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B o y k o t í 
alá veszi az osztrák sógor országunkat és a 
nemzetközi szállítómunkások szervezetével együtt 
minden behozatalt megakadályoz a munkatelje-
sítés megtagadásával. Ehhez az osztrák vasút és 
posta isi csatlakozott. Mire e sorok kikerülnek 
már kezdetet vette ez a gyalázatos népmerénylet, 
Azzal indokolják, hogy a nemzeti hadsereg 
„fehér terrorja" szolgáltat okot erre a megtor-
lásra. Ez a megtorlás azonban elsősorban az 
ő magyar és itt levő idegen munkástestvéreiket 
és a legszegényebb osztniyt sújtja. Ez a legna-
gyobb gazság! Azt szeretnék persze, iio^y ezeket 
nyomorba taszítva cselekvésre bírják a hadsereg 
és a vagyonos oszlály ellen. Ez^i leggonoszabb, 
anarchiára vezető uszítás! Hogy maguk is meg-
ijedtek ennek következményeitől, mutatják a mai 
lapok közleményei, mely szerint azonnal beszün-
tetni hajlandók, ha a magyar kormányzás körül 
enyhítő eljárást tapasztalnak Magyarországon 
fehér terror nincs. Ez tehát csak kifogás. Ami 
szigorúbb eljárás és megfigyelés történik, eppen 
az osztrák megbízhatatlan, gyilkosokat, gonosz-
tevőket, országrontókat védelembe vevő eljárása 
miatt önvédelemből indokolt. Ezt az osztrák 
állam egész keresztény társadalma is elismeri és 
a tiszteséges zsidóság is a keresztényszociális 
uralmat kívánja, tehát az ország túlnyomó több-
sége. Csak a bécsi bolsevista zsidó vezetők és 
az ő vörös hadseregük gátolja ott a tiszteséges 
viszonyok helyreállítását. Ez is különben már 
csak napok kérdése. Lerázza magáról majd az 
osztrák is a szemérmetlen gazokat. Éppen azért 
nem is fenyegetőzünk vi*szatorlással. A világ-
felforgatóknak ez orosz pénzen hizlalt hiéna 
csordája nemsokára üvölteni fog, — de nem 
reánk, hanem az osztrák népben felébredt önér-
zet csapásai alatt. De ha hamarosan nem ugy 
lesz, hanem a boykott megköti gazdasági életün-
ket és népünk szenvedni lesz kénytelen alatta, 
akkor azután jaj lesz a bandának, ha mi meg 
kényszerűségből az osztrákok gyomrát vesszük 
boykott alá, — de jaj annak a-magyarnak is, 
aki bármennyi pénzért is csak egyetlen buza-
szemet vagy egyebet kicsempészni merészel. 

Megjelenik minden vasárnap. 
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Hirdetések nô ŝdg «erínt Jufdnycs drbao 

sxrfmitafNak. 

» * 

A szeretet ünnepe. 
— A pannonhalmi főapát búcsúja. — 

'Negyven esztendeje rovom e helyen a városi 
krónika betűit, de az ünneplésnek, a szeretetnek 
ily elementáris erővel, ily benső melegséggel való 
megnyilvánulását még nem volt alkalmam leirni. 
Tulajdonképen most sem tudom, mert azt látni, 
hallani, átérezni lehetett, de leirni nehéz. Wagner 
hatalmas ©perakompozicióinak hangszerelésében 
kifejezésre jutó, az ember egész bensőségét meg-
ható, szinte viharzó harmonikus akkordok válta-
nak ki az emberekből olyan érzést, mint ez a 
felejthetetlen búcsúzás. S nem csupán a részt-
vevőkkel volt ez igy. Maga az ünnepelt is, ez a 
hatalmas, herkulesi alak, ez a lelki edzettséggel 
megáldott férfi, a megtestesült nyugalom és 
higgadtság, az is ily érzelmeknek a hatása alatt 
állott. Mikor a sok ünneplés után búcsúbeszédébe 
fogott, alighogy kiejte a „város közönsége", a 
„kedves ifjúság" szavait, könnyek árja pergett le 
jóságos arcáról, hangja el-elcsuklott, percekig 
nem folytathatta, annyira meg volt hatva és köny-
nyezett vele együtt a közönség is, öregje, fiatalja 
egyaránt, sőt még az Ég felettünk is ugyanabban 

a pillanatban hullatta cseppjeit, mintha egy egész 
város könnyhullajtását akarta volna kifejezni. 
Ünnepelt és közönség kölcsönös nagy szere-
tetben olvadt össze : a megbecsülés, a tisztelet, 
a hála és elismerés szivet és elmét lekötő hódolata. 

De igy kellett ennek lenni. Utat tört maga-
nak azon alkalomból, midőn rendtársai is kiváló 
tulajdonságait méltányolva maguk felé emelték. 
Tizennégy esztendő becsületes munkájának az 
eredménye ez. 

Dr. Bárdos Kernig főgimnáziumunk érde-
mekben gazdag igazgatója, a bencés székház 
köztisztelt főnöke, a város közéletében, a hitköz-
ségben és minden társadalmi mozgalomban 
buzgón résztvevő vezérférfia mélyen belevéste 
emlékezetét a szivekbe, disze volt ő a polgár-
ságnak és az marad is, mert ha el is költözik a 
magyarok legszentebb hegyére, a magyar 
királykoronát hozó Asztrikmonostorba, hogy egy 
nagy és magasztos hivatásban, a7 eddiginél 
nagyobb hatáskörben hintse el a haza- és ember-
szetetet magvát, a mienk marad ő : polg:\rok 
disze helyett — díszpolgár. Magunknak emeljük 
e méltó emieket: hadd lássák, hogy a jó embert, 

a jó tetteket, a jó barátot meg tudjuk becsülni. 
* 

Vasárnap délután a 6 órára kitűzött bucsu-
iinnepélyre már egy órával korábban gyülekezett 
a polgárság, az iíjuság, a hivatalos személyek, 
a testületek képviselői, a magyarruhás asszonyok 
és leányok sokasága, a dalárdák stb. A nagy 
diszterem szorongásig telt meg ünneplő közön-
séggel. A terem virágokkal és koszorúkkal díszí-
tett, a hatalmas bársonyfüggönyön virágokból 
fonva „Isten Veled" felirat, fölötte pedig a 
pannonhalmi főapáti cimer. 

Percekig tartó éljenzés és taps köszöntötte 
a belépő főapátot. Ezután kezdetét vette az 
ünnepi programm. 

Az ifjúsági zenekar előadása vezette be a 
műsort, — utána Németh József VII. o. szavalt, 
Tanay Ferenc VIII. o. gyönyörű hála- es búcsú-
beszédet mondott a főgimnáziumi ifjúság nevé-
ben, ezt az ifjúsági énekkar néhány dala követte 
Kovács Ferenc karmester vezetésével, majd 
Trauner Bözsi a szt. domonkosrendü leány-
iskolák nevében fejezett ki hálaszavakat egy 
óriási remek virágbokrétát átnyújtva, Dohnál 
egyházi karnagy vezetése alatt álló vegyes ének-
kar remekül előadott müdalokkal emelte az 
ünnepély szépségét, — ezt követte dr. Freyber-
ger Jenő mély érzéssel elmondott és nagy hatást 
kellett poétikus lendületű köszöntője a volt 
diákok nevében, — a „Ccncordia" férfidalárda 
dr. Országh Sándor karmesterével ezúttal is 
igazolta meglepő haladását magyar dalok művészi 
előadásában, — a város közönsége nevében 
Jambrits Lajos polgármester folytonos helyeslé-
sektől és ovációktól kisérve visszapillantást vetett 
az ünnepeltnek 14 éves itteni működésére, ugy 
a főgimnázium létesítése, mint annak vezetése 
körül, nemkülönben a város közügyeiben tapasz-
talt buzgóságára, a közönség osztatlan szeretetét, 
nagyrabecsülését juttatta kifejezésre. 

Mikor mindezekután dr. Bárdos Rémig fő-
apát lépett az emelvényre újból percekig tartó, 
meg-megujuló ünneplésben fejezte ki a közön-
ség háláját és rokonszenvét. 

A főapát úr ő méltósága mély meghatott-
sággal k —.önte meg a közönség szeretetét, 
melyet szent emlékként visz magával a szent 
hegyre, honnét kötelessége lesz Dunántúl minden 
irányába a reábízott területekre tekinteni és ha 
majd Kőszeg felé veti szemét, mindig jóleső 
érzéssel fog visszaemlékezni e neki oly kedvessé 

lett városra, a szivéhez nőtt intézetre és nem fog 
megszűnni sohasem annak igaz barátja lenni. 
Hosszasan beszélt ezután az ifjúsághoz, azt 
továbbra is buzdítva, hogy keresztény Magyar-
ország lankadatlan, hü fiai maradjanak és kike-
rülve az elet forgatagába azon szellemben legye-
nek a haza munkásai, aminőben az J utódai a 
nevelésben és tanításban őt híven követni fogják. 
Végül újból a közönséghez fordult és megkö-
szönve szeretetüket, Isten áldását kérte mind-
nyájukra, magát mindenkinek jó emlékébe ajánlva. 

A lelkesült közönség könnytelt szemekkel 
képezett sorfalai, mialatt a főapát a termet mély 
meghatottsággal elhagyta és az ifjúsággal együtt 
újra és újra tüntető éljenzésbe kitörve fejezte ki 
mélyen átérzett búcsúját. 

* 

Este bucsu-vacsora volt a bencés székház-
ban, melyen a hadsereg, közhivatalok, testületek, 
intézmények képviselői, a rendtagokon kívül 
összesen 43-an voltak hivatalosak. J a m b r i t s 
Lajos polgármester, K i n c s István apátplébános, 
P a d o s J. alezredes, Dr. T i r t s c h Gergely ev. 
lelkész mondottak felköszöntőt a főapátra, ezút-
tal is kiváló érdemeit és eredményes munkál-
kodását méltatva és uj méltóságához a legjobb 
kivánatokkal elhalmozva. Dr. B á r d o s Rémig 
főapát ő méttósága ezúttal is mély hálaérzé-
sének és köszönetének adott kifejezést, azért a 
minden oldalról tapasztalt jóindulató támogatá-
sért, melyben e város közönsége itteni tevékeny-
sége alatt támogatta és ez alkalommal is kije-
lentette, hogy e város és egész társadalma iránt 
a szeretetnek oly értékes emlékeit viszi magával, 
melyeket egész életében szivében megőrizni fog. 

A nagyon kedélyes hangulatban lefolyt 
egyszerű, de jó ízléssel összeállított vacsora 
éjiéiig tartotta együtt a társaságot; a kitűnő 
rendezésért a lelkesen eljenzö résztvevők nevé-
ben a polgármester köszöntötte fel Szentkirályi 
Márton tanárt, az ügyes és figyelmes provizort. 

Értekezlet a sörgyár ügyében, 
Kincs István apátplébános hívására részre-

nyesek és helyi pénzintézetek képviselői értekez-
tek hétfőn délután a városháza termében. 

Jambrits Lajos polgármester kéretett fel 
elnökül. Elsőnek felszólalt Kőszegi József a sör-
gyári igazgatóság titkára, hogy felvilágosítást 
adjon az 1917. évi transakció létrejöttéről. Az 
igazgatóság határozata alapján Baumgartner János, 
Pusch Károly, Dr. Stúr Lajos és az ő közremű-
ködésével tárgyaltak az érdekeltekkel. Akkoriban 
az volt a részvényesek túlnyomó részének az 
akarata, hogy a sörgyár eladassék. A Hitelbank 
érdekcsoportja, melyhez a soproni sörgyár ts 
tartozik, hajlandó volt azt megvenni, de előre 
kijelentette, hogy az üzemet megszünteti, mivel 
a soproni gyár elég termelőképes Ezzel szem-
ben a Keresk. Bank érdekcsoportja, melyhez a 
kanizsai sörgyár tartozik, az üzemet nemcsak 
fenntartani, de a város javára fizetendő 100,000 
kor. óvadék mellett, azt 5 éven belül épületben 
és üzemben jelentékenyen bővíteni kötelezte 
magát. Vele köttetett meg tehát azon egyeszség, 
hogy javukra 3000 uj részvényt bocsát ki, mely-
nek értékét 600 000 kor. tőkeemelésre azonnal 
befizetni köteles, aminek meg is felelt, a régi 
részvényesek pedig vagy jogaikban maradnak, 
•agy 3 részvény fejében szintén 200 kor. név-
értékű két uj részvényt kapnak, akik pedig részt 
venni nem akartak, azoktól 133 K. 33 f. összegért 
átvenni kötelezte magát. Ez volt a tárgyalások-
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nak legkedvezőbb ajánlata, mert ezzel biztosítva 
volt a gyár fennállása és fejlesztése, ami városi 
közérdek volt, a részt nem venni akaró részvé-
nyeseknek pedig módot nyújtott befektetett tőké-
jüket kamatostul visszaszerezni. Kzt a transakciót 
akkoriban a részvényesek ertekezlete, azután az 
igazgatóság s végül a közgyűlés majdnem egy-
hangúlag magáévá tette. A Hitelbank érdekcso-
portja gondoskodott arról, hogv ez a határozat 
per utján megtámadtassák. A törvényszék hely-
benhagyta a közgyűlés határozatát, a tábla meg-
semmisítette es a Curia a táblának adott igazat. 
Így most uj határozathozatalra van szükség. 
Annak idején az apátplébános ur megkisérlette 
a pénzintézeteket egy hasonló transnkcióra meg-
nyerni, de ez eredménnyel nem járt. Ugyanő 
most újból ezt kezdeményezte s habár most 
ugylátszik megvan rá a hajlandóság és örömmel 
látja a helyi tőke érdekeltségét, mégis az a vele-
menye, hogy e mellett is nehéz küzdelme lesz 
a ket hatalmas bank nagytőkéjü versenyével 
szemben. Mindezt azért adja e!ő ily részletesen, 
hogy azt a valótlan hirterjesztést megcáfolja, 
mintha a sörgyárat annak idején eladták volna 
Nem eladás történt, hanem tőkeemeléssel egybe-
kötött uj részvénykibocsátás és ezzel a sörgyár 
bekapcsolása egy nagy tőkeerejű érdekcsoportba, 
mert ez a részvényesekre előnyösebb volt a 
sokáig eltartó, költséges és adóterhes felszámo-
lásnál. Az akkori értékviszonyoknak ez megfeleli, 
a mai értékelés természetesen más. Hz azonban 
nem egyesek érdeme, hanem a hirtelen megvál-
tozott gazdasági helyzet következménye Nem 
ajánlja, hogy a sörgyár újra izolált helyzetben 
két nagy tökeerős hatalmas konkurrenciának 
ütközői közzé kerüljön. 

K i n c s István apátplébános hibáztatja az 
annak idejen kötött transakciót, mert szerinte 
túlságosan olcsón kapta a részvényeket. Ö a 
helybeli pénzintézetekkel és egyik szombathelyi-
vel akarná a szükséges tőkét előteremtetni, amire 
nézve már Ígéretet kapott és neki az a véle-
ménye. hogy ezen érdekeltségek bekapcsolásával 
nem kell tartani a zsidó tőke konkurrenciájától. 
Minthogy pedig a Kereskedelmi Bank érdek-
csoportja által megvett reszvények csak per utján 
szerezhetők viasza, azt ajánlja, hogy a beváltott 
elsőbbségi kötvenyeket, tekintve, hogy beváltás 
után megsemmisítették, helyettesítő okmánnyal 
újra életbeléptessék, miáltal a Kereskedelmi Bank 
részvénytöbbségét meglehet törni és az irányító 
és üzemvezető hatalom újra a ini kezünkbe 
kerülne vissza. E célból egy szindikátus meg-
alakítását ajánlja, ez váltsa magához e kötvé-
nyeket, esetleg részvényeket is és ez egyben 
felelőseget es költséget vállal per esetére. Hogy 
ennek alapja van, mutatja azon körülmény, hogy 
Dr. Szovják ügyvéd is ily alapon gyűjt meg-
hatalmazásokat a Hitelbank érdekcsoportja javára. 
A részvényesek támogatását kéri a helyi érdek 
es keresztény kereskedelem megmentésére. 

C z e k e Gusztáv más véleményen van a 
már beváltott kötvények és eladott részvények 
tekintetében. Az ilyen erőszakos beállítás éveken 
át tartó pereket fog előidézni és ez teljesen 
negbenitja a vállalat működését. Szerinte olyan 
megoldást kell keresni, mely a már részvények-
kel rendelkező érdekcsoportot is belevonja és 
ezt létrehozhatónak is tartja. 

K i n c s István ezzel szembem kijelenti, hogy 
a Kereskedelmi Bank érdekcsoportjának vezetői 
felkerestek és felajánlották az együttműködést, 
de ő attól tart, hogy ez elebb-utóbb pár évig 
nem fizet osztalékot és igy szerzi meg olcsón a 
forgalmi értékben csökkent részvényeket és 
ekképen szerzi meg a majoritást. 

Ezek után a részvényesek névsora olvas-
tatott fel és ki-ki arra vállalkozott, hogy reábi-
zottakat a szindikátus javára megnyeri. Itt tudó-
dott ki, hogy jelenlévő Eitner Gusztáv részvényei 
és kötvényei szavazati jogát dr. Szovjákra ruházta 
át és hogy ezt tették a sokrészvényü Wierer 
nővérek is azon okból, mert az apát ur a sör-
g>ári közgyűléseken az osztalékkifizetést mindig 
leszorította. (Természetesen a tartalék növelé-
sére tette.) 

A szindikátus az előmunkálatok befejezése 
után lesz megalakítandó és addig a csatlakozni 
kivánó pénzintézetek is nyilatkozni kötelesek, — 
a város birtokában levő kötvényekre nézve pedig 
közgyűlési határozatra van szükség. 

A „Nemzeti Nap" javáru rendezett párnu-
sorsolás 60. és 998. számú nyerő sorsjegyei még, 
mindesideig ki nem váltattak. Amennyiben a 
eliett sorsjsgyek tulajdonosai f. hó 25.-ig, nem 

jelentkeznek, ugy a párnák ei fogunk adatni a 
U O V E javára. ' 

Katonai járásparancsnokság. 

A jó emberekhez. 
Vasvármegye nemessz ivü l akosságához 

fordulunk kérő szóval . 

A hiányos táplálkozás következtében gyenge, 
vérszegény városi gyerekek megmentésere, a 
hihetetlenül nehéz megélhetési viszonyokkal küzdő 
családok segítésére a Vasmegyei Népgondozó 
Szövetség nyaraltatási akciót indít, abban a meg-
győződésben, hogy az a derék vasi közönség, 
amely meleg szívvel fogadta be nyaralásra a vézna 
osztrák gyermekeket, sokkal szivesebben veszi 
otthonába néhány heti üdülésre a vérszegény 
vasi magyar gyerekeket, hogy azok a jó falusi 
leve-őn bőségesebb táplálkozás mellett megerő-
södjenek és izmos hajtásai legyenek nemzetünk 
megtépázott fájának. 

Arra kérem a nemesen gondolkozó közön-
séget, hogy akik 4 hétre hajlandók otthont adni 
egy vagy több városi gyereknek, junius 29.-ig 
jelentsék be ezt a Vasmegyei Népgondozó 
Szövetségnek Szombathely, Vármegyeház, föld-
szint 5. 

Kérem a lelkész, jegyző, tanitó urakat és a 
falvak többi vezetőit, vegyék kezükbe a nyaral-
tatási akciót, lelkesítsék, buzdítsák népükét, hogy 
azt az áldozatot vállalják. 

Vasi magyar gyermekeket mentenek meg 
vele édes magyar hazánknak. 

Hazafias üdvözlettel 

A Vasmegyei Népgondozó Szövetség nevében 

Cziráky s. k. 

főispán, kormánybiztos elnök. 

Hirdetmények 
„Nemzeti Napon" a zárdában tartott Parii-

val előadáson valaki egy női felsőkabátot el 

hagyott. Igazolt tulajdonosa átvehaii a járási 

vedelmi tisztnél a fő*zolgnbírói hivatalban. 

A m. kir. földmivesügyi minister 40150/920 
VI 2 sz. rendelete szerint mezőgazdasái munkás 
lázaknak állami támogatással való létesítése 
van tervbe véve. 

kiiután az erre vonatkozó akció csakis meg-
ölelő ezáinu jelentkező esetén indítható meg 
sellő siker reménveben, felhívom mindazokat, •» 7 

akik Kőszeg városában ily mezőgezd. munkás 

hátra igényt támasztanak, hogy ebbeli ajándé-

kukat a pelgármeeteri hivatalban (ajtó 11) ieg 

téaőbb f. hó 23 ig jelentsék be. 

Vasvármegye al ispájánik rendelete alapján 
felhívom a gazdákat, hogy a mezégazdasági 
cselédjeik és aratómunkásaik dohányai való el-
látása céljából 18 éren felüli rnezötfaiddatági cse-
lédjeiket ós aratásra leszerződött 18 éven felüli 
aratómunkaxaikat legkésőbb f hó 23.-áig szerdá-
ig: jelentsék be a közélelmezési hivatalban. A 
kösélelmezési hivatal a bejelentést a vasmegyei 
gazdasági egyesülethez továbbítja. 

Közhírré teszem, hogy a .Belügyminiszté-
rium 21768 920. sz. rendelete "értelmében a 
Németausztriával való határszéli forgalom ugy 
siabályoziatott, hogy a határtól 40 kmnyire 
fekvő községekben lakók részére a határmeutén 
a kilépő állomásokon működő magyar kir. állam-
rendőrségi kirendeltségek és Kőszegeu az ál 
lamrendőrkapitanyság áll i i ki 15—60 napig ér-
vénnyel biró határezéli ül i igazolványokat. 

A határszéli uti igszolvány kiállítását sze 
oiélyesen kell kérni és ezen alkalommal fel 
mutatandó egy a kőszegi elöljáróság, Kőszegen 
a polgarmeeteri hivatal által kiállított a kérel-
mező politikai megbiakatóságára, adózására és 
katonai viszonyaira vonatkozó bizonyítványt. 

Ezen bizonyítvány Kőszegen a ' Városháza 
14. sz. alatt állitják ki. 

3240/920. U. E. ss. rendelettel az ellensé-
ges megszállás alatt álló országrészekről mene-
kültek ügyeinek egységei intézésére, a mene-

kültek segélyezésére és támogatására, Országos 
Menekültügyi Hivatal szsrveztatett. 

E hivatalnak tájékoztató adatokra van 
szüksége, miért is felhirom az összes itt tar-
tózkodó menekülteket, hogy f. hó 26. ig okvet-
lenül jelentkezzenek a város főjngyzőjénél. 

J a n b r i t s L a j e s pelgárnscster. 

Közhírré teszem a 4787 1920 H E. számú 
rendelet következő intézkedéseit: 

Minden termelő (tulajdonos, bérlő) köteles 
a hu/H, rozs és kéts?*res termésének eyy ré-
szét a ministerium áltnl megál lapítandó térítés 
ellenében közszükségluti célokra a* államnak 
természetben beszolgáltatni. A kivetett mennyi-
s ig beszolgáltatása u 'án fennmaradó buza, rozs 
H kíts/.eres termésével szabadon rendelkezik s 
azt bHfóldi forgalomban RÍ is adhatja. 

Minden termelő köteles f. évi jun ius hó 
27. és juIitH 3. napja között bejelenteni, hogy 
a folyó gazdasági évben mily nagy a búza, rozs 
vagy kétszeres vetése. A bejelentés élőszóval 
f«gy postán ajánlott levélbon tekető. Valótlan 
bejelentés vagy a bejelentés elmulasztása a ren-
delet szerint szigorú biiutetést von maga után. 
A bejelentés valóságáról a hatóság helyszíni 
szemle ut ján meggyőződik. 

Felhívom a termelőket,, hogy ezt a be-
jelentést saját érdekükben megtenni el ne mu-
lasszák. A lejelentésüket átveszi a köxéUluiezési 
hivatal a délelőtti hivatalos órák alatt. 

dr. Hechinger Ede polgármester h 

Felhívom a háztulajdonasok figyelmét, hogy 
köztisztasági szab. rend. 1. illetőleg 15. §-a alap-
ján tartozunk á házak előtt, levő járdát tisztán 
tartani, meíeg és száraz napefcon a járdát 
reggel és í»sU 8 óráig tissta vizzel fellocsolni. 
A mulasztók feljelentésére utasítást adtam ós 
feljelentés esatén a szabályrendeletben meg-
állapított 40 koronáig terjedhető és két napi 
elxarásra változtatható elzárási büntetést alkal-
mazom. 

Dr . F r eybe rge r J e n ő á l lamrendőrkapitány 

Helyi kirek. 
A pannonhalmi f iapát beiktatása Péter Pál 

nspján, junius hó 29. én less. Azon több tör-

vényhatóság és város képviselete is részt fog 

veuni, köztük a mi városunk küldöttsége is 

Dr. Bárdos Kernig főapát szerdán utazik el vá-

rosunkból uj méltóságának az elfoglalásara. 

Hazasssg. Wsutz l Mihály kere skedő, a 
dohánynngytőzsdo kezelője tegnap •artotta eskü-
vőlét Anna de Tureea úrhölggyel. 

Házassag. Sehedl Márton városi alkalma-

zott hétfőn kötött házasságot Maurer Izabellával. 

Jézus s/t. szive templominak búcsúja volt 

mult vasárnap, melyre a vidékről is sok nép 

sereglett össze. Az egyházi körmenetet, mely-

nél Molnár Ervin bencés tanár vitte az oltári 

szentséget, több ezer főnyi közönség kisérte. 

Halalalozás. Néhai Németh Imre és Wais-

becker Anna leánya: Annuska, hosszú azenve-

dések utan 19 éve« korában tegnap eibunyt. 

Temetése hétfőn délután lesz a temetőkápolnából. 

Liga beszámoló megtartására jövő kedden 
városunkba érkezik Okolicsányi László, a Terü-
letvedő Liga elnöke. 

A MGVE harmadik ügyosztálya most vasár-
nap választmányi ülést tartott dr. Gerecs Sza-
léz alelnök vezetésével. Sajnálattal votte tudo-
másul dr. Bárdos Rémig elnökének távozását 
és pannonhalmi föapattá való megválasztása 
alkalmából üdvözölte. Esután megalakították 
as ügyosztálynak három szakbizottságát és pedig 
egy tanügyi, egy irodalmi és propaganda bizott-
ságot, melyeknek az lesz a feladata, hogy a 
keresztény nemzeti szellem érvényesülését ullen-
őrizsék és támogassák. 

A kath. hitközség alapszabályainak módo-
sítását, mind a megyei püspök, mind a kormány-
hatóság jóváhagyta. Ezek szerint a járulékok 
kivetése változntlanul érvényben marall ós azok 
behajtását most már törvényes essközök igénybe-
vétele mellett is lehet eszközölni. 

A M0VE sjortügyoiztálys mult vasárnapi 
ülésén ügyvesető elnökül Gergslyffy Ferenc 
alezredest, alelnökül Takáes Béla századost vá-
lasztotta, a turistikai szakosztály vesetésére 
pedig dr. Stur Lajost. 



1920. juniuB 20. Kőszeg és Vidéke. 3. 

A kath. hitközség tanácsa kedden Náhrcr 
Mátyás elnöklete alatt ülést tartott, melyen a 
folyóügyek elintézés^ után hosszabb eszmecsere 
folyt az apátplébánosnak azon indítványa 
felett, h o f j a hitközség a szt. domonkos nővé-
rekkel, bejegyzett társnscég alnkitásával egyelőre 
fél millió tőkével pgy a zárda épületében léte-
sítendő njoradavállalatot és ezzel kapcsolatban 
könyv-, papir és irós>.erkeresked*st létesítsen, 
ahoí idővel az összes munkákat a/, erro béta 
liitott apácák végeznék. A szükséges tőke kölcsön 
utján lenn* megszavazandó. A ritti azon f»l 
szólnláaok körül forgott, melyek est a vállal-
kozást avért ellenzik, mert a hitközséget koe 
kázatos kölcsönpénzzel finMncirozott vállalko 
zásra alkalmatlannak tartják, mert a nyomda 
mellett létesítendő nyilt kicsinybeni elárasitás 
más existeneiakat s®rt. s minthogy az ü*let-
gyakorlás határait mrgáiispitaui nem lehet, 
iduvrí annyi hitközségi és más városi polgá 
roknak s.ere-eti érdekeibe fog ütközni, amiből 
nem kívánatos helyzetek alakulhatn uK és s 
hitközség tekintélyét is megtámadhatja. Lega-
lább a detailüzlötgyakorlás mellőzéset hangoz-
tatták, ami egy hiterkölcsi testülethez nem méltó. 
Ezzel szemben az apátplébános a detaiiüzletből 
várható haszonra utalt, intly módot ad a hit-
községi tagdijak leszállítására és ha a hitköz-
ség erről lemondana, az apácák saját szám'á 
jukra csinálnák meg, ez eertban a hitközség 
ettől n haszonrészesedéstől elesne. Olyan fel-
szólalás is történt.hogy ez üzleti vállalkozás, mert 
a másik keresztény felekezet- tngjait érinti, 
esetleg a keresztény felekezetek közti békés 
együttműködést zavarhatja. A szavazásnál 8 
szavalattal 4 ellenében az apátplébános indít-
ványát fogadtál; el. A költségvetés ós kölcsön 
terveit legközelebb tárgyalja a tanács és azután 
közgyűlés elé terjesztik, minthogy a hitközsé-
get terhelő kölcsön kö/gyülési jéváhagyást 
igényel. 

A nepszsrvszö bizottság csütörtökön Eölbsv-
Thyll Sándor ezredes elnökiet* alatt ülést 
tartott, Az ifjúsági testnevelés országos szer 
vezetevel foglalkozott és felkérte a helybeli 
tanintézetek igazgatóit, hogy adatok beszolgál 
tatásával tegyék lehetővé, hogy a tanintézetek 
már a jövő tanévben tanrendjükben ezt bekap 
csolhassák. A testnevelés szervezése ezenkívül 
a tanoncokra és a vidéki iskolák és tűzoltó 
egyletekre is fog kiterjeszkedni. Egyéb folyó 
ügyek elintézése ulán Dömötör Gyula iparles 
tüloti elnök szóba hoz'a a katonai beszallasoiá 
sok körűi történt, poigarokal sértő eseményeket 
és hogy míg sokszobás lakósokat megkíméltek, 
addig nagy családok kétszobás lakásaiból fog-
laltak le egyet. Az elnökség kijelentette, hogy 
ez ügyben vizsgálatot tart. — Szóba hozta még 
a közalkalmazottak közt nemregiben elosztott 
élelmiek ügyét. Azt brs/élik, hogy ez amerikai 
ajándék a szegények számára. Tudja azt is, 
hogy némelyek a kapott zsírt drágán eladták. 
— A kapott felvilágosításból kitűnt, hogy ezen 
élelmieket az állam jórészt helyben szerezte be, 
hogy drágasági pótlék helyett természetben 
kapják a segélyt ós hogy zsirt csnk olyan adott 
el, akinek sertés hizlalas folytáu készlete volt 
és a felesleget cipőbeexerzéere fordította. — 
Arató István igazgató eajnálkezását fejezte ki, 
hogy a jobban kereső munkásság a legnyomö-
rultabban íisetett tisztviselőktől irigyli a kapott 
segélyt. 

Partülés. A ker. nemzeti egyesülés pártjá-

nak intézőbizottsága pénteken ülést tartott. A 

rendelkezésre álló jótékonyeélokra fordítandó 

tőkének mikénti kezeléeére vonatkozólag álla 

podott meg. A központi segélyakció utján fog 

a segélyezendőkről gondoskodni. — Eölbey-

T h y l l Sándor ezredes, elnök, a zsidókérdés 

gyökeres megoldásáról tartott érdekes előadást 

Chamberlain és Momsen műveiből vett idéze-

tekkel igazolva, hogy e nagynevű tudósok régi 

munkáiban is érintik a zsidóvi'águralom karos 

befolyását. Azt indítványoaza, hogy szűkebb 

körű bizottság memorandumot dolgozzon ki és 

terjessze fel a kormányhoz. — K i n e s István 

apátplébános a ferde nevelési rendszerben látja 

a bajt, hogy a magyar faj az ipart ós kereske-

delmet negligálja, minek folytán a zsidótőke 

ural mindenben. — V i n c e Mihály a főurak 

és főpapok rengeteg vagyonát szeretné a zeidó-

tőkével szembeállítani, a középosztálytól pedig 

azt követeli, hogy ne fintorgasea az orrát, ha 

iparos vagy kt-;e*>kedő társaságában van. A 
zsidóság mindenben és mindenütt összetart, a 
keresztények pedig egymást károsítják ós zsidót 
pártolnnk. — A kiküldött bizottság vasárnapi 
d. u. szerkeszti meg a felterjesztést. — D ö m ö-j 
t ö r Gyula kifogásolja, hogy u ker. Bazár a 
helyi iparosságot károsító árukereskedést foly-
tat, amihez engedélye sínesen, holott az a ren-
deltetése, hogy a családok által áruba bocsátott 
holmi értékesítését közvetítse. — Az e l n ö k i 

K i n c s István H jótékony célra való tekin-
tetből az iparosság elnézését kérik, azonban 

Flatniseh ás %-rthofer tagok hozzá-
szólása után a Bazár elnöknőjo, Mocsáry Jonőnó 
tudomásul vette, hogy a helyi iparosok és ke 
reskrdök érdekeit sértő árukat foriíalomba hozni 
nem fog. 

A városi lakossáqjöva gabonaellatasa nem 

nagyon biztató. A helyi term«!ö is köteles lesz 1 

megállapított ffle.sieget beszolgáltatni. A* ellá-
tatlanok szükségletét az alispán havenkint fogja 
kiutalni. Furcsa rendelkezés, hogy a törvény 
hatóségi városoknak megtngrdik a gabonabe-1 

szerzést és a fogyasztók közvetlen ellátását. Azon-
nal inéi* kell tenni a szükséges lépéseket a vá- j 
ros önállósítása érdekében- M*ff kell értetni a 
miniszterrel, hogy a r. t. és törvényhatósági 
városi polgár gyomra között külömbség nincsen.1 

As is furcsa, hogy Kőszeg és környéke gabona 
termése valamely idegen malomba szállíttassák 
ós n megörlott lisztet Szombathelyről kell el 
hoznunk, mni a korpa felhasználását is lehetet-' 
lenné teszi. A vármegye éppen a hulladékter-
mékből akar tőkét gyűjteni az alkalmazottak 
ejrvébb segélyezésére. Annyit előre megállapít-
hatunk : ha ugy lesz, amint a rendelet elfíirja, 
még az eddiginél is nagyobb bajok lesznek a 
köiélelmezés körül. 

A köezegi ker. szoc. Legényegylet o hó 
20.-^n szombaton r«<te u Mulató összes termei 
ben szinielőadással egybekötött zártkörű tánc-
estélyt rendez. Színre kerül: ..A F E K E T E 
L O V A S " , Herczeg Ferenc hazafias színműve 
3 felvonásban. — Pénteken délután előadás 
lesz diakok és gyermekek réseére 3 koronás 
helyárnk mellett, este 8 órakor pedig a nagy 
közönség részére 15, 10 ée 5 korouás hely-
it rak kai. .Jegyek előre válthatók Róth Jenő 
kön TV kereskedésében. 

' A „Készed Diakok Balatoni Tabora" (KI)BT) 
eimet viselő főgimnáziumi cserkészcsapat, mely 
— mini ismeretes — a nyári szünidő h;.rom 
hetét a szép tihanyi fé.szigeten iyazi cserkész-
táborozásban szándékozik eltö'teui, hosszú elő-
készület után június 19 én és 20.-án teszi meg 
első próbatáborozásat. Ez alkalommal Boros-
tyánkő a szabad ég alatt vr>.tó táborozás »>ziu 
helye, hol az egész eserkészesapat Almásey 
László szíves vendégszeretetét élreii. A tábo-
rozásra való megindulás elölt ünnepélyes zászló-
avatás és f •gsdaloratétel volt az intézet udvarán. 

Kanyaré miatt az elemi iskolákban ez év-

ben korábban tartják a vizsgálatokat, hogy e 

veszedflmescyermek betegségnek terjedését meg 

gátolják. Tegnap volt az utolsó vizsganap. 

Vasárnapi venatkozleksdes ügyében tettek 

előterjesztést az üiletvezetőségnél a pinkafői és 

kőssegi vonalakra nézve, hogy a tisztviselők 

és munkásság a szabad termésset élvezetérc 

megssokott kirándulásaikban akadályozva ne 

legyen, ami nekik kívánatosabb és olcsóbb ia, 

mint a városi kávéházi és korcsmai szórako-

zásrakényszeritett helyzetük. Remélhetőleg meg-

hallgatásra kerül ez a méltányos kérelem. Ne-

künk azért, is jó lenne, mart ínég a siombat-

helyi lapokat is csak hétfőn kapjuk és mert 

például a hétfőn reggel induló pesti vonathoz 

már szombaton este kell Ssombathelyrc utaz-

nunk. Annyira szűk helyietbe talán még sem 

vagyunk, hogy ilv vízözön előtti állapotok 

fcnnálljanak. 
Az orosz fogságból hazatértek leaujté hírt 

hoztak a Markovits-családnak: Markevits József 
őrnagynak halálhírét. Sok szenvedéc kiállása 
után egy orosz fogolytábor kórházában hunyt 
el. Mondanunk sem kell, hogy e hír as egész 
város társadalmában a legmélyebb sajnálkozást 
éc részvétet váltotta ki. — Ugyancsak orosz 
fogságban van a Markovits család másik fia is, 
Markovitc Béla törvényszéki jegyső. O jó egész-
ségben van, de sok szenvedésen esett át. Leás 
alkalmunk legközelebb as oross fogság aiörnyü 
szenvedéseit leiró levelét köszé tenni. 

Az evang. leánygimnáziumban.t tanitas23.-án 
fejeződik be. 23. án d. u. 6 órakor az ifjúsági 
Széchenyi önképzőkör irodalmi és zeneestét ren-
dez. Az iskolai ev ünnepélyes befejezése 24. ón 
lesz, d. e. 9 órakor istentisztelettel és utána 10 
órakor évzáró ünnepéllyel. — A jövő évi beira-
tásokat július 2. és 3.-án d. e. 9—12 óráig tart-
ják meg. Bentlakó helyekért a folyamodványok 
június 30. ig adandók be. 

Visszafizetik a lebélyegzósnel visszatartott 
pénzt az állami, megyei és közc*gi alkalimxot-
taknak, tanítóknak, polgári és katonai nyag-
dijaaoknak, ha ez 5000 koronáu aluli összeg. 
Kérvényt kell benyújtani a pénzügyigazgató-
sághoz azon számfejtőhivatal utján, mely a 
járandóságokat megállapítja, a pénziigyiga/.g*-
tóság végzéssel iuté/.i el */. ügyet, mire a fél 
az általa wegielóit pénztári elit nsrvéuy helyes 
összrgú változatlan fennállácát ezen végzésen 
n*on pénzintézet éltei iguzoltatja, melynél a 
lebélyegzés történt, melye* után részére a 
visszautalás az állampénztár utján történik. Az 
eredeti pénztári elismervény' csak a pénz át-
vételénél kell felmutatni illette leadni. 

A kozónstg figyelműbe. Félreértések elke-
rülése végett közli a polgármester, hogy a 
katonai alreáliskola kertje rendelkezésre áíl a 
varos közönségének séta és üdülés céljaira, 
vissout azonbuu elvárja n közönségtől, hogy 
rendet és fegyelmet tart n kertben s hogy a 
tilalmi tabukat respektálja, mert sajnos elő-
fordultak esetek, hegy rózsákat tiptek le és 
össze viasza járták a kertet é* károkat, is okoz-
tuk. A kert bejárójánál újra katona áll őrt és 
természetes, hogy kutyákk*l szabadon lilos a 
kertbe menni. 

Köszönetnyilvánítás A tűzoltó majálisra 
mint felülfizetés befolyt 993 K, mely összegért 
hulás köaaönetet mond a tűzoltóság. Helyszűke 
miait nem lehet minden adomanyoaó novét 
közölni. Szintúgy köszönetet inond a tüsolsóság 
a helybeli sörgjár r. t.-nak, ki 1 hl. és özv. 
Kirehknopf Mihálynénak, mely l/j hl. sört kegyes-
kedett a tűzoltóságnak és zenészeknek adeiná-
nyozni. 

Egy barnt setabot Vtarna c«ont fogantyúval 
és fehér esontvégekkel elveszett a színházban. 
Á beesületes megtaláló adja le jutalom ellené-
ben a kiadóhivatalban. 

Vidéki hirek. 
Feispani installáció Sopronban Szerdán iktat-

ták be főispáni méltóságába Zsembery Istvánt, 
Sopron eddigi kormánybiztosát. — Délelőtt tíz 
órakor szent mise volt a bencések, templomában, 
majd kiildöteég ment az uj főispánért, aki ma-
gyar, horvát és német nyelven tartóit beszédet. 
A tisztikar nevében Kurcay alispán, u törvény-
hatóság nevébeu Németh János kapuvári prépost, 
a nemzetiség nevében egy német kisgazda üd-
vözölte. 

Kettős eskQvó a megyéspüspftk csahdjaban. 
Mikes János gróf megyéspüspök e héten Bée«-
ben volt, ahol két unokatestvérét eskette. Kyd-
Rabenburg Sándor gróf és Wenckheim Károly 
gróf két Marenzi őrgróf leánnyal tartották 
esküvőjüket. 

Eljegyzés. Pieiniugor Jóxsef, a felsőpulyai 
járás főszolgabirája eljegyezte felsőpulyai Balogh 
Izabellát, Balogh János tanító leányát. 

A 83-as zászlóalj Körmenden. A vasi 83-as 
gyalogezred egyik zászlóalja junius 17.-en 
érkezett ál landó állomáshelyére, Körmendre. 
Horváth László őrnagy vezetésével. A város 
közönsége ünnepélyesen fogadta és megérkezé-
sük napján este vacsorát adott tiszteletükre. 

Orgona újjáalakítás. Incéd község katolikus 

híveinek áldozatkészsége ujjáalakittatta a temp-

lom régi orgonáját. 

Pinkafőn a gyárak üeemüket újra megkez-

dették. A Putach-féle szövőgyár már teljes 

munkaerével dolgozik. Nyersanyaghiányuk meg-

szűnt. 

A BWlartineumu könyvnyomda, könyv- és 

papírkereskedés r. t. Szombathelyen most teszi 

közhírré évi mérlegét, amelyből kitűnik, hogy 

eddig összesen 997,699 koronát fordított beru-

házásokra és as 1919. évi tiszta jövedelem 

32,598 korenát te«z ki. Ez körülbelül 37a nak 

felel meg. 
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Könérdtku hirsk. 
A kormáiiyvilsáf eltnaradbatathn. A Haller-

nagyatádi Szabó kOz§l#dó*röl szóló híreket a 
kisgazdapárt cáfolja. Apponyi kormány vállalását 
megnehezíti azon feltétele, hogy a szociáldemok-
ratáknak egy miniszteri tárcát akar biztosítani. 
Rubinek kormányelnökaóge valószinn. Hosszú 
életű ez som lesz. Egyoldalúsága fogj t lehe-
tetlenné tenni. 

A tiszaniuli valasztasu* tulnyomóiag a 
kisgazdapártnak hozott maudátumokat. Debre-
cenben ker. nemzeti egyesülési pártprogramul 
alapján P r ö h l e Vilmes egyetemi tanárt 
választották inig képviselőül. 

Vetiske/ss a száj- es körömfájás ellen 
Éjjel az istáliéban rongyok akasztandók fel, 
melyeket előbb sósavoldatba áztatunk (1 liter 
sósav 20 liter vízbe), az egész istálló éjjelen át 
lehetőleg légmentesson zárva maradjon ugy, 
hogy a savas gőzök el ne párologhassanak, 
hanem Az állatok által beszívassanuk. Annyi 
sósavoldatban áztatott rongyot kali az istálló 
ban felakasztani, hogy az istállóba lépéskor a 
levegő savtartalma azonnal és jól érezhető 
legyen. A takarmány is az oldattal belocso 
landó és azután ugy íregkevercndő, hogy * 
takarmány minden riíagt'bö jusson. A betcy 
áll t körmei azonkívül naponként kreolin 
oldüttnl, ;-z->j i pedig az említett sósavoldattal 
kimosandó. A tapasztalt eredmény bámulatos. 
Egy istállóban volt 4U drb. igásokőrből 18 egy-
általán nem beteli dett meg, nohi ezeket mes-
terségeaen próbáítak megfertőzni. A 22 inig 
betegedett állat nagyobb rée-íö mar a harmadik 
negyedik napon visszanyerte rendes étvágyát 
és az 5 —6 ik napon, 4 drb., a nyolcadik napon 
már megint mind egéaíf/.! ges voit és dolgozott. 
Más majorokban i* ugyanilyen eredmény eretett 
el. Bárányokon es juhokon is. 

Az esztrsk kuaücie bomlás*. A politikai 
válság mindjobban kiélesedik. A koalieió kel 
páríja szoml-aton este formálisan kimondta az 
elválást, amennyiben Adler Frigyes dr. utján 
ki'Zolte a nemzetgyűlés elnökévei, hogy a kor-
mány lemondás* folytán a koalíciót megszűnt 
nek tekinti. A keresztény szocialista párttanács 
szintén adott ki nyilatkezatot, melyben a 
koalieió felbontását jeientik ki. A párttanács 
elhatározta, hogy Becs valamennyi kerületében 
azonnal megindítja a választási propagandát. 

Az uj termesrsndsletben gondoskodás tör 
ténik a köz és magánalkalmazottak gabona-
szükségU lerv 1. A buzat 600, a rozsot 450 kor. 
kedvezményes árért fogják kspni. — A kukorica 
és zab teljesen szabad forgalom tirgya lesz. 

A bütbiintetefct akarjak az árdrágítás és 
uzsora megfékezésére törvénybe iktatni. Most 
tárgyalja a nemsetgjülés. Csak bitói ítélet alap 
ján less foganatosítható. 

Az uj tsrmebrefcdolet magjelent a hivatalos 
lapban. E szerint minden termelő termelésével 
arámyban siló mennyiséget köteles beszolgál-
tatni, vx esen fvlüli készletet ezabad forgalom 
tárgya. A beszolgáltatott készletet a hadsereg, a 
kótalkalinaiOlUk HS nyugdijasok kapjnk u 
megállaui'.ott kedvezményes árért és mindazon 
ellátatlanok, akiknek évi jövedelme 35,000 koro 
nánál kevesebb. Minden termelő junius végéig 
köteles bejelenteni, hogy mennyi A vetése. 

A korai burgonyatermés, amelyet augusz 
tus vége előtt szednsk ki, szabad forgalom 
tárgya. 

Nyomatott Bénái fifgye* könyvDyeaaáajábtsn ik ősségén 

Kftszeg és Vidéke. 19JH. junius 20. 

Sport. 
Zuhogó esőben, amely már az első félidő-

ben megered;, zajlott lc mult vasárnap a Vasi 
Utász Szazad football csapatával tartott mérkő 
rés. A kőszegiek feltűnő jó össsjátéka méltán 
meglephette a csekély számban megjelent kö-
zönséget, mert eltérően az oddig tanúsított j á 
téktudástól, nagyon jó formát mutattak. Ugy a 
csatursor, mint a védelem nagyon jó volt, kü-
lönösen kiiüni a exatarsor egynéhány nagyszerű 
goolhelyzetet előidéző precíz összjátéka. 

Az utászoknál kitűnt a centercsalár és a 
sajnálatos tévedésből megrúgott a emiatt egy 
ideig szünetelő jobbhátvéd, .1*1 1 máeodik fél-
időben mint jobbösszekötő szerepelt. 

kJ a a Szombathelyi Torna Klub 1. csapa-
tával tartunk revanche mérkőzést. A mérkőzés 
délután 5 órakor kezdődik az intézeti foolball-
pályán; bejárat a főkapunál. —er. 

A lékai fürésztelepen 19/20. 
évben kitermelt 

I-ső r a k a so l á / 1213 5/9 akó 

I I , . / 882 8/9 ^ 
I I I „ „ / 953 8/9 „ 

tö lgydongara r a b o n k é n t vagy egeszeben 

a jan latok 1 9 2 0 . / & l i u s h ó 1.-ig a lakom-

paki e rdő fe l iMp jBséghez bekü ldendők . — 

Azon t ú l bed^MqptfcfccJjánlatok f igyelembe 

nem vétetnek. I f j a n l a t tevők közöt t eladó 

fenntartja sza lUd választás jogát . Elfoga-

dott vevő, a vBe l összegét egyben tartozik 

a lakompaki l é n z t á r n á l befizetni cs az 

anyagot 5 n a | alatt átvenni és 20 nap 

alatt a telepről elszáll itatni. Átvétel után az 

uroda lom a faanyagért felelőséget nem vállal . 

Srdöfelüfluelöség £akompak. 

Hassné J / i ó ' kwékpár 
eladó Kirájy-ut 102. szám alatt. 

Dr. Flesch Q U I r A l i A H ]1| kenőcs a j b ó l 

b R A ö U r U K f f l k a p h a t ó . 

L e g h a m a r a b b n i e ^ f f i i n t o t i a v i&zkstsgee-

get , e t V a i ^ s ö i i ö r t , r ü hea sego t . 

Nem piszkít, s z a g t a t j ^ u app a l is használható. 

P róba t ége ly , nagyJégtVTto c sa l ád i tége ly 

J a d i g o k b a n . 

Kapható a helybeli gyógyszer tárakban , valamint 
megrendelhető a bud i ; esti főraktárosnál : T í r ö k J . 
gyógyszertárában Bifilapesten, Király-utca 12. %? 

Ara 10, 

kor-Jf iozzávaló B o r ó k a s i a p p a n 
? kQr\ ~ minden gyógyszertárban — 

s « i t i : Jfimofe gyógyszerészi laboratorlam 
B Budapf st„rlX. ker. Ráday-utca 12. sz. 

VXSZEEMGr 
rüh, sömör, KjógykozebjrfM jó hatású ezer 

a xzatftalun é í ^ e l l w ^ l i l l a t u Gerő-féle 

B O R Ó E A r K W Ö Í S . 

Mindenfé le 

villanyos berenclezéseket, 
j av í tásokat és teljes malomvi lá t r i tás i beren-

dezéseket rézanyagbó l gyorsan cs j u t á nyos 

árban eszközlök*. Motor- és dynamó-teker-

cselések elvál la l tatnak. 

Teljes tisztelettel 

K i s s E l e m é r 
v i 11anyazere!ési vállalata 

_ _ _ _ _ KŐSZEG , Várkör 88. sz. 

Köszönetnyilvánítás 

Mindazoknak , kiflelejthetetlen jó 

feleségem ill. édesanyánk és nővé-

rem temcté ién resAvettek és nagy 

fáj d s I m u n k étté::, k i i 1 ö n 6 s e n 

azoknak , kik kopdrsó iá t j ^ r á g o k k a l 

diszitették, ez\jfm0f^fofu lu:k há lás 

köszönetet. \ I 

Kőszeg . 19'A)I j un ius 

I Csiza-család. 

CÍ£í lŐr*Ciír i a k i aooTt^^a lban . 

Zier Árpád \£ádéglőjében a 

S z a b ó h e g y e n 
mindenkor friss « d c k és italok kaphatók . 

M inden cs i i t ö r t ök ln dé lu t án ( jó i dő esetén) 

c i gányzene . 

nf fi^fji^n D ? n o • * n p 
i i i í í u i í U ú m m 

a „ a á u l a í ó * * n á i y t ő r m é b d n . 

H M o r : 

tóa vasarnap j /un i t i s hé 20 -án : 

S E h T O K l s I f l l . 
Etfy anya kálv-jíjfájs 4 f<*lvontban, a fűsrn. 

repben Bár* .nlr Lillu é* Fiáth Róbert. 

Es a kisérőműsor. 

Heti »Bélje*yeetek. 
Távirat jött a redakcióba Nsgy»z«rü esemény. 

Együtt vacsaraztak a ker. nemzeti egyesülés és kisgazda 
partok. Felszólalás nem volt. Ez is egy fajtája a cenzú-
rának. Mindenesetre jobb egyértelműen vacsorázni, mint 
kétértelműén siónokolni . A tiszántúli választasok ered-
menye után talán — .utolsó vacsora" volt. A harminc ezüs-
tös szeniáció majd harmadik kakasszóra fog kide-
rülni. Vcderemo. 

Felmilliárdos valutacíalást követett el egy minisz-
teri titkár A milliókkal megkárosítottak között szere-
pel Friedrich István volt és újra azzá lenni akaró minisz-
terelnök is. lia milliomos volt, hát persze, hogy ismét 
azzá akar lenni. Mi azonban nem segítjük ebben. Mi 
nem akarunk oly könyelmiiek lenni, mint ö a millióival 

• 

Zsidókérdést tárgyaltak a helybeli pártülesen. 
Nagyon érdekes rolt.Sok uj adatot ismerték meg a hallgatók. 
Egyik hallgató, akinek pedig gyönyörű beszédét mindig 
szívesen hallgatjuk, csak ütés után nem hallgatott. Azt 
mondta: a magyar faj a zsidónak már minden rossz 
tulajdonságát elsajátította: nagyszerűen árdrágit, csem-
pész, áruuisoráskodik, áruthalmoz, pénzt harácsol össae 
s tb , már csak egy szemernyi tisztességre is ki kell tani-
tani és kész az — élelmes zsidó. 

Hatástvadássó szónokoknál most divatossá lett a 
.gerinces" kifejezés. A hajlongások azután elárulják, kié 
:s«ntos és kié — kocsonyás. * * » 

Egy jó j /őskecske 
és két grfa1 tffvelésre 

HZ Intézőt uicÁjlA. szám uUtt eladó. 

Egy keveset nasznáJV kályhaszenes 
befalazaátó 

t a k a ? 9 1 f 

j u tanos áron eladó |Tungl Elek lakatos-

mesternél Kőszeg*Pa l l i s ch-u t cu 4. sz. 

B á d o g é i C 
kanna , m o s o g a t ó é s sziták kap-

hatók mérsékelt á n n Ke lc Adelffy-utca 19., 

Kreutle Ferenci menekü l t t isztviselőnél. 

Magyar Bélyegház Budapest, 

Gerlóczy-utcif 11. 

Veszünk 1~72_es in*sry*r 

1 ^ ^ m ^ ' f továbbá száz in-

ként ezrenként h u s z n á j v a í f o r c H l a ^ i i n W ő 

köz tá rsaság , m a g y a r - s bélye-

geket, valhrnint jobb kilwldiaket egész gyűj-

teményeket , f e ke t e s z á i i i 5, 6, 10 filléres 

portós ikat iv«kb«n. — iMgy kész letünk van 

mindennemű ré^i é« I j o b b bélyeceben. 
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