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Bethlen tisztelete Amerikában. 
A nagy államférfiak igazi értéke akkor bon-

takozik ki egész valójában, amikor munkájuk 
nyomában az eredmények cserjéi k'zoidelnek, az 
elültetett fák termékeny virágba borulnak s a 

szépen ápolt lo nbok közül a mosolygó gyümöl-
csök kikinálgatóznak. Ez a férfias munka pozitív 

s egybe örvendeztető eredménye, mert van a 
férfias munkának más eredménye is, az az emberi 
természet vadhajtásait szüli : az irigykedés, a le-
szólás, a gáncsoskodás. A beért gyümölcs s a 
felburjánzott gyűlölködés jelzi a férfias munka 
sikerét, amely, amig a jókban, nemesekben az 
elismerés és hála érzetét fakasztja, addig a gono-
szakban a sárga irigység ördögét táplálja. 

Bethlen István hét éves kormányzásának 
egy ország volt örvendező részese s csak kevesen 
voltak, akik a sötétben bujkálva bosszúságot 
éreztek az ország osztatlan öröme láttára. Ezek 
a kevesek, mint ahogy a bibliai ördög nem pihen 
soha, hogy hatalmába keiitse és megrontsa a 
lelkeket, ugy nem pihennek azok sem, akik irigy-
kedve látják egy államférfiú tekintélyenek és 
hatalmának terebélyesedését. Azoknak a kevesek-
nek fáj a belső konszolidáció, még jobban fáj 
az, hogy a kormányelnök képességeit külországok 
Is elismerik, de legjobban fájhat az, ha tengeren 
túlról is azt kénytelenek hallani, hogy Beihlen 
Islván nevét és személyét tisztelet és szeretet 
övezi még a messze tenyereken tul is. 

Mikor megszerveződött a nagy amerikai 
Kossuth zarándoklat, voltak, akik azt várták, 
hogy a demokratiKus uj világrészben egy fel-
tornyosuló ellenvélemény fogja hatalmába kerí-
teni a lelkeket, amely lesújtó kritikát fog gyako-
rolni Bethlen István kormányzatával szemben. A 
várakozók csalódtak, a számítók kudarcot vallot-
tak. Azok. akik az ünneprontásban reménykedtek, 
szégyenkezve és megtörve oszoltak szét s miután 
nem volt mit tenniök, egy-két hazug tudósítással 
akarták elhomályosítani az amerikai magyarok 
ünnepét s mint a tintahal, igyekeztek utjuk nyo-
mán sötétséget hagyni. Az amerikai magyar társa-
dalom, amelynek megszervezésére, politikai fel-
fogásának irányítására a magyar kormány semmi 

Az eton-frizura hatása a menyországban. 
(Kroki). 

Beállított tegnap hozzám a Túlvilági Casinó 

szolgája egy aláírási ivvel. Társas vacsorára 

gyűjtögette a tagokat. 

— Mellényük öregem — mondtam neki, — 

én caak alszom, de még élek. 

— De mán csak tessen eljönni, ott lesznek 

mind a költő urak. 

Nem bá- om, — feleltem, — de csak ugy, 

ha reggel hazaeresztenek. 

— Hazaeresztjük, hogyne, csak tessen el-

jönni. 

Hát elmentem. Tényleg jó társaság volt ott, 

sok sok iró, meg mindenféle más meghaltnak 

uri szelleme. Birkapaprikással kínáltak, de meg 

köszöntem. 

— Nem kivánom a birkát még a meny-

országban sem, de a esuszából majd eszem. 

— Nauy tulok lehetsz ec-íém, — mondta 

Kölcsey Feri bá t j ám — mert nincs jobb, mint 

ez a faggyus birkahús. 

— Most már nem igeneszik lent a földön, 

— lódítottam ón. 

A birkáról, aztán meg a nyírásról feljött a 
•zó a mai hajviseletekre. Kíváncsiak voltuk töb 
ben, hogy milyoa az a Midi eton frizura ? 

eszközzel közreműködni nem óhajtott, tisztelet-
teljesen állt be abba a hét és fél milliós magyar 
táborba, amely az óhaza magyarságát, az élő 
magyar nemzetet reprezentálja s igy kilenc és fél 
millió magyar olvadt össze egy közös érzésben 
akkor, amikor Newyork egyik előkelő város-
részében Kossuth Lajos szobráról lehullott a 
lepel s amikor e hazafias ünnepség keretében 
15 millió magyar ismerte el a magyar sors fel-
felé Ívelésének vezérlő erejét, Bethlen Istvánt. 

Az amerikai magyarok, politikai érettségük 
világító fáklyája mellett ismerték meg az igazságot, 
s ha még kételyeik lehettek, akkor ezeket a 
kételyeket eloszlatták ama elfogulatlan világlapok, 
amelyek Magyarország útját figyelve, megállapí-
tották, hogy Magyarország utja Bethlen István 
kormányzata alatt felfelé ívelt. Ha valaki az 
amerikai magyarokat felkeresi s szivükhöz közel 
férkőzik, ugy két érzést ismer meg az uj haza 
magyarjainak lelkében. Az egyik, Kossuth Lajos 
örökkön élő alakjának imádata; a másik, Bethlen 
István hét éves kormányzatának elismerése és 
szemelyének tisztelete. 

Rendkívüli városi közgyűlés. 
Interpellációs közgyűlésnek is nevezhetnénk 

a mult szombati közgyűlést, mert összesen hét 
interpelláció hangzott el. Az elsőt Waldmayer 
Károly intézte a polgármesterhez, a Belvárosban 
levő és évek óta ott disztelenkedő félig lebontott 
ház miatt. A polgármester válaszában ismertette 
az ügy állását, mely szerint a ház egy szombat-
helyi polgár tulajdona, kitől a város is megakarta 
venni a házat, de a város 60 milliós ajánlatával 
szemben 100 milliót kér érte és igy a vételből 
nem lett semmi. Intézkedést ígért a polgármester, 
hogy a háztulajdonost fel fogja hivni vagy a ház 
rendbehozatalára, vagy annak lebontására. 

Freyberger Ferenc volt a következő inter-
pelláló, aki egymaga hat interpellációt adott le. 
Az első kettő indítvány volt. Az elsőben azt indít-
ványozta, hogy Kőszeg város is hivja meg Rother-
mere lord fiát, aki Magyarországon időzik, hogy 
lássa meg Trianon által sújtott Kőszeget is. A 
másik indítványa pedig az volt, hogy az utcák 

Én m-Kmu'atom — mor.dtum, — de csak 

akkor, ha ima* etívpir sort róla a lapukba. 

M ttig-TtéV. Elővettem a felöltőmből a mult 

heti „Színházi Harsánál" ós mutattam. 
— E z e ? — csodálkoztak neki. 
— E ' , — mondtam — de most hulljuk a 

véleménvnkHt versben. 
— H i t m»;g is kezdte Arany János. íme : 

Ki ez, mi ez ? J t zo 1 
Egy modern leányzó. 
Uram, uram, mivé 
Lf)tl ez a kis . . . izé, 
Égy gyermek s már kopasz . . . 

Vörösmarthy ezt mondta : 
Ne nézz reám I 
BAjolsz, -- de borzfidok. 
Mivé leltél? 
Átkozott szazadok 
Tépték le rólad szép hajkoronád. 

Nem. A borbély T iná i t egy etonfrizurát. 
Gyulay igy nyilatkozott : 

Virágnak mondanálak, 
De koró a neved — 
Letépte rólad az ősz 
Az üde levelet . . . 

— Kérlek, SAudorkám — szóltam Petőfi-
nek — kegyeskedjél a lap számára . . . 

Petőfi máris diktálta: 

elnevezesénél gróf Apponyi Albert, hazánk nagy 
fia is megfelelő utcát kapjon. A pol íármester 
válaszában megnyugtatólag nyilatkozott és a köz-
gyűlés, valamint indítványozó helyeslése mellett 
az ügyet kiadták a tanácsnak. 

További interp?llác ;óbin a tanítóképző ügye 
mikénti állása iránt kért felvilágosítást, mit a pol-
gármester abban adott meg, hogy ez ügyben e 
hó 15-én miniszteri bizottság száll ki Kőszegre, 
hogy a helyszínén tegye tanulmány tárgyává a 
tanítóképző jelenlegi elhelyezését és megtörtén-
jenek a további lépések a végleges elhelyezésre. 
Ezügyben isnertette a polgármester Lingauer Albin 
képviselő levelét is, aki magánál a kultuszminisz-
ternél érdeklődik a kőszegi tanítóképző ügyének 
mikénti állása iránt. 

Szóvátette interpelláló még a nyaralási akciót 
is, valamint a Szo nbathelyen is megalakult ter-
mészetbarátok turista egyesületét is, mely utóbbi 
állítólag politikii színezetű társaság, sőt a társa-
ságon belül kommunista propaganda is folyik. 
A polgármester ismertette a nyaralás érdekében 
tett hatósági intézkedéseket. Előadta, hogy leg-
utóbb Budapesten résztvett a vármegyék, városok 
és községek idegenforgalmat előmozdító gyűlésén, 
hol fel is szólalt és különös figyelmébe ajánlotta 
az uj egyesületnek Kőszeg városát, mely iiqy a 
nyaralásra, mint üdülésre igen alkalmas. Egyben 
kérte interpellálót, hogy agilis támogatásával 
ugyancsak legyen segítségére a nyaralás kérdé-
sének megoldásában és munkájában. Az u. n. 
természetberátok turista egyesületéről most folyik 
az információk beszerzése és ha csakugyan kom-
munista izü társaság és tényleg a kommunizmus 
szolgálatában áll, ugy fogja tudni kötelességét. 

Még a hősi emlék kérdésének mikénti meg-
oldását tette szóvá interpelláló. A polgármester 
ismertette ezügyben az eddig tett intézkedéseket 
és megígérte, hogy az ügyet legközelebb a hősi 
emlék bizottság újból tárgyalni fogja és igy mód-
jában lesz e kérdésben a városnak dönteni. A 
polgármester válaszait ugy interpelláló, mint a 
képviselőtestület is tudonásul vették. 

A tárgysorozaton inkább folyó ügyek szere-
peltek. A polgármester a napirend előtt meleg 
szavakban parentálta el Terplán Kornél ny. járás-

„Hull a levél a viráscról, 
Hull a hajzat a leányról, 
Istenhozzád éd"s, 
Isten veled kedves — bubiskátn." 

Bajza igy dalolt: 

„O, nincsen rá szó 
Oh gyötrelem! 
Borotválkozik : 
A szere em." 

Megszólalt a hátam meeett egy hajdú, — 
helyre legény volt, Rózsa Sándor cimborája. 

— Tekintetes ur, — ha meg nem sértem, 
én is mondanék egy kis véleményt E* már 
mondta is: 

Már minálunk beretválják a leányt. 
Nem köti fel koszorúba a haját. 
Ha nem kötöd idős rózsám, ne kössed 
Da mán ilyen mrtdisan el nem vöszlek. 

Megkértem még Shakespearet, a nagy költő 
királyt, aki a következőket mondta: 

Hosszú vékony nyakán borotva serceg 
S amint igy lassan múlnak a percek — 
Töprengem : ó, milyen mánia I 
Romeo látna igy tég^d, Júl ia. 
Többeket felkértem, de most nem nyilat-

koztak. Aztán hamar visszajöttem, hogy le-
adjam a lapomnak a szenzációs interjukot az 
etonfrizuráról. 

Egyes szám ára 16 fillér 
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bírót, aki évtizedeken át voli tagja a képviselő-
testületnek és indítványára a közgyűlés jegyző-
kön>vbe iktatta emlékét és részveiiratot küld a 
hátramaradt öivtgynek. Helyebe Prenner Pál 
lakatosmester került be, mint képviselőtestületi tag. 

Tudomásul vette a képviselőtestület, hogy 
vitéz dr. Nagy Miklós tanácsnok a VII., dr. Fuchs 
Endre aljegyző pedig a VIII. fiz. osztályba lepett 
elő. Hozzájárult a képviselőtestület ahhoz, hogy 
a Sörkert vendéglő kibővittessék, minek ellenében 
a bérlő az tddigi 1200 pengő helyett 2U( 0 pengő 
bért fog fizetni. Elhatározta a képviselőtestület, 
hogy a cseprtgi ut átépítéséhez szükséges városi 
területtt ingjen bocsatja az állam rendelkezesére, 
de a magánföldtulajdonosoktól igénybevett föld-
területért a váios nem fizet es kőfuvarozást sem 
hajlandó vállalni. Dr. Szovják Hugó tette szóvá 
e tárgynál azt, hogy a kőszegi vállalkozók le-
maraotak az útépítési munkálatokról. A polgár-
mester adta meg a felvilágosító választ, mely 
szerint tenyleg budapesti valialkozó nyerte el a 
földmunkát, ki igazán jelentékenyen olcsóbb volt. 
A varos rr.indtrt megtett a kőszegi vállalkozók 
érdekében, de győzött az olcsóbb ajánlat. — 
Egyhangúlag mondta ki a képviselőtestület, hogy 
az allamrendőrségi költségekhez nem járulhat 
hozzá. Elfogadta a gyám pénztár 11*1:6. és 19l'7. 
évi számadasait. A Vakokat Gyámolító Dunántuli 
Egyesületnek 1(0 pengőt, a Magyar Revíziós 
Ligának ugyancsak 100 pengőt, a Prohászka 
Ottokár emlektemplom javára szinten 100 pengőt 
utaltak ki. — Megállapította a közgyűlés a felső-
erdei vágásokban kitermelt faárakat, melyek a 
városi pénztárban is ki vannak függesztve es el-
rendelte a faeladást. — Ö*v. Dombai Gyuláné-
nak letelepedesi engedélyt adott 20 pengő díj 
ellenében. Pathy Jánosnak és Chmell Emilnek a 
város kötelekebe való felvételt kilátásba helyeztek. 
Reichmann József illetőséget megtagadtak. — 
Hosszabb vita után a temető szabályzatot levették 
a napirendről és kiadták a jogügyi bizottságnak 
javaslattételre. Ezzel a közgyűlés véget is ért. 

HIRDETMÉNYEK. 
5908—1928. Közhírré teszem, hogy » kO 

fzegi országgyűlési képviselő v&Uuzlóktrülpt 
választóinak ideiglenes névjegyzeke a kiha?yot 
tak (s újonnan felvettek jegyzékével DJÁJUS hó 
16-tíl juniuB hó 14 ig I ezárőlstp a városházán 
11. sz. szubában a hivatalos órák alatt koz 
szemlére van kitéve. Az ideiglenes névjegyzékbe 
történt jogosulatlan felvétel ellen bármelyik 
választó, a kihagyás miatt azonban csak az 
érdekelt szólalhat fel. A fe!s*ólalár-okat május 
16-tól mtijus 30-ig lehet benyújtani. A felszó-
lalásokra az érdekeltek junius hó 14 ig bezáró 
lag észrevételeket tehetriek. 

2679—1928. Felhívom az adózó közönséget, 
hogy a ' esedékessé vait adótartozásaikat f. é. 
maju> hó 15 ig feltetion bt fi'-est-ék, e len<">etben 
etler.uk a végrehajtási el járás t-lje* s z i go r ra l 

lesz lefolytatva. 

6319—1928 sz. Kó/hirri tewer , hogy f. 
évi május hó 22 ín , kedden » varos erdőgazda 
ságti foiytatólngos nuf irtrve.ést tart a felsőerd i 
stájerhá; i vá.á 'Okbur. Eladandó á^'fa nvnnyi 
sége : 349 rak»«s hukk és tölgy át/fa. Árverés 
kezd te rrtkás s/.ermt d. e. 10 óra. Gyülekezés 
a Stájerházak előtt. 

5456—928. s\ Fe hívom « kozöi s g figyel-
mét az első segélynyújtás Ondjait é-< eszközeit 
szemléltető falitábla* kötelező h ifüggrs?tése tár-
gyában kiadott hirdetmé yre. Etei; rendelet ér-
telmében űüii dnzokban n helyiségekben, tihal 
ötnél több emle foglalkozik, illetve megfordul, 
nevezeteset) Középül lekben, hivatalokban, isko-
lákban, egyesüte.i helyis-gekb'-o, színházakba, 
éttermekbep, korcsmákban, gyárik, üzenek, 
ipari és kereskedelmi váiiaiaiok helyibégi ib< n 
ki kell függeszteni a táblákat. V táblák a va 

rosi s?ámvevőséenél knpha'ók : áruk 3 pengő. 
Az a felelős személy, aki ezen falitáblák ki-
luggesztését elmulasztja kihá«ast követ el, a 
mely 240 P ia terjedő pénzbüntetéssel büntet-
tetik. Felhívom a közönség fiuyelmét arra, hogy 
ezen rendelet végrehajtását nemcsak a m. kir. 
allumtendfiség, hanem a kiküldött központi 
ellenőrök is ellen fogják őrizni és minden felelős 
egyén ellen azonnal megindittatik a kihágási 
eljárás. Jambrits Lajos, polgármester. 

Ipartestületi Közlemények. 

Minthogy a testületnek e ho 6. napjára 
kiiü/Ott ívirer des kövgyülrse határozatképtelen 
ség foiytan megtartható nem volt, az ujabbi 
közuyüiés ma Vhsárnap, 13 ftn délután 2 órakor 
a rMul«t( " nagytermében o-sz megtartva, melyre 
a tesiület tagjai meghívat' uk. Teljes szamu 
megjelenés kéretik. 

Ipartestületi elnokseg. 

• t C t M M M M N M N 

K a van a kőszegi fu tba l l spo iU 
nagy napja. Mindenki olt legyen 
a mai dontöjellegu meikezesen! 

Pápai Kimzsi-Köszegi SE 
bajnoki derby-mérkőzése 

ma vasárnap d é l u t á n ' : 5 órakor a sporttelepen. 

I I I B E M . 
Zenes mise. E 17-én (áldozó csütörtök) 

a Jézus Szent Szive templomai an délelőtt 10 
órakor unr.epélyes nagymise lesz, mely alkalom-
mal Dohnál Péter Es dur miséjn kerül előadásra. 
Ezen zenei szerzeményét Duhnai Péter apát-
plebánosunknak, Kincs Istvánnak ajánlotta. 

Elóleptetés. Hercz Ödön, Egerben állomá-
sozó főhadnagy századossá lépett elő. 

Iskolalátogatasra városunkba érkezett Dsida 
Ottó tankerületi főigazgató, mely aikalommal 
ugy az ev. leányliceumot, mint a reáliskolai 
nevelőintézetet látogatja meg. Ugyancsak ittjárt 
dr. Tolnai Vilmos pécsi egyetemi tanár, aki az 
Orsz. Közoktatásügyi tanács megbizásából az 
ev. leányliceumban a magyarnyelv és irodalom 
tanítási módszerét fiyyelte meg. 

A kőszegi állami tanítóképző kérdésének 
megoldása ügyében helyszíni tárgyalás lesz e 
hó 15 én. A tárgyaláson a kultuszminisztérium 
képviseleté jen résztvesz Olaj Ferenc miniszteri 
tauácsos és M.itr.iy L.sjos műszaki tanácsos. 

Rothermere lord fia szerdán érkezik hat 
autóval, tizenheted magával Magyarországra. 
Sopronnal lépi át a határt, hol ünnepélyes 
fogadtatásban részesül és onnan Győrön át még 
aznap Budapestre megy társaságával, ahol 
magyarországi utiprogrammjának részleteit fog-
ják megáll a pitani. Mint ismeretes, a lord fi* 
azért jön Mugyarországba, ho<.\v tanulmányozza 
a trianoni határ által előállott sérelmeket. Érde-
ke?, hogy tArsaságábnn újságírók, fotoriporterok, 
sőt még mozifelszerelés is van, hogy a helyszínen 
felvételeket is eszközölhessen. Jambrits Lajos 
polgármester szintén résztvesz a soproni fogad 
thtáson és személyesen hívja meg a lord fiát, 
hogy Kőszeget is látogassa meg. 

— Ma és minden este Sárközy Béla 
cigányzenekara hangversenyez a Strucc-
szál ló éttermében. 

Hösök emlékünnepet n város közönsége az 
idei évben is méltó keretek közt ünnepli meg. 
Május 20 án, vasárnap d. e. 9 órakor az ev. 
templomban, 10 órakor pedi^ a Jézus szt. Szive 
templomában ünnepélyes isteni tisztelet lesz, 
majd utána a temetőben, a hősi halottak sirjai 
körül ünnepély lesz, amelyen az ünnepi beszé-
det dr. Freyberger Jenő városi t. főügyész 
mondja. Itt jegyezzük meg, hogy a hatóság ugy 
tervezte, hogy a hősök emlékünnepére már az 
összes hősi halottik txiiumálvp, a magyar ée 
olasz hősi halottak egyenkint külön-külön sír-
ban, a többi nemzetiségűek pedig nemzetiségük 
szerint külön — egy sirban lesznek eltemetve. 
Közbejött technikai akadalyok miatt bár már a 
szüksfcgis koporsók is elkészültek, sőt már a 
sirokrol s kiásták a beültetett virágokat, az 
exhumálás m)g csak a nyár folyamán fog meg-
történni. 

Betegek a városi tisztviselők. Vitéz dr. Nagy 
Miklós városi tanácsnok már egy heto betegen 
fekszik lakásárt. Súlyos influenzája van. Ugyan-
csak betegen fekszik Szeybold K jzső városi fő-
mérnök is, továbbá dr. Fuchs Endre aljegyző is, 
S uklicz Géza ellenőr is betegszabadságon van. 
Iletter Maria irodasegédtiszt is megbetegedett 
ii iluenzában. Reméljük azonban, hogy rövidesen 
vaiamennnyitin uiból egészségben térnek vissza 
a városházára. 

A Kereskedelmi Kör a hót folyamán vita-
estélyt tart, mely közérdekű városi gazdasági 
és forgalmi kérdésekkel fog foglalkozni. 

Eljegyzés. Sahwarzkopf Pál főhadnagy 
Szombathelyről, eljegyezte Hercz Ilit. 

A szerdai városi tanácsülésén folyó ügye-
ket intéztek el. Engedeiyt adott a tanács Sey-
boid Kálmán fakereskedönek szénkereskedósre 
is, Kuntner Józsefnek tetőfedőipar gyakorlására, 
Munár János kályhás és fazekast töröltette az 
iparlajstromból, miután iparát beszüntette. 

A „Nyukosz" kőszegi főcsoportja e hó 14-én 
d. u. órakor a városháza uagytermében 

tartja rendes évi közgyűlését ; a tiszteit tagok, 
felkérotnek teljes számban megjelenni. 

A Kőszegi Turista Egylet vasárnapi estélye 
A reálgimnázium dísztermibnn oly kiváló mű-
sort nyújtott az iderándult szombathelyi vendé-
gek récéről, hogy valóban sajnálhatják mind 
azok, akik ezt a belépődíj nélküli élvezetet el-
mulasztották. Kimagasló eseményszámba megy 
dr. Szokeiy László teol. tanár költői lendületű 
gyönyörű szónoklata a természet szépségéről és 
fcul.uszáró'. Elsőrendű teljesítmény volt Rácz 
József fearkáplán zeneszámai tárogatón, igazi 
művészi tökéletességei előadva. Finta Sándor 
igaz*. 1a:iitó saját költeményeiből és Pék Karoly 
szavalóművesz a jelenlevő szerzők verseiből 
szavaltak el néhányat nagy hatás mellett. A 
mű>or fénypontját kétségkívül a szombathelyi 
máv. „H iLd^s" da'árda művészi énekszámai 
kópezU K, a ma már országosan ismert Jarisch 
JAuos k:irn»gy vezetésével. A köiönaég ezt a 
hi való én -Ktudást élvezve most már megértette, 
ho^y ez az énekkar országom versenyeken is 
k pes volt feitunni és sz.ep eredményeket elérni. 
A Uiűáort bevetett - Waldmayer Károly bsnsö 
sjoges üdvözlete a szombathelyi vet dégekhez, 
kiket a Közönség lelkesen ünnepelt. A^ ő ré 
szűkről Bruuki er Emil máv. felügyelő köszönte 
meg mel^.r sz.vakhd szívélyes fogadtatásukat. 
A vendegeket az állomás,m Wöldcnuyer Károly 
elnök, Kőszegi József titkár és a Concordia 
dilarda egy küldöttsége fogadta és végig kalau 
ZJ IVR a városon behi ó megtekintés alá vették 
a reáliskolai nevelőintézetet ós annak gyönyörű 
p »rkjá', hoí Tnold Dezső alezredes szoigalt nagy-
érdemű magyarázatOKkal. Az estély anyagi sike-
rét nagyban befolyásúba az a körülmény, hogy 
ezen a napon váro-uukban t^bb helyen is zajlott 
le rendezem, mely a közönséget felosztotta, de 

»My is közel 200 pengővel gyarapodott az 
Oh .z •torony ujrafeiepitésének alupja. 

A természetes keserűvíz 
gyomor és bélt iszt itó liatása párat lan ! 
Igmandit ne tévessze össze mdsfsjtfl keserüvizzel! Kapható mindenütt kis és nayy tiveyben. Schmidthauer kutvallalat Komárom 



Kőszeg és Vidéfce 

A has teltsege, szivtáji fájdalmak és az 
emésztési nehézségek a természetes „Ferenc 
József" keserűvíz használata óltal megszüntet-
hetők és az agy, a szem, tüdő vagy szív felé 
irányuló vértólulások ellentulyozbatók. Gyomor-
és bélspcciaüsták igazolják, hogy a Ferenc József 
vízzel, különösen BZ ülő életmód következtében 
jelentkező bejokEál, nagyon kielégítő eredmé-
nyeket ércek el. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben. 

Gyé82matinét rerdeznek Kőszegen is a tria 
ncni béktfezeidés aláirátácak évfordulója alkal 
mával, junius 3 án. 

Az ev. leanyliceum tanuló ifjúsága május 
hó 20-án, vtiBérnnp délutén Huttkaycé Sinón s 
Szaló ErnH taLárnő rendezésében a csectemő 
vedelem piopagálására magas színvonalú eiő 
adást tart, felolvasással, ének- és zeneszámokkal. 
Az előadés részletes nűeorát jövő számunkban 
közöljük, de az érdeklődő közönség fig)eluiét 
már most feihivjuk ezen előadásra. 

— Ma és minden este Sárközy Béla 
cigányzenekara hangversenyez a Strucc-
szálló éttermében. 

Nagy nyári nepmulatságot rendez az ovoda-
egyefültt junius 10 én a Sörkertben dijtekever 
6ínryel és táDccal egybekötve. A közönség egyéb 
nulattatásáról is történik gondoskodás. 

Május 10-en hófórgeteg volt a S tá jerházak 

nál és a magasabb hegyeken, uvyhogy rrég 
most is ottfekszik a leesett hó. 11-éu még u 
városban is havnseső esett, mely a hőmérsékletet 
5—6 fokra sülj esztette. Mig Budapesten a május 
vertfényes meleg napsütéssel köszöntött be. 
addig a mi vidékünkön esős, szeles és hüvCs 
időjárással állított be és ez az idő nemhogy 
javulna, hanem inkább rosszabbodik oly mer-
tékben, hogy haiua'ban a hőmérő csak 2—3 fok 
meleget mutat és az emberek kénytelenek újból 
a télikabátot elő venni és a lakószobákban, híva 
talokban fü'e i. Vidékünk gyümölcstermék is 
többhelvütt kisebb-nagyobb karokat szenvedett 
főleg az északra fekvő részeken. Ugyiátbzik, a 
fagyosszentek jól megszaporodtak, hogy már 
elseje óta uralkodjak. 

Schrammel zene a Sörkertben. Több oldalról 

elhangzott kívánatra ozv. Tratirer Sándorné 
ismét szerződtette a január hóbar: itt ezerepeit 
Schrammel zenekart, mely annak idején nagy 
közkedveltségnek örvendett. A zenekar, moly 
az eredeti összeállításban szombaton, május 12-
én kezdte meg működését, kibővült két taggal. 
Reméljük, hoay a mai 4 órakor ke/dődő zene-
délutánon telt ház főt/ tapsolni Bobula bácsi 
zenekarának és a kis Meister kupiéin ik. 

A dalosverseny műsorát jelző falragaszok 
már a hét folyamán megjelennek. A rendezőség 
lázasan d.»i«ozik, » sik^r i^y n m i* imradbat 
el. Újból kérjük n közönségül, bog) támogassa 
a rendezőséget nagy u unkájában. A d»ljsvei 
se:iy annyi gyönjorü látvány ossawot ^s szói a 
kozasí, fo* nyujtjtui ingyen is a közönséun K, 
hogy ezznl szemben mé'tá > kérhetik a kozon 
sfcget, hogy ki ki tohetn-^eh'z képest nyuj'son 
tgy éjszakára e*y két d dósnak szállást. 

Kerelem. A városi zenekar részére tdrin? a 
kővetkező zenepartolok adakoztak : Fölber Ödön 
2, Hajós István 1, Glaser N. 1, Marton Géza 1, 
Stiaszny Gyula 2, Kund Samu 2, Holeczius 
Sándor 2, Wichnai Antal 1, Scuoiz N. 1 P t. 
Kérem a n. é. közönségei a zeneRar fenotartá 
sára egy kis összeggel hozzájárulni s>ivesked-
Jeuek és ezt H kis összevet az e^y 'sület pén* 
tarosánál, Stiaszny Gyulánál fi/.«hs'n be. 

Kovats Ferenc, karmester. 

Fogászat 1 Fogászat! 
Értesí tés! 

Tudomására hozom a m. t. közönségnek, hogy 
Várkör 29. sz. alatt (Korona kávéház felett) a 
fogorvoslás körébe eső műveletekre jogosult, 
úgymint f o g h ú z á s , fogtömés, aranykoronák, 
aranyhidak, szájpadlás nélküli fogsorok mérsékelt 
aron elsőrangú kivitelben készülnek. — Vidékiek 
í-4 órán belül kielegittetnek. Törött fogsorok 
3 órán belül elkészíttetnek. Állami és köztiszt-
viselőknek 20% kedvezmény. Szegényeknek 
naponta 8—9-ig díjtalan foghúzás. Tisztelettel 

SCHWARCZ I. áll vizsg. fogász. 

A vasarnapi teaestről. Weinbergernek igaza 
volt, amikor azt irta, hogy az Ev. Nőegylet tea-
estéit mindig több közönség látogatja. A be-
konferált több közönség meg is érkezett, bár 
nem annyira a tea kedvéért, mint inkább a 
rr.űsor miatt. Prológot mondott — nagy lendü-
lettel — Kovács Henrika. A három egyfelvoná-
sost előadó 16 műkedvelő együtt és egyenkint 
is bravúrosan oldotta meg a rájuk bízott fel-
adatot. Legnagyobb érdemük az, hogy már az 
első öt percben kitűnő hangulatot teremtettek 
és a közör.síg feszült érdeklődéssel nézte az 
előadást. Ebben főrésze volt Weiurich Grétinek, 
ki vénkisasszony szerepében elsőrendűt nyújtott 
részben feudális magatartásával, másrészt komi 
kus vizivásávttl s hevülékery természetével el-
ragadta a nézőket. Kitűnő volt Weinberger mint 
doktor s ezáltal sokoldalúságáról tett vizsgát.' 
Legtermészetesebb és legközvetlenebb volt eme1 

első részben Weöres Vilmos. Neki máskor sok-! 
kai nagyobb szerepet lehet tidni. Skriba M és 
Draskovits P. „elragadó, bájos teremlések" — 
amint dr. Szőke Pál megjegyezte. A második 
részben Gruber M., Heiter és Brader táncolták 
helyesen a rokokóvilág konvencioiiális sáncát, 
a menüettet, mit preciz zongora és hegedüjáték 
kiíért. Különös érdekességet adott ennek a 
jelenetnek u sikkes rokokóvis°let és az angyal 
hajból készült íehér paróka. Leghosszabb volt 
a „Vészkijárat" cimü bohózat. Ebben brillírozott 
Weöres Henzi. Többet kell mondanunk, diplo- j 
matikusan játszott, hogy miért, azt tudja Gruber 
Mici és Szovényt, a sugó. Weöres szimpatikus 
megjelenésén kivül igen sok rutinnal rendel 
kezik 8 éppen nem műkedvelő benyomását kel- 1 

tette játékával. J ó volt Kovács, reprezeutális 
megjelenés Loibersbeck Greti mint Tóni néni 
és helyesek voltak a többi szereplők is. Pom-
pásan festette ki mindannyiukat Lepold Ernő. 
Kellemesen hatottak a díszletek és az p*é*z 
sz ínpad elrendezése. M indenér t L tschober Ö d ö n 
net illeti a l e g n a u y o b b elixineréc, ak i t a szerep 
lök euy ha ta lmas v i r á g k o r r a l lepteK me-j. A 

a ű-or után tánc következett záróráig. A kit 
h i tüeknek nat'y k ó »sett le szivükről s m indenk i 
megelégedetten távozott. 

M O H A I Á G N E S F O R R Á S 
T E R M E S Z E T E S SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVÍZ ! 

Gyógyjavallat: F eltünk jó hatású emésztési zavaroknál, a légzési 
szervéle hurutos bántalmain.il Hatásosan KV^Kytja a ihachitis-, 
görvély-, vese- és köszvény bajokat, nagyban javítja az ideg-
rendszer tevékenységét Különösen ajánlatos gyermekeknek, a-

kiknél meggátolja a túlságos gyomorsav kép/Adést 
Megakadályozza a gyomorégést. 

K i t űnő asz ta l i és borv íz . 
Forgalomba kerül parata- és koronadugós palackokban. 

B Patentzáros palackok töltése beszüntetve. 
M indenü t t k a p h a t ó ! 

Főlerakat: TÖRÖK JÓZSEF Rt. ásvány vlzosztálya 
Budapest , VI. , Kirá ly-ucca 12. s z ám . 

Közkívánatra! Május 12-től Közkívánatra! 

Schrammel-zene a Sörkertben 
Minden este 8, vasárnap d. u. 4-től hangversenyez ^ 

Frissen csapolt sör. Balatonmelléki borok. JP 

I 

Nap nap utan hallunk panaszokat, • ho«y 

könyvuítynökök etrész raja járja végig a várost 
rer delések gyűjtése céljából. A Közönség egv 
része, hogy megszabaduljon a bőbeszédű es 
ine«reodelés nélkül távozni semmitvép sem akaró, 
különféle ajánlólevelekkel felszerelt ügynökök 
tői, aláírj* a megrendelőivet és sok esetben 
megveszi szt a könyvet, amire soha életében 
nem l^sz szüksége, So* eaetöen viszont a pon 
tosan betartandó részletek öietís'j i> uiwy terh :t 
j»*lent ti megrendelőre és aie^Lieh uiti az okvetlen 
szükséges könyvek beszerzését, miért is részünk-
ről csak azt ajánlhatjuk, hoi/y a me^r't.delö 
ivek alairasa elótt ve^ye fontolóra mindenki a 
daluot, mert a késői megbánás, p<inus/.kodás 
hiábavaló. 

A határkövek ronyalásaról tettek ism^t jelen-
tést a csendörök az alispáui hivatalhoz. N'anr.ati 
helyek, ahonnan a határkövek ei/yálta'áb«n hí 
ányoznnk. A legszigorúbb nyomozás az isme-
retlen iettes*>k ellen megindult. 

Betiltotta a belügyminiszter az >>rvalinnal 

való vadcnéigezést, mert az e2zei mérgezett ku-
korica és gabonaszemeket a fácánok és foglyok 
is felszedik és i«y állományukban nagy kár 
szármnzik. 

Emeletes népiskolát építtet Nauyuencs 3 
tanteremmel, szertárral és y kényelmes tanitó-
lakással. Az építkezési munkálatok már meg-
kezdődtek. Félő, boyy a get;c8i'ek még e'halász-
s?ák a t'-nitóképzőnkrt is-

A bozsokí leventek ma délután a Szunyi-
féle vendéglöbeu táncmulats.igot tartanak. 

Kerem, ne küldje penzet idegenbe, helyben 

is műszerezhető bármilyen bel vagy külföldi 
könyv ugyancsak eredeti boltáron a legkedvezőbb 
részletfizetési feltételek melleit Rótb .Jenő könyv-
keresked* sében. 

A kőszegi futballsport mai döntő mérkőzé-
séről. Eljött tehát az H nap is, amelyre oly rég-
óta vár a kőszegi futballtársadalom. Talán még 
fennállása óta nem volt a KSK nek oly nagy 
napja, mint a mai. A pápai Kinizsivel egy egy-
szerű mérkőzés is érdekfeszítő sportot ígérne s 
már maga az a tény, hogy a Kinizsi ma először 
játszik Kőszegen, nagy érdeklődést biztositana. 
Ma bajnoki mérkőzésen talalkoziK a két csapat, 
mely küzdelem eldöntheti nemcsak a bajnokság, 
hanem az I. osztályba jutás sorsat is. E fontos 
tények fűződnek a mai mérkőzés döntő fontos-
ságához. Mióta a KláE résztvesz a bajnoki küz-
delmekben még nem volt rá eset, hogy négy 
csapat: SFAC, Kinizsi, CESE ós KSE annyira 
egymás mellett álljon és egyforma eséllyel pá-
lyázzon a büszke bajnoki eimért, mint most. 
Sopron pillanatnyilag még egy tiszta ponttal 
előre van, de hátralévő nehéz mérkőzései miatt 
(ZSE, PFC, Sárvár, Kinizsi és CESE) a többi 
három csapatnak több esélyt kell adni. Ha ma 
sikerül a KSE-nek a Kinizsit legyőznie, akkor 
a Kinizsi lemarad két pont'al a nagy küzdelem-
ből s akkor Celi ós Kősá»'g között dSlne el vég 
eredmény kép a nagy kü -delem. Igy latján ezt 
a tryőri sportlapok < s a veszprami lapok is. — 
Mit.d'n t».'hát a mai ojérkő^-'s sorsától fü-rwr, nert 
a KSE nek hátralevő mérkőzésein (ZSE, Főis-
kola, l 'FC) már könnyebb ellenfelek j j tuan. — 
Amikor a Kinizsi Cellben vívta bajnoki mérkő 
j^set, olt 2500főu)i rrkorkkozö:iR gjelent meg. 
Vájjon lesz-e a mai Kinizsi—KSE derby mér 
kőzés^n csak feleannvi közönség is? Hisszük és 
n jmélj'ik, hoyy lesz. Ha társad ilmi esemény volt 
Ciliben a Kinizsi—CKSE mérkőzés, vkkor sokk il 
inkább kell ai nak lennie a mai kőszesi mér-
kőzésnek. Nem akarjuk elhinni, ho:ry Papáról 
ma többen jöjjenek el a morkőzésre mint Kő 
szegről, mert hisszük, hú*y ma a futballsport 
iránt közönyösek is lemennek a sporttelepre. 
Nemcsak azért, mert a KSE megérdemli a tá 
mogatást, h-inem azért is, mert ma lelkes nagy 
szamu közönségre van szükség e döntő mérkő-
zésén, s mert a futballsport virágzása biztosítja 
és teüzi lehetővé a többi sportok üzés't és fej 
lődését is. Igy tehát ma mindenkép jo^os fel 
tevés, hogy a mai piratia ul izgalmas-jak iger 
kező bajnoki mérkőzést rekordkozönség keresi 
fel. — Ha u mérkőzés eséiyeit nézzük, akkor 
mindenesetre számolni kell azzal, hogy a pipái 
Kinizsi nagyszerű lelkes csapat és formája is 
kitűnő. A Kinizsi ma még mindig első helye-
zettje a bajnoKsagnak s az a tény, hogy elmúlt 
vasárnap baratsá^os mérkőzés keretében a bu-
dapesti I. osztályú Postások csapatával eldön-
tetlen eredményt ert el, mutatja a csapat ha-
talmas játékerejét. Ennek dacára, h i Kőszeg ki 
tudja játszani tavaszi rendes formáját és ha a 
balsors ellenünk nem fordul, ükkor ugy érezzük, 
a két pontnak Kőszegen kell mar.tdnia. A jelen 
helyzetben nein is szabad, houy ez máskép tör-
ténjen. Ltweu8ohn (Szombathely) szemólyeben 
erélyes es jó bíró vezeti le a mérkőzést, amely 
nek kezdető l/ tb órara van kitűzve. — A nagy 
mérkőzésre való tekintettel elömérközés nincs. 
Pénztárnyitás 4 órakor vau. — A KNE rendes 
összeállításban, a következőkép áll ki: Spindl-
bauer, Novak Kappnl, Rie ler—Pojdesz—Hribár, 
Schrödl —Márkus—H4ni—Nemes—Bruckner. 

Országos vasar Kőszegen. Foly ó hó 21 ón, 

azaz pűnkösdvasárnap eióni hHfőn lesz Kösze 
gen az országíjs vásár megtartva. 

Megindult a kőszegi j é g y y á r . 
Mindenki k iphal jeget mii .dm mennyiségben. 
Támogassuk, ho^y ü-ceme be ne f tggyon! 

Porzsolt Kalman jubiláris e lóadasa. Érdekes 

vendege lesz városunknak junius 4 én : Porzaolt 
Kálmán, a hireb iró és művés/.i előadu a Petőfi 
JársH8 i^ tvtgja, kinek félszázados írói jubil urnát 
a budapesti Vigszinhiz ós Városi Sinházdisz-
előudAsai után minden kulturvárosban ünneplik, 
hozzánk jou egyetlen szabad előadásra. A /Es t i 
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levelek Zsoltja a nők kedvencp, aki mesalapi 
totta a Mayyar Családok Országos Egyletét és 
valláserkölcsi alapon, 87ellemesen ós mulattató 
formában b-^zél a családi és szerelmi problé-
mákról. PrograrnmjAból csak néhány cira Ízelítőt 
ad: A férjhezmené-? megkönnyítése. Laányok 
bánata. Szülők condj ». Hozomány Kelengye a 
szegény lányoknak. Vleddig várjon a lány ? Tör-
vény a mecszftgett házassági Ígéretről. A kor 
mányozható szerelem. A család mint menyország 
és mint pokol. Utazás a nászuttól a válópörig. 
A nők kizsákmányolásáé kenyérkereső pályákon. 
Békebiró a házasfelek között. A házasság di 
csérete. Tisztességes ismerkedés. Tánc. Hövid 
szoknya. Fius lányok. Engedjük e lányainkat a 
színi pályá-a. A színfalak titkai. Színész ad >mák. 
Legerősebb fegyverenk az irodalom, sajtó és 
színház. Hejtett tehetségek a vidéken. Boh^mia 
titkai stb. — Az országos ünnepsltetés körútján 
a jubiláns iró most Szombathelyről jön, hol a 
városi hitóság és ku'turegyletek képviselői a 
vasúti pályaudvaron és a színpadon nemcsak 
mint hires publicistát, regény- és drámaírót ünne-
pelték szónoklataikban, h.inem mint kulturapos-
tolt is, ati népkönyvtárakat, kisd'dovókat, kul-
turegylpteket teremtett. Es mint kezdeményező-
nek, neki köszönhető a családi pótlék törvénye, 

a testnevelés reformja stb. Volt a Népszínház 
igazgatója és a Nemzeti Színház szerzője is. 
Szellemes, élcektől sziporkázó előadása mellett 
rögtönöz minden témáról konferanszo', amit a 
hallgatóság akár névtelen levélben az előadás 

! kezdete előtt a jegyiroda vagy jegyszedők utján 
1 hozzájuttat. Jegyek 1 ós 2 pengős árbin kap-
hatók Hóth Jenő könyvkereskedésében. 

— Ma és minden este Sárközy Béla 
cigányzenekara hangversenyez a Strucc-
szálló éttermében. 

Apóid gyümölcsfáidat címmel a gyümölcsös 
téli kezeléset ismertető plakát u'án egy ujabb 
plakátja jelent meg a földművelésügyi miniszte 
riumnak, amely a gyümölcsös tavaszi ós nyári 
kártevői elleni védekezést ismerteti és szines 
természetim képekben mutatja be a gyümölcsös 
fontosabb kártevőit és gombabote^sógeit. A 
plakáttal egyidejűleg egy utmutató is megjelent, 
amely részletes tanácsot ad a gyümölcsös tavaszi 
és nyári kezelésére nézve. Ez az u'mutató díj-
talanul megkapható minden községházán s 
válaszbélyeg ellenében ingyen megküldi a Föld-
művelésügyi Minisztérium Növény véd «lmi és 
Növény forgalmi Irodija (Budapest, V., Föld-
művelésügyi Minisztérium). 

Elárusítóhelyek: 
Franki Lajos 

építési anyagker. 

Bauer Antal 
patafeüőmester 

Maitz Ferenc 
palafedömester 

Scheer József 
palafedömester 

Kőszegen 

KSE-SSE 5 : 0 (2:0). A tavaszi szezon 
egyik legszebb mérkőzését hozta fenti csapatok 
bijnoki találkozása, mely mindvégig élvezetes 
és fair sportot nyújtott. A mérkőzést a váltakozó 
iram és a soproni együttes határtalan lelkese-
déssel való gyfizniakarás i tette izgalmassá. A 
mérkőzést a KSE csatársor lendületes szép já-
téka és határozottsága döntötte el, remekbesza-
bott gólokkal. Az első félidőben mindkét csapat 
egyformán veszi ki részét u»<y támadás mint 
védekezésben, gólhelyzete is több van mindkét 
csapatnak, de csak KSE tudja kihasználni a 
h' lyzeteket, amiből Márkus kétizben juttatja a 
labdát a soproni ik hálójába. A második félidő-
ben szintén váltakozó iram, némi KSE fölénnyel. 
Nemes juttatja a harmadik gólt a soproni há-
lóba, a negyediket Schrödl rúgj*, majd az utolsó 
percben Márkus a nap legszebb gólját lövi és 
ezzel „hatriku et ér el a mérkőzésen lőtt három 
góljával. A győztes csapatot, mint együttest 
dicsérjük jó játékáért, a vesztes csapitot pedig 
lelkes és odaadó játékáért k<di kiemelnünk a 
tavasszal ittjárt csapatok közül. Bass biró jól 
vezette a mérkőzést. — Szombitheíyi Sportkör 
—Kőszegi Leventék 3 :1 . 

Uj menetrend. 
Érvényes 1928. május 1-től október 31-lg. 

Kőszegről indul : 6.30 10 15 12.00 15 25 20.25 
1 Szombathely érk.: 7 06 10.51 

Szombathelyről indul : 

| Győr-Bpest felé: 7.40 
1 Sopron felé 7.30 

12-3(3 16.01 2101 

23.10 

23-46 

11-04 

Nagykanizsa felé: 11*40 

Körmend-Graz „ 7.32 

I 
Bucsu-Pinkafő felé : 

; Rum felé : 8-01 

: Kőszeg felé: 

j Szombathely ind.: 5.40 7.3ö 

! Kőszegre érkezik: 6.20 8.23 

, Kőszegről indul : 

' Sopron fele : 9-25 

Bük-Zalaegerszeg felé: 

13 20 

13.38 

14-50 

12 46 

14.10 

13.25 

13.24 

11.10 
11.50 

14.10 

14.55 

16-25 

16.22 
la-05 
20 16 
18.15 

18.35 

18 10 

13 35 

14.15 

21.40 3.00 

18.16 
19.04 

22.15 

22 55 

17.00 4 30 

KERT- ÉS PAJTA-ELADÁS. 
A Rohonci-uccáhan (a temető át-
ellenében) lévő kert és rajtalévő 
cseréppel fedett pajtával folyó evi 
május 17-én délelőtt 11 órakor a 
Rohonci-ucca 2 sz. alatti ügyvédi 
Irodában nyilvános önkéntes magán-

árverésen eladásra kerül 
Feltetelek ugyanott! 

Önkéntes árverés. 
Elsőrendűen kidolgozott bútorok u. m.: 
1 komplett hálószoba cseresznye-

fából világosan politúrozva, 
1 gömbölyű kihúzható ebédlőasztal 
4 méter hosszú, 12 darab kárpitozott 
székkel, esetleg 6 darabbal, Bieder-

meier stílusban, 
1 vitrin diófából, sötétre politúrozva, 

Biedermeier stílusban, 
egy tzalongarnltura : 1 asztal, 1 
dívány, 2 fotell, 6 szék, kárpitozva, 
cseresznyefából, világosán politúrozva, 
Biedermeyer stilusban és különböző 
más szép bútordarabok lesznek f. évi 
május hó 20-án délután 3 órakor 
a legtöbbet Ígérőnek eladva LAUSCH 
KÁROLY asztalosmesternél Kőszeg, 

Klrály-ut 78. »z. alatt 
Előre is megtekinthető és előzetes 

megbeszelésnél részletfizetésre is. 

ELADÓ 
2 káposztásföld a beiegháznál. 

Dr. KOPI'STEIN, ügyved. 

Ház, gyümölcsös 
és szántó eladás. 
A Jenő főherceg-uccában lévő 29/b 
számú ház a hozzátartozó kerttel, 
gyümölcsös a Reiter-dülőben és az 
alsó Tekkerschaden-dűlőben fekvő 
szántó f. hó 20 án d. e 10 órakor 
a Rohonci-ucca 2. sz. alatti ügyvédi 
irodában nyilvános önkéntes magán-

árverésen eladásra kerül. 

CSAK 

V Á S Z O r t C I P O B E M 
J A ' R 

ELEKTRO-BIOSKOP) 
K Ő S Z E G E N A „ M U L A T Ó B A N " ' 

E e z i m u n k a - ü z l e t e t 
nyitottam a 

J u r i s i t s - t ó r 4 . az. a. volt 
Stubenvoll-féle üzlethelyiségben. 

A m. t. hölgyközönség figyel-
mébe ajánlom 

kézimunkaelönyomdámat 

hol hozott minták vagy divatlapok 
után is rajzolok. Elvállalok női 
fehérnemű készítést, hímzést és 
montirozásokat. Fehérnemű var-
rás, kézimunka és iparművészeti 
munkák tanulására tanuló-
lányokat felveszek. 

Kiváló tisztelettel 

Muszli Sándornó. 

Mdsor: Vasárnap, május 13-án : 

Feltámadás 
Tolstoj Leo világhírű regénye 

filmen 10 felvonásban. 

Főszereplök : 

ROD LA ROQUE és DOLORES 

DEL RIO. 

És a kisórómüsor. 
Mfisor: Csütörtök, május 17-én : 

Teljesen színes f i lm ! 

Cso-Cso-San 
Egy szegény Pillangó kisasszony tör-
ténete 6 felvonásban A címszerepben 
ANNA MAY WONG japán színésznő. 

Menyasszony rablás 
Egy tavaszi szerelem története 7 felv. 

Pőszereplők: 
BESSIE LOVE, JOSEh SCHILD-

KRAUT, RUDOLF SCHILDKRAUT. 

K E A Y E L A E S E n , 
o u c s o n 

Mérlegkészitési iparhoz 

2 — 3 t a n o n c 
azonnal felvétetik 

BORICS és TEIGER, mérleg-

készitöknél Kőszeg, Gyöngyös-u. 9. 

Jó házból való fiu 

tanoncnak felvétetik. 
Muszli Sándo*, kárpitos 

Kőszeg, Jurisits-tér 15. 

A n. é. közönség szíves tudomására hozom, hogy 

omwA. p o i ' o s z N z é i i r e , 

e m l ü b ü k k h u s á l i r i f t 
azonnal i vagy későbbi száll ításra előjegyezni lehet 

R Ó T H S Á N D O R bőrkereskedósóben. 

Seybold Kálmán, Király-ut 10. 

— Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőazegan. — 
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