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nAnttatnck. 

Pünkösd. 
Jöjj el Szentlélek és világosítsd fel elménket, 

hogy beteljesüljünk és uj erőt kapjunk ezen a 
pünkösdi ünnepen azokhoz a harcokhoz, amelyek 
még előttünk állanak. Ugy érezzük, hogy soha-
sem volt még nagyobb szükség erre az erőre, 
amelyet a hit nyújthat nekünk, magyaroknak, mint 
most, mikor a szétszaggatott országrészek között 
minden meglévő erőnkkel igyekszünk föltámadni 
azokból a romokból, amelyet ellenségeink a vi-
rágzó Nagymagyarországból alkottak a mi pusz-
tulásunkra. Pedig ezen a pünkösdi ünnepen már 
nem vagyunk annyira egyedül, mint az előző pün-
kösdjén, amikor még egész Európa ellenünk for-
dult és magunkra hagyott bennünket, hogy igaz-
ságunkért egyedül imádkozzunk az ünnepek áhí-
tatos csendjében. Most már a belső és külső 
barátaink nagytábora vesz körül bennünket és 
ezért sokkal nagyobb reményeink lehetnek arra, 
hogy a magyar igazság mégis győztesen fog ki-
kerülni abból az áldatlan harcból, amelybe kö-
nyörtelen ellenségei belekényszeritették. Éppen 
ezért most van a legnagyobb szükségünk arra, 
hogy a Szentlélek erejére támaszkodva felvilágo-
sítsuk elménket, mert tudnunk kell, hogy mit 
cselekszünk a jövőben, hiszen ennek a cseleke-
detnek ereje lesz hivatva győzelemre juttatni a 
sokat szenvedett magyarok igazságát. 

Ezért fogadjuk bizva és reménykedve az uj 
pünkösd ünnepét és ezért várjuk a Szentlélek 
felvilágosító erejének eljövetelét, hogy bennünket 
is segítsen meg sugallatával, mint annak idején 
a tizenkét apostolokat. Nem véletlen, hogy épen 
erre az időre esik Serédy hercegprímás szózata 
a világ összes katolikusaihoz, amely szózat za-
rándoklásra hivja fel a világ katolikusait Magyar-
ország földjére, abból az alkalomból, hogy két 
év múlva elérkezünk Szent Imre herceg halálának 
kilencszázadik évfordulójához. Ez a felhívás a 
világ katolikusaihoz külön nemzeti ünnep lesz 
nekünk magyaroknak, mert hiszen arról van szó, 
hogy a legmagyaidbb uralkodó család egyik tag-
jának emlékezetére minálunk fognak összegyűlni 
a világ katolikusai. Ezzel a hercegprimási szó-
zattal uj pünkösdi ünnepünk dupla ünneppé válik 
es uj örömet szerez nekünk, sokat szenvedett 
magyaroknak s egyben uj hitet ad arra, hogy 
visszaállíthatjuk a hatalmas és keresztény nemzeti 
egységben oly erőssé vált régi Magyarországot. 

Ennek a gyönyörű gondolatnak keresztül-j 
vitelére minden eszközt meg kell ragadnunk és 
magunk mellett érezzük nemcsak a keresztény 
Magyarország, hanem a világ összes keresztényei-
nek rokonszenvét és támogatását. Országunk még 
rengeteg bajjal és nehézséggel küzd abban az, 
útjában, amely a teljes konszolidáció és kibon-i 
takozás felé vezet. Tudjuk, hogy nagyon sok 
tenni és orvosolni való van még ebben az or-! 
szágban, azonban tudjuk azt is, hogy nem lehet 
annyi nehézség, amellyel meg ne küzdenénk a 
magyar igazság győzelmének érdekében. Nagyon 
fontos azonban ezekben a pillanatokban, hogy 
mit cselekszünk. Ugy érezzük, hogy minden pol-
gárnak szivvel és lélekkel oda kell állania azok 
mellé, akik az országot a kibontakozás és a fel-
szabadulás felé vezetik. Hogy a mai kormányzat 
képes lesz ennek a célnak elérésére, azt bizo-
nyítják az eddig elért eredmények és minden 
reményt megadnak arra, hogy a jövőbe vetett 
bizodalmunkban nem fogunk csalódni, ha oda-
állunk a vezetők mellé. 

Lehetnek tévedések és lehetnek hibák, ame-
lyek nem ugy alakítják a dolgainkat, mint ahogy 
azt a nemzeti egység akarata megkívánja, de biz-
tosak lehetünk benne, hogy néni fogunk helyre-

hozhatatlan hibákat elkövetni. És ennek biztosí-
tására, ezen a pünkösdi ünnepen kérjük a Szent-
lélek felvilágosító erejét vezetőinkre, hogy meg-
erősödjenek elhatározásukban és az isteni sugallat 
erejével fokozzák azt az akaratot, amelyből el 
kell indulnia a méltatlanul szenvedett magyarság 
győzelmének. 

Emlékszobrot a hősi halottaknak. 
Egy illusztris polgártársunk a hősök emlék-

napján mesteri ékesszólásban könyfakasztó sza-
vakkal emlékezett meg a közelmúlt nagy idők 
hősi halottairól. Megrázó szavakkal ecsetelte sor-
sukat és azt a jelzőkkel ki nem fejezhető áldozat-
készséget, mely képessé tette őket arra, hogy 
mosollyal ajkukon dobják oda fiatal életüket — 
érettünk és szeretett hazánkért. 

Azt a szent jelszót „a haza minden előtt" 
csak ők érezték át igazán a legmélyebben, a leg-
nemesebben, mert vérükkel és életükkel tettek 
hitet mellette. Az ő ajkukon nem vált közhellyé 
e drága négy szó, mert meggondolás és meg-
döbbenés nélkül vetették oda a legnagyobb kin-
cset — itthagyva bánatos szülőt, megtört felesé-
get. szerető testvért és gügyögő gyermeket. 

Jól mondá a szónok porladó csontjaik fe-
lett, hogy ne essünk kétségbe, mert elvesztett 
életük ma már nem a szomorúság, a gyász érze-
tét elevenili fel bennünk, hanem csiráját jelenti 
egy elkövetkezendő uj és szebb életnek. 

Túlvilági szellemeik őrködve rajzanak felet-
tünk és máris halljuk, mint döngetik láthatatlan 
ökleikkel azon kapukat, amelyeken át dübörögve 
fogja bevonulását tartani a magyar feltámadás. 

Az emlékezés felemelő ünnepén a szónok 
felhiv bennünket, hogy ne könyezzünk, ne zokog-
junk, hanem tündöklő példaadásukból meritsünk 
reményt és önbizalmat az előttünk álló, nagy 
küzdelemre, melynek végcélja a régi, nagy haza 
visszaszerzése, amelyért ők meghalni is tudtak. 

Porladó testük parancsolóan várja tőlünk, 

hogy folytassuk azt a munkát, amelyből ők ki-

dőltek. 

Semmi kétség, vállaljuk is e szent kötelezett-

séget és a tettek mezején hitet is fogunk tenni 

mellette. 

Addig is zarándokoljunk hozzájuk fogadalmat 

ujitani, de ne süppedő sirok szélén, korhadt 

fejfák lábánál ! 

Emberi gyarlóság, hogy elfakul az emlékezés, 

majd teljes feledésbe merül, ha kiáltó jel nem 

figyelmeztet rá bennünket. 

Áldozatukhoz méltó, örök időkre szóló 

emlék álljon hát ott, ahová az emlékezés szerető 

ünnepén ellátogatunk hálát mondani és reményt 

meríteni. 

A velük szemben fennálló tartozásunk és 

hálánk legelemibb követelménye, hogy ne türjük 

azt, hogy annyi hősi sziv jeltelen buckák alatt 

dicstelenül porladjon el. 
Régebben a temető csinossága és gondo-

zottsága volt egyik fokmérője az illető község 
kultúrájának, ma már ott tartunk, hogy ezen 
fokmérőhöz hozzátartozik az is, van-e a község-
nek hősi emlékszobra, avagy nincs. 

A magyar kulturának ez ősi városa eddig-
elé nyilván egyéb súlyos gondjai miatt volt kény-
telen e tartozásának lerovását későbbi időkre 
halasztani. De ma, amikor a csonka ország sok-
száz szegény falujában ott diszlik már a hősök 
szerényebb — fényesebb emlékszobra, Kőszeg 
sz. klr. város sem halaszthatja e kérdés meg-
oldását ad graecas calendas, mert ez becsület-
beli tartozás, mely a lejárathoz közeledik. 

Fenkölt gondolkodású társadalma bizonyára 
nem fogja cserben hagyni. 

Nem hinnők, hogy az illusztris szónok, aki 
lélekbemarkoló szavaival könnyeket fakasztott 
szemünkből és azokkal impulzust adott e fel-
hívásra, közönnyel haladna el e szerény sorok 
felett; ellenkezőleg — meg vagyunk győződve 
róla, hogy minden szépért és nemesért hevülő 
lelke egy a társadalom minden rétegét felölelő 
buzgó gárda élén mihamarább sorompóba állítja 
mindazon tényezőket, akik e nemes terv meg-
valósítására hivatva és kötelezve vannak. Ezr. 

H I R D E T M É N Y E K . 
5182—1928 Közhírré teszem, hogy folyó 

hó 27 ÉN ÉÁ 28-án, HZHZ pünkösdvasárnap ós 
hétfőn d^lutáu 2 órakor a városmajor tüzoltó-
őrhelvisórf^ben a himlő elleni oltások eszközöl-
tetnek. Felhívom evégből a s/.ülők figyelmét 
ezen körülménvre annál is inkább, mert igazo-
latlan elmaradás kihágást képez és törvény 
szériát büntettetik. 

6504—1928. Közhírré teszem, hoary az újon-
nan meRálhpilott jövedelem és vagyonadó téte-
lekről az 1928. évi kivetési lajstrom f. évi ra4jus 
hó 21 tői 15 napi közszemlére van kitéve a 
városi adószámviteli ügyosztályban. A lajstrom 
bárki által Letekinthető s rn'isok adójára vonat-
kozó Írásbeli észrevételeit a lajstrom kitételének 
utolsó napját követő 15 napon belül a kir. adó-
hivatalhoz beadhatja. 

Ad. 3977—1928. Közhírré teszem, hogy 
Kő87eg szab. Kir. r. t. város erdőgazdisága elad 
a városi felsöerdőn 586 drb. 176 m" tölgy, 70 
drb. 16 m8 ég*r sz«rfát; u^yanes^k az alsó-
erdőn: 350 drb. 122 m8 erd^i feny0szerf.it. A 
szerfaanyauok értékesítési kimutatásait kívánatra 
a városi crdúhiv.iUl megküldi. Az értékesítés 
Írásbeli árverésen történik. írásbeli ajánlatok 
junius 9 ig adtndók be a polgármesteri hivatal-
ban. A rönk és szerfaauya^ok a vágásokban 
megtekinthetők. Árajánlat tebotő ab vágás ós ab 
Köszig vasútállomáson berakva. Fanemenként 
külön-külön: s az egyes fanemek egészére vagy 
csak egyes vastagsági fokozatokra is. 

Ad. 6083—1928. Közhírré teszem, hogy a 
városi erdőgazdaság az eladásra szánt sarangolt 
tűzifát május 29., koddtől kezdve a közönség 
rendelkezésére bocsátja. Fautalványok válthatók 
a városi pénztárban d. e. 9—12 óráit?. Irányárak 
ölenként a stájerházi vá^á^b-tn : bükk I. oszt. 
hasáb 32 P, I I . o. hasáb 28 P, bükk I. o. do-
rong 22 P, égerhasáb 20 P, selejtes kemény 
hasáb 20 P. lrányhegyi vágásban; nyárhisáb 
18 P, nyárdorong 12 P, nyirdorong 22 P ölen-
kint. Árjegyzékek megtekinthetők hirdető táblán. 

Ad. 6815—1828. Közhírré teszem, hogy a 
tüzérség junius 4-én a C ík község, oáki erdő, 
Zeigerberg és Pogány által határolt területen 
karhatalmi éleslövészetet tart. Figyelmeztetem a 
közönséget, hogy a jelzett időben és helyen 
saját érdekében senki sem tartózkodjék és a 
biztonsági őrök felhívásának tegyen eleget. 

6900—1928. Közhírré teszem, hogy a város 
tulajdonát képező és saját kezelésében lévő rétek 
fükaszáUsa junius 3 án, vasárnap délelőtt 10 
órakor a városháza tanácstermében tartandó 
nyilvános árverésen fog a szokásos módon ki-
adatni. Bővebb felvilágosítás a városgazdánál 
nyerhető. 

Ad. 6804—1928. Értesítem a közönséget, 
hogy a m. kir. adóhivatal májú* 30 án költözik 
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Kőszeg és Vidéke 1928 május 27. 

át Deák Ferenc ucct 9. szám ttl »tti uj hivatalos 

helyiségeibe A köl tözködő mi»tt májú* 30 án 

és 31 én felek nem fogadtatnak. 

6460—1938. Közhírré teszem, hogy a vá-

rosi erdőgazdaság az iránybegyi vágásban elud 

60 drb 4 093 m» 312 7 folyóméter njirrud.it. A 

nyirrudak tarKázva vann*k, ut mell^közelítve. 

Eladás iránt az erd6m»s1er tár t ja i . 

Jambrits Lajos, polgármester. 

Ipartestületi közlemények. 

A kereskedelemügyi miniszter ur a levente-
köteles kurban levő alkalmazottakat két heti 
fizetésnélküli leventetáborozásban óhajtja része-
síteni, e végből a Kereskedelmi és Iparkamara 
utján Ipartestületünket is megkereste aziránt, 
miszerint hivjuk fel a munkaadókat, bogy a 
leventetaborozás nemes célját előmozdítsak s 
tegyék lehetővé a leventeköteleseknek a tábo 
rozásban való részvételt. 

Ismételten felkérjük a lanoncokat alkal 
mázó testületi tagokat, hogy az iskolai év be • 
fejeztével rendezendő tanonc j iunkakiál l iUson' 
való részvételhez tanoncaiknak modot és alkal 
mat adni és őket buzdítani szíveskedjenek. 

Ipartestületi elnökseg. 

H Í R E K. 
Kőszegiek küldöttségileg tisztelegtek lord; 

Hothermero fiának, Esmond HarmtWorth an?ol 
képviselőnek szombaihel)i fogadtatásán. A kül-
döttséget Jambn is Lajos polgármester vezette 
es tagjai voltak vitéz dr. Nagy Miklós, Muller 
Ferenc, Hóih JenC, Szova Ferenc, Kőszegi Jó-
zsef, Freyberger Ferenc, Chmell Emil és (iott-
hárd Dezső. A polgármester Kőszeg város kö-
zönsége nevében szép virágcsokrot adott át 
Harmsworlhuak. A csokor szalagján, mely ai 
város színeit kepviselte, a következő felirás volt:! 
„Kőszeg szab. kir. város, Trianon halotija — 
a legnagyobb magyar barát nagy fiának". 

Hivatalvizsgalat. I)r. Horváth Ká lmán Vas-
vármegye alispánja Yogel Antal várm számv. 
íőunáctsos és Dosia Vilmos várm. irodaigazgató 
kóziemuködésevel a helybeli főszolgabiróságnál' 
ezerdán hivatalvizsgálatot tartott, mely alkalom-
mal mindent a legnagjobb rendben talált. 

Eljegyzes, Szomori és Somodori Pázmándy 

Elek n j ug . kir. járástirósági titkár leányát, 

Blank&t eljegyezte Fajkürthy Kürthy Pál fő-

jegyző és birtokos, tartalékos százados. 

Vegleges mar a missios rendház megépité-
•enek ügye. Az elmúlt napokban ugyanis P. 
Hansen liuberth tartományi főnök és P. Feikus 
József rektor az Isteni Ige Társasága c. rend-
nek e két vezetőférfia járt Kőszegen a polgár-
mesternél és végleges megállapodások jöttek 
létie a kőszegi mitsiósház es szeminárium fel-
épitébe tárgyában. Az előirányzott épitési költ-
ség közei 41)0 ezer pengő. Néhány héten belül 
ki lesz írva az építkezés kiadása. Erre az ügyre 
különben még visszatérünk. Egyelőre csupán 
nagy örömünknek adunk kifejerest, hogy egy 
ujabb nagyjelentőségű intézménnyel gyarapodik 
varosunk. 

A kőszegi nagy dalosverseny műsora előnyös 
változási bzenveű, meri Tompa Kálmán nyug. 
színigazgató ós költő színien szerepelni fog a 
műsoron saját szerzeményű ódájával, mit a kő 
szegi Concordia 60 eves jubileuma alkalmából 
irt. A koiiő maga fogja elszavalni ódáját a va-
sárnap de.oiötu ünnepségen a városháza előtt, 
ahol tudvalevőleg Jambrits Lajos polgármester 
fog emiekbeszédet mondani a kőszegi ellenforra-
dalomról és egyben megemlékezik a trianoni 
békekötés évfordulójáról is. 

Tsrzene. Kedvező idő esetén a városi fúvós-
zenekar punkosdvasárnap d. e. 11 órakor tér-
zenei lart. 

A MULATÓ-kertben 
hangversenyez 

minden ünnep és vasárnap 
délután 4 órától 

Sárközi Béla zenekara. 
B e l é p ő d í j n i n c s . 

Friss csapolt sör. E lsőrendű j ó borok . 

A kőszegi ellenforradalmi emlekünnepely min 

den év junius 5-én zfij'ott le. Ezévben, tekin-
tettel a d ilosünnep^lyre, »»zen ünnepély köreté 
ben fog lejátszódni és pedig junius hó 3-án d. 
e. 10 órakor a városházi emléktábla előtt. A 
polgármeFter e7uton hivja meg a város közön-
ségét az ünnepségre azon kérelemmel, hogy az 
ünnepségen minél számosabban jelenjenek m^g. 

A szerdai városi tanacsülesen folyó ügyeket 
intézett el a városi tanács. Legfontosabb tárgya 
vnlt az italmérési engedélyeknek Kőszegen való 
felemelése, mire nézve ugv határozott a tanács, 
hogy az i'almérési engedélyek számát kettővel 
javasolja felemelni. Engedélyt adott Brad^r 
S imunak , aki Flamieeh Gusztáv péküzletét vette 
bérbo és itt van a főüzlete, hogy előbbeni üzle 
tében fióküzletet gyakoroljon. Lock Jakab régi-
ségkereskedőt törölte az iparlajstromból, miután 
ezen üzletét beszüntette és Pozsonyba költöz-
ködött. 

Sok a jelentkező a kőszegi állami tanító-
képzőbe Ezévben már a I I I évfolyama nyiiik 
meg a kőszegi tanítóképzőnek. Az első osztályba 
36 növendék felvételére hirdetett pályázatot a 
minisztérium és a 36 üres helyre 135 pályázó 
jelentkezett. A felvételt a minisztérium eszközli. 
A jelentkezés nagy száma is igazolja, hogy élet-
képes a kőszegi tanitóképző. 

Vitaestet rendezett a Kőszegi Kereskedelmi 
Kör szerdán este a Polgári Kaszinó helyiségében, 
melyen a tagokon kivül vendégek is résztvettek. 
Tárgya volt a postai és magán autóbuszjáratuk 
előmozdítása a helyi forgalom emelésére, mely 
egyben a vidék érdeke is. Előadója volt Kőszegi 
József ny. rendőrkapitány, a Kőszegi Takarék 
ügyvezetője. A vitában azután résztvettek Jam-
brits Lajos polgármester, Jaross István posta-
főnök, dr. Slúr Lajos ügyvéd és Róth Jenő, a 
Kör elnöke. Az mtobuszjáratok létesítésének 
Bzükségét egyelőre Csepreg ós Bozsok irányában 
általánosan elismerték. A jövő közlekedési esz-
köze csak az lehet, mely a községek belső érin-
tésével a legnagyobb kényelmet és gyorsaságot 
nyújtja. Egyetlen akadálya a gyors megoldásnak 
az utak, illetve csak egyes szakaszok jókarba 
helyezése. A lefolyt eszmecseréből kifolyólag 
a polgármester megígérte, hogy ezen nagyhord 
erejű ügynek továbbintózése érdekében sürgő-
sen el tog járni. 

A kőszegi m. kir. adóhivatal e hó utolsó 
napjaiban költözködik át a Deák Ferenc-utcá-
ban levő uj helyiségeibe, hol az átalakítási mun-
kálatok már befejezést nyertek. Junius 1 élői 
kezdve már ott működik az adóprés. 

Jarványkórhazat épít a város. Elkerülhetet-
lenné vált már egy járványkórház építése. A 
betegházat erre a célra a város nem veheti 
igénybe, mert ezesetben a szanatórium jellege 
volna veszélyeztetve. A városban léteiült több 
intézmény viszont megkívánja, hogy ezen intéz 
mények járványos betegei teljesen elkülönített 
épületben nyerjenek ápolást. A járványkórbáz 
helyéül a betegház végéa és a Külső körút 
között levő szabadonálló terület van kiszemelve. 
A betegek élelmezését azonban a Betegház 
Egyesület vállalja. 

A dalosverseny rendezősége felkéri a város 
háztulajdonos »it, hogy már jun. 2 án lobogózzák 
fel házukat ezzel is jelezvén, hogy a városnak 
ünnepe van. A dalosv^rseny műsorát alábbiak-
ban közöljük : Junius 2 án d. u. fél 2 órakor az 
Ipartestület előtt gyülekezik a dalárdi a koszorús-
lányokkal, cserkészekkel és a katonazenek irral. 
Innen az ál'omásra mennek fogadni az érkező 
dalárdákat, mely di lárdák a fél 3 órai vonattal 
érkeznek Kőszegre. K^le^önös üdvöz'és után 
történik a bevonulás a Főtérre, ahol a Hiszek-
egy eléneklése u 'án a polgármester mond üd-
vözlő beszédet, melyre az alispán válaszol. Ez-
után a koszorúslányok felkötik a Concordia 
jubileumi szalagját a vend^gd »lárd4k zászlóira, 
majd megkoszorúzzák a Concordia zászlaját és 
» himnusz eléneklésóve! véget is ért az ünnepély. 
D. u. 6 órakor az alrpáliskolában díszhangver-
seny lesz, amelyen a Kultuiegyesület zenekara 
és a soproni katonazenekar működik közre. Este 
fél 9 órakor a dalárdák mintegy 600 taggal a 
J Ó Í U S Szive templom előtt gyülekeznek lampio-
nokkal, itt eléneklik a Hiszekegyet, felvonulnak 
H Király uton. Rezsi tér, Deák F . és Kossuth 
L. uccáu a Várkörre, majd minden dalárda a 
koszorúslányának ad szerenádot. Junius 3 án 
reggel az állomáson ünnepélyes fogadtatása az 
érkező vendégeknek. 9 órakor u Jézus Szive 
templomban és a bencés templomban sz. mise, 
melyen a szombathelyi dalosegyesület ill. a Máv. 
II tludás dalárda énekel, ugyanakkor istentisztelet 
lesz az 6v. templomban, ahol a Körmendi Dilos-
egyesület énekel. D. e. 10 órakor a városháza 
előtt ellenforradalmi emlékünnepély, fél 11 óra-
kor díszközgyűlés a Mulató kertjében. D. u. 6 
órakor dalosverseny az alreáliskola kertjében, 
shoi minden résztvevő dalárda szerepel, ugyan-
csak itt szerepel az összkar közel 1000 dalossal. 
Ilyent még Kőszegen nem hallottunk. Vegyünk 
ezen miedannyian részt. Este 9 órakor a Mula-
tóban táncmulatság. 

Olvasóinknak hasznos tudnivaló. A közel 
nyolc évtizedes üzleti múltra visszatekintő pá-
ratlan szöveteiről, valamint üzleti szolidságáról 
elismerten világhírű Semler udvari szállító cég 
nél (Budapest, IV. Bécsi utca 7. szám) mint 
értesülünk, — megkezdődött a nyári occasiós 
eladás. Az occasió elsőrendű alkalmat nyújt 
lapunk olvasóinak, hogy a legválasztékosabb 
ízlésű, nemkülönben egyedülálló minőségű angol 
divatszöveteket minőségükhöz viszonyítottan al-
kalmi áron beszerezhessék. A megemlítetteken 
kivül még külön kedvezményt nyújt a Semler 
cég maradékosztálya, ahol a nagy forgalom 
folytán ezen férfi és női szövetkülönlegességek 
minden méretű maradékai kerülnek eladásra. 

Hangverseny. Az ev. leányliceum Budaker 
néhai igazgatójának síremléke javára jun. 9-én 
hangversenyt rendez, melyen Kapi B. püspök 
is meg fog jelenni. 

Zeneművészeti vizsga. Ifj. Qratzl Gyula a 
budapesti m. kir. Zeneművészeti Főiskolán szép 
sikerrel tette le a I I I . akadémiai (kimüvelési) 
osztály vizsgáját. Az immár utolsó éves hegedü-
müvészjelölt főtanszak tanára Bárdos Alice 
hegedümüvésznő, a zongora melléktanszak ta-
nára Mohr Jenő zongoraművész. 

A Concordia vezetősége ezu fon kéri fel a 
város közönségét, a magyar dal barátait, hogy 
támogassák a Conoordiát és lépjenek be a Con-
cordia pártoló tagjai sorába. A dalegylet egyik 
legutóbbi választmányi ülésén összeállította azok 
jegyzékét, akiket felkér arra, hogy pártoló tag-
ságukkal támogassák a nagy anyagi nehézsé-
gekkel küzdő dalárdát. A tagsági igazolványokat 
házhoz viszik, kéri a vezetőség, hogy ne uta-
sítsa senkisem vissza, mely egy évre csak 1*50 P. 

A tömördi es pusztacsói önk. tüzoltoegylet 
pünkösdhétfőn táncmulatságot rendez. Ugyan-
csak szinielőadással egybekötött táncmulatságot 
tart a nemescsói leventeegyesület ezen a napon 
a Palkó féle vendéglőben. 

A természetes Igmándi keserűvíz 
g y o m o r és b é l t i s z t i t ó hatása p á r a t l a n ! 
Igmándit ne tévessze össze másfajta keserüvizzel! Kapható mindenütt kis és nagy üvegben. Schmidthauer kutvallalat Komárom 
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A vér fólfrissitése céljából ajánlatos né 
bany napon át korán reggel eey pohár termé-
szetes „Ferenc József" keserüvizet inni. Az 
egész világon rendelik az orvosok a valódi 
Ferenc József viz használatát, mert ez szabá 
lyozza a bélmüködést, crősiti a gyomrot, javitja 
a vért, megnyugtatja az idegebet és ezáltal uj 
életerőt teremt. Kapható gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben. 

Á jogos cimhasznalat ügyével foglalkozott 
az Országos Képzőművészeti Tanács és abban 
állapodott meg, hogy az Iparmüvészetin vég-
zettek az eddig használt „belsőépítész" cim 
helyett, melyet tudvalevőleg az építészek ki 
fogásoltak, az „építő iparművész" címet jogosan 
használhatják. 

Az Ovodaegyesület nagyban készül a junius 
10-ére tervezett népünnepélyre. Tekeveiseny, 
virágsátor, cukrászbolt, amerikai árverés és egyéb 
meglepetések várnak majd a közönség mulatta 
tására. Az ünnepélyt, mint már jeleztük, a Sör 
kertben tartják meg, mely után tánc lesz reggelig. 

Figyelmeztetés I Özv. Olert Emiiné oki. tánc 

tanítónő julius hó első napjaiban a Mulató ter-

mében tánctanfolyamot nyit. özv . Olert Emilné 

évekkel ezelőtt már tartott városu:ikb.»n tánc-

tanfolyamot s akkor általános elismerésben volt 

része. 

Nagy akadalyok vannak a hely beli lapok ki 
kézbesítése körül, amióta iskolázásra és leven-
tézésre vannak kötelezve az erre alkalmas ifjúk. 
A legnagyobb erőfeszítés mellett sem lehat meg 
bizható lapkihordókat kapui csekély két órai 
reggeli munkára. A kiadóhivatal hiába hirdeti, 
hogy leányokat is alkalmaz erre a rövid időre 
és nem nehéz munkára, azok sem jelentkeznek. 
A postán való kézbesítés meg khjtet len, mert 
vasárnap nincsen postakézbísités. Kéri tehát a 
kiadóhivatal összes előfizetőit, legyenek elné-
zéssel ebben az esetben, ha egy nehezen elő 
kerített kihordó gyakorlatlanságból egyik másik 
előfizetőnek nem kézbesiti a lapot. Tessék azt 
a legközelebbi telefonállomáson megreklamálni, 
mire azonnal intézkedve lesz. Ha valaki tud egy 
megbízható leányt, ki a lap kihordására alkal-
mas, szíveskedjék azt a kiadóhivatalnak beje-
lenteni. 

Építési ügyek. A városi tanács a következő 
építési engedélyeket adta ki. Ozv. Kirchknopf 
Mihálynénak házában mészáros- és hentesüzlet 
átalakításra, Waisbeoker Antal örököseinek belső 
házalakitásra, Stampf Károlynak a Győry János 
uccában ugyancsak átalakítási munkálatokra, 
Gaál Gyula Király ut 73. szám alatti házában 
kéményfalazás és ablaktörésre, Biritz Istvánnak 
uccai ajtó építésre, Opánszky Gju lánénak pana-
szából kifolyólag kötelezte a tanács szomszédját 
kerítésépítésre, Szent Domonkos női zárdának 
lugas felépítésére, Rosuer Jánosnak, Maitz 
Gusztávnak és Szentmiklóssy Ottónak tető 
fedésre, Ró lh Ferenc belső átalakításra, Scheck 
Józsefnek ugyancsak belső átalakításra, Németh 
Imre örököseinek oternitft désre, Arkauer Mihály 
nak belső átalakításokra, Hozenek Jánoenénak 
ugyancsak belső átalakításokra és építésekre. 

Ismét 
olosóbbak 

lettünk 

A pünkösdi futballmerkSzese*. R.V nem 
látott, érdekes futballsportot hoznak a pünkösdi 
ünnpp»k. Vasárnap nemzetközi mérkőzést játs?ik 
a KSE a bécsi Josefs ádter Sportvereinitfung al. 
A csapat nemcsak azért képvisel jó játékerőt, 
mert ezt biztosítja előkelő helyezése a béesi 
amatőr II. osztályban, hauem azért is, mert sza 
bad napjain állandóan barátságos mérkőzést ját 
szik a bécsi profi csapatokkal. A vasárnap külön 
attrakciója, hoay balszélsft, m*gát feláldozva, 
JA—á—á—nos (Schreirier János) játszik (amed-
dig birja). Az ő szereplésének magának is cassa-
sikert kellene jelenteni. — Pünkösdhétfőn dál 
után 3 órnkor a helybeli honvédzászlóalj váló 
gatott csapata játszik a KSE II eU^n s ígér jó 
sportot már az előmérközés is. Utána pedig 
ugyancsak igazi aUrukciónak számit az 1 osztály 
egyik legjobb osupatánsk, a hírneves szombat-
helyi SzAK nak vendégszereplése. Ez a mór 
kőzés lesz igazi értékmérője a KSE tavaszisze 
replésének. Most kell megmutatnia a csapatnak, 
hogy mennyire reálisak lavaszi eredményei és 
állandó jó formája s mennyire tudná megállni 
a KSE az I osztályban helyét. Egy esetleges 
eldöntetlen eredmény is nagy teljesítmény volna. 
Kár, hogy épp ezen fontos mérkőzésen kell a 
balszélső helyén tartalékkal f-lállni a KSE nek. 
A fárasztó kettős mérkőzések után jövő vasár 
nap jól megérdemelt pihenő napja lesz a csa 
patnak és a — közönségnek?! 

Szép idő esetén 

] Kertmegnyitó 
pünkösdvasárnap és hétfőn a 

SÖRKERTBEN 
Budai Schrammel-Jazz zenekar 

h a n g v e r s e n y e z mindkét nap 4 órától . 
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A két literes Mercedes-
Benz után csak 

5% luxusadó térítendő 

f\e rcedesBenz 
Automobil Rt. 

B u d a p e s t I V . , V á e i - u e c a 2 4 -

T e l e f o n 140—70, 2 2 9 - 2 4 . 

Romai lelet. A VITA gyógyforrás sulzi 
(burgenlandi) telepén Festetics Judit gróf- é szül. 

1 jakabházi Sallér Judit — Festetics György gróf 
neje — annakidején ásatásokat eszközöltetett, 
mely ásatások alknlmávai rendkívül érdekes 
római leletekre bukkantak. Sóskúti Tárnok Ala 
jos 1874. évben Nagykanizsán megjelent köny 
vében leirja, hogy ezen ősrégi gyógyforrás bővi 

i tési munkálatainál egy márványtömbre bukkan-
tak, melynek egyik oldalán két ölelkező nyrapha, 
a másik oldalán pedig viztartó urnák Caesar 
Augustus nevével voltak bevésve. Ezen ókori 
leletek bizonysága szerint ezen gyógyforrás már 
Augustus római császár, tehát Krisztus születé-
sének idejében, római fürdőtelep volt. Későbben 
1825 ben a híres Mittermayer tanár foglalkozott 
ezen források gyógyhatásúval, a mult század 
nyolcvanas éveiben pedig a nagynevű Godofrey 
és C. Kreuz vegyésztanárok beható kutatások 
és vegyelemzések alapján deklarálták kiváló 
gyógytényezőnek köszvény, hugysavas lerakó 
dások, diabetes, hólyag- és vesebajok és a lég-
utak gyulladásánál. Évtizedek óta a leghíresebb 
orvostanárok előszeretettel rendelik. Természetes 
dus szónsavtartalmánál fogva kiváló asztali és 
borviz. 

A szép idó még mindig nem akar bekö 
szönteni, tegnap is esős, borús idő volt, mely a 
vendéglősöknek semmi jót nem igér az ünne-
pekre. Itt volna az ideje a kertmegnyitóknak,— 
mint azt a Sörkert a mai számunkban hirdeti 
is, — de nem sok remény van arra, hogy szép 
idő lesz, pedig egy elsőrangú budai Schrammel 
Jazz biztosítaná a jó hangulatot és szórakozást, 
— mely mindkét nap d. u. 4 órakor kezdi zene 
előadásait, — valószínűleg a termekben. 

Éleslövészet. A m. kir. 3. honvéd tüzér-
osztály 3 ütege és a 3 aknavető század junius 
4 én Czák község, czáki erdő, Zeigerberg és 
Pogány által határolt területen karhatalmi éles 
lövészetet tart. Az érdekelt lakosság ezúton is 
figyelmeztetik, hogy a jelzett időben ós helyen 
saját érdekében senki sem tartózkodjék és a 
helyenként felállított biztonsági őrök utasításai 
nak engedelmeskedjék. 

BUCBU lesz jövő vasárnap Kethelyen (Man* 

nersdorf), mely alkalommal Kőszegről is sokan 

átrándulnak jó idő esetén. 

Fogászat 1 Fogászat • 

Értesítés! 
Tudomására hozom a m. t. közönségnek, hogy 
V á r k ö r 29. sz. alatt (Korona kávéház felett) a 
fogorvoslás körébe eső müveletekre jogosult, 
úgymint f o g h ú z á s , fogtömés, aranykoronák, 
aranyhidak, szájpadlás nélküli fogsorok mérsékelt 
áron elsőrangú kivitelben készülnek. — Vidékiek 
24 órán belül kielégíttetnek. Törött fogsorok 
3 órán belül elkészíttetnek. Állami és köztiszt-
viselőknek 20% kedvezmény. Tisztelettel 

SCHWARCZ I. áll vizsg. fogást. 

Kaptuk a következő sorokat: Igen tisztelt 
Szerkesztő Ur 1 Folyó hó 18-án, miután egye-
sületünk hivatalos túrájával bebarangoltuk a 
ayónyörü kőszegi hegyvidéket, megmásztuk az 
Irottkőt, megízleltük a Hörmann forrás üditő 
vizét, hálát ad/a Istennek mindazokért a szép-
ségekért, mellyel Kőszeg városát ós annak gyö-
nyörű hegykoszoruját elhalmozta, fáradt testtel, 
de a természet szépségéitől felüdített lélekkel 
érkeztem le Kőszegre és vacsorára egy társam-
mal a Strucc éttermébe tértem be. Itt került 
kezembe „Kőszeg és Vidéké" nek május 13-i 
20 ik Bzáma. Érdeklődéssel olvastam a város 
rendkívüli közgyűléséről irt beszámolóját, mind-
addig, míg abban az egyik képviselőtestületi tag 
ur egyesületünket a Természetbarátok Turista-
egyesületét érintő ós a Polgármester úrhoz 
intézett interpellációját tartalmazó részhez 
nem értem. Kétszer, háromszor el kelleti olvas-
nom, ezt a pár 6ort, mire valónak kellett el-
fogadnom, hogy ezen sorok tartalma valójában 
egy kőszegi lapban jelent meg, Kőszeg városa 
közgyűlésén hangzott el, egy kőszegi felnőtt 
városatya szájából. A képviselőtestületi tag ur, 
kit személyesen ismerni nincs szerencsém, inter-
pallációval fordul a polgármester úrhoz, melyben 
a közelmúltban Szombathelyen megalakult egye-
sületünket azzal vádolja meg, hogy az egy 
„politikai színezetű társaság" sőt a „társaságon 
belül kommunista propaganda folyik". Első-
sorban a városatya ur nagyfokú tájékozatlanságát 
árulja el, amikor feltehetőnek tartja, hogy egy 
belügyminisztériumi engedély alapján működő 
sportegyesület lehet egyáltalán „politikai színe-
zetű" és felteszi a szombathelyi államrendőrség-
ről (ha már az Egyesület szombathelyi vezető-
ségéről felteszi, ami természetesen abszurd valót-
lansáp), hogy tűrné a kommunista propagandát. 
Én, aki ezen levelemet magánemberi minősé-
gemben irom, ugyancsak elvárom a polgármester 
úrtól, hogy az interpelláló urnák olyan érdemi 
választ adjon, hogy az egyesület 130 aktív tagja, 
ki Kőszeg városa áhítozott idegenforgalmát nem 
kis mértékben emelni, a jövőben a város és 
annak határát elkerülni ne legyen kényszerítve 
Egyébként Kőszeg városa érdemes közönségé-
nek informálása érdekében, még csak azt köz-
löm, hogy egyesületünk tagja a Magyar Turista-
szövetségnek, melynek elnöke a közelmúltban 
még Zsitvay Tibor, a képviselőház elnöke volt, 
az Országos Testnevelési Tanácstól, mely tudva-
levőleg állami szerv, több izben kapott állam-
segélyt, tehát fenti tények már eleve kizárják 
az interpelláció tárgyát. Nem tudom elképzelni, 
miért fáj az a képviselőtestületi tag urnák, ha 
néhány kőszegi pékmester, hentesiparos, ven-
déglős 50— 60 vasárnapi vevővel, vendéggel 
többet kap Szombathelyről. Érdeklődéssel tekin-
tünk a polgármester ur válasza elé, hogy a be-
szerzett információi alapján méltó válaszát meg-
adja az interpellációra. Midőn ezen soraim le-
közlését kérem az igen tisztelt Szerkesztő úrtól, 
vagyok köszönetem kifejezése mellett tisztelő 
hive Dukász Imre, a Természetbarátok Turista-
egyesületének tagja. Szombathely, 1928 május 18. 
— Bár nem ismerjük Dukász Imre urat, nem is 
tudjuk róla, hogy kicsoda, csak leveléből annyit 
látunk, hogy tagja a Természetbarátok Turista-
Egyesületének, azt sem tudjuk meunyiben van 
súlya levelének, mégis örömmel leközöljük sorait 
és reméljük, hogy levele mindenben fedi a való-
ságot és hisszük, hogy Kőszeg város polgár-
mestere meg fogja találni a módját annak, hogy 
a sérelmeket— ha ilyenek vannak — reparálhassa. 

Tűzoltó gyakorlat. Mult vasárnap az ön-
kéntes és hivatásos tűzoltóság nagyszabású gya-
korlatot tartott a polgáriskola épületén, amely-
nek keretében a locsmándi tűzoltóság bemutatta 
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újonnan beszerzett autófecskendőjét, smely a 

{'elenlevő szakértők és az egész nézőközönség 
egnagyobb megelégedésére működött. J ó volna 

ha városunk képviselőtestülete két falu, Csáva 
és Locsmánd példáján okulva, — ezen váró 
sunknak nélkülözhetetlen szert beszerezné, a 
helyett, hogv egyes képviselőtestületi tagok 
rövidlátása folytán a gép beszerzése esetről 
esetre elnapoltassék. Ha a vizszerzés lehetősége 
miatt katasztrófa találná érni városunkat, ki vi-
seli a felelősséget? E ? y kőszegi polgár. 

Súlyos autóbaleset tőrtént pénteken hajnali 
4 óra tájban Ludad község határában a kőszegi 
országúton, melynek ott a helyszínen egy ha-
lottja és két súlyos sebesültje lett. 3 soffőr és 
8 nő az éjszakát Szombathelyen átdorbézolva, 
nem elégedtek meg a mulatsággal, hanem bele-
ültek Tanai J . bérautótulajdonos autójába és 
mint ahogy ez il luminált soffőröktől kitellik, 
eszeveszett iramban Kőszeg felé hajtottak. Lu-
dadtól nem messze az autó a soffőr vigyázat 
lansága következtében a hátsó részével teljes; 
sebeséggel nekiment egy útszéli szederfának, 
mely lökés által a vezető soffőröu kivül mind 
az öten kirepültek a kocsiból az árokba. Az 
esés következtében az egyik soffőr, névszerint 
Pados Ferenc alapi koponyatörést szenvedett és 
a helyszínen meghalt, a másik soffőr és az egyik 
nő súlyosabb sérülést szenvedett; a másik k^t 
nőnek az ijedtségen kivül, nem történt bajuk. 
A kocsit vezető Nagy Loó soffőr az eset meg-
történte után látva a helyzetet, mintha mi sem 
történt volna, otthagyta a helyszínen társait és 
továbbszáguldott Kőszog felé, nyilván azért, hogy 
Burgenlandba menekülhessen. El is hagyt i Kő-
szeget, azonban a külső őrházuál az erös sorompó 
még le volt eresztve. Látva, hogy autóval to-
vábbmen^külni nem tud, egyszerűen otthagyta 
a kooeit és gyalog szökött át a határon. A hi-
vatalos vizsgálatot már a reggeli órákban Hor-
váth Andor főszolgabíró ós dr. Lauringer János 
járási tiszti orvos foganatosították. Az ügyészség 
rendeletére az ott hslva maradt Pados Fereno 
soffőr hulláját aznap délután dr. Manninger 
járásbiró vezetésével dr. Liuringer János és dr. 
Pallér József orvosok felboncolták. A sebesuit 
soffőrt és nőt a mentők beszállították a szóm-

bathelyi közkórházba, a két épen maradt nőt 

pedig a csendőrség vette őrizetbe a vizsgálat 

befejeztéíg. 

Az elmúlt vasárnapi bajnoki mérkőzésről. 
3: l-re győzött a K S E ezen a szerencsétlen 
meccsen, amelyet joggal lehet ennek nevezni. 
Amennyire bemutatta a futball minden szép-
ségét ós nagy propaganda er^je volt a KSE— 
Kinizsi mérkőzésnek, úgyannyira ellenkezője volt 
minden tekintetbea az elmúlt vasárnapi mér-
kőzés a ZSE ellen. A láték teljesen élvezhetet-
len ckapkodásból állott mindkét részről. A KSE 
derék csapata bár igyekezett, de ezun a mérkő 
zésen még csak megközelíteni sem tudta ezidei 
formáját, ez azonban érthető. A csapat elbiza-
kodottan állt ki s az első pyreekbon a bíró téves 
ítélkezése folytán már 1 :0 ra vnzetett a várat 
lanul erős és lelkesen játszó ZSE. A bíró első 
tévedését azután valósagos sorozatok követték. 
Még véletlenül som volt jó Ítélete FiilepD bíró 
nak, aki a bíráskodásnak valóságos analfabéta 
jakónt mutatkozott be. A pályán amellett ugv 
sétált fel s alá, mint egy kis Napoleon és így 
megtörtént az a csoda, hogy nemcsak a közön 
sóg, de mindkét csapat egyformán — joggal el 
volt keseredve a biró téves Ítélkezéseitől. Ha 
mindehhez hozzávesszük mftg Bruokner első 
félidőbeni szerencsétlen sérülésé', akkor érthető 
a K S E deprimáltsága. Végül is örülni kellett, 
hogy itthon maradt a két értékes pont és a 

mérkőzés, amelynek menetébe többször bele-
avatkozott a rendőrség, nem fulladt botrányba. 
A KSE góljait Hani, Nemes ós Márkus lőtte. 
Rejtély maradt azonban mindenki előtt, hogy a 
ZSE lendületes, lelkes és aránylag jó csapata 
hogy kaphatott ki Cellben 10 :0 ra . 

2 7 , k g . v i z i t o l l jutányosán eladó. Cím 

a kiadóhivatalban. 
— — — 

Nyi la tkozat . 

Alulírott testület a „Kőszeg és Vidékeu el-

múlt vasárnapi számának „Drágább lett a hus" 

cimü cikkével kapcsolatban megállapítja a követ-

kező tényeket: 

A hus ára Kőszegen nem változott mióta a 

pengöszámitást behozták. A húsárak pedig nem-

csak hogy nem drágultak, de nem is drágábbak, 

sőt részben olcsóbbak, mint a szombathelyi hús-

árak. — Ezt bizonyítják a következő jegyzések : 

Szombathelyi árak: Kőszegi árak: 

marhahús 2 - 2 24 2 - 2 2 0 

borjúhús 2 4 0 - 3 20 240 -3'20 

sertéshús 2 40 240 

Kőszeg, !928. május hó 25-én. 

A kőszegi Ipartestü let 

mészáros-szakosztá lya . 

•) Az e rovatban közlöttekért a szerkesztőség fele-

lőséget nem vállal. 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Azon számos es jóleső rész-
vétért, melyben szeretett férjem, 
ül. após, nagyapa és rokon 

NAGY GYÖRGY 
elhunyta alkalmával részesültünk, 
valamint a koszorú- és virágado-
manyokért, nemkülönben azoknak, 
kik utolsó útjára elkísérték, ez-
úton mondunk hálás köszönetet. 

Kőszeg, 1928 május 23. 

A gyászo l ó c s a l á d . 

Elárusítóhelyek: 
Frank i La jos 

épí tés i a nyagke r . 

Bauer Anta l 

pa l a fedömes te r 

Mai tz Ferenc 
pa l a f edömes te r 

Scheer Józse f 

pa l a f edömes te r 

Kőszegen 

Köszöne tny i l ván í t ás . 

Mindazoknak, 
édesatyánk 

kik szeretett jó 

LAASZ JÓZSEF 
elhunyta alkalmával fájdalmunkat 
barmi módon enyhíteni igyekeztek, 
a koszorú és virágadományokért, 
kiváltképen a város vezetösegének 
valamint a m. kir. postai tisztvise-
lőknek, úgyszintén azoknak, kik az 
utolsó útjára elkísérték, ezúton 
mondanak hálás köszönetet 

Kőszeg, 1928. május 24. 

a gyászo l ó gyermekek . 

I -r^í A ^ , 1 szoba, 1 kabinet, 

L 3 K 3 S k o n y h a é s mellék-
helyiségekkel 

Cim a kiadóban. a z o n n a l k i a d ó . 

T A N O N C 
felvétetik FARKAS ERZSÉBET 

Király-ut 78. szám alatti 
vegyeskereskedésében. 

\ eTítrTbioskop"? 
I KŐSZEGEN, A „MULATÓBAN" \ 

Mflsor: Vas á r nap , má j us 27-én : " 

SZERELEM 
Balzac elbeszélése filmen 6 fejezetben. 

Főszereplő: 

ELISABETH BERGNER. 

É s a k i s é r ó m ú s o r . 

h o g y í\ D o r c o q u m r n i -

l a l p ú v ó s z o n c i p ó n e k 

n i n c s e n p á r j a . - V a n 

p á r j a • =s m á s i l 

Értesítem 
a n. é. közönséget, hogy turbina-
beépítés miatt a malom körülbelül 
2 hónapig szünetel. Ha valakinek 
szüksége van bármire, ugy kérem 
szükségletét most beszerezni. 

Tisztelettel 

Stipkovits István 
malomtulajdonos. 

Kisebb ház 

M ű s o r : Hét főn , má j u s 28-án : 

A boldogság palotája 
Filmregény 8 felvonásban. 

A főszerepben: 

BELLE BENNET, NEIL HAMILTON 

és VICTOR Mc. LAGLEN. 

É s a k i s é r ó m ú s o r . 

Ujságkihordóleány felvétetik 

Egy jókarban levő 

a Kayszrál-u. 5/b sz. 
alatt szabad kézből etadó. 

Vegyeskereskedés 
áruval vagy áru nélkül, egy s ö r -

k i m é r ó k ó s z ü l ó k k é z i -

p u m p á v a l és p l a r l r S 

egy kézi s ö rpumpa v l c l U v J « 
Kőszeg, Pallisch-ucca péküzlet. 

zongora 
Cím a kiadóhivatalban. 

Emeleti lakás 
(uccai) 2 nagy szoba, konyha és 
hozzávaló mellékhelyi- I s - j o r l A 
ségekkel azonnal M e t i l U * 

Gyöngyös-ucca 19. 

Nagy Emiiné Ónagyméltósága szeme-
lyes védnökségé alatt álló németnyelvű 

KISSVÁBHEGYI 
ISKOLA és INTERNÁTUS 
elemi és középfokú iskola nyil v. joggal) 

3'Í, holdas hegyi levegőjű remek park-
ban, szabad fürdővel, felvesz julius 

1 -töt szeptember l-ig terjedő 

NYARALÁSRA és a J Ö V Ó TANÉVRE 

bennlakó és bejáró 5 - 1 2 éves fiukat 
és leányokat. Nyaralasi d i j : 140.— P, 
2 hóra 250.- P. Budapest, I., Kissváb-

hegyi-ut 21, tel. automata 533-10. 

Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Köszegon. — 
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