egyesben Hennel László, vegyes párosban Mol 
nárné Szabadváry és ifjúsági számokban Borhy. 

Nagyszabású p r o p a g a n d a úszóversenyt 
rendez a Kőszegi Sport Egylet aug. hó 20 án 
délután fel 3 órai keidettel a reáliskola uszo-
dájában, melyre lerándul a soproni Pannónia 
egész gárdája is. Lebonyolításra kerülnek 30 m. 
úszószámok leányok és fiuk részére, férfi és 
női kül nböző távolságú mell- és hátuszószámok, 
ifjúsági versenyszámok. Az els^ helyezettek érem-
díjazásban részesülnek. Különös érdeklődés előzi 
meg a műugrást, amelyen résztvesz Vecsey Weis-
senbeck Vilmos. Különböző stafétaversenyek is 
kerülnek lebonyolításra, amelyen résztvesz a vi-
dék jelenleg legjobb formájában lévő soproni 
hölgystafetaja. Részt vesznek az egyes számok-
ban többek között B Kovács Janka hátúszó 
bajnoknő, D. Benkő Margit a volt melluszó 
bajnoknő, Plotzár Lotti a kongresszusi gyors-
úszó bajnokság győztese, Szalay Béla a töbszö-
rös feriőkerületi bajnok stb. A versenyszámok 
után vizipolómérkőzést mutat be a Pannónia 2 
csapata, majd a Kőszegi Sportegylettel játszik 
vizipolomérkőzést, végül pedig a KSE egész 
vezetősége a vizbe száil és egy minden bizony-
nyal humorossá váló vízipóló mérkőzést mutat 
be a közönségnek A propagandára való tekin-
tettel a legolcsóbb helyárakat állapította meg a 
Sportegylet. 

Már iace l lbe au tó fuvar t vállal bármely 
napon személyenkint 25 pengőért Tóth Zoltán 
autótulajdonos. Előlegyzéseket elfogad a Hangya 
és Biritz vendéglő. 

A perenyei Iparos és Vasu tas Kör a 
Kondora-féle vendéglőben nyári táncmulatságot 
rendez ma vasárnap, saját könyvtára javára. A 
mulatság délután 3 órakor kezdődik. 

Szabadalmakat S f S i S S í i í i í í K Áron és Molnár 
S Z A B A D A L M I I R O D A B U D A P E S T VII I . Rákócz i-u 15. 

Felvilágosítás díjtalan. 

A fé láru u tazás t Budapes t re szeptem-
ber 15-ig meghosszabbították. Egy rendes jegy 
a megváltás naplától számítva oda és vissza-
utazással együtt 8 napip érvényes, vagyis egy 
nap utazást leszámítva hét napig lehet Buda-
pesten tartózkodnia. 

Az úszóversenyen resztvevők ma vasár-
nap délután teljes számban jelenjenek meg az 
alreál uszodájában. 

— Véső helyett a társa kezére ütöt t . 
Rozenszki Rezső 32 éves vízvezeték szerelősegéd 
Présing bádogosmester alkalmazottja, tegnap 
egyik társával a reáliskolában dolgozott. Egyik 
il'emhely vizvezető csövét akarták felszerelni és 
ezért át akarták fúrni a cement padozatot. Ro-
zenszki kezelte a vésőt, társa pedig a hatalmas, 
nyolc kilós kalapácsot. Egyik szerencsétlen pilla-
natban a kalapácsütés célt tévesztett és Rozenszki 
jobb alsókarját érte Azonnal eltörött. A vízve-
zeték szerelősegédet nyílt kartörésével a szombat-
helyi mentők beszállították az Emberbaráti kór-
házba. 

Mozih i rek . Helyszűke miatt nem em l é ke z-

hetünk meg a vasárnapi és Szent István r .api 

előadásokról részletesen. Mindkét nap h a t a ' m s 

bomba dupla műsort ad a kőszegi m o z g ó e > u p i 

uj filmmel, vasárnap .A Flapper k i s a s z o n y " víg-

játék 8 felvonásban és „A lagúnák l e á n y a " vv 

lencei történet 10 felvonásban, szerdán „ l i r oO i i y 

hercegnője" amerikai filmjáték 7 fejt/.et V-t <s 
„Elfelejtett asszonyok" exotikus dráma 7 fije • t-
ben, amelyeknek nyár előtt volt a b e m u t a t j < 

az első hetes mozgókban mind ts k í \ v M 

nélkül döntő sikert értekel. A Szinpártoló E ^u-
sülét kedvezmenyes mozibérlet akciója v á l t o za t-

lanul fennáll. 

Bará t ságos mérkőzés t tart ma a Kőszegi 
Sport Egylet a Szombathelyi Torna Klub csapa-
tával délután 4 órai kezdettel. Belépődíj nincs. 

•^•'•iJtrÚjZx P O R Z O L pácolás után erőteljes, egyen'etes keliis - jó áttelelés - többtermes! 

N e m m i n d e n p o r p á c P O R Z O L ! 

Vigyázzor a névre! Csak „CHINOIN" p lombával lezárt dobozt fogadjon e l ! 

Egyedül a PORZOL-t alkalmazták Magyarországon több 10O.0K) holdon! 

A P O R Z O L színe vörös, hatosa biztos — Eredeti gyári áron beszerezhető 

Unger József fttszerkereskedönól , Kőszeg. 
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Hirdetmények. 
02fil —1W0. Kftzhirré teszem, hogy az 1930. 

évre szóló ebadó kivetési lajstrom f. évi aug. 
10-től 8 napi közszemlére van kitéve s bárki 
által betekinthető. Egyben felhívom az ebtulaj-
donosokat, hogy az ebadoi f. évi augusztus hó 
31 ig feltétlen befizessék, ellen esetben az ebek 
kiirtása és a kihágás eljárás megindítása iránt 
fogok intezkedni. 

vité/ dr. Nagy Miklós polgármesteri!. 

A t enni sz ba jnokságok elmaradt férfi egyes 
mérkőzését is lejátszották. A drtntő mérkőzést 
Fejer ellenében Hennel László nyerte t>: 1 (G: 2) 
arányban s igy Hennel László a férfi egyes baj 
noka Remek stílusos pumpás játéka és kitűnő 
formája volt egyike a lenniszbajnokságok leg-
örvendetesebb jelensége — Ez uton keri fel a 
KSE a teniszversenyen résztvetteket és a győz-
teseket, hogy Szt. István napján az úszóverseny 
után lehetőleg jelenjenek meg a Lackner-ven-
déglőben, ahol a győzteseknek a dijak és az 
oklevelek ez alkalommal lesznek kiosztva. Ugyan-
akkor kerülnek kiosztásra a soproni Pannóniá-
nak és az úszóverseny győzteseinek is az érmek. 

Élet a fu tba l lpá lyán . Mult vasárnap a j 
KSE is megkezdte tréningéit, hogy az őszi baj-
noki szezon méltó résztvevője lehessen Pénteken 
pedig a szombathelyi serleg^yőztes III. ker. FC 
szimpatikus együttesét látta vendégül egy barát-
ságos mérkőzésre, mely végeredményben 6 : 5 
(2:0) arányban a KSE javára dőlt el. — A mér-
kőzés mindvégig élvezetes sportot nyújtott. A 
szombathelyi csapat, melynek minden embere 
vérbeli futballt játszott, minden dicséretet meg-
érdemel. A fiatal játékosokkal megerősített helyi 
csapat meglepően jól mozgott a mezőnyben 
A látottak után minden remény megvan arra, 
hogy a KSE ismét visszaszerezze régi hírnevét 
és méltó helyet foglaljon el a bajnokságban A 
mérkőzést Dravarits vezette. — Az előmérkőzés 
a Levente komb.—Törekvés 4 : 4 (3:0) arány-! 
ban eldöntetlenül végződött. 

— Leleplezték az ismeret len szerző t ! 
A szenzációs leleplezést a Színházi Élet közli uj 
számában Brucknerről, az ismeretlen szerzőről, 
akinek a fényképe Incze Sándor hetilapjában 
jelenik meg először Magyarországon. Az uj szám 
gyönyörű képes riportot hoz a pesti virágos 
kertekről és az amerikai flapperekről, akik Buda-
pesten nyaralnak. Incze Sándor a jövő színházi 
szezonról irt vezércikket. Kosáry Emmi angol 
színésznő lett. Fényképek és riport a Paramount 
két magyar beszélőfilmjéről. A Szinházi Elet bő 
terjedelemben közli a Rejtett kincs pályázatra 
beérkezett legújabb leveleket. Az uj számút re-
gény, novellák, kotta és 32 oldalas gyermek-
újság egészíti ki, amelynek ára 1 pengő. Kősze-
gen a Szinházi Élet Róth Jenő könyvkereskedé-
sében kapható. 

Csalásért le tar tózta t ták egy volt kőszegi 
orvos fiát. Csüiöriök délelőtt Budapesten a 
Teleki téren az ottani detektivkireridelt tlfo-
gott egy csalót. Az illető ezüslpapirba csomagolt 
forgác^o' árusított, mint legfinomabb kínai teát.1 

A főkapitányságon megállapították, hogy igen 
jó családból származik Atyja Kőszegen orvos 
volt, d • feleségével együtt még fia megszületése 
előtt Szófába vándorolt. A háburu u:an Sam-

I buczky Bless Viktor Budapestre került és leg-
' inkább szélhámosságokból élt. A csaló teaárusitót 
egyelőre a toloncliázba vitték. 

Felnőtt ember ha lá la légycsipéstő l A ' 
napokban közölték az újságok, hogy egy közön-, 

,séges legy csipése egy felnőtt ember halálát 
Iokozta Ez az eset is indokolja azt, hogy meny-
nyire kell törekedni a legyek kiirtására. Ha egy 

tfelnőtt ember életét veszélyezteti, annál inkább 
veszélyes a gyermekekre, mert szántalan súlyos 
betegségnek is lehet az okozója. Egy légy egy 
nyár alatt egymilliós törzsnek a szaporod tsát 
idézi elő. Mindenki harcoljon a legyek szaporo- j 
dása ellen minden helyiségben is, mert a légy 
sok hasznos ál at kimullását is előidézheti.— A 
legjobb és legolcsóbb szer a legyek irtására az 
egész világon bevált AEROXON mézeslégyfogó, 
amely mindenütt kapható pár f llérért. 

Kiste jgyü j tő tej ipari t an fo l yamo t tart 
az ősz folyamán a pápai Mezőgazdasági Szak-
iskola legalább 20 jelentkező esetén. A kistej 
gyűjtő tanfolyamra jelentkezhetnek a gazdaifjak 
és gazdák A kervényhez mellékelni kell a szü-
letési bizonyítványt, a községi erkölcsi bizonyít-
ványt és hatósági (járásorvosi) bizonyítványt 
arról, hogy egészséges, erőteljes testalkatú. A 
földmivelésügyi m. k. miniszterhez ci nzett kér-
vényre IP 60 filléres okmánybélyeget kell rá-
ragasztani, mely mellékleteivel együtt a Felső-
dunántuli Mezőgazdasági Kamarához szept. hó 
lf> éig beküldendő. 

Az u tóbb i hetekben a napilapokban egyik 
hadikölcsönalakulat olyan hírt tétetett közzé, 
amelyet bár a Népjóléti minisztérium megcáfolt 
de igen alkalmas volt arra, hogy az úgyis elég 
sok csalódáson keresztülment hadikölcsönkáro-
sult társadalomnak ujabb csalódást okozzon. 
Szomorú jelenség, hogy akkor, amikor pártunk-
nak erős és sok áldozatot követelt munkával a 
károsultakban sikerült uj hitet és kitartást kel-
teni kölcsönadott pénzeik visszaszerzése iránt, 
akkor magukat részben lejáratott es hadikölcsön-
mozgalom vezetőinek képzelő egyének által ala-
kított különböző alakulatokkal próbálkoznak ilyen 
közlemények megjelentetésével tömeget gyűjteni 
a muguk céljaira. Az Országos Hadikölcsön Párt 
fehiv minden hadikölcsönkárosuitat, hogy min-
den a hadikölcsönnel kapcsolatos ügyben tel-
jesen ingyen és díjmentesen ad tanácsot és fel-
világosítást. Mivel az erők szétoszlása egyál-
talában nem alkalmas arra, hogy a mozgalom 
a megkívánt és a károsultak érdekében szük-

séges eredményt érhessen el, ismételten felhivju 
azon hadikölcsönkárosult társainkat, akik mé 
csatlakozásukat nem jelentették be. hogy a; 
minél előbb eszközöljék. Csulakozások, bejt 
lentések és panaszok válaszbélyeges levében 
párt uj irodájának Budapest, VI Podmaniczky-i 
27. küldendők. Olvasóink tehát bizalommal for 
dulha'nak a párt kö/ponti írodi já ioz, vagy köz 
vetlenül szerkesztőségünkhöz, honnan az a párt 
hoz lesz továbbítva. 

-•*>"•«- II M Ű I III I 

Autó- ós motorkerékpár 
t » n < M i H i n t i k 

legelső gyártmányúik, frissek, garanciával, autó-
felszerelések dus választékban nagy árengedményéi 

legolcsóbban beszerezhetők N A G Y JÓZSEF 
autópneumat ik és alkatrész szaküzletében 

Budapest VI., Adrássy-ut 34. 
Telefonszám: Interurbán 221—97, 285 - 6 3 . 

K Ö Z P O N T I SZALLODA 
HOTEL C E N T R A L 

BUDAPEST. VII, B iross-tér 23. 

A keleti pályaudvartól alig 2 percnyire. 

A kőszegi közönség kedvelt találkozó helye. 

Elsőrangú modern családi ház. K zponti 

fütes. Mmden szobában hideg-meleg folyóvíz 

Egyágyas szobák árai 5, 6, 8, 9, 10 P. 

Két „ „ 10,12,13,14,15,16. 

Rádió. 

Fürdőszobás szobák. Telefon a szobákban. 

Tulajdonos: PALLAI MIKSA. 

ÚJRA K A P H A T Ó ! ! 

A rheumas bajok házi kezelese. 
l i la : Dr. Eng l ánde r Árpád 

budapesti szakorvos 

II. Kiadás. Ára 2*40 pengő. 

Megrende lhe tő 

lapunk kiadóhivatalában. 

• ELEKTROB IOSKOP l 
Vasárnap. augusztus 17-én 

J l flapper kisasszony 
Vígjáték 8 felvonásban. A fősze-

repben ALICE WH1TE és 
JACK MULHALL. 

J l lagúnák leánya 
Velencei történet 10 felvonásban. 
A főszerepekben Korda Mária, 
M lton Sills, Ben Bart, Béla M. 

Szerda (ünnep) aug. 20-án : 

$roodwag hercegnője 
(Sztár akarok tenni) 

Amerikai filmjáték 7 fejezetben. 
Főszerepben Pauline Qaron, 

Jonny Walker és Ethel Clyton. 

Slfeleitett asszonyok 
Exotikus dráma 7 fejezetben. 

A főszerepekben Conway Tearle 
és Dorothy Sebastian. 

A betegségek legnagyobb része ellen ma már 
a természet által nyújtott gyógytényezőkkel 

küzdünk a legeredményesebben I 

Napfény 
Fürdő Diéta 

Igmándi 
k e s e r ű v í z . 

Az Igmándi keserűvíz kapható minden gyógyszertárban, drogueriában 

és jobb füszerüzletben. 

Magyarorszag részére kizárólagos eeyedárusitó: Ásványvíz Kereskedelmi R. T. 
Budapest V I , Király-utca 12 

Eladó 
Egy ház , házhelynek való kert, 
boroshordók, szóllőkádak és 
egyéb gazdasági felszerelések 
önkéntes árverés utján szabad 
kézből eladók augusztus hó 
20-án délután 2 órakor Oyőry 
János-u. 7. sz. alatt. 

Biberauer-féle pajta és 
1000 öles kerttel bérbe 
esetleg eladó. Egy 1558 
öl kaszáló rét az alsó 
réteken eladó. 
özv. Biberauerné, Sziget-utca 29. 

104-i 930. 
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Árverési hirdetmény. 

A kőszegi Fővámhivatalban f. 
hó 19 én d e. 11 órakor egy hasz-
nált női nyereg krrül 50 P kikiál-
tási árban árverésre. A nyeregnek 
az országban való felhasználása 
esetén a szabályszerű vám és 2 % 
ált. forg. adó esedékes. - El nem 
adás esetén a másodszori árverés 
f. hó 27-én d. e. 11 órakor Itsz 
megtartva. 

M. kir. Fővámhivatal 
Kőszeg. 

Egy jó házból való fiu 

tanoncnak 
felvétetik fizetéssel a 

HANGYÁBAN. 

A Várkörön egy 4 
szobás emeleti lakás 
k i a d Ó . Bővebbet dr. Szovják 

Hugó ügyvédnél. 

— Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen — 
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