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isémllafcwk. 

A Balaton napja. 
Az elveszeti Adria kéklő vize helyett csak 
tenderünk maradt, ahol a magyar trikolor 

jeng a kis hajók, csónakok árbócán, ormán : a 
3alaton. A rianásról világhíres, szépségeiről 

messzeföldön ismert magyar Balaton ünnepet ül 

a jövő hónap elején, mely a balatoni kultura 
jegyében fog széles érdeklődés keretében le-
folyni- Az ország minden részéből a Balaton 
mellé sereglő résztvevőket különvonatok fogják a 
kies partok, csobogó hullámok, csinos nyaralók 
közé szállítani. A magyar sajtó külön telefon-
vonalat kap, hogy mindazt az ünnepi fényt, ren-
dezői meglepetést ami a balatoni kulturnapon 
történik, minél inkább közölhesse a bel- és kül-
föld nyilvánosságával. Több mint huszeszer em-
ber vesz részt a kulturnapon mint szereplő s ez 
a hatalmas tömeg adja meg azt a keretet, melyen 
belül a magyar sport kiválóságai hirietni fogják 
sportunk fölényét. Az ünnepségre nemcsak a 
magyar társadalom résztvevőit várják. A rendező-
bizottság Szegedtől San-Franciskóig a világ min-
den valamirevaló városának küldött meghívókat 
s máris igen sokan jelentették be erre a nagy-
szerű ünnepségre részvételüket. Augusztus 5 én 
este 11 órakor kezdődnek a balatoni ünnepségek. 
Száz és egy vitorlás fog tovasiklani a Balaton 
tükrén s karcsú testtel, fehér vitorlákkal fog küz-
deni a kitűzött dijakért. Vass József népjóléti 
miniszter is résztvesz az ünnepségeken az ő ismert 
hathatós támogatásával. Ott lesz a magyar társa-
dalomnak minden kulturáért lelkesedő s hazai 
szépségekért hevülő tagja. A cserkészversenyen 
28 nemzet cserkészei vesznek részt s igy majd-
nem az egész müveit világ nemzetei képvisel-
tetik magukat ifjuságukon keresztül ezen a párat-
lan arányú magyar ünnepségen. A balatoni kultur-
nap arra figyelmezteti az országút, hogy milyen 
kincseket rejt magában a Balaton s demonstrálni 
fogja ennek az ünnepségnek a keretében azt is, 
hogy bármelyik világfürdő szépségeivel, haszná-

A békitő halott. 

Huszár Juliska annak a Falunak volt egyik 
legszebb lánya, amelyikben II Rákéczi Ferenc 
naszyságos f«jed«lem született. A még ma is 
fennálló Rákóczi kastély aijában lakott s/üleivel 
és testvéreivel és elődei bizonyára évszáz.idok 
óta szolgálták a fejedelmi családot és valamelyik 
őse huszár lehetett a kuruc hadseregben. 

Borsi törzsgyökeres magyar helység Ujhely 
szomszédságábun és még álmában sem gondolt 
soha a falu népe, amely vasár és ünnepnapokon 
beszökött sétálni Ujhelybe, a templomba imád 
kőzni, hogy valaha cseh impérium alá kerül. 

Borsi szomszédságában van Beroki, az 
újhelyiek strandfürdője és egy uri halásztársa 
ság kedvenc halászási hely?. Ez már magyar 
terület. Még az őszkor történt, hogy egy vasár 
nap d'Mu'án kimentünk halászni. Átcsőnakáz 
tunk a Bodrogon, >ivetettiik nagy hálónkat a 
középen levő csónakból, amelynek másik végét 
a pnrt hosszában húzták a halászok. Felhajtot-
tunk a cseh határ felé, mikor e komp tájékáról 
nagy lármát hallottunk a borsii halár felöl. 
Megtudtuk, hogy Ju l i i átjött a magyar területre, 
hogy Beregiben lakó bátyját meglátogassa és 
v-íle a magyar templomba menj -n misét hill-
Ratni. Visszamenet » komp S7élén ál lvi , egy 
szekeret a megvadult lovak hátraszorították és 
a szép Juliskát betaszították a Bodrogba. Hiába 
keresték hónapokig, nem tudt-sk ráakadni mert 

val vetekedik, sőt azokat felülmúlja a magyar 
Balaton. 

A rendezendő ünnepség jövedelméből a 
magyar újságíró társadalom intézményeit fogja 
az előkelő rendezőbizottság támogatni. Annak a 
társadalomnak az intézményei, mely mindig 
áldozatkészen áll szolgálatára minden nemzeti 
ügynek s értékes munkásságával felszínen tartja 
mindazokat a nemzeti ideálokban gyökerező cé-
lokat, amelyek ennek a nemzetnek minden egyes 
tagját egy jobb jövőt illetőleg áthatnak. Ahogy a 
miniszterelnök mondotta, a nemzet Íródeákjai 
fontos missziót teljesítenek a nemzeti talpraállás, 
alkotómunka, hazafias érzés és eszme szolgála-
tában. A balatoni kulturnap a kettős cél érdeké-
ben érdemel meg minden támogatást. Megismer-
teti a Balaton szépségeit, propagálja a magyar 
föld értékeit a külföld előtt s ezzel kapcsolatosan 
a magyar sajtó munkásainak segítését szolgálja, 
hogy minden magyar érték és a magyar igazság 
ismert legyen még nagyobb mértékben a külföld 
előtt s eljöjjön az az idő, amikor Magyarország 
megérdemelt igazsága beteljesülésével a müveit 
nemzetek családjának egyenlőrangu tagja és a 
világ kulturközösségének magas kulturája jogán 
egyik első országa lehet. 

HIRDETMÉNYEK, j 
7934 — 1928 Közhírré teszem, hogy Kőszeg 

sz. kir. r. t. város erdőgazdisága elad: 6000 drb. 
bükk*réktalpat. A talpak téli vágás alkalmával 
22—30 cm. átmérőjű sí.na kérgü bükkanyagból 
szabványos méretben készültek. Árajánlat ir\s-, 
bű i adh itó be Kőszeg város polgármesteri hiva 
ta'ában. Árajánlat tehető ab stájerházi vágás 
vagy ab Kőszeg, ili. a kőszegi vasútállomáson 
berakva. Árajánlat beadásának határideje 1928. 
évi augusztus hó 11. napja. 

9477—1928. Közhírré teszem, hogy Kőszeg 
város erdőgazdasága el id ab városmajor: 11 db. 

bizonyara a vizbenyuló cserjésbe került a holt-
teste és ott megakadt. 

Szülei és testvérei, akik közül az eeyik 
cs'h területen Boreibau, a másik magyar terü-
leten. Brec-iben i i k o f , már régen elsiratták a 
két fa u letéoy< ivel eg>ütt. 

A téli h Jásra ' külön passzió a befagyott 
Bodrog jeaéről. Már kora reggel kirendeltük 
Bereckiből az embereket, hoay dálfelé, amikor 
kimegyünk már láthassuk az eredményt. Em-
bereink azonban nem ismervén pontosan a jégen 
cseb-magyar hutárt, a h ilászó lékek eg\ik felét 
magyar területen, másik felét csth területen 
vágtak ki. Ezt megtudták a cseh területen levő 
borsii magyarok és botokkal, haltakkal fölfegy-
verkezve legalább ötvenen zajongva, kiabálva 
megjelentek a Bodrog jegén a cseh járőrrel és 
tiltakoztak a határsértés és a halfogás ellen. 
D Í a bereckiek sem volt ik restek. Innen is vagy 
hatvan ember és asszony jelent me«; és átkiá'.tva 
a borsiaknak, dühösen hangoztatták, hogy szé-
gyeljék muHukat magyar ember létükre csen 
csendőrökkel jönnok ellenük. Uy kerültek szem-
be a Bodrog jegén magyarok a magyarokkal az 
átkozott trianoni határ miatt. 

A halászok pt-dig ép akkor huztik ki a 
Bodrogból egy 30—40 kilós harcsát ós inc->el-
Kfdve mutogatták a cseh területen álló bornak 
nak. Azután odadobták a már kifogott gyönyörű 
süüők, potykftk. kisz.-gek e*oporjaba, amely 
volt már vagy m isfélmáz^a. 

N igy haragra lobbantak erre a tu'oldali 

szil, 5 kőris, 4 juhar, 2 gvertyán, 1 drb. hárs-
gömbfát, összesen 4.117 m8 fatömeggel. Továbbá 
60 drb. nyirrudat, melyek téli vágásúik, tarkázva 
vannak. Tárgyalni lőhet a városi erdőhivatallal. 

9323—1928. sz. Közhírré teszem, hogy a 
földmivelésügyi miniszter sürgönyi rendelkezése 
szerint f. évi julius hó 29 ére eső vasárnipon 
is végezhetők az aratási és hordási munkálatok. 

9620—1928. sz. Felhivon a város közön-
ségét újból, hogy baromfiállományában előfor-
duló baromfikolera, tyuxpístis, csirkék fehér -
hasmenésa ragályos betegségek fellépését hala-
déktalanul jelentsék be hozzám, hogy a beteg-
ségek helyh«zkötése ós elfojtása érd ekében ide-
jében a kellő intézkedéseket, gyógymód )k foga-

; natositását meglehessem. Figyelmeztetem a város 
, közönségét, hogy az eltitkolásokról mis utón 
'szerzett értesüléseim esetén a mulasztó felekkel 
I szemben a törvény teljes szigorával fogok el-
járni. — 

Ad. 9516—1928. sz. Felhivon az érdekel-
tek figyelmét a köhidai m. kir. földműves isko-

I lába való felvétel tárgyában kiadott hirdet-
ményre. Jelentkezési határidő augusztus hó 15. 
Bővebb felvilágosítás városháza 11. sz. szobában 
nyerhető. 

9549—928. sz. A m. kir. földmüvelésügyi 
miniszter 80,278—925. sz. rendelete alapján a 
gyümölcsfákban kártevő rovarok elleni védeke-
zés céljából elrendelem a következőket• 1. Min-
den birtokos köteles a folyó óv nyarán az összes 
gyümölcsfáiról a beteg, leperzselt, elpusztult és 
zsugorodott levelű ágakat, hajtásokat és termést 
eltávolítani és az okozott sebhelyeket fakátrány-
nyal bekenni. A fáról eltávolított és lehullott 
részeket gondosan össze kell gyűjteni és elégetni 
vagy mélyen elásni, vagy trágyalébe fojtani, de 
lehet sertésekkel feletetni is. 2 Ezen munká-
latok elvéuzésének natárideje legkésőbb aug. 
31 ében állapittatik meg. 3 Az almamoly ellen 

magyarok és már már birokra került a sor 
Botok és balták, dorongok emelkedtek, amikor 
a magyar csendőrök is megjelentek a határon. 
Mindkét járőr a nazájabeliek részére akarta le-
foglalni a halászzsákmányt. Az összecsapás 
előtti utolsó pillanatban az egyik öreg halász 
hirtelen elordította magát: 

„Jézus Mária, emberek, oda nézzetek, itt 
van a Jul is l-

És valóban a halászok által felkavart cser-
jék és fagyökerek alól, pont a két határ közepén 
lévő lékből, a halászok kihalászták a folyó med-
réből az ősszel vizb^fult szép leányt Arctt már 
alig lehetett felismerni, a teste felpuffadt, de a 
két testvére, egyik a magyar, a másik a cseh 
határról, rögtön felismerték ruhájáról és a nya-
kában csüngő kis ezüst keresztről. 

Gyönyörű pillanat következett ezután. Dél 
volt és a közeli két faluban megkondultak a 
harangok. Az öreg halász, aki először látta meg 
Julis holttestét, lekapta fejéről kalapját, keresz-
tet vetelt és latérdelt. Az előbb még hadonászó, 
veszekedő népek mind lehajlott fejjel utánozták 
a vén halászt. Móg a C33h és magyar csendőrök 
is 1 ib'ioz tett fegyverrel imádkoztak. A* ima 
után azorea halász minden utasítás nélkül széjjel 
osztotta a halakat, egyik részt a határ cseh 
oldaléra, m isik részt a magyer oldalra rakta. 
A népek p di,f I >horg isztott tőv.»l és könnyezve 
távoztak, ki ki a ma^a f-Jujábi. 

A hulott kibékítette őket. 

Székely Albert. 
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védekezés hatásos mói ja az.howy •% birtokosok 

Kóaz'W őb Viűéfcb 
• -i""' 

liteö. julius 29. 

q > 
fagyspotból, vagy ti—8 rét osszehajtot? erős d i 
pirosból sodrott kö'élfomát lehetőleg m'tf jűl iu 
havában mellmacasságbi.n u*ry k }ss> ívk a KJ'ü 
mölcsíákra, hogy az a fa derekát k^íszer- há-
romszor körülérje. A ko'él nlutt IqU-V p d)tt 
almakukaookat 10 nvipi idftlö.'bm kotVlrsiőf ie 
kell szedni, megsemmisi'eni és uj ibb fogókö-
telet rákötni. 

9671—928. 87. Felhívom Kőszeg szti'o. kir. 
r. t. varos erdőgazdaságai I d> putatumfát fu/a 
rozó fuvaros-ok fuy > Inét, houy mi» d izok, akik 
nek H tHlári vágásban elfuvarozatlan fáju'í fuk 
szik, erdőret.dészeti okbd azt letí-és'Jbb uutí. 
4-ig szállítsak el, mert elienesetben az eiszálli 
tatlwn fát ürmétereokéot 1 pen el megfek 
bérelem. 

9188-1928. *z. A MAV kőszegi osztály 
roérnö^séyéne* 400—928. sz megkeresése alup 
ján közbirré testem, hogy a fenyegető tüzcs. tek 
elhárítása mititl a vhsuti vonal mentén mezei 
termén)ek a p.űyátol legiUbb 100 müterre rn-
kandók te. Ahoi az nem 1» h*tsétf< s, ott a ter-
ményeiéi a beljsünr 1 - k g r v i d ' b b idő alatt 
el keii bordani, i ddig is azonban a tarlón a 
pálcától 10 méter lávrlsutban 3 méUr széles 
sávot kell szái,tani. Tüztávlatban levő őpitmé 
nyek köztiében túzveszéljes széna, szalma és 
egyéb mezei termény szintén r e n tárolható. 

2079—928. sz. Felbivom az ad'zó közön 
séget, ho«y a kikézbesitett adóívek alapján a 
f. évi 111. negyed végéig esedikeö adótartozását 
f. évi bugus2tu>> 15 ig lt héti-n befizesse, mert 
ellenkező esetlen a végrehajtási t Ijárás a 1 g 
szigoiubban lesz levezetve. E^ybei; feibivom az 
adózó k^'ZÖrsét/et, hogy a t' rltdások e kerülete 
védett «z adószamfejtéseke! ne az u'olsó na 
pókra hayyja. 

8915— 928 f 7. Közhirr^ teszem, hogy 20 q 
laza es 10 q ro's i emesit tt v*tőmag áii ren-
delkezésre. Jelentkezőket augusztus 2 itr vesz 
nyilvántartásba » számve>.-Ő8'.;g. 

9072—928. sz. Közbirré tesz: <a, hopy az 
1928. au^us/iu. i lakbérnél yt dre lakások s nem 
uzJtihtly ítéfcft k után az 1928. auiiusziuei lakbér 
negyedre az 1917. évi a! pcér 85°/o a fizete dó 
Ihkbér tejíben. Kr.züzcini pótlék nincs. Mis 
mege^jezés hiánjábxn a lal bér 3 hau részlet-
ben fizethető mmden bó 5 ig. AKik egy összeg-
ben teszik kézhez lakbérüket, azok a részlet-
fizetési kedvezményt i^érybe m-m vehetik. Az 
esedékes lak tér augusztus 5 ig fizeteLdő meg. 

lambrits Lajos, polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

A kezmuipaioss.^g örrgséei. rokkantsági, 
özvegji ts arvatági biztosítása tárcyAban e hó 
28 an meg'aríott értekezleten a testület ta^jni 
sokksl chelélyetb szamban jelentek mesr, mint 
azt az öseziparofcsógot érd* klö fontos ügy meg 
kívánta volna. így tehát azok, akik az ér ekéz 
Jeten meg nem j-lentek, nincsenek kellően tájé 
kozva arról, ho^y lulajdonkípen miről van s/ó, 
ezek részére a statisztikai l«pok részben a szak 
osztaljok elnökei, részben a testület kurzor^ 
állal lettek kézbesítve. 

Me«njugtatábui közöljük a tagokkal, hogy 
a statisztikai lupok kitöltésű mitden iparosnak 
erkölcsi kötelessége s azzal semmiféle kötelezeti 
6éé.et még senki 6em vállal, az csupán az alko-
taLdo törvény előkészítéséhez szükséges, ezért 
mindenki korra való tekintet nélkül töltse ki s 
keddig adja le akár az ipartestületben, a testület 
elnökénél, kurzornál vagy a szakosztálya elnö-
kénél, mert a statisztikai lapok beküldése határ 
időhöz van kötve s az ipartestületnek azokat 
sürgősen be kell szolgáltatni. 

Ipartestületi elnökség. 

I I 1 l t K K . 
Szemé'yi hir. A Hajm iskérről idehelyezett 

S/abó Íj iszio öruagv f. hó 20 án h honvéd 
állomásparancsnokságot és a rn. kir 5. honvéd 
tOalogazri^d Hí zászlóalj vezetését átFötte — 
Mint illetékes h«l> röí ért*.sülünk, az uj bonyéd 
áltom-ispt.rancsnok az egyházi és poL-ari hitó-
ságoknál hivatalos tisitehíö látoRatásait te^in-
tettel arra, hotcy a zás:lóaij a kozoii napjkban 
az állomásról hosszabb idóro eltávozik, csak 
szepiember hóban, a zászlóaljnak az állomásra 
Viiló visszatértekor fogja megkezd ni. 

Athelyezes. A m. kir. belügyminiszter dr. 
Z»nr.ó Géza m. kir. rvi dőrtótuiácsost Sz^t<t'díől 
Szombathelyre hí iyrz'e at es a kerületi f ikapi 
tán.y atlandó belyet'e-i'és^v. 1 meybivt u A szem 
bi ihc l j i rendfirkeiület e/.en áthelyezéssel ig. n 
értekes fótisztvisel^U ny>?rt. 

Hiíáto^á-. K-dd-n cjje! hunyt H hosszú 
szenvedem után él t-,ne< 71. évében Wnfinger 
József oltár pitő, aranyozó és ^zoliráezmnster. ki 
évtiztdeken at e^ész Du >ntu ban nagy hirnevet 
szerzett maganak a v i rp 'ox i ollárépilés terén 
kiváló és tökéletei muakájaval. Temetése c-ü 
törtökön dé után :nent v-tbe . város osztatlan 
és nagy részvété melleit. Ö.cv ^ ye és nécjv nagy-
korú syermeko gy.:szoljás. 

Bucsu a bences temolon»ban. M i SÍ. Ja 5 :ab 

nnpján v.n a bencés templomban bucsi. Dél 
előtt 9 ór kor ies/. ünnepelyes nagymise. 

Vendefllós ertekezlet volt pént kon d. u. az 
Ipartestüle'ben. Mayer János vendéglős szak 
o?rtályi elnök f ir.sdj/. )s i . vetknztében u/\aui« 
ki'* tásba Lelyezt • a Vend -'ősök Országos E^ye 
iüVte, hiyv 1929 évi kongresszusát szegfő 
•.ar j t. E kérd meu'be.^: isére Köd/.' ár* ér ke 
zee.i a Eay« sulet ügyvez tó alelnöke scpsi'Zéki 
yidófaivi O"bán Z jlián Gó/.a bin1. pt> i v nd giős 
a „Fugád - c. vi ndéíílös ci/.ak'ap r.iUiinK>.t ir 
sá.iak kisérotéb^n. Az e^yb vyult v.-nd^/:őá<")k 
höz a.: EgyebUlet u. v. alelnöke kétórás b.szédjL 
intézeti, melyben a vendéglősök ö»?svtariasát, 

Egyesületbe való belépését sürgett1? a hi i l 
if'itcsá^ élénk figyelme m ilett. A vendeglősök 
elhatározták, hogy testületileg b?!épuek az 
Egyesületbe. Ezután ti vemiétzlőerk ügyes b^jos 
dolg.4ÍI<at beszelt e m-te. A j /ö évi vend:glőn 
kotigresizu n̂>\k Kőszp«.>n való megtartására 
vonatkczólaiz örbár. Z »lt;in Géza azon Ígéretet 
tette, hogy az i<i-1 kongresszuson javasolni fogj t, 
hoev a j' vő evi kongresszus K< ̂ /e^en t irtassék. 
Ez üg>ben Mayer János, dr. Fuohs E idre és 
vitéz Szabívdvary F <renc szólaltai f>'l s kérték 
az ü. v. ai« Inökrtt, hocj minden ere ivel hasson 
oda, hogy az 1929 évben a 300— 400 vei déglős 
találkozója Ktts.u-c.ui S'!gye.'. Bizony az idegen 
forenom emelese c^ljábjt volna a legjobb 
reklám. A néhány szjíz vend-^lős el vinné s ert<; 
a hazában e csinos, szépvidékü, csendes nyaraló 
váré ü jéhirnevét. 

Szemfelszed^st hiris yafejeb'st vá a: 
Fi ipn kötrd" Szonbit'ae v. 

Fogászat! Nem kell 
értesítés, 

mert már úgyis tudja mindenki, aki fent járt 

S C H W A R C Z IZSÓ allamilaq kepesitett fogasz 
Várkör 29. sz. alatti műtermében, hogy ott mi 
történik, hogy az ö keze alatt nem fáj, hanem 

! élvezet egy foghúzás, hogy a l ott készült arany-
fogakat és aranyhidakat büszkén mutogathatja, 
újonnan készült fogsorait szájáb;*i meg sem érzi 
és senki sem meri azt mondani, hogy hamisak, 
oly hűen vannak készitve. Ha nem hiszi el azt, 
ami itt áll, tessék személyesen róla meggyőződni. 

Csak tiszta és preciz. munka készül 

SCHWARCZ IZSÓ fotfmütermében. 

• MINDEN KEDDEN,CSÜTÖRTÖKÖN 

ÉS SZOMBATON ESTE • 
CIGÁNYZENEKAR 

HANGVERSENYEZ 

M A Y E R J Á N O S 

V E N O E G L Ö J É B E N • 
— Jt)vah«tíy,a a belügyminiszter a Kőszegi 

Gyöngyös Balparti Vadásztársaság alapsza-

bá'yait. 
Gyula varosabol jöttek cserkeszek Kőszegre, 

akik « H' forrásnál üiöttek tábort Huszonötén 
vannak. A Hói forrás kitűnő táborozási hely a 
nagy meleg kb. n, ah »l a tnulai cserkészek is 
bizonyára kellemesen töltik el idejüke'. 

Bemberg selyemharisnyák 5'50 Fiiipp kötődé. 

Egy mezógazdasagi munkás kitün'.etese. A 
földmivelésugyí minisztereiismerő oklevéllel és 
100 p ngő -u alomriijjal tüntette ki K mondi 
Simon bozsoki gazdasági es^l^dot, ki irnmár 40 
évet megh .ladó i lő ó;a szolgálja hűségesen a 
b )zso<i urod ilm it. A.: ünnepségen me,<íjdlent 
Horváth Andor járási főszolgabíró, ki közvetlen 

k. kisír tob'n fdia át az üunepeitnek a 
miuiszt. r elismerő oklevelét a jutalomdijjal, 
Utánna V \ i G ju ia földbirtokos é> dr. Tóih 
Györuy piebmos K«'szöntöttók Komondi Simont, 
ki az etész ün lepló kíizönség^i csak beteg-
ácyánál fot'-dhatta s mélyen me«hatva köszönte 
:ne.' elöljáróin mindenkor tanúsított szeretetét 
és n hűséges szolgálat igazi megbecsülését. 

A fószolgflbiroi hivatal v.ususztus 1 én a 

C lernel uec k 14. szám al itti házbán (volt adó-
hi.Mtaí) levő uj h l\i>ógébe költözködik. 

S/echenyi bal. A Dunántúli Egyetemi és 
Főiskolai Hillgatók Kősz"gi Széchényi Szövet-
sége miként a múltban, ezévben is megrendezi 
hüíyomá \os bálját augusztus 11 én, melyre 
már most nagyban folynak az előkészületek. Az 
e öjelekből iléí.e a bal minden tekintetben felül 
fofcj i múlni az e'muk évek mulatságait. Meg 
hivők a hét közepén lesznek szétküldve. 

A kőszegi tüzol tosag ujjaszervezese v in fo-
lyamatban. M i délelőtt 11 órakor a kőszegi 
fi.talabb generáció bevonásával értekezlet lesz 
a városháza közgyűlési termében, ahol etíyid«-
jiileg az uj jelentkezőket is felveszik. A 60. 
életevü"u betölt -tt tűzoltók elismerő oklevelet 
kapnak nz elnökségtől kitűnő szolgálataik elis-
meréseül 's egyben felmentettnek további on-
kói tps szolgálat alól. Tekintettel arra, hogy a 
jövő évb; u üli meg a Kős/egi Tuzoitó Egyesület 

00 éves jubileumát, igazan kivánatos, hogy 
Kőszeg városa méltó tűzoltó testületet teremtsen 
nemcsak a jubileu nra, hanem az ügy érdekében 
is. Reméljük, ho.y a Hitért fiatalság örömmel 
teíZ eletei eme polgári kötelességének. 

Divat ftrfizokni i ptnyő Filippnél Szombathely-

A missiós szeminárium építési terve is el-
készült és jelenleg a steilyi rendfőtiökségnól van 
jovahagyáe végett, ahonnan ha visszaérkezik, 
u^y azonnal kiirjáK a versenytárgyalást és re-
mélhetőleg t.uxuszius hó folyamán már meg is 
kezdődik az építkezés. Mei irtuk már, hoí?y az 
idei iskolai évben 42 tanulót hoz a szeminar um 
Köszecre, akik a Bútorgyárban nyernek ideig-
lenis°;) elhely zést. A részükre szükséges bú-
torzat elkészítésével a helybeli asztalosok bí-
zattak meg, akik a bútorokat már készítik is-

Épitesi eng dalyt kapott a kőszegi Szent 
I) >més női szerzet nagyobbszabásu átalakításokra 
ós uj építkezésre, mely uj építkezés keretében 
ciuy gyönyörű díszterem is épül. Mint megírtuk 
ezen építkezések több mint 300 000 pengőbe 
1 erűinek. 

A természetes keserűvíz 
g y o m o r és b é l t i s z t i t ó liatasa p á r a t l a n ! 
Igmandit ne tévessze össze masfajta keserüvizzel 1 Kapható mindenütt kis és nagy üvegben. Schmidthauer kutvallalat Komárom 

r 
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cigányzene 

A Kath Legényegyesület nagyszabású kerti 
mulatsága augusztus hó 19-én lesz a Sörkertben. 

A hegyaljai községeket villanyvilágítással 

akarják ellátni, erre vonatkozólag egy bécsi cég 
már beterjesztette ajánlatát ós a tárgyalások 
folyamatba tétettek. 

A lakasok felszabaditasarol. A „Kőszeg és 

Vidéke 1928. iulius 22 én kiadott száma a Kő-
szeg vriros képviselőtestületének rendkívüli köz 
gyűléséről való beszámolójában olvassuk, hogy 
a háztulajdonosok a lakások felszabadítását kér-
ték, mihez a képviselőtestület megjelen; tagjai 
egy hangulag hozzájáru'tak. Tudomásunkra jutott 
azonban, hogy a képviselőtestület határozata 
nem volt egyhangú, mert a felszabaditási javas 
latnak felterjesztése körül heves vita is támadt, 
mel>ben a lakók érdekeit Dömötör Gyula kép 
visi-lő védte. A túlnyomó többségben levő ház 
tulajdonosok a lakásfelszabiditási javuslat fel 
terjesztését elfogadták. A képviselőtestület ezen 
határozatát nem helyeseljük, hiszen jövö május-
ban úgyis felszabadulnak a lakások, miért is 
cMunk : 1. a képviselőtestület határozatát meg-
fellebbezni ; 2 csatlakozni a lakck szövetségének 
központjához és 3. Kőszeg város magasabb lak-
bér.»sztályba való sorozását kérni a m. kir. nép 
jóléti minisztertől. — Kérjük ennélfogva azokat 
a háztulajdonosokat és lakókat, akik a nem 
renitens lakókkal együtt éieznek, hogy csatla-
kozási szándékukat a felkért s ideiglenes szer-
vezőbizottságnál (Ipartestületben, I. em.) kedd, 
csütörtök, szombat est^ 5—8 ó r á g bejelenteni 
és az iveket aláírni szíveskedjenek. 

Leventehir. Mind won leventék, kik uszasra 
jelentkeztek, ma vusárnHp d. u. % 2 órakór 
jelenjenek meg a Városmajorban. Fürdőruhát 
KÍ ki hozzon mttgávul. 0*t*tók : ifj. Weinbtrgt-r 

Bélrenyheség, gyomor- és bélhurut, a vastag 
bélfal kezdődő megbetegedése, vakbélgyulladásra 
való hajlamosság esetén a természetes „Ferenc 
József" keserűvíz gyorsan ós fajdalom nélkül 
megszünteti a hasiszervek pangását. Sok évi 
kórházi tapasztalat igazolja, hogy a Ferenc József 
viz használata a bélmüködést kitűnően szabá 
lyozza. Kapható gyógyszertárakban, drogériák-
ban és füszerüzletekben. 

Az evang. Nőegylet mához egy hétre, azaz 
augusztus 5 én a Mulató tágas és kellemes kert 
jében rendezi szokásos nyári mulatságát. Az 
előkészületek serényen folyn k. Különösen fel 
hivjuk ezen ünnepélyre az itt időző nyaralók 
figyelmét és né mulasszák ei ezen nem minden-
napi élvezetből részüket kivenni. Ajándéktár-
gyak, cukrászsütemények s egyéb éleimieikkek 
minél nagyobb mennyiségben hálás köszönettel 
Unter Eleknéhez kéretnek. 

VASAKNAP 
n . r . 4 ÓRÁTÓL 

Kőszeg és Vidéke 

Az ev leggyengébb vasarja, uz úgynevezett 

aratási vásár volt múlt hétfőn, mely alkalommal 
még a vendéglősök sem voltak kielégítve, oly 
gyer volt a látogatottság. Nem is csoda, hisz a 
falu népe most arat, most van a legnagyobb 
munkában. Az állatvásárra mégis szép szambau 
volt felhajtás, természeteden azért, mert minden-
kinek pénz kell. Felhajtottak 194 lovat, 225 
marhát és 130 sertést. Ebből eladtak 39 lovut, 
70 marhát és 67 sertést. Az árak meglehetősen 
alacsonyuk voltak ugyan, de a veszedelmessé 
váló pénzhiány miatt igen kevés volt az adás 
vétel. Az ál'atok ára rövidesen meg ah>c.sonyabb 
lesz, mert nincsen elegendő takarmány a na«y 
száraz-ág miatt. 

A balatoni kulturnapon, auausztus hó 5 én 

reggel Keszthelyre induio kőszegi Concordia 
férfidalosegyesület küión motoros vonattal indul 
Szombathelyre s ott csatlakozik a külcnvouat-
ho/. Akik kedvezményee>eu kivannak e balatoni 
utón résztvenni, kedd estig jelentkezzenek Dö-
mötör Gyula, Stiaszny Gyula v<.gy Seper Imré 
nél, ahol közelebbi felvilágosítást is nyernek. 

Azsur harisnya 65 fillér Filippuél Szombathely. 

A bozsoki levente egyesület augusztus 19 én 

tartandó népünnepéllyel kapcsolatos zaszlo 
szenteiési ünnepélyére serényen folynak az elő-
készületek ós oly mérveket Öltöttek, ho*y az 
ünnepélyt nagyszabásúvá teszi*. A imgüivók 
és falragaszok hiidetik már az ünnepély sor 
rendjét. 

Jakab bucsu van ma Na^ygencsen. Ugy a 

Jambrjts, uiint a Kiss féle vendéglőben a tűzoltó 

egylet tart ezulkalommal táncmulatságot. 

Gusztáv t-s Beyfr ü ; tó . 

U R A L J a z z - B á n d 

h a n g v e r s e n y e z 

e s t é n k i n t D.^<?KATÓL 

S ö r k e r t b e n 

Málna eladas. A városi erdőkben termett 

málnát hegyaljaiak vették meg, afcik a málna 

egyrészét a kőszegi piacon értékesítik. 

A kőszegi jeggyár ügyével fogialkozott a 
tanács, legutóbb tartott ülésében. Sok a panasz 
ugyanis, hogy a jeggyár nappali üzem mellett 
nem tud elegendő jeget produkálni, miért is a 
bél néhány napján éjjel is üzemet akar tartani. 
A városi tanács kísérletet tett, üogy a jéggyár 
szomszédjában lakok járuljanak hozzá az éjjeli 
üzemhez. Ezen kísérlet azonban nem sikerült 
és igy most a jéggyár megfelebbezte a városi 
tanács határozatát, hivatkozva közegészségügyi 
érdekekre, ami kívánatossá teszi, hogy elegendő 
jég áiljoii rendelkezésre. A nappali üzem mellett 
ugyanis a jéggyár csak a félszűkségletet tudja 
kielégíteni és épen azért, a mostani nagy me 
legekre való tekintettel, kívánatos volna az éjjeli 
üzem is, mely mellett elegendő jeget tudna ter 
melni. Tény az is, hogy a jéggyár szivógáz 
motoros berendezés mellett zavarja a szomszédos 
lakókat. Segíteni talán ugy is lehetne a dolgon, 
ha villamos üzemre térne át, ami majdnem zaj-
talan és igy zavartalanul működhetne. 

Kerületi levente sportverseny Szombathelyen 
A I I I . Testnevelési Kerület augusztus hú 12 én 

délután 3 órakor Szombathelyen az SzSE pályán 

kerületi levente versenyt rendez, melyen részt-

vesznek Sopron , Vas- és Zalavármegye váló 

gatott leventéi. 

Kis hibával selyemreform 2 90, Filipp kötődé. 

Ondolális, hajfestés, 

arc- és testápolás 
H o d á s z y n é , Király-ut 29. 

„Hajh, — Erdélyország". A közelebbi na 

pokb.in jelenik meg H-rczeg Ferenc bevezető 
irasaval Mósa Józsefnek: „Ht jb , — Erdély-
ország" c könyve. Meg el se n hagyta a sajtót 
ez a történelmi essaykböl nlló kötet, máris élénk 
érdeklődés előzi meg. A hoss-zu századokon á? 
politikailag éN társadalmilag sí j ttos életei éló 
Erdélyt alig ismeri a Királyhágón inneni ma-
gyarsag, holott az „elcsatolt" véreinkkel való 
együttérzés, a lelki jogfolytonosság fokozott 
ápolása nélkül hiába melengetjük reménysé 
geinket Nagymagyarország visszaállítására. A 
könyv első betűjétől az utolsóig ezt a célt szol 
gálja s ezért övezi körül már megjelenése előtt 
is nagy szimpátia. Spinesen, világosan és röviden 
sorakoztatja fel, mit tett a mayyar gondolatért 
Erdély. Történelmi tárgyilagossággal vetíti elónk 
a „Szent föld" közelmúltjának közszellemét, 
közeletét, érdekes aiakjait; kiváló publicista 
tollal mutatja be, hogyan igyekezett a román 
impérium sarkaiból kiforgatni az erdélyi magyar 
kulturát. A könnyed, franciás csevegő modorban 
megirt könyv abban a témakörben mozog, a 
mely manapság a legjobban érdekli a magyar-
ságot. Minthogy a kitűzött feladatot sikeresen 
oldja meg, He-rozeg Ferenc előszava szerint biz 
vást számíthat a magyar közönség szeretetére 
ós érdeklődésére. A körülbelül 11 ívnyi szép 
kiállítású könyv 4 pengős előfizetési és 5 pengős 
bolti árban kerül a könyvpiacra s megrendel-
hető lapunk kiadóhivatala utján is. 

— Oszi szükséglétét is mindenki helybeli 

iparosnál és kereskedőnél szerezze be, vagy 

pedig augusztusban a helyi piacon szerezzük be 

szükségleteinket. 

Selyemflórzokni 190, Filipp kötődé, Szombathely. 

— A vdros közönsegenek tetszését teljesen 

m°gnyerte a Sörkertben működő orosz Ural 

jazzband. A zenekar tagjai tudásuk legjavát 

nyújtják, ami által a nagyszámban megjelenő 

közönség gondtalan órákat szerezhet magának. 

Az itt nyaraló idegenek kedvenc szórakozóhelye 

lett a Sörkert, mióta e kiváló zenekar estéről-

estére ott hangversenyez. 

Bozsokon ma Anna-bucsu van, mely alka-
lommal a Szanyi vendéglőben a tűzoltóság, a 
Gpiszler-vendéglőben pedig a leventék tartanak 
táncmulatságot. 

Állami kedvezmeny műtrágyát vásárlóknak. 
A Földmivelésügyi Miniszter ur, különösen a 
kisgazdák körében, minél rövid-ebb idő alatt, 
általánossá kívánja tenni a műtrágyák haszná-
latát, K ezért minden hftelfci'pes k isgadának azt 
a r.agy előnyt nyújtja, hogy a most vásárolt 
műtrágyák árát nem kell azonnal kifizetniük, 
hanem szeptember 1 tői kezdrdö 11 havi kamat 
mentes hitelt engedélyez részükre, s igy ai nak 
ára csak 1929 augusztus végén a jövő évi ter-
mésből válik esedékessé. Ezt a nagy kedvez-
ményt kiterjesztette rg^szen 500 holdig terjedő 
birtokokra, tehát nemcsak a kisbirtokosok, ha-
nem a középbir'.okosok is igénybe vehetik azt. 
Az 500 holdnál nagyobb, egészen 2000 holdig 
hal adó birtokokat is nagy kamatkedvezményben 
részesíti azáital, hogy az es^dé^es kamatnak 
csak 50°/o át kell fhetniök. A jeleulegi kamat 
8%. tehát csak 4% kamatot tartozik fizetni a 
műtrágyát reodelő birtokos. A jelenlegi kamat 
azonban nudosulh i t abban az esetben, ha a 
bankkhmatláb csókk»>n vagy emelkedik. Ebben 
a kedvezmény' en bármely műtrágya rendelő 
részesül. Az 500 holdig terjedő kis és közép 
bit tokok, nagyságának igazolását a jegyző végzi, 
az 500—2000 holdasokét p dig a vármegyei 
gazdagági felügyelőség. A kis és köiépbirtokosok 
100 mázsán aluli rendeléseit össze is gyűjti a 
jegyző s eljuttatja rendeltetési helyére, rend-
szerint a körzeti Mezőgazdasági Kamarákhoz. 
Azok azonban, akik egyenkint egy vagonnál 
nagyobb rendeléseket eszközölnek, "küldjék azt 
a jegyzőtől vagy a ga7dasági felügyelőségtől 
kapott igazolással együtt egyenesen az illető 
Mezőg azdasági Kamarához, vagy a gyárak meg-
bízottjaihoz, illetőleg magukhoz a gyárakhoz. 
Tekintettel az idő előrehaladottságára, mindon 
gazdanak érdekében áll rendelését minél hauia 
rabb feladni, mert szeptember hó foiyaman 
olyan nagy lesz a torlcdás, hogy a vasutak 
nem tudnak majd elegendő kocsit a gyárak 
rendelkezésére bocátani, s igy » későn rendelők 
elkelve fogják megkapni a műtrágyát, talán csak 
vetés után. Meg kell e helyen arról is emlékez-
nünk, hogy a legújabb tapasztalatok szerint az 
egymagában alkalmazott szuperfoszfát vagy 
egyéb foszfortrágya régen istállótrágyázott föl-
deken nem adhat nagy term-'Stöbbletet. Három-
négy évnél régebben Í6tállótrágyázott földekre 
k. holdankint 150 kg. szuperfoszfáton kivül 
60—100 kg. mésznitrogént vagy kénsavas 
ammoniákot is kell adni, mert igazi uagy 
terméstöbbleteket csak igy lehet elérni. 

Királyi hercegnők, államférfiak felesegei, a 
színhazak sztarjai a strandon. Egész Budapest 

előkeiő és érdekes közönsége a színházak, az 
irodalmi, a művészeti és a pénzvilág előkelő 
ségei benn vannak a Színházi Élet legújabb 
számában. A Színházi Élet fotografusa szen-
zációs riportot készített a strandokról és a ká-
nikuláról. Az uj szám közli Zsolt Béla kis re-
gényét, Szép Ernő, Farkas Imre, Karinthy 
Frigyes érdUes cikkeit, novelláit. A kottamel-
lékleten a legújabb és legszenzációsabb slágerek. 
Egyes szám ára 1 pengő, negyedévi előfizetési 
dij 10 pengő. Kiadóhivatal: Erzsébet-körút 29. 
Minden színdarab és kabarétréfa megrendelhető 
a Színházi Élet szindarabosztályánál. 

Elveszett f. hó 19 én a város belterületén 
egv ezüst karkötő óra. Az értéke nem nagy, de 
kedves emlék volt. Kéretik a becsületes meg-
találó kiadóhivatalunkban leadni. 

A gózgepkezelök es kazánfűtők legköze-

lebbi képesítői vizsgái f. évi aug. 3 án fognak 

megtartatni. A kellően felszerelt kérvények a 
soproni ker. Iparfelügyelőséghez cimzendők. 

1928 julius 29. 
3. 



Krmze* en Videt* 1928 julius 29. 

Hogyan lehet a cseplessel járó szemvesz 
teiegeket csökkenteni ? Erre a fontos és közér-
dekű kérdésre ad feleletet az a füzet, amely 
Paál Dezső okl. gazdi, gazdasági felügyelő tol-
lából most hagyta el a sajtót és amely az első 
ilyen irányú ffasdasági szakmunka. A köny-
vecske , A csépléssel járó magveszteségek csök 
kerítése" cimmel került ki az Uj Somogy Nyondft 
és Lapkiadó rt. kaposvári nyomdájából, bőséges 
képillusztrációkkal gazdagítva. A munka rész-
letesen foglalkozik mindazon hiányokkal és hi-
bákkal, amelyek a cséplőgépek hibái és a csf'p-
lési munkák hiányosságai következtében a ga-
bonatermés 6zemveszteségeit eredményezik, de 
rámutat arra az útra is, amelyen át ezek a vesz 
teségek a legcsekélyebbre szállíthatók le. A 
minden gazdának, cséplőgéptulajdonosnak és 
cséplőgépésznek nélkülözhetetlen, minden rész 
letre kiterjedő, teljesen gyakorlati stilusu munka 
füzetalakban jeleni meg, kapható az *Uj-Soraogyu 

Nyomd* és Lapkiadó rt nál, Kapós/ár, Koat-
rassy-utca G. Ara 1 50 P. 

Uj könyvek Roth lenő kö lcsönkönyvtárában: 
Cjurths-Mihler: Győzelem, Narger, S. M. S. 
Wolf. Iluch, Dar Fali ü írugd. 

A zenekar fenntartasara legutóbb a követ-
kezők adakoztak : Fröhlicb Gusztáv 5 P, özv. 
Gürtl Ödönné 2 P, Kleininger József 5 P, li?im 
holz Hermáimé 2 P, P.mtyos Gyula 1 50 P. — 
Eddig összesen 73 P 50 f. folyt be. Stiaszoy 
Gyula pénztáros tovább is elfogad és nyugtáz 
a zenekar fenntartására beküldött bármely nagy-
ságú összegeket. A nemeslelkü adikozóknak 
pjdig ezúton mond hálás köszönetet a egyesület 
vezetősége. 

Beszüntették az ebzárlatot e hó 15 én a 

szomszédos Rőt R ind ?k, Bjrs nonostor és Répce-
mic9ke községekben. 

Italmeresi engedalyt kapott F i rkas Sándor 
kőszegpatyi lakos. Ezen engedMy eddig felesége 
nevén szerepelt. 

Rühkór lépett fel a nemesc9Ói lóállomány-
ban. A szükséges óvintézkedések folyamatba 
tétettek. 

Találtatott egy zsebkendő pénztartalommal, 
1 kés, 1 pénztáré* pénzzel. A jogos tulajdonos 
átveheti az államrendőrségen. 

T I S M B 1 T T B S 2 ? 0 1 T Y 7 Á K 

ZSÁKOK és ZSINEGÁRIJK 
= a legjobb minőségben, minden méretben kaphatók. = 

L ö n v O K Z K Í K B U D A P E S T 
V . , S A S - U C C A 2 9 . S Z Á M . — T e l e f o n : T 1 2 8 - 9 3 

WBIIULLA ^aoSSm^; Kállay Tamás 
külföldi dohánykülönlegességek árudájában BUDAPEST, IV., TURR ISTVÁN U. 4 . 

Hungária szállóval szemben. — Telefon: Automata 816—58, 

valamint az előkelőbb vendéglőkben, kávéházakban, mulatóhelyeken és vasúti állomásokon. 

ABDULLA rózsalevélvégü szivarka 1 doboz (20 drb.) P 5 40.—. ABDULLA 11. sz. szivarka 
1 doboz (25 drb.) P 4 25.—. ABDULLA 16. sz. szivarka 1 doboz (25 drb.) P 3.50.—. 

Vidékre levelezőlap rendelésre utánvéttel. --. 

Bármely más fajta ABDULLA 
szivarka megrendelhető 

p. ü. hat. eng. külföldi dohányáruk, dohányeszközök és já tékkártyák behozatali i rodá jában . 

BUDAPEST, V„ SAS-UCCA 29 - Te le fon : Lipót 963-83. 

madari KREYBIG HUDOLF 

Gazdák figyelmébe! 
Értesítem a tisztelt gazdálkodó 

közönséget, hogy a vasút menti 
Perkovits és Fuchs-féle földeken 

b é r c s é p l ő t e l e p e t 
étesitettem, hol a tisztelt gazda-
közönséget saját cséplőgépeimmel 
a legteljesebb megelégedésre szak-
szerűen kiszolgálom. 

Tűzmentes szivógázmotoros 
cséplőgépemmel bárki kívánságára 
a legkisebb mennyiség kicsépelését 
háznál is elvállalom. 

Szives pártfogást kér 

Dora Lajos 
cséplötulajdonos. 

Uj lakóház 
mely áll 2 uccai, 1 udvari szobából, 
előszoba, konyha és éléskamra, kut-
használattal, november 1-én kiadó. 
Bővebbet Kohn Lajosnál, Rohonci 

országút 6. sz. aiatt. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik szeretett jó 
férjem, ill. édesatyánk, após, nagy-
apa es rokon 

WILFINGER JÓZSEF 
aranyozó é í ol tárépitö mester 

elhunyta alkalmával fájdalmunkat 
barmi módon enyhíteni igyekeztek, 
a koszorú és virágadortianyokért, 
úgyszintén azoknak, kik utolsó ut-
jara elkísérték, e/uton mond hálás 
köszönetet 

Kőszeg, 1928. julius 28. 

a gyászoló család. 

Egy teljesen uj 

ELECTRO LUX 

p o r s z i v ó g é p 
jutányos áron eladó. 

Megtekinthető kiadóhivatalunkban. 

ísú/k ö!:kor IDoirco 
7 ' íi Hü irájtá ü (Boteo || 
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StendkivüHkedvezmémj 
a „KŐSZEG ÉS VIDÉKE" 

előfizetőinek és olvasóinak. 

Az alábbi szelvényt egy követ-
kező számunkban megjelenő 
hasonló szelvénnyel együtt borí-
tékban a „HIR" napilap kiadó-
hivatalához (Szombathely, Szily 
János-ucca 28.) kell beküldeni. 
A HÍR teljesen ingyen közzétesz 
egy apróhirdetést 10 szóig A 
szelvények szept. l-ig érvényesek. 

3 . s z . s z e l v é n y . 

A HÍR két ilyen folytatólagosan 
számozott szelvény elleneben 
ingyen közzétesz egy apróhirde-

tést 10 szóig. 

esetleg az anyával együtt eladó. 
Ctm a kiadóban. 

Jíölguek figijelmébe! 
Tisztelettel értesítem a n. é. 

hölgyközönséget, hogy Várkör 
23. sz. a. levő fodrászüzletemben 

rendeztem be, hol mindennemű 
speciális hajvágást, mosást, vas-
es vizondolálást, festést stb. vé-
geztetek Budapestről alkalmazott 
elsőrendű szakemberrel. Gyors 
kiszolgálás. Szolid árak. Tegyen 
egy próbát és ö n meg lesz elé-
gedve. Szives pártfogást ker 

Schermann Rezső 
fodrászmester. 

Közhírre teszem, hogy a néhai 
Erhard Sándor örököseinek tulaj-
donát képező „Tachetgraben" dűlői 
kb. 1360 1 öl kiterjedésű szántó, 
a közbenjöttömmel Kőszegen hiva-
tali helyiségemben az 1928. évi 
augusztus 5-ik nap ján (vasárnap) 
d u 3 órakor megtartandó önkén-
tes árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
eladatni fog. 

Kőszeg, 1928. julius 7-én. 

Dr. HAL1K MIKSA s. k. 
kir. közjegyző. 

Egy szoba kiadó 
nyaralóknak. Ugyanott 2—3 diákot 

fogadnak. Cim a kiadóban. 

Fizetés mellett 

két tanonc felvétetik 
LEPOLD GYULA műbútorasztalos-

nál Kőszeg, Király-ut 48. sz a. 

kerthasználattal KIADÓ. Bővebbet 

SZEYBOLD főmérnöknél Kőszeg, 

Mecséry-ucca 4. sz. 

ELEKTRO-BIOSKOP 
KŐSZEGEN. A „MULATÓBAN1' 

Műsor : Vasárnap, julius 29-én : 

A sátán helytartója 
Kalandortörténet 2 részben, 13 felv. 

Főszereplő: HARRY PIEL. 

I rész : A testet öltött rémület. 7 felv. 

II. rész : Pokol a földön. 6 felvonás. 

Mindkét rósz egy e lőadásban. 

Előadások tartatnak d. u. 6 órakor 

a teremben és este 9-kor a kertben. 

— Nyomatott Hónai Frigyes köuyvuyomdáj.;biu Kődzeg.-ju. — 
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