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Benes a békerevizióról. 
A cseh külügyminiszter feltűnő húsvéti cikket 

irt az egyik hollandiai nagy lapban. A semleges 
ország előkelő nyilvánossága előtt a békerevizió 
eszméjéről nyilvánít véleményt és siet kijelenteni, 
hogy ő maga sem tartja ideálisnak a világháborút 
követő békeszerződések által Közép-Európában 
teremtett helyzetet. „A békerevizióról valóban 
lehet beszélni" — mondja Benes. Mindennek el-
jön az ideje és Csehszlovákia részéről készségét 
nyilvánítja a tekintetben, hogy a mai állapotokat 
ideálisakká változtassák. Ez a loyalis hang, mely 
állandóan kisért s különösen a nyugati államok 
objektív véleménye előtt igyekszik a cseh papiros-
ál.amot népbarátországban s az állampolgári jog-
egyenlőség paradicsomának feltüntetni, valójában 
nem fedi a cseh külügyminiszter gyakorlati poli-
tikáját. Ez a politika már kevésbe loyalis, ez a 
politika minden elképzelhető eszközt megragad 
hatalmi törekvéseinek érdekében s annak az el-
nyomásnak, mely alá a nemzeti kisebbségeket 
vetették, teljessé tételére. Otthon kevésbé loyalis 
Benes a pittsburgi szerződéssel becsapott tótok-
hoz, akiket fajtestvéreinek nevez és kevésbé 
loyalis a ruténekhez, akiknek önrendelkezést 
helyeztek kilátásba, hogy ne is beszéljünk végül 
az iskoláitól és ipari fejlődésétől megfosztott 
magyarságról, amelynek még lélekzetvétele felett 
is a hatalomnak egész közigazgatási apparátusa 
és csendőrszurony ereje őrködik. Benes csak 
kifelé loyalis és csak egy-egy európai bulvárlap 
hasábján hive a békereviziónak, de minden ma-
gyar szemrebbenésre a kisantant sajtópropagan-
dájának rágalomhadjáratával felel s ellenünk 
alarmirozza protektorát s hasonló érzelmű elv-
barátait. Más oka van a cseh külügyminiszter 
ideálizmusának. Az az oka, hogy a tiz esztendőn 
keresztül megcsúfolt igazság útban van és 
Magyarország ügye hatalmas nagy nemzetek 
igazságérzetének felébredéséből immár világ-
problémává lett. Róla ir az angol közvélemény 
legerősebb tényezője és róla nyilatkozik Itália 

miniszterelnöke, ezt segíti az elfogulathn amerikai 
politikai világ több jeles államférfia s ennek 
erdekében nyilatkozott Lloyd George is, aki mint 
részese a békeszerződésnek, kötelességének tartja 
most lerántani a leplet a szörnyű tévedésről 
„Küszöbön vagyunk annak az időnek, midőn 
Magyarország is barátsággal csatlakozik hozzánk" 
mondja Benes, de a szavak mögött azt érzi, hogy 
küszöbén vagyunk annak az időnek, midőn többé 
Magyarországot a vádlottak padjára ültetni nem 
lehet és amidőn a magyar nemzet ellen szórt 
rágalom vissza hull az ármánykodók fejére. 
Küszöbön vagyunk annak az időnek, amidőn 
Benesnek és társainak kínálgatni fog kelleni 
a békereviziót és ajánlatot fog majd kelleni 
tennie a népszövetség zöld asztalánál, hogy a 
rablott zsákmány maradékait maguknak meg-
menthessék. Meg fogja tudni a világ, hogy Közép-
európa békéjének és biztonságának egyedüli 
záloga a magyar konszolidáció lehet s hogy e 
nemzetben élő kultura és életerő képesek ki-
egyensúlyozni a környező uj alakulások balkániz-
musát és áídemokratizmusát. Béke, barátság és 
együttműködés csak az igazság alapján képzelhet") 
el, addig nem foghatunk kezet azokkal, akik 
jobbjukat fe énk kínálgatják, de a másik öklükkel 
lépten-nyomon arcunkban sújtanak. 

Partot ért Ameiikában a 
„Bremen" német repülőgép 

Köhl kapi tány és két társával, Hühnenfeld 
báró és Fitzmauriceval együtt. 

Köhl kapitány és két társa csütörtökön, 
12-én reggel 5 óra 30 perckor indultak el repülő-
gépen Dublinból Amerikába, ahova előzetes szá-
mítás szerint már pénteken délután meg kellett 
volna érkezniök. A szombat reggel 9 óra 30 perc-
kor leadott rádiójelentes a következő megnyug-

ta tó örömhírt közli: A „Bremen" német repülő-
igép f. hó 13-án, amerikai időszámítás szerint 8 
'óra 41 perckor elérte Amerikát és Greenly Izland-

Beszállásolás. 
Irta: ifj . Molnár Sándor. 

Tiz <5ra után már a szigoruarcu Frey ezre 
des is Bnnyira felmelegedett, hogy néha néha 
megkockáztatott egy-egy barátságos mosolyt a 
kerekképü polgármesterrel szemben. A második 
feketekávé után azonban hirtelen eszébe villant, 
hogy a holnapi hadgyakorlaton nehéz terep-
viszonyok lesznek és hogy ehhez még némi 
térképtanulmányok is szükségesek. Hunyorított 
egyet a segédtisztje felé, aztán lassan ós méltó 
ságteljesen felemelkedett az asztaltól. 

Erre a mozdulatra az alantas tisztek ke 
ményen kirigták maguk alól a székeket és 
feszes állásba helyezkedtek. A beszélgetések 
moraja azonnal félbeszakadt és minden szem a 
parancsnokra meredt. Az ezredes végignézett) 
rajtuk, azután mély dörgö hangon jóójt kivánt, 
a társaságnak és segédtisztje meg legidősebb 
kapitánya kíséretében sietve elhigyta a termet, j 

A leszakadt osendben a távozók léptei 
tompán kopogtak végig a korridor kövezetén, a 
sarkantyúk ütemes pengése pedig ugy hallat-
szott, mint a cintányér alázatos összoverödése 
a nagydob komor puffogásában. 

Aliífhotry a külső ajtó becsukódott utánuk, 
Üitskey hadnagy elszabadult jókedvvel kapta 
fel a poharát, harsány kacajjal összekocintotta 
a mellette ülő kis kadetté/al ós nagyot ütött a, 
szenny fiu hátába. 

ban kimerültség és benzinhiány miatt kényszer-
leszállást eszközölt, mely alkalommal a gép a 
sziklás talajon kissé megsérült ugyan, de az uta-
soknak semmi bajuk sem történt és egészsége-
sek. Egy kanadi hajó ment el segítségükre. 

• 

Felhívás a magyar szülőkhöz 
es az ország egész társadalmához. 

Gróf Zichy János ét Ravasz László püspök szózata 

a magyar If júság megmentéséért. 

A hivatalos statisstika elrettents számokat 
hozott legutóbb nyilv'moss4zr». Ki-iiu'atta, hogy 
csak migAbai a fővárosban 5746 tüdlvészes 
tanuló ül az iskolák pidj i in . SíámuV nagyobb 
mint az ÖSSZE* többi rag V V O Í be'egs^gb-m szen-
vedőké. A vidéki városok csaknem utolérik a 
főváros s^.ámid atait. 

Migvar szülők, akik annvi éijet virrasz-
tottatok át könnyező szemekkel amellett a gyer-
mek betegágy mellett, amilyben minden remé-
nyetek, életetek minden álma pihegett lázasan : 
akik reggeltől estig lankadatlanul vívj ttok az 
élet nehéz küzdelmeit, osakhogy gvermekeitek 
boldogulását lássátok és még szinte a gyenge 
szellőtől is féltitek. J ő magyar emberek, akik-
nek szivén fekszik ennek az országnak a jöven-
dője, tudjátok o, mit jelentenek ezek a rémes 
számadatok ?! . . . 

Azt jelentik, hogv a tüdőbajos tanu'ók ezrei 
• öntudatlanul tovább fertőzik a eyanutlanul velük 
I együttlevő iskolatársaikat és észrevétlenül oltják 
bele a nemzet jövendőbeli reményeibe, a csalá-
dok féltve őrzött kincseibe, a rettenetes kór 
pusztító csiráit. 

Ez ellen a nemzeti veszedelem ollen akarja 
a harcot megvívni a Magyar Iskola Szanatórium 
Egyesület. 

El akarja űzni a leselkedő rémet a még 
egészséges tanulóifjúság feje felől, meg akarja 
menteni azt, olymódon, hogy elsősorban: 

Kivonja a fertőző tüdőbajos tanulókat az 

— Pajtás! kiáltott rá tréfásan. — Félre 
az ünnepélyes pofával! Igyunk egyet erre az 
ijedtségre ! 

A vig somogyi fiuk arca nemsokára bí-
borba gyulladt az aranyszínű bortól és hogy 
annál kedélyesebb legyen a dáridó, késedelem 
nélkül brúdert ittak a szomszéd asztalnál ülő 
civilekkel. Az esetleges ellentéteket igy jó eleve 
elhárítva, nekitüzosedve folytatták a mulatságot. 
Ami nem is volt nehéz feladat, mert a kaszinó 
cigánybandája kitűnően értette a módját annak, 
hogyan kell a szépen szóló muzsikaszóval a 
hangulatot kollően aláfüteni. 

A derék pozsonyi bürgerek szája tátva 
maradt a csodálkozástól, mikor a tiszt urak 
egymás nyakát átkarolva, duhaj nekiszilajkodás-
sal ropták a dunai legénytáncot. 

Bitskey különösen elemébon volt. A tej-
felesszáju MArtonfTy kadéttal félrehúzódott egy 
sarokbu, Simon főhadnagyot is odahívta maga 
mellé és már harmadízben ölelkezett össze vele. 
Ellágyulva szorongatta a főhadnagy markát: 

— Egykomáml Téged az Úristen is kvár-
télycsinálónak teremtett . . . Keresve sem talál-
hatott volna jobb szállást, mint amilyent te 
jelöltél ki nekem. 

Simon szemhéja ravaszul megrebbent és 

csak ennyit mondott: 
— Ismerem a házat. Jó família, lányos ház. 
Bilskey elragadtatásában összecsücsörítette 

a száját. 

— Tel Micsoda lányok azok! A nagyob-
bik valóságos milói vénusz, a kisebbik pedig 
olyan, mint egy gyönyörű baba. Erről különben 
kérdezd meg a Bandit, mert ez az ő zsánere. 

A kis kadett együtt lakott a hadnagyával 
és a rangviszonyok respektálása miatt csak a 
kisebbik Valkony lányba habarodhatott bele. 
Válasz helyett a fölösszámu bortól meg-meg-
csukló hangon mindjárt el is kezdte a kedvenc 
nótáját : 

— Veronika, Veronika, szép vagy, mint a 
baba. 

Bitskey azonban leintette: 
— Nekem mégis csak a nagyobbik tetszik. 

Ácsi! — intett hátra a cigányok felé. — Húzd 
rá a javából! 

A primAs menten ott termett és fürge ujjai 
alatt máris felsírt a hegedű: „Csík egy kis 
lány van a világon . . .u 

Bitskey a bandát is nyomban lepisszentetle 
és maga vette át a kommandót: 

„Erzsike édes, csacsogjon kérem, 
Tűndérországról meséljen nékem . . 

A cigány bizalmas ábrázattal hajolt a had-
nagy füléhez és szorszámjából lágyan, édesen, 
szivet melegitően csalogatta elő a hangokat. 

Tándérországba, aranykalitkába, 
Nem nagy időre, mondjuk, hogy örökre. 

Bitskeyt ulólérte a bánatfelhő ós leborult 
az asztalra. 

(Vége következik.) 
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g y o m o r ©s b é l t í s z t i t ó liatása páratlan! 
Ipmandi ne tévessze öss2e ir.ásfajta keserüvizzel! Kaphaló mindenütt kis és ragy üvegben Schmidthauer kutvallalat Komárom 

2. Kőssey; és Vidéke 1928. április 15. 

egészségesek közül és az e célra létesiletidfi 
ápolóét és egészségi állapotukhoz alkalmazkodó 
rendszeres tanítási is nyú j tó : iekolatzanatoriu 
mokbH akarja elheiyetni azokat. 

De gondoskodik a gyenge szervezetű és 
betegségre hajlamos tarulúifjakról is, akik nem 
bírják a mai, fokoíottabb munkát igénylő ok 
tatást, » mindem apos, tart és zsutolt tantér 
meklen való tartózkodót. Ezek részé'e olyan 
otthonokat akar az egyesület létesíteni, ahol a 
erabaribiin felváltva jáiszhatrak, tanulhatnak, 
bogy azután a tanév végére piros- pozsgás aicoal, 
életerősen térjenek vissza a szülői házba. 

Az iskolaszanatóriumok egész torát akarj i 
felállítani az egyesület és pedig nemcsak H budai 
begyekben, de a Mátra , a Bükk-, a Vértes-, 
a Bakony i A Mecsek* és a Boldva vi Igy magyar 
levegőjében, valamint a Nogy-Aifcid balzsamos 
viranyain, bhol acélos életet nevel a matyar 
nap melege. 

E nagy fele datok megvalósítása balasztast 
nem tűrő családi és nemzeti kérdés. Megváló 
sitasához mindeu szülő és minden nemzete ér-
dekét síiTCii vi6elö magyer ember j» akaraiu 
támogatása szükséges, éppen azért kérve kérjük 
a magyar szulöket, az áldozatkészségükről iáméit 
közintézményeket, társulatukat, vaiialatokat a 
melyek sohasem is hagyták cserben az ország 
megmentésére irányuló törekvesekel ; kérjük a 
magyar társaduimat: jöjjenek segítségünkre a 
megyar iskolaszanatóriumok felépitöscLez ! 

Adjon mindenki tehetségéhez képest né-
hány téglára valót ehhez az épülethez, hogy 
minden kövéből a szülői szeretet és a nemzeti 
együttérzés melege suuarozzék ki és Ölelje körül 

az ott uj életet nyerő tanulóifjúságot . . . 
* 

A szerkesztőségünküöz érkező adomáoyo 
kat nyilvánosan nyugtázzuk és Zicby János gróf 
elnök címére továbbítjuk. 

H I R D E . T M É K Y J L K . 
4443—1928. Az 1928. évi megrögzített jö 

vedelem és vagyonadó tételekről a kivetesi 
lajstrom f. ó. április 10 tői 15 na^i kr zszemlére 
van kitéve a varusi adoszámvneii ügyosztályban. 
A lajstromot mindenki betekintheti s mások 
adójára vonatkozo írásbeli észrevételeit a lajstrom 
közüzemiére tételének utol6Ó napját követő 15 
napon belül u kir. adóhivatalnál benyújthatja. 

3748—928. sz. Közhírré teszem, hegy a 
beszerződött idénymunkások (u. n. sommás muu 
kasok, gazdasági nyári cselédek) a munkaadók 
által a tényleges szolgálat megkezdése napjától 
számított 15 napon beiül szóval vagy irasbau 
a bem unkaszerződés bemutatása mellett baleset 
bizt06i:ás szempontjából a városi adcszámviteli 
ügyosztályban bejeleutendő annál is inkább, 
mert elleneseiben a mulasztókkal szemben üzemi 
baleset esetén a teljes kárért való felelősség ki 
mondasa mellett még a kihagási eljárás is foiya 
maiba lesz téve. 

4410—928. sz. A dunántuli h. é. vasút r.t. 
által Kőszegen, a Gyöngyös pataktól s vasút-
állomásig tervezett és mozdonytápláiásra szol-
gaio vízvezetéknek hatósági engedélyezése tár 
gyában, a vonatkozó iratok, műszaki tervek és 
a szombathelyi m. kir. kultúrmérnöki hivatal 
869—1927. sz. szakértői észrevételei, 1928. évi 
április ho 10 tői május hó 9 ig terjedő időn át 
Kőszeg r. t. város varosházánál közszemlére ki 
van téve, hol azok a 8. sz. szobában az érde-
keltek által megtekinthetők. Jelen ügyben Kő 
szeg r. t. városban, a varos polgármesterének 
vezetése alatt, a szombathelyi m. kir. kultúr-
mérnöki hivatal közbenjöttével tartandó határ 
idejéül 1928. evi május hó 10. napjának d. e. 
Va9 Órája tűzetett ki, összejöveteli helyül pedig 
a vasútállomás II . oszt. váróterme jelöltetett meg. 
Felhívatnak az érdekeltek, hogy a fentiek te-
kintetében netáni észrevételeiket, akár a köz-
siemlére kitétel ideje alatt Írásban, akár a meg 

tartandó helyszíni tárgyaláson szóval annál is 
inkább adják elő, mert " Ihnkezö ese'bsn a ha-
tározat az 1885. evi XXII I- t. c. 163. § ához 
képest, további mephii 'gatásuk nélkül hozatik 
meg. Szombaihely, 1928. április 8. 

ad 4939-1928 Közhírré teszem, hogy 
Kőszeg szab. kir. r. t. város erdőgazdia iga a 
váio-i pénztár utján elad a Sperriegel vágás 21. 
tag „C" rrdőrészleteből 26 rakás ágfát 4 pengős 
egységárban; az irány be^yi gyérit^s 16. t»-g „ A" 
részletéből 67 rakás ágfat 4 P 60 fill. egység-
árban ágft'Uialványok naponta 8—12 órái* váit 
hatók a pénztárban. 

i.d 2996—1928 Tekintettel arra, hogy a 
legköze ebbi jövőben hősi haioitak »t t x':iu 
máijud é» ujbol egy kulon helyre timetjaü a 
hamvakat, felhívom mindazokat, kiknek a kf-
sz»gi 'emelőben hősi hnioti hozzátartozója n y u j 
szik, ielantktscék f. bo 22 ig a Városba a 11. sz. 
szobájában. Aki ezen időben nem jelentkezik, 
olybá fonjuk venni, mint aki hősi halottjának 
sirjat külön az eddigi sírban afcarja tovább is 
ápolni. 

3461-1928. A? 19L0. évi X V I I I . t. c. értei 
mében a városi mezőgazdasági bizottsági tag-
választást ápiiiis hó 15 ón, vasárnapra a város-
háza tanácstermében tuiöm ki. A válusztásra 
jegosuitak a szavazóigazoiványt a szavazásra 
hozzá* ei. Mivei a vaiasztásra jogosulta*. közül 
a választói jogot csak 24 évet betöltött magyar 
állampolgár férfiak gyakorolhatják, jogi szemé-
lyek, teijts korú nők meghatalmazott utján 
gyakorolj k a válaszúi jogot. Kiskorúak és 
gondnokság alatt lévjt képviseltében a valasz-
trtsnal törvényes képviselőjük szavaz. E^y sze-
mi ly csak egy meghatalmazást fogadhat el. 
Csak az választható meg, aki választói jogát a 
törvény értelmében gyakarolhatja és azonkívül 
válaszlápra jogosultak meghatalmazottjai illetve 
képviselői. Az összeíró jegyzékben birtokuk, 
bérletük nagysága szerint öt csoportban vannak 
a válasziá.-ra jogosullak beosztva. A Kőszeg 
városi mezőgazdasági bizottságba a törvény 6. 
§ a érteloieben 15 tag és ugyanannyi póttag 
lesz választva, meg pedig ugy, hugy egy-egy 
csoport választói három rendes és három pót-
tagot választanuk saját csoportjukból. A válasz 
tas nyilvános, de ha a választok egy tiztdrésze 
kívánja, a vánisuást titkosun kell foganatosítani. 
A választás d. e. 9 órukor kezdődik és meg 
szakítás nélkül d. u. 4 óráig tart. A választás 
vezetőjd dr. Fuchs Endre városi aljegyző, a*i 
nól a választásra vonatkozó egyéb felvilágosítás 
nyerhető. Jambrits Lajos, polgármester. 

B u d a p e s t i 

1928. ápr i l is 28-tól má j u s 7-ig. 

Kereskedőknek, 
gazdáknak, 

községeknek 

legjobb bevásárlási alkalma 
50°/o-os 

utazási kedvezmény 
Részletes felvilágosítás és várigazolvány kapható 
Budapesten a Vásár irodánál V., Alkotmány-u. 8. 

Kőszegen: az Ipartestület elnöksege. 
(A vásárigazolvány ára 3 pengő 20 fillér.) 

1 B I R E K . 
Kitüntetes. Dreisziger Ferenc szabómester 

polgártársunkat, 50 évet meghaladó önálló ipari 
működéssé során kifejlett érdemes munkássága 
s hasznos ipari tevékenységiért a kereskedelem-
ügyi miniszter dicsérő és elismerő levéllel tün-
tette ki Az eiism< rőlevelet ápri'is 22 ón d. e. 
11 órakor adják át a jubilánsnak, a városi ha-
tóság jelenlétében az ii iirtestűlet hivatalos he-
lyiségében. 

Halalo/as. Hzonb i ion éjj"l hunyt el hosszú 
szenv. d- s u'án Deák Janosnó pénzügyi titkár 
özvegye életének 71. évében. Az elhunytban 
Molnárné D -ák Panni, a helybeli polgári fiu-
"isko'a tanárnője, édesanyját gyászolja. Temetéso 
hétfőn d. u. 4 órakor lesz a temető kápoln ájából. 

A tanítóképző ügye a kultuszminiszter láto-
gatása óta nem haludt előre. A polgármester 
lefcu'óbbi budapesti látogatási alkalmából oljárt 
az üfyben és még e hónapban egy bizottság 
o/all ki a helyszínére, hogy a kérdést tanulmány-
tárgyává te»ye és előbbre vigye. 

Uj testnevelósi bizottsági tagok a kőszegi 
járásban Vas vár megye főispánja a kőszegi járás 
községeibe a következőket nevezte KÍ testneve-
lési bizottsági tagokká: Bjzsokon Kocsis Béla 
tünitó, Piisznyák János és Horváth József bir-
tokosok; C ikon Abért József grzchlkndő; Kő-
szepdoroszlón Bertók József birtokos; Velemb;?n 
Horváth Ju ios birtokom; Nem'.jscson Sztrokay 
Din ié i birtokos; Kőszegpatyon Po'gár JAnos 
birtokos; Tomördön Tímár József birtokos; 
Ludadon Balaton Ká 'man birtokos; Nigypósén 
Danka János birtokos; Lu^ácshází)n Poór Jó-
zsef birtokos; Nagygeucsen Pj lgár József tűz-
oltó- p ir »ncsnok ; Gyöngyösapátiban Balaton 
Gyula birtokos; Perenyéa vitéz Balogh János 
birtokos. 

Ma délután hangverseny a 
Sörkertben. 

Gyermák nyaraltatasi akció van tervbevéve 
Kőszegen. Az akció élén Albrecht királyi fő-
heiceg áll. Xenacsak átmeneti dologról van szó, 
hanem arról, hogy Kőszegen állandósítani ter-
vezik ezen nyaraltatási ikciót, sőt a téli hóna-
pokra is tervba van véve egy üdülőtelep létesí-
tése. A polgármester ezügyben felvette a tárgya-
lást illetékesekkel. 

A Diana vadisz asztaltarsaság u hó 14-iki 
összejövetele elmarud jövő szombatra. 

A Csepregi uti építési munkalatok során a 
városrak sikerűit az érdekeit fóldbirtoktulaj-
donosokkal egyezségre lepni, akik oda adták 
földjeikből a gzuKségjs területet az útépítés 
célj ira. A t uchs Gratzl féle telek 2 60 pengős 
négyszögöles árban vétetett meg, a többieké 
2 pengőért. Ezen költségeket, mint ismeretes, 
az államkincstár fedezi. Egyébként az útépítési 
munkalatok a jövő héten teljes erővel meg-
indulnak. 

A temető-rendtartásról szóló szabályzatot 
letárgyalta a róm. kath. hitközség közgyűlése 
is és most jóváhagyás végett beterjesztették a 
városhoz, hol a képviselőtestületi közgyűlés 
fogja azt végeredményben letárgyalni és el-
fogadni. 

ARoykó-féleTiszaujlaki bajusz-
pedrő mindenütt kapható. 

Földbirtokokra (5 holdtól, holdan-
ként 700 pengőig) becslés nélkül, 35 évi amor-
tizációra, 7 l / j% kamatalapon, az ország legna-
gyobb pénzintézetétől 5 nap alatt gyorsfolyósitás 1 
Hazakra: 5—10 évig terjedő átmeneti kölcsönök. 
Kisipari hiteleket váltóra, 12% ra szerzünk. — 
Váltohitelt folyósittatunk maganpen^öl (legfel-
jebb 1 évi időtartamra) hotikamatra, hitelképes 

, kereskedőknek, háztulajdonosoknak és informá-
i cióképes tisztviselőknek, magánosoknak. É k s ze r -
fedezetre, az érték 80°/0->g azonnal folyósittatun*. 
„NEW York " Hiteliroda, Budapest, VI . Podma-
niczky utca 29. (Válaszbélyeg beküldendő.) 

A természetes keserűvíz 



1928. április 15. 

i i a 
minden egyes darabon 
rajta lenne az ára.., 

igen meglepődne fehér* 
neműje nagy ériekén: 

8 férfiing.. .. .. p 

8 nőiing . . . . . . P 9t>.-
8 férfi lábravaló P 64.-
8 combinage .. P 160.-

16 gallér .. .. .. P 16.-
4 tel zsebkendő P 60.-

32 p«ir harisnya 
és zokni .. .. P 160.-

16 hálóing.. .. .. P 240.-
4 ágyhuzat .. ^ P 300.-
4 fehér asztal' 

készlet P 300.-
2 színes asztal* 

készlet P 100.-

Gycrmekruhák, 

fehernemüek .. P 100.-
Torülközők, 

fürdőruhák - .. P 100.-
Konyharuhák .. P 50.-

összcsen .. P 1842.-

Csaknem 2000 
pengőbe kerül 
egy négy tagú 
család négyheti 
fc hérnemü je , 
bár ez a szánva* 
dás meg koránl* 
sem teljes és ab* 
hol egynehány 
darab hiányzik. 
Gondoltáé On 
erre akkor, mi* 
kor fehérnemű* 
jét teljesen a 
mosónő kénye* 
kedvére bízta ? 
Meggondolta *c 
On valaha, mi* 
lyen megtakari* 
tási jeleni az, ha 
f e h é r n e m ű j e 

Makacs székrekedés, vnstagbél katarus, vér-
torléf'ás, puffadás, aranyeret* csomók, csipőfájás 
eseteinél a természetee „Ferenc József" keserű-
víz, reggel és este egy e^y kis pohárral bevéve, 
recdkivül becses háziszer. Klinikai megfigyelé-
sek tanúsába szerint a Ferenc József víz még1 

ínkerkktDy telü betegeknél is fájdalom nélkül ! 
hat. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszer üzletek ben. 

Felvételi hirdetés. A kőszegi állami tanitó . 
kípző intézetbe az 1928—29. iskolai <vre az I. 
oeztá'yfca 36 növendék vebető fel Az 1*60 P a 
okmánj bélyeggel ellátott kérvény május 31 ig í 
az igazgatósághoz intézve és címezve küldendő 
te. Oa t o l a ndó : 1. keresztlevél vagy s,ü!. anya-
könyvi kivonat: 2. iskolai bizonyítvány a polg. 
ifck. v»py középiskola I I I . osztályáról; 3. IV. i 
osítáiyroi félévi értesítő (HZ évvégi bizony itvány 
junius végén nzonral beküldendő); 4. ujkeletü 
orvosi bizonyítvány a folyamodó testi épségéről,! 
a tanítói pálya alkai mas voltáról; 5. ujkeletü 
hatósági bizonyítvány a családfő állásáról, a 
szülők vagyoni állapotáról, a csuládtagok szá-
máról és koráról: 6. akik az előző iskolai évben 
nem jártak iskolabn, külön hatósági erkölcsi 
bizonyít vanyt is tartoznak csatolni. (A mel léi 
letekre 16—16 filleres oknaánybélyeg ragasz-
tandó. Hatósági szegénységi bizonyít„ány esetén 
a folyamodvány és mellékletei bélye^gmontesek.) 
A folyamodás eredményéről junius hó 15 ig 
értesítjük a szülőket. A felveendő növendéked 
lehetnek: a) internatusban lakó díjmentesek, 
féldijasok v. egész fizeté^sek ; b) kintlakó ebéd 
segélyesek vagy segélynélküliek. A fődíjas bent-
lakók havi 8, az egész fizetésesek havi 16 P t 
tartoznak fizetni. Azonkívül minden bentlakó, 
tehát az ingyenes n övndék is, évonkint 100 
kg. főzőliszt, 10 kg. zsír, 5 kg. cukor, 5 kg. 
szappan és 6 kg. hüvelyes ellenértékét tartozik 
a napi árnak megfelelően havonként befizetni. 
Az ebédsegélyesek ezen élelmicikkek 70 száza-1 
lékát szolgáltatják be. Ezenkivüi különböző dijak , 
címén a beiratkozás alkalmavaí 56'20 P fize-
tendő be az intézeti pénztárba. A tankönyvek 
és füzetek mintegy 60 P ba kerüluck. 

Az Ablánc-patak medrének a tömördi sza- , 
kaszon va:ó szabályozási és tisztogatási munká- ; 
latéit árlejtés utján Farkas György és Fenyvesi 
József szegidi kubikusmesterek nyerték el, kik 
a munkálatokai mar megkezdték ós a jövő hét 
foyamán be is fejezik. 

Táncmulatságot rendez a kőszegdoroszlói 
ifjúság ma délután a Naisz féle vendéglőben 
Doroszlón. 

A gyermekek be- és ujraoltása kezdődik 
meg május hó elején a kőszegi járás községei-
ben, mit dr. Havas Gyula és dr. Szerdahelyi 
Elek körorvosok vétóznék el. 

Ma délután hangverseny a 
Sörkortben. 

Kerekparlopás. Polgár Gyula lukácsházai 
molnársegéd egy pohár borra tért be Dorner 
Ferenc vendéglőjébe, mely idő alatt 160 pengő 
értékű kerekpárjat a kapuszinben hagyta, honnan 
azt ismeretlen tettes eilopta. A nyomozás meg-
indult. 

időelőtti romlás 
helyett é p e n kerü l v i s s z a szekrényébe? 

Ne bizza a mosónőre a mosószer megválása 
iását I Ne engedje, hogy értékes fehérneműjét 
dörzsöljék, hiszen a dús Rinso*oldaíban való 
áztatással ugyanezt a célt éri el, de egy-

úttal nyugodt 
lehet afelől is, 
hogy sem maró-
anyag nem éri 
fehérneműjét , 
sem o x y g é n 
vagy más fehé-
rítőszer, amel> 
a ruhát kimé* 
'cfleniil fehéríti 

\mi különleges K 
ítlcsi igényel, az 
tepyi felre » I.ux»ai 
•no«.indc 'i-hcme' 
nitek Ic.vi 

r 

a z p ó t o l j a 

e g y 

Ha már elmulasztotta 

1 9 2 7 b*n 

i d é n é s t e g y e n 

p r ó b a u t a t a z 

1 0 2 8 * 
t y p u s u 

Mercedes 
Ben z ei 
Uj helyiségeink: 

Budapest IV., Váei-utca 24. 
Telefon: Teréz 229—24. és 140-70. 

Mercedes-Benz Automobil R.T. 

Bajnoki mérkőzés a sporttele^n. A Kőszegi 
Sportegyletnek sikerült a Vasr.s vezetőségével 
megegyezni, ho^y pályaválasztási jogát feladja 
és így a Szombuth'Ívre kisorsolt bajnoki mér 
kőzés ma délután i / i4 órakor Kőszegen kerül 
lejátszásra. A Vasasnak nagy revánssal tartozik 
Kőszeg, mert ha az elmúlt év őszi bajnoki for 
dulójában a Vasus el nem vitte volna Kőszegről 
a két értékes bajnoki pontot, akkor ma a KSE 
biztosan tartaná a bajnoksái/bin sz eiiő heiy.it. 
Ha a KSE csapata kiiudj.t játszani ma rendes 
formáját, ükkor Kőszegen keli maradnia ezúttal 
a két pontnak. Mindenesetre számolni kall azon 
ban a Vasas nagyszerű legénységével, amely 
hires lelkesedéséről és kü/.dőképess^gérő!. A 

! Vasas az a csapat i a kerületnek, urneiy állan-
dóan hozza az úgynevezett „meglepetesekel". 
Mostani jó formáját a csap itnak mutatja, hogy 
elmúlt vasárnap Szombathelyen az I. osztály 
bajnokcsapatával, a Vasutassal 0: l-re végzett 
és a lapok jelentése szerint a Vasas egyenrangú 
ellenfele volt az I. osztály nagyszerű bajnok 
csapatának. — A KSE csapatösszeállítása a mai 
mérkőzésen a kö/etkező: Spindlbauer, Nóvák— 
Kappel, Riegler—Pojdesz—Hribár, Schrödl — 
Khern—Háni—Neaies—Bruckner. Feuti játéko-
sok 3 órakor jelenjenek meg az öltözőben. A 
mérkőzést Németh (Szombathely) vezeti le. — 
Délután 7,2 órr»i kezdettel u helybeli Levente 
I. csapata előmérkőzést játszik a csopregi le 
venték első csapatával. 

Az Országos Munkasbiztositó intézet szóm 
bathelyi kerületi pénztára március elején fel 
hivta a háztartási alkalm-i :oítakai foglalkoztató 
munkaadókat, h )gy egy egy alkalmazott után 
fizetési meghagyás bevárást nélkül havonként 
2 pengőt eiőre fizessenek be a Kőszegi Ipartes-
tület, mint pénztári nvgbwottná! , vagy p dig 
postán küldjék meg a péo*» »rnak. Minthogy ez 
akkori felhívás nem járt a kellő eredménnyel, 
a Pénztár ujbol felhívja az érdekelt munkaadó 
kat a fizetések pontos teljesítésére* mert a nem 
fizetők kihágást követnek el és ez uj Mu.ikás 
biztosító törvény értelmében súlyosan büoteten 

döh. — A kőszegi Ipartestület kedd, csütörtök 
As szombaton délután 5—8 ig tart hivatalos 
órákat. 

Megtámadott rendőr. Husvé hStfőn a pőnei 
csömötei legények zajos raulatást rendeztek 

Török János vendéglőjében. M i j d midőu a bor-
nak hatása kezdett dolgozni, a legények törni 
zúzni kezdiek. Hiába volt * vendéglős csillapító 
szava, nem engedtek a rombolásból, mire a 
vendéglős rendőrt bivolt. de az sem boldogult 
a gar zda legényekkel, mert azok ellenszegültek 
és nem engedték a főoinkos társaikat eltávolí-
tani. A rendőr errn Makay István honvédőr-
mcster és Kelemen Györsrr honvéd sogitségét 
vette igénybo és 'gy sikerült H töme«*t a szó-
szoros értelmében szétverni ós Ká lmán Istvánt 
a rendőrségre előállítani. A rendőr ós honvéd-
őrmester a támadó legAnyekkpf szemben kény-
telen volt kardot használni. Kardhasználatból 
kifolyólag testisértés nem származott. 

Kerekpáriopás. Szalui János pusztaoeói lakot 
betért a „Sznrvas" vendéglőbe, kerékpárját a 
kapuszinben haayv* a midőn onnan egy pohár 
bor elfogyasztás* u án kijött, kerékpárját isme-
retlen tette8 80 peugő értékben ellopta. Panasza 
folytán s rendőrt*H» *z i inorol íeu tettes után 
megindította a nyo n >zést. 

Son^a'opat. H*n» Ferenc helybeli lakói 2 
cfarab füstölt sonkát ukas^to t a kapuszinben a 
gerend-tsríő^r,}, hogy szellős helyen legyenek és 
meg ne romoljanak. Husvófhétfőn észrevette, 
hot/y a sonkák. «4>ü ítek a ktpuszineől. A ren-
dőri n>0JJ0zás m vatlapiiotta, hogy a sonkák 
már húsvét előtii szomb 'ton rlíörttek, igy való 
szinü, bogy a tolvaj szeutf.it sonkát produkál: 
azokbé'. A nyo nozás mogi .du!t. 

Anyakönyvi kivonat az elmúlt hetekről. S z ü 
I n t é s e k : Wurst József—Witzmann A n n a : 

[Ferenc r. k., Horváth József—Horváth Ágnes: 
| József r. k , Hammer Alajos—Kiják Apollónia: 
A!aj>s r. k. — H á z a s s á g : Molnár István—-
Koczor Vlária, Szova J imő—Bauer Mtria. — 
H a l á l o z á s : Hammer Alajos 24 óra, tüdőlob, 
ozv. Deák János 71 óves, végelgyengülés. 

t i 

1 

LFA 

3. 
"szeg eh Viq-KQ 



4 Kftwx*!* <"3 Vidév* 1928. április 15. 

Féláru utazas Budapestre. VI.ír c^dk r id 
idö választ el az ezidén Április 28 tói május 7 ig 
tartó Budapesti N'jízetközi Vásár megnyitásától. 
Különösen a magyar vidik számára nyújt ez 
évben a vásár számos oly ipari Ujdonságot, 
melyeknek bemutatása a mi lapunk olvasóit is 
nagy számban fotrj» a vásAr meglátogatására 
késztetni. A vidéki látogntók budapesti utazásá 
nak elősegítésére a kereskedelmi miniszter ez 
évben is hozzájárult a/, ÖSS ÍOS uia.ryttr vasutakon 
érvényes 50°/»-os utazási k^dvezméru hez. Fon'os, 
hogy e kedvezmény ezut t j április 23 ló! mnjus 
12 ig bezárólag vehető igényin a v isár tb. k '-p 
viseletei és a bud»p -sti központi vásáriroda ut 
ján egyenkint 3.20 P ^rt beszerezhető vásár 
igazolványok alapján. A v.isárigazolvány I irto 

kában a Bud .p stro utazó kőz^nA ' u«»yaa teljes 
áru jegye', vált a fel utazásra, de ez a jegy a 
vásárigazolváuy m egfelelő felülbélyegzése után 
a teljesen i i j t u l n visszautazásra is jogosít. 

Pokolg pes merényletet követtek el az olasz 
király es Mussolini ellen. Csütörtökén reggel a 
milánói áru nintavás r hivatalos megnyitása előtt 
bombamerényletet kíséreltek meg az olasz király 
ellen, d«í a lámpaoszlop töveben elhelyezett bomba 
idő előtt robbint és i^y a később érkező király 
sértetlen maradt. A robbanás következtében 16 
emöer életét vesztette és mintegy 40 embar 
könnvebb vagy -.u'yosibb spbesü'ést szenvedett. 
— Mussolini ellen szintén bombnvrénylet kó-
szüit a milánó—római vasútvonalon. A szóban ! 
levő vasútvonalon a síneken még idejében rob- 1 

Elárusítóhelyek: 
Franki Lajos 

épitési anyagker. 

Bauer Antal 

palafedömester 

Maitz Ferenc 

palafedömester 

Scheer József 

palafedömester 

Kőszegen 

banótestet találtak, amely két hos9zu gyújtó-
zsinóron volt megerősítve. A zsinór végét egy, 
a közelben elrejtőzött férfi tartotta, akit letar-
tóztattak. Mussolini azonban nem tartózkodott 
azon a vonaton, amely ellen merényletet tar-
veztek. Mussolini még húsvét hétfőjén autón 
elhagyta Milánót. 

— Folyamőröket felvesznek. A magyar 
kir. folyamőrség 6 évi szolgálatra folyamőröket 
toboroz. A jelentkezési idő április 16—28 ig tart. 
Érdeklődik bővebb felvilágosítást a Városháza 
11. sz. szobában kaphatnak. 

ipartestületi közlemények. 

Értesíttetnek a testület összes tagjai, ho?y 
Dreisziger Ferenc szabómester, testületünk tag-
ját, 50 éves önálló ipari tevékenysége során ki-
fejtett érdemes munkásságáért a Kareskedalmi 
Miniszter Ur elismerő levéllel tüntette ki. Az 
elismerő levelet f. hó 22 én délelőtt 11 órakor 
adjuk át az ünnepeltnek. Felkéretnek a testület-
nek tagjai, hogy ez ünnepélyes aktushoz jelen-
jenek meg az ipartestületben. 

A Budapesti Kereskedelmi és Ipirkamara 
által Budapesten 1928. április 28 tói május 7-ig 
rendezendő Budapesti Nemzetközi Vásár meg-
tekintésére és öO'Vo os kedvezményes menetjegy 
váltására jogosító vásárigazolványok a kőszegi 
ipartestületnél bárki által már most válthatók. 

Ipartestületi elnökseg. 

Köszönetnyilvánítás. 

Azon számos es jó leső rész-
vétért, melyben forrón szeretett 
fiacskánk 

M I S I 

elhunyta alkalmával részesültünk, 
valamint a koszorú- és virágado-
mányokért, nemkülönben azoknak, 
kik utolsó útjára elkíscrtek, ez-
úton mondunk hálás koszunetct. 

Kószeg, 1Ö 8 ápri l is 12. 

RITTER JÁNOS 

és neje. 

Birtokárverés. 
Zerthofer Alojzia térj. Reymayer 

Istvánné tulajdonát képező 046 "ül-
ői felső Günser szántó és egy 1037 
Q-öles Stein*r gyümölcsös és rét 

1928. ápri l is 22 én d. u. 3 órakor 

irodámban megtartandó önkéntes 
árverésen eladatnak, az eladás nem 
sikerülése esetén bérbeadatnak. 

Dr. SCHNELLER, ügyvéd. 

Egy jókarban levő modern 

ZONGORA 
hosszabb időre írásbeli jótállással 

bérbe kerestetik. 

A kőszegi kir. járásbíróság mint telek-
könyv^ hatóság. 309*928. sz. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY-KIVONAT. 
Náhr Fereticné sz. Scheer Magdolna 

végrehajtatónak Stampf Rudolf végrehaj-
tást szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyeben a telekkönyvi hatóság a végre-
hajtási árverést 78l P 50 f tőkekövetelés 
es járulékai behajtása végett a kőszegi kir. 
járásbíróság területen levő t ó s z e g varos-
ban fekvő s a kószegi 434. sz tjkvben 
-4- 6 .9. sorsz., 746 a, 74.) a I . hrsz Intézet-
utca 30. házsz. alatt foglalt ingatlanokból 
Stampf Rudolf nevén ái ló 1 , részre 2500 P 
kikiáltási árban a 822/923 tkv szamu vég-
zéssel ózv S t unp f Péterné szül. Stampf 
Cecília javára bekebelezett holtigtartó 
haszonélvezeti jog fenntartásával elren-
delte Az árverést 

1928. ápri l is 30-án d. e. 9 órakor 
telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé-
ben fogják megtartani. Az árverés alá 
kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felénél 
alacsonyabb áron nem adhatók el 

Az árverelni szándékozók kötelesek 
banatpénzül a kikiáltási ár 10-°/,át kész-
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42 §-ában 
meghatározott árfolyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánatpénznek előleges 
bírói letétbe helyezéserői kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az 
árverési feltételeket aláírni (1881. LX. t.-c. 
147, 150., 170 §§ . ; 1908. XL. t-c 21. §.) 

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet tett, ha többet igérni 
senki sem akar köteles nyomban a ki-
kiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni 1908. XLI. 25 § 

Kószeg, 1923. január 25. 

Szsrdahely Károly, s. k. kir jb. elnök. 
A kiadmány hiteléül: 

Heim Mátyás telekkönyvvezető. 

G y ü m ö l c s f á k B l t ó l T O S . 
nagy vá lasztékban. 

Kőszegi Fenyömagpergetogyár. 

közvetlen gyári lerakata. 

Meglepő olcsó á r ak ! 

Részletre i s ! 

Nagy választék minden 
fa j t ában ! 

L E P O L D G É Z A 
mechanikus 

Kőszeg. Kossuth Lajos-u. 9. 

Használt, de jókarban levő ágyak , 

bútorok, képrámák és egyéb házi 

apróságok ápril is 15-én délután 

7,3 órakor Várkör 35. sz. alatt 

önkéntes árverésen a legtöbbet 

ígérőnek el lesznek adva. 

Kétszobás lakás, 
mellékhelyiségekkel, kerthasználattal 
kiadó május 1-től. Külső körút 11. 

(Netterkert). 
Bővebbet Szeybold főmérnöknél. 

E m e l e t e s h á z 
az Intézet-utcában I . szám alatt 
kerttel együtt p> \ r* (\ A 

szabad kézből C I d U U . 

H r • 

— Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. — 

(kaszáló) szép déli fekvésű, 2610 
négyszögöl, a Lange Schützengraben 
dűlőben. Bővebbet Szilágyi Artúr 

fényképésznél Király-ut. 
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