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E L Ő F I Z E T É S I A R : 

Egész évre K, félévre 20 K, negyedévre 10 K. 
Péstai ssétköldéssel évnegyedenként 11 K. 

Egyes szám ára 1 korona. 

Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 33. RZ. 

ÍTyflftér sora 3 korona. 

Hirdetések nagyság szerint jutányos árban 

szdmitűtnnh. 

A tanév végén 
felhívjuk mind a tanuló ifjúság, mind a szülők 
figyelmét a pályaválasztásra. Hazankban évtize-
dek óta mindig ilyenkor szokták hangoztatni az 
ipari és kereskedelmi pályát, de mi haszna volt 
ennek , mikor mindenki csak ajánlotta, de mindig 
csak mássknak, az ő fiát azért mégis csak tudo-
m á n y i s pályákra küldte vagy legalább is egy 
kis hivatalnocskának. 

Az ötéves világháború és nyomában a nagy 
gazdasági összeomlás végre ráirányította a közép-
osztály figyelmét az iparos és kereskedői pál ikra, 
de a dolog ma is csak ott áll, mint régen: min-
denki hangoztatja, de a megvalósítást senki sem 
akarja megkezdeni. 

Ebben a társadalom a hibás. A társadalom, 
amely az iparost és kereskedőt mindig lenézte, 
amely nem tartotta pozíciónak ezeket a palyákat 
és így a társadalom volt az oka annak, hogy a 
középiskolát végzett fiatalember inkább irnok 
le t t , koldusfizetésen tengődött haláláig és szintén 
csak megvetéssel nézett az iparosra és kereskedőre. 

Az. iparosok és kereskedők lenézetésének 
részben talán az is volt az oka, hogy — valljuk 
meg őszintén — kereskedőink, de főleg iparo-
saink műveltsége igen csekély fokon állott. De 
hát ki is lépett ezekre a pályákra? A rosszul 
tanuló diákot azzal fenyegette apja, anyja, hogy: 
„beadlak inasnak ' s csak azt adták tényleg, aki 
sehogyan sem tudott boldogulni iskoláival s 
akit tanárai is csak azért eresztettek át, mert 
hiszen „úgyis inasnak megy." 

Mily másként van ez más országokban, 
különösen Angliában és Amerikában, de néhány 
évtizede Németországban is! Ott nem akadály 
valaki előtt műveltsége abban, hogy ne lehessen 
iparos, avagy kereskedő. Sőt a milliárdosok fiai, 

— akik tehetnének ugy is. mint a mi „magasabb 
köreink" nagy része, hogy az atyjuk, vagy ősük-
szerezte vagyonon henyéljenek — mind kitanul-
nak valamely ipari szakmát, vagy pedig keres-
kedőkké lesznek. A vagyon, a műveltség, az 
iskolázottság nem lehet akadálya annak, hogy 
valaki nem tudományos pályára is léphessen. 

Nálunk ez csak a zsidóság körében lelhető 
fel. Azok nem restelnek „maturus" létükre üzle-
tet nyitani s hatása meg is látszik: a keresztény 
kurzus idején hasztalan keresünk keresztény 
kereskedelmet. 

De Magyarországnak meg épen arra van 
szüksége, hogy tanult és vállalkozó szellemű 
keresztény iparossága és kereskedői legyanek. 
Mert ez biztosithatja a nemzet, az ország gazda-
sági erősödését, hatalmát, függetlenségét. 

Igaz, hogy szükség van keresztény férfiakra 
a tudományos pályákon is. Szükségünk van külö-
nösen orvosokra, ügyvédekre és mérnökökre. 
Azonban a keresztény ifjúság épen erre a három 
(legtöbb tanulmányt kivánó) pályára törekszik 
legkevésbé. És ezért van — sajnos — hogy 
hazánkban az orvosok, ügyvédek és mérnökök 
60 -90 százaléka zsidó. 

Foglalják tehát el ezeket a pályákat is, 
szorítson magának itt is helyet az új nemzedék, 
de mindenekelőtt a kereskedelmet kell a magá-
évá tenni, mert akié a kereskedelem, azé az 
ország és a hatalom. Ha tehát i i t akarjuk, hogy 
a magyar hazában magyar kezekben legyen az 
erő és hatalom, először a kereskedelmet kell 
meghódítani. 

„Tengerre magyar!" mondotta Petőfi. Ezt 
— sajnos — elpuskázta néhány évszázad alatt a 

magyar. De még visszahódítja, ha akarja. „Magyar, 
légy kereskedő!', ez legyen az uj jelszó. De 
nem olyan, akinek a keresztény kurzus a konjunk-
túrája. Legyen iparos és kereskedő keresztény 
szellemben, keresztény alapon is legyen élet-
hivatása becsületes magyar kereskedelmet és 
ipart megteremteni. * 

Határzár. 
A kerületi kormánybiz tos hirdetménye. 

; 

Az osztrákok által végrehajtani vállalt am-
sterdami nemzetközi boykott határozat ellen kor-
mányunk elrendelte a legszigorúbb határzárt. 
A sógorok már is érzik ennek a hatását. Fődo-
log, hogy minden magyar állampolgár a maga 
részéről is feltétlenül ebben a szellemben támo-
gassa a rendelet végrehajtását. Csak is így lesz 
gyors foganatja, csak is így mutathatjuk meg a 
nemzetközi munkásvezéreknek, hogy milyen két-
élű fegyvert mertek a kezükbe venni. Elitéli őket 
az egész világ Csúfos kudarccal végződik majd 
gaz merényletük. Minden magyar, bármilyen 
anyanyelvű, segítse a védekezést, a retorziót. 

HIRDETMÉNY. 

Az Amsterdamban székelő nemzetközi szo-
ciáldemokrata iroda, hogy akaratát ránk erő-
szakolja és Magyarországnak a keresztény és 
nemzeti irány áralmát lehetetlenné tegye : boy-
kottot-hirdetett Magyarország ellen. Ezt a hatá-
rozatot Ausztria megkísérli regrehajtani ugy, hogy 
Magyarországba nem enged át semmiféle áru-
szállitmáuyt, nem engedi át még a külföldi 
távirati és postai küldeményeket sem. Ez a boy-
kot merénylet nemzeti önrendelkezésünk ellen, 
amit nem tűrhetünk el. A magyar kormány 
ellenintézkedésre kényszerült és eletbe léptette 
Ausztriával szembsn a legszigorúbb határzárat. 

A szigoiu határzárlat ideje alatt semminemű 
útlevél vagy utiigazolvány nem jogosit a határ 
átlépésére vagy a határon át való másnemű 
érintkezésre, stmmivemü szállítmány a határon 
át nem engedő. Aki azt a tilalmat megszegi, 
kijátsza, vagy a megszegésbén, vagy a kijátszás-
ban közreműködik, továbbá az is, aki a határ-
átlépést vagy a határon át való érintkezést meg-
kísérli, kihágást követ el és az 1916. évi IV. 
t.-c. 6. §-a alapján hat hónapig terjedhető el-
zárássafés 2000 K-ig terjedhető pénzbüütetéssel 
büntetendő. Aki a kihágást elköveti, azt őrizetbe 
veszik és internálják. 

Figyelmeztetem a lakosságot, hogy a ren-
delkezéseket pontosan tartsa be mindenki a saját 
érdekében, mert a határt védő közegek a leg-
szigorúbb utasítást kapták, hogy a tilalom ellen 
vétőkkel szemben fegyverhasználat jogukat a 
legkíméletlenebbül gyakorolják. Aki tehát meg-
kísérli a határátlépést, az életével játszik. 

A határzárlat ideje alatt magyar állampol-
gárok Német-Ausztria felé csak ugy léphetik át 
a határt, ha szabályszerű útlevelükre a belügy-
minszterium által vezetett záradékkal eit a bel-
ügyminiszter külön megengedi. 

A szigorú zárlatot a kormány akkor fogja 
feloldani, ha Ausztria a boykottot megszünteti. 

Szombathely, 1920. junius 22. 

Cziráky s. k. 
ker. kormánjrbiztos-féispán. 

Piave! 
Ez volt csatakiáltásunk, midőn 1918. junius 

hó 15.-én az olasz harctéren Piave zugó habjain 
átkeltünk és a Motta di Livenza-i csatamezőt 
vérünkkel pirosra festettük. 

Azóta e szó fogalommá lett. 
Piave! 
így buzdítjuk egymást, ha nemes munka 

teljesítésére egyesitjük erőnket 

Junius 29.-én Körmenden lesz emlékünne-
pünk évfordulójának első ünneplése és ezt a 
napot összes elöljáróink és Vasvármegye egész 
közönségé nek jelenlétében akarjuk megünnepelni. 

Ünnepi sorrend: Junius 29.-én délelőtt 11 
órakor tábori mise, délután 3 órakor sportünne-
pély a főtéren. 

Beléptidij nincs ! 
Jöjjön mindenki, aki szereti a magyar nem-

zeti hadsereget és rokonszenvvel viseltetik 
irántunk ! 

Piave! 
Körmend, 1920 junius 23.-án. 

M. kir. vasi gyalogezred III. zlja. 

H i r d e f c m e n y e k . 
Ua f. hó 27. én d. e. 11 órakor a róni. 

ka th . e lemi i sko la r a j z t e rmében M O V E rend-

kívüli közgyűlés Urtiitik, a M O V E ta^ok minél 
»sáuiosabb megjelenését kéri az elnökség 

Nemzeti Napon a zárdában tartott Parzi-
val előadáson valaki egy női feUő kabátot el-
h a t o t t . Igazolt tulajdonosa átveheti a járási 
•édelnn tisztnél a főszolgabírói hivatalban, ha 
julius l-ig tulajdonosa nem jelentkezik, ugy a 
MOVE céljára a bazárban el fog adritni. 

A MOVE elnöksége a lékai határcsendőr-
százud tisztikarának ez utón fejezi ki köszöne-
tét n mult hó 28. án általuk rendezett mulatság 
tisztabevételének 1241 K a helybeli MOVE 
alosztály céljaira történt adományozásáért 

Katona i j á r áspa rancsnokság . 

Közhírré teszem, hogy Kőszeg város 1920. 
évi sbadó kivatési lajstroma mai naptól számí-
tolt 15 napig a városi pénztárban közszemlére 
kitéve vau, nhol az érdekeitek betekinthetik s 
ezen idő a i*u a kivetés elleni felebbezés be-
adható. Felhívom egyúttal ai ebtulajdonosokat, 
miszerint a kivetett obadót 14 nap alatt a pénz-
tárnál fizessék be, mert ellen esetben ez végre-
hajtás "Utján fog behajtatni. A gyepmestert 
pedig felhívtam, hogy az oly ebeket, kiknek 
tulajdonosai az obadó lefizetését igazolni nem 
tudják, az «bet fogja be. 

A Védő Ligák Szövetsége pályázatot hir-
det 1. legfeljebb 20 wzóból álló imán , fohászra 
9* 2. legfeljebb 10 szóból álíó jelmondatra. 

.Ugy az i'tij vagy fohász ó« * jelmondat azt a 
; gondolatol fejezze ki, hogy minden törekvésünk 
elrablott orszárrészeink visszafogtálisAri irá-

j nyúljon és «*ddig nem iesz pihenésünk, rnig 
i hazánk újból e^vségns nem lesz. A p i ly ázatok 
"ér és lukas pontos megjelölésével jeligés borí-
tékban f. évi julius ho 20 ig •» Védő Li^ák 
Szövetségében beküldendők Bu Upest, VIII . 
Ésctartoázy-utoa 4. szám. 

Felhívom a közönségnek, különösen a 
gmdáknak figyelmét az uj teroiésrondeletet 
ismertető, az üzletek kirakatában és a város 
háza kapuján olvasható résdeiss hirdetiiHnvre. 

H g y e s s a á m á r a 1 k o r o n a . 



Közhírré teszem, h«>gv a városi tégla-
gyárban helybeli lakósok uj szabványú (ki* 
alakú téglák) 1000 darabon kint 1100 koronáért, 
régi szabványa téglát (nagv alakú) 1000 dara-
bonként 1300 körömiért, fedél téglát 1000 dara 
bonkint 2500 koronáért és gerinctéglát dara 
bonkint 5 koronáért kaphatnak. Környékbeli 
községek lakosainak a tégla 1000 ilarabonkénl 
100 koronával drágább. A fedéltégla és gerinc 
tégla ugyanazon árban adatik, mint a helybeli 
lakosoknak. Fedéltégla egyelőre készlet hiánya 
ban nem szolgálható ki Ha lesz megfeleld 
készlet, úrról a k 'Zöns-g értesíttetni fog. 

Viisvármegye alispánjának 7432 920. z. 
rendeletére közhírré teszem, hogy Kertúsz 
Gábor nádudvari lakos 100 mauyor hold földit 
ajánlott fel illetve adományozóit Nádudvar 
kfzség határában a magyar nemzeti hadsereg 
•zombathelvi hadosztálvanak, melv a Tiszántúl 
román iga nlatt szenvedő részét újra szabadd* 
és magyarrá tettw. A nevezett hadosztály kote 
lékébe tartozó vitéz, katonáknak vitézaégíjutal 
mazáeaképen őméltósága bíró Lehár Antal 
ezredes jelenlegi hadosztály parancsnok tetsre 
se szerint örök adományként oszthatja ki ós 
telekkönyvvileg is rájuk Írathatja. 

Közhírré teszem a m. kir. közélelmezési 
Hiinisteriumnak 32L'74 920. II. sz. rendeletét, 
mely szerint a tömegesen felmerülő panaszok 
következtében az illetékes tényezők utján 
intézkedés történt aziránt, hogv az élelmiszerek 
szállítását szabályozó 21000/920. III . b. számú 
körrendeletben foglalt korlátozásokon feliil 
eszközölt szállítást a különféle karhatalmi ala-
kulatok vonat vizsgáló és pályaudvari Őrségei, 
illetve ő rjáratai önkényesen és illetéktelenül ne 
gátolják s túlbuzgóságból élelmiszer elkobzá-
sokai ne foganatosítsanak. A tiszántul még 
folyamatban levő gabonagyüjtési akcióra való 
tekintetei, mint a Duna Tisza köze ós a Dunan-
tulra irányuló esetleg hamis tartalom bevallás-
sal feladott áru, utiprdgyász, kézipodgyász és 
postacsomagforgalom a/, ellenőrzésre hivatott 
közegek által fokozott vizsgálat alá fognak 
\onatnt ugy a (eladó illetve belepő, mint a 
rendeltetesi állomáson, miért is ezen területről 
jövő szállítmányok tekintetében a hivatkozott 
21000/920. III b. számú körrendelet betartására 
a közönség nyomatékosan figyelmeztetik. 

Tudomásvétel s szigorú miheztartás végett 
a főid. miniszter ui 22023,111—4. számú májue 
31. én kell rendeletu alapján ismételten koz 
huré teszem, hogy üszőknek, illetve 8 éven 
aluli teheneknek engedély nélküli levágása vagy 
vasúton való szállítása alispáni engedély nél-
kül tilos. 

J a m b r i t s La jos polgármester. 

F. hó 20. án délután az Arpád-téren egy 
pénzestárca találtatott pénztartalommal. Jogos 
tulajdonosa itveheti az államrendfirkapitány-
bágnál. 

F. hó 21.-én délelőtt a Király-utón 40 

korona találtatott. Jouos tulajdonosa átveheti 

az államrendőrkapitányságnál. 

Dr. Freyberger Jenó államrendőrkepitány 

Helyi hírek. 
A pannonhalmi fóapat, Dr. Bárdos Rémig 

ünnepélyes felavatása Péter Pál napján lesz. 
Városunkból mint meghívottak résztvesznek 
Kincs István apátplébános, Jambrits Lajos pol-
gármester, dr. Freyberger Jenő rendőrkapitány. 
Szerdahely Károly táblabiré ét Udvardy Pál. 

Kincs István apatplebanos Pannonhalmára 
utazott, hol az uj főapátnak benedikálásának 
ünnepélyes szertartásában Fetser Antal győri 
felszentelő püspöknek fog asziaztálni. 

Dr. Szűcs István miniszteri tanácsos több 
napon át városunkban tartózkodott mint a 
tanítónőképző intézeti vizsgák kormánybiztosa. 

U) képviselő. Tomor Jenőt, főgimnáziumunk 
volt tanára a kiváló tehetségű irót, kisgazda 
párti programmal a tiszántúli választások alkal 
mával Kiskunhalason nemzetgyűlési képvise-
lővé választották. 

A Területvfcdó Lif la országos elnöke, Okoli-
ceáüyi László, kedden érkezik városunkba, hogy 
a Ligának eddigi tevékenységéről nyilvános 

ülésen beszámoljon és'a jövő terveit megismer-

tesse. Dobszóval fogják kihirdetni, hogy hol és 

melv időben tartja meg beszédét. 

Palyadijat nyert dr. Tirtsch Gergely evang. 

lelkóer. a gvőri évangelikus beljiissiónak egy 

I irodalmi pályázatán. „.Jézus dicsősége és nagy-

sága0 eimü * művét a biráló buettság az 500 

koronás tiazteletdijjal tüntette ki. 
Elismeres. A földmivelésiigyi miniaiter 

elismerését fejezte ki Tanglmeyer Ede itt szol-
ífálatot teljesitt) menekült állomás elöljárónak, 
a „Baromfi, sertés, házinyúl és kecsketenyész-
tés" című népiesen megirt kitűnő munkájáért. 

Markovíts József hadifogoly érnagynak vá 
rosunkban elterjedt halálhíre, melyet mi is kö 
zöltünk, hitelesnek nem tekinthető. Hazajött 
katonák hozták a liirt. A esalád, miután híva 
talos helyről értesiíást nem kapott, azonnal a 
katonni hatósághoz fordult kutatások elrende-
lése végstt es ez. már folyamatban is van. 

Halalozás. Hoffmann Ferenc magánzó halt 
meg 76 éves korában. Már régebben telepedett 
le városunkban és csendes risszavonultságbnn 
élte nagyszámú^ családja körében napjait. 
Temetése nagy részvét mellett csütörtökön volt. 

„A Fekete lovasM, Herczeg Ferenc 3 fel-
vonásos hazafias színmüvét pénteken adta elő 
ször a helybeli ker. szoc. Legéngegylet. A 
darab visszavezet bennünket lf48-bs és bemu-
tatja, hogy miként lesz a császárhű, svarzgelb 
banuti svábokból először katona, azután hon-
szerető magyar. Ennek a népnek tipikus alakja 
volt Ilotfer Bálint szerepében Lepold Ernő. A 
nagyszámú szereplők közül első helyen kell 
megemlíteni Lutz főhadnagy szerepében Sáphütl 
Ferencet, továbbá Fuchs .Józsefet, Ké r j Imrét, 
Kendik Ernőt, Wilf inger Vilmost, Borhi Károlyt. 
A nöi szerepek közül ki kell emelnünk Kál-
mán Bözsit, aki nagyon ügyesen játszotta Bábi 
kedves szerapót, azonkívül Miklósy Manczy és 
Demeter Emília. Oly nagy volt a szereplők 
száma, hogy nem sorolhatjuk fel őket, habár 
mindnyájan megérdemelnék szép összjátékukért. 
Az ügyes rendezés Ipsits FerenS nevét dicséri, 
neki köszönhetjük ezt n kellemes estét, mely 
oly aklualis a mai viszonyokra ia. Áté reztük 
mindnyájan, hogy „fenn áll az a híd", ui#ly 
ösezekapesol bennünket elrabelt országrésze-
inkkel. — A darabot szombaton megismételték, 
amely, valamint az utána rendezett táncmulat 
*ág hasonló jó sikert ért el Pénteken délután 
külön ifjúsági előadás volt. 

Fovaresi szineszgarda nyaralása Wlassice 
Géza, a fogyasztási szövetkezet buzgó elnöke, 
szövetkezeti és szeszfőző ipari nagyvállalkozó 
agilitása mellett a sxellemi táplálékra is kiter-
jeszti gondosságát. Előkelő fővárosi nyaralni 
szándékozó színművészekből olyan gárdának az 
elhelyezését és ellátását vállalta, mely egyben 
arra készül, hogy Ö város közönségének heten 
kint többször művészi nivón álló szinielőadáso 
kat nyújtson. Az ötlet nagyszerű. Művészbará-
tainak az üdülés'és a gyomorkérdés nehéz prob-
lémáját oldja meg, nekünk pedig kedves szóra-
kozási rendez, levén o város közönsége mindig 
lelkes hive a színművészeinek. Juhus 3-ára 
van tervezve az első előadás. Főleg egy két 
felvonásos, nem nagy színpadi leiszerelést igénylő 
darabokat fognak előadni. Vígjátékokat, bolto-
zatokat, drámákat stb. A felvonások közötti 
zenét az ifjúsági zenekar fogja szolgáltatni. A i 
előadások a Mulató termében lesznek. Közön-
ségünk bizonyára örömmel fogadja ez érdekes 
színházi hírt és tömeges pártolásává! fogja azt 
támogatni. Tervbe vau véve még a szombat-
helyi operettársulatnak hetenkint agy-két elő-
adásra való vendégszereplése a katonazenekar 
ral együtt, de attól tartunk, hogy ezt aligha 
sikerül nyélbe ütni s ha igen, ugy csak a bu 
dapesti vendégek nein énekes előadásainak a 
rovására. Tervbe van véve az is, hogy a buda-
pesti művész gárda a M O V E támogatása mellett 
a vidékén is előadásokat tartson, ami szintén 
igen kitűnő ötlet, mert ez meg élelmezésüket 
fogja megkönnyíteni s talán még nekünk is 
kiművészkednek valamit, ami nagyon kívánatos 
lenne. Szóval, ne féljünk az uborkaszezontól, a 
vakációs hónapok unalmától, gondoskodva lesz 
mindenről, hogy a nyári hőség napjai is kelle-
mesen elteljenek. 

Tiz évet a főgimnázium. Értesülésünk szerint 
az idén lesz a Kőszegen először maturált diá-
kok tizéves találkozója. 

A Magyar írók S/övetaege wintegy 14 

nep múlva városunkba is eljön. Előkelő keresz-

tény irók müveiket fogják felolvasni és közbe-

közbe helybeli előkelő zenekultiválók előadá-

saikkal a műsort változatossá tenni. A tiszta 

jövedelem egy részét a M O V E nak adják. 

A MOVE csütörtökön Reményi Ferenc nyug. 
ezredes elnöklésével választmányi ülést tartott, 
melyen folyó i i iyckke! éa a mai rendkívüli 
közgyűlés előkészítésével foglalkozott. A sport, 
testnevelés, cserkészet, kaszinó, magyar irók 
előadásai, nyári színtársulat támogatása képezte 
n tárgysorozatot és dr. Geieos Szaléz tanár 
aton indítványa, hogy az iskolák kösremükö-
déstvel kfc'll az ország integritásához való 
jogunkat elültetni és állandóan ébren tartani. 

Hangversenyünk lesz ismét julius hó ti.-án. 

Kitűnő művészeket lesz alkalmunk hallani. 

Rédey Szidónia operaénekeenőt, ki ez évben 

városunkban nyaral, Horváth József fővárosi 

zenetanár, kiváló hegedűművészt és Mohr Jenő 

zongoravirtuózt. Elsőrendű klassxikus műsort 

fognak nyújtani, melyre zenokedzelőink figyel-

mét már most felhívjuk. Legyenek méltók: j ó 

hírükhöz. A művészi produkoiókat nemcsak 

szeretni, de meghallgatni is kell. Már most is 

jelezhetjük, hogy Dorrák szonátáját (.,Az új-

világból"), Wieniawszki, Moszkovezki, Kreisler 

szerzeményeket fognak előadni, az énekesnő 

pedig Grieg, Rubinstein műdalokat és áriákat 

Carmen, Pillangó kisasszony, Windsori vig nők 

és más operákból. A belépti dijak ezúttal igon 

mérsékelten vannak megállapítva, mert hang-

versenyük ittartózkodásukkal lévén összekötve, 

a város iránti szinpátiából a közönség minden 

rétegének akarják a művészi előadást hozzáfér-

hetővé tenni. 

A vasi 3 zászlóalj ünnepe Körmenden 

évfordulója lesz egy nevezetes haditénynek, 

melyet a haditörténet is fal fog jegyezni. Ez 

ünnepség keretében a derék v;%si fiuknak ügy 

kőszegi származású tagját fogják kitüntetni. 

Kappei Gusztáv törzsőrmester az 1000 koronás 

jutalomdijat kapja az ellenforradalom alalt tanú-

sított viiéz magatartásáért. Seydl ezredparancs-

nok személyesen nyújtja át neki. Ezen az 

ünnepélyen még sportverseny is lesz. A var-

megye előkelőségei közül számosan vesznok 

részt. A megyéspüspök, az evang. püspök, a 

főiepán-kormányzo, a nemzetgyűlési képviselők 

mind megígérték megjelenésüket. 

Évzárás. A főgimnáziumban csütörtökön 

fejezték be az előadást, tegnag délután tartot-

ták a tornavizsgát, az ünnepélyes Te Deum 

pedig ma délelőtt lesz. Az érettségi visegálatok 

keddtől péntekig folytak le. Feltűnő, hogy az 

idén 36 tanuló jelentkezett matúrára. Ennyit 

itt még sohasam vizsgáztattak egyszerre. Kö-

zülük jelesen érett 9, jól 13, egyszerűen 10, 

egy tárgyból pótvizsgára utasítottak négyet. — 

A többi intézetekben is e hét folyamán zárták 

be az iskolaévet. 

A magyar viselet már örvendetesen hódit 

társadalmunkban. Most alkalma nyilik fiatal-

ságunknak, hogy a régi magyar táneoka elsajá-

títsa. Gabos Géza julius 1.-vel 2 uj tanfolyamot 

nyit, melyen a modern francia táncok helyét 

a körmagyar, kállai kettős, magyar négyes stb. 

foglalja el. Igen helyes, högy végre ezek ki-

ezoritsák az erkölcstelen és idegen táncokat. 

A Területvédő Liga ma délelőtt 11 órakor 

a városháza termében tartja alakuló közgyűlését. 

Az előkészítő bizottság beszámol a taggyüjtós 

eredményéről, melyek után a végleges tisztikar 

és választmány fogja az egyesületet vezetni. 

A soproni tüntető napról felvett filmképe-
ket városunk is megkapja néhány előadásra. 
Ezek közelről érdekelnek bennünket, mert ugy 
a sopromi tüntetésben résztvett minlegy 300 
főnyi kfíszegi és vidéki csoport és különösen 
magyarruhás hölgyeink tömeges részvétele érde-
kes lesz ugy ezeknek mind az itthonmaradot-
taknak a vásznon újból életre keltve szemlélni. 
Ezen előadások tiszta jövedelmét a TE V E L nek 
juttatják. 

Tánctanfolyam. Gabos Géza tánetanitó f. 

évi julius hó 1-én a .Sörház" nagytermében uj 

tánctanfolyamot kezd, melyen az összes magyar-

és szalon táneokat tanítja. Diákság és intelli-' 

gencia részére külöu kurzus lesz. 

Kőszeg és Vidéke. 
junius 27. 
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A helybeli villamosmú vezetősege lehetővé 
óhajtja tenni a nappali áramszolgáltatást. Evég 
bői felkéri az érdekelt fogyasztókat, jelentsék 
be a villamosroű irodájába szóbelileg vagy levél 
utján haladéktalanul, hány tényleges (és nem a 
motoron feltüntetett névleges) lóerővel vagy 
kilowattal (vasalón, forralón feltüntetet kiló-
wattok, 1 kilówatt «= 1000 watt) óhajtja igény-
be venni az Áramot nappal és a hét 'köznapjain, 
naponta hány órán át mely időre volna szük-
sége fenti szerint megállapítandó áramra. Mint-
hogy íi vezetőség nagy súlyt helyez arra, h*gy 
a/, iparosok a nappali áramszolgáltatással elektro-
mos üzemüket végre ismét felvehessék, ne 
mulasszák el az érdekeltek azonnal bejelenteni 
nappali áramigényükot. Természetesen csak a 
jelenlegi tényleges és valódi árumszükséglet 
jelentendő be, mert a viilamosmű erre alapítja 
a nappali áramszolgáltatással járó kölUéges 
berendezkedését. 

Meghívó. A kőszegi szegény tanulókat se 

gitő egyesület folyó évi július 4.-én vasárnap 

délelőtt Val l órakor az állami polg. fiuiskoia 

igazgatói irodájában közgyűlési tart Felkérjük 

a tagokat, tekintettel a tágy fontosságára, hogy 

valamennyien jelenjenek meg, nehogy határo 

zatképtelenség miat ta gyűlést mégegyszer rneg-

kelljen tartani. 

Földieink állapotarol orosz hadifogsagban. 

Markovits Béla törvényszéki jegyzőnek lapunk 
nmlt számában jelzett, Nikolsk—Usurisk ból 
(Szibéria) f. é. március 17.-érői kelt levelében 
többek közt ezt olvassuk : „Már 5 éve mull, 
hogy itt vagyok Szibériában és nem lehet el 
mondani azt a sok gyalázatot, megalázást és 
szenvedést, melyekben itt részesülünk. Különö-
sen a két utolsó tél volt rettenetes. A borzasztó 
hideg, a lehetetlen és ehetetlen étkezés bizony 
legyengítettek mindnyájunkat. Most már hála 
Istennek javult a helyzetünk. Mindenféle vörös 
kereszt támogat bennünket és igy most az ét-
kezis is jónak mondható. A japán kezelésben 
levő táboroknak élete perszo össze sem hason-
lítható miekkel. Ennek mi is élvezzük előnyét 
annyiban, hogy ők is ismerve a mi nyomorú 
Ságunkat, havonként támogatnak bennünket, 
mert amit az orosz ad, az csak arra jó, hogy 
épen éhen ne haljon az ember. Sokan a tisztek 
közül künnvannak a városban munkán. Szakács, 
inas, pincér, szabó, varga, szobalány (!), minde-
nes, soffőr és a legkülönbözőbb foglalkozásokat 
űzik. Ezért leginkább ellátás, melegszoba, fize 
tés és sok helyen ruha jár. Különösen jó dol 
guk van ezeknek az oroszoknál, de annál ke-
vésbé angoloknál, amer.kaiaknál. Hiszen sokat 
lehetne írni, de nem akaroui levelemet egy eset-
leges cenzura-nie^semisitésnek kitenni. Az utóbbi 
honapukban a tábor létszámakissé megcsappant, 
mert sokan, felsőmagyarországiak, elmentek a 
csehekhez, igy remélnek előbb haza jutni ." 

Rendörbirosági Íteletek. A rendőrkapitány 

mint rendőri büntetőbiró az elmúlt hetekben 
a következő kihágási Ítéleteket hozta: Klein-
mayer Ferenc szombathelyi lakost szállítási 
igazolvány nélküli lisztszállitásárt 40 korona 
pénzbüntetésre s a szállított 52 kg. liszt elkob-
zására, Mittermayer Jenő wieni lakost csavar-
gásért 1 napi elzárásra, Antal Andrásné fonyódi 
lakost csavargásért 8 napi elzárásra, Marothi 
Sándort hamis név bevallásáért 40 kor. pénz-
büntetésre, Sulyok Ferenc kőszegfalvi és Mailz 
Károlyné kőszegi lakost mivel hamisított tejet 
hoztak forgalomba egyenként 80—80 kor. eljá 
rási költségre és 50—50 korona pénzbüntetésre, 
Wagner Rezső szállítási igazolvány nélküli liszt-
szállításért 40 kor. pénzbüntbtésre, Gergits An-
talné perenyei lakost és Vukovics Gyula locs-
mándi lakost mivel romlott (büdös) hust akar-
tak forgalomba hozni egyenként 200—200 kor. 
pénzbüntetésre, továbbá a romlott hus elkob-
zására és megsemmisítésére, Kuntner Józsefnét 
tejdiágitásért mivel a tejet literenként 6 koro-
náért akarta forgalomba hozni 100 korona pénz-
büntetésre, Kiss Imre helybeli bérkocsist bór 
kocsi fuvardrágitásért 100 kor. pénzbüntetésre, 
Dobrosi Sándorné és Döbrösi Anna mezőren-
dőri kihágásért illetve konyhakerti termény 
lopásért 40 kor. kártérítés és G0 kor. pénzbün-
tetésre itéite. Lefoglalt és elkobzott azonkívül 
az államrendőrség ismeretlen az igazolás elől 
megugrott egyének által szállított 280 kg. lisz-
tet. Lefoglalt még 27 zsák zabot szállítási iga-
zolvány nélküli szállításért. 

Kerekparját loptak el Sághy Gyula óra-
müvesuek. Lágler vendéglős kerti helyiségében 
kérte kölcsön egy ismeretlen egyenruhás ember, 
ki azóta nyomtalanul eltűnt. A nyomozás 
megindult. 

A péstai csomagforgalem megindultával a 

Müller L. K. és Társa cipőnagy kereskedő-cég 
budapesti (Károly körút 4.) expedíciós telepe 
megkezdette a vidéki rendelések szétküldését 
ugy egyeseknek, mint szövetkezeteknek, viszont-
eladóknak, és beszerzési csoportoknak, miáltal 
az egész országban nyomasztó cipőhiány idővel 
enyhülni fog. Levélbeni megrendeléseket a cég 
a beérkezés sorrendjében intéz el és árjegyzé-
ket is azonnal küld. 

Vidéki hirek. 
A fóapat bevonulása Pannonhalmara. Benső 

lisztelet ünnepségei között vonult esekhelyére 
kedden délután Bárdos Rémig dr. főapát. Az 
íes-szentmártoui határban festői megjelenésű 
lovas bandérium vária agyőrszentmártoni gasdák 
fiaiból, Lengerer István dr. főszolgabíró pedig 
históriai vonatkozású beszéddel üdvözölte, a 
járás lakossága nevében, kívánva, hogy az uj 
főapát egyházi és közjogi méltóságában a szent 
Benedek-rend és a magyar nemzet javára az 
ősi főmonostorb'au sokáig működhessen s találja 
lelki boldogságát munkája nyomán, amelybsn a 
járás lakossága tisztelettel támogatja, Bárdos 
Rémig dr. meleg szavakkal köszönte ineg a meg-
lepő fogadtatást. GyŐrtiíentmártonban diadal-
kapu előtt várta a nagyközség egé»z lakossága. 
Mikor a főapát a tőszolgabiró vezetésa alatt a 
lovas bandérium kíséretével megérkezett, a köz-
ség nevében Domonkos István főjegyző, a r. 
kath. bitközség nevebenJung Benedek plébános,' 
a tűzoltó-egylet nevében Szathmáry Géza megyei 
tüzrendészeti felügyelő üdvözölte a főapátot, 
aki köszönettel fogadta a megnyilatkozott tisz 
teletet. Virágos utján a főszolga biró vezetése 
alatt megindult menettel, lelkes ünnepléstől 
kisérve és a banderisták kürtszava mellett vonult 
föl a főapát a főmonostorhoz, amelynek bejára-
tánál Jándi Bernardin perjel vezetése alatt a 
rend összes Pannonhalmán lakó tagjai várták 
és fogadták. 

A szombathelyi veit rendőrkapitányt, Beke 

Gyulát , ki már 10 éve fáradozik a város köz 

biztonsági szolgálatban és Fodor után kitűnően 

megállotta helyét s a várös polgárságának tel 

jes bizalmát birja, az államrendőrség szervezé 

sével rendőrfogalmazóvá degredáltatott, mert 

lisztekből lett határrendőrök számára kell a 

vezető hely, mindenben ezek részesülnek előny-

ben. Szombathelyen ez nagy felháborodást 

keltett. 

Polgári iskola Csepregen. Csepreg elöl-
járósága polgári fiuiskoia felálitását határozta 
el ; a határozatot a kormány jóváhagyta. Az 
uj polgári iskola már a gazdasági középiskola 
tipust fogja megközelíteni, mező- és kertgaz-
dasági gyakorlatok céljaira szabad földterületet 
kap. — Míg az épületet fel lehet építeni, addig a 
Schöller-kastélyban, Patthy László dr. jarás-
biró kastélyában és a fiuiskolaban helyezik el 
az uj iskolát. Egyelőre csak az első osztályok 
nyílnak meg, tanerőről a kormány gondoskodik. 

A soproni diákok tanév végén tüntetési 

rendeztek Ausztria ellen és beszédekben fej-

tették ki, hogy a magyar Sopronba kiváunak 

visszatérni és ezért, ha kell, harcolni is készek. 

Nemzeti ünnep Nagyconkon. Sopron város 

hölgyei junius 29.-én Nagycenken nagy nem-

zeti ünnepélyt rendesnek, megkoszorúzzák 

Széchenyi István szobrát. Ez alkalommal Nyugat-

magyarország népe ujabb fogadalmat tesz 

Magyarországhoz való törhetetlen ragaszko-

dásáról. 

Ruszt varosa a városfejlesztés előmoz-

dítására felmérési és pareellázási tervet készít-

tet. Kovács vármegyei főmérnök már megkez-

dette az előmunkálatokat. 

Kismartonban a villamostelep üzemével jég-

termelést is kapcsoltak össze. A műjéfgyártást 

e héten kezdették meg. 

A gözgépkezelök ea kazánfüté* legközelebbi 

képesítő vizsgái Sopronban julius hé 2. napján 

délelőtt 9 órakor fognak megtartatni. A kellően 

felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. ker. 

' iparfelügyelőséghez küldendők. 

Sport. 
A Szombathelyi Torna Club csapatával 

tartott mindvégig nagyon izgalmas mérkőzés 
javunkra 2 :1 eredménnyel végződött. Ma az 
I. osapatot Sárvár látja vendégül, míg a I I . 
csapat a helybeli csurgói és vasi zászlóalj 
kombinált csapatával méri össze erejét. 

Kedden a Seproni Sportkedvelők Köre 
mérkőzik az I. csapattal. — A helyárak mától 
kezdve le vannak szállitva. Diák- és katonajesrv 
2 kor., állóhely 4 korona és ülőheiy 6 korona. 
A mérkőzés kezdete délután 5 órakor. Bejárat 
a főkapunál. —ér. 

K ö a é r d e k u h í r e k . 
A kormány helyzete felborulóban van. A 

költségvetési felhatalmazást talán még elintéz-
heti, de léie már ciak napok kérdése. Apponyi 
világpolitikai felfogása még ezúttal sem fog ér-
vényesülni. A kisgazdapárti többségen a sor a 
kormányzásra. Ennek az egyoldalúsága majd 
felnyitja a szemét a nemzetnek. A termelók 
bot büntetés kímélése, az uj termésrendelet ha-
tarozmányai már el<>re vetik, árnyékukat, hogy 
mit várhatunk tőle. Annyi megpróbáltatás után 
ezen is át kell esnünk. Majd megértik azután 
üal ier—Huszár keresztényezociális irányzatát. 

A nemzetyyülsssn Pallavicini őrgróf fel -
nsólalt, amiért a gabonagyüjtés és exportálással 
foglalkozó szindikátust 100 millió haszonban 
részesitik. Ezt a pénzügyminister kérésére zárt 
ülés követte. A nyílt ülésen felszólalás történt, 
hogy a kedvezményes gabonában azok része-
sülhessenek, akiknek jövodehat 30,000 kor. aluli 
es hogy a fejadag 16 kiló legyen. Munkás 
kamarák felállítását követelik és hogy az ár-
drágító kereskedők üzleteit elrekvirálni lehessen. 

A Dunabizottság székhelye. A Dunakonfe-
rencia párisi tanácskozása véglegessen elvette 
azt a eseh javaslatot, hogy Pozsony legyen a 
Dunabizottság székhelye. A Nnrodni Listi erről 
azt irja: A Dumibizostság székholyéért meg-
indult harcról Csehország lemondott ás csak 
látszólag ál még a javaslata mellett. Tollát 
mégis Budapest lesz a székhelye. 

Azen hatarszsti birtekosuk, akiknek birto-
kai osztrák területre is kiterjednek, kivételes 
engedélyt kapnak a határ átlépésére. 

A botbüntetés törvényét, t. i. az árdrágító 
visszaélések megtorlására szóló törvényt, 74 
szavazattal 26 ellenében a nemzetgyűlés elfo-
gadta. Termelőkre nézve azzal enyhítettek rajta, 
hogy azokat nem botozzák, hanem 100,000 ko-
ronáig büntetik vagy elzárják és csak a köz-
retitő lesz kénytelen hasrafeküdni De ennél 
is annyi a kivételes eset, hogy a törvény szö-
vegét olvasva és tekintve, hogy a bírói kar el-
lene V'Mn a testi fenyiiéknek, nem hisszük, hogy 
annyian kerüljenek padra, hogy valóban elret-
tendő például szolgáljon. Még egeszségi okokat 
is figyelembe vesznek. Külföldön nem válik 
díszünkre ez a középkori igazságszolgáltatás. 
Ha azonban azt hiszik, hogy ez segíteni képes 
a hallatlan drágaságon, hát csak rajta. 

A zsidókérdés törvényhozási előkészítésére 
a ker. nemzeii egyesülés pártja öttagú hizott-
ságot küldött ki. Az előadói torvezetet Lingauer 
Albin képviselő fogja kidolgozni. 

A magyarok olleni nemzetközi boykettet a 
fohringi vasutasok nem respektálják. Bécsben 
általában elítélik. A többi államban is. Svájc 
kormánya tiltakozott ellene és vasutjai mindent 
szállítanak. 

Szerb—olasz haboru olótt. Beavatott dip-
lomáciai körökből jelentik, hogy a szerb—olasz 
háború kitörése már csak igen rövid idő kér-
dése. A szerb miniszterelnök kijelentette, hogy 
a szerbek türelme elfogyott és hogy nemzeti 
aspirációit kész fegyveres erővel is megvalósítani. 

A czaki lüzolte* kedden, Péter-Pál napján 

a czáki hegyen a vadászlak melletti gesztenyés-

ben nyári mulatságot rendez. 

A proletárdiktatúra ujsagirói izga'ás miatt 
állottak e héten a szombathelyi törvényszék 
ötös tanácsa előtt. A Vasi Vörös Hirlap íróit 
a cikkek erősen izgató hangja miatt mind ol-
itélték 1—3 évi börtönre. Ilencz Ká lmánt , 
Kovács Józsefet, dr. Gosznert, kiket dr. Szemző 
Sándor ügyvéd védett, felmentették. 



Nyomatott Uéaai Fripyes könyvnyomdájában Kfozegea. 

SKÁBOFORM 
L«fhamarabb megszünftti a vfczketegse-

Qet, etvart, sötiörf, rühessoget. 
Neru piszkít , szagtalan, n | p p * H s használhat* . 
P r ó b a t é j e t y , nagy tégek és c sa l ád i tége ly 

J a d a g o k S a a . 

Kapható a helybeli 8yóg*zertarakban, valamint 
megrendelhető a budapesti mraktárosná! : T8rők J . 
gyógyszertárában Budapesten, Király-utca 12. sz. 

ki a német jayefffet istTfq*«s^unnal fel-

vétetit-e^Tápnyonidájában, Rónai Frl^i^nél. 

Egy pár használt 

parádés lószerszám 
eladó. — Dömötö^Cjmla szíjgyártónál 

Kiraly-ut 7. tnegtekinthető. 

Kiváló uri családnál 
a nyári szün időben gyermek tanitásat elvál-

lalja középiskolai tanár. — Cim a kiadó-
hivatalban. 

H / . a p p a n , p u d e i \ i p n n c r é m 

a legtökéletesebb és lA^eset tehhstö í let te-

s/erek. Kapható min<M^.gyógyszertárban 

és dfódPriában. 

Kés/iti: HUNNIA gyógyszertár laboratóriuma 

B B u d a p e s t , R á d a y utca 12. 

K i k k a x t c s e f e r 

f© lT-é t©fcaok j ^W?t^ . . a i c l l e t Rénai 

Frigyej^wrTSfpelárusitási üzlcteffaw. 

Mindenfele 

v i l i a n y o s b e r e n d e z é s e k e t , 
javításokat és teljes malomvilágitási beren-
dezéseket rézanyagbol gyorsan és jutányos 
árban eszközlök. Motor- és dynamó-teker-
cselések elvállaltatnak. 

Teljes tisztelettel 

Kiss Elemér 
villanyszerelési vállalata 

KŐSZEG. Varkör 88. sz. 

' el ad6. H' ••' a V'í.^^T^rai 

Zier Árpád lei idéglöjéöen a 

S z a b ó h e g y e n 
mindenkor friss étrWres italok kaphatók. 
Minden csütörtököli délután (jó idő esetén) 

cigányzene. 

B & A Q g mosó fazék, tejes-

kanna, mosogatódézsy s tb .é^ j£ i ták kap-

hatók mérsékelt álwrfWyAdelfTy-utca 19., 

Kreutle Ferenc táienekült tisztviselőnél. 

Egy keveset használt kályhaszenes 
befa la / ia tó 

t a k a r a a h @ I y 
jutános áron eladójTTungl Elek lakatos-

mesternél Koszcél Pallisch utca 4. sz. 

98—99TL rézgálic 
kilogr.éu#»ffi ónként 

k i s e b b tpfcelnél K 3 4 

n a g y o b b ! t é t e l n é l 3 2 

Formica Vegyészeti Vállalatnál 
Budapest, V Bálvány-utca 18. félemelet. 

Ró Dili- F i i gyes hirlapüTleTNwH}^ 

P r i m a / l ó l i e r 

és elsőrendű S % Í 3 1 X 9 L 

bármily mennyi^egbefl kapható. Előjegyzé 
sek Király-ut 102. í z . abitt vétetnek tel. 

Fenyőfadefzáa-eladás. 
Vasárnap l x rnU^hó27^én és va-

sárnap julius hó d. e l 1 órakor 
külömböző metetü ujjenyőtadeszkák fognak 
Chernel-utca 3. Síám alatt önkéntes 
árverésen eladatni £ 

S z a U l c s n ő 
felvétetik szobaleány JB konyhaleány mellé. 

Cim a Uiádíhivatalban. 
• B 

E g y j ó k a . r b / u l e v ő 

eladó Gyöngyös-utfa 9. szám alatt. 

E l v e s z e t t 
a város területén ttrrflpi\^sárnapján egy 
vékony ezüst nyakla«4i*fs gömbölyű Mária 
Jézuskát tartó amulffel. A megtaláló juta-
lomban részesül. \b becsületes megtaláló 

adja le e lap íadóhivatalában. 

20/1920. vghsz. 

Árverési Ülrdetmény. 
Alulírott bivósJJ végrehajtó közhírre 

teszi, hogy a k/s/egi kir. járásbíróság 
1914. V.el 73 VZ.ki. végzése folytán özv. 
Deutsch M ó r n í j m r a lefoglalt ingók, búto-
rok stb. 1920.^gi julius hó 7.-én d. u. 
2 órakor K ^ f e W P f R h e y Fülöp utca, 
Deutsch-fele hJAani birói árvetésen a leg-
többet igérőnflf készpénz fizetés mellett 
eladatni fognJf 

Kőszeg, |§20. junius 23. 

* Kiss Kálmán 
kir. bír. vght. 

ELEKTHO BIOSKOP 
a „ M u l a t ó " n a g y t e r m é b e n . 

M ű s o r t 'M 
Ma vasarnap, június ho 27.-en : 

Harc a milliókért. 
Szinmü 4 felvjoná^ínn.^ f^szepben Yvette 

>Íi'ire.\j)r. 

Kedden, j un i ^ t|hó 29.-én: 

E z r e s r j a t i l t ó . 
ii?j *tók 3 felvon§s«an, a fós/.erepben 

Bánhidv Ilona é l Dán Norbert. 

M A N C I K A . 
Vígjáték 3 felvonásban, a főszerepben a 

bájos Lótb Ila. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
férjem ill. édesapánMk ap tsunk ós nagy 
apánk | i 

Hoffmann Ferenc 

rjagásfcónak 

„ ' j iV !^®áv>4valamint a 
temetőin vnn"~tnef je e j ^ u k k " ! jóleső 
iíüzvéiüki't f^je-ítéP^nT nemkülönben 
azoknak is. ;ik a lr;;g t habit t kopor-
sóját kosxorukkai »» virág »kkal halmoz 
ták el. ezúton mondánk hálás köszönetet, 

'v', I92U. iunius 7. 

a gyászoló család. 

Köszönetnyilvánátás. 

Mindazokn :k, aVikWíennünk szere-
tett jó tes'vérkétiknek! • 

Annutkanak 
oihuny'a ;«lk»lmáb\Ml|jdaIu^iinkat env-
hitfi részvétükkel te|> e j^tek sírjára 
virágot küldtek és teryi'irsén megjelm-
t*»k, eziiíon is hálás kimenetünket nyil-
vánítjuk. < 

Kőszeg, 19i0.t'júnj|i 26. 

vi njtrin < I 

A lékai fürésztelepen 19/20. 
évben kit^melt 

I-sö rakásolás 1 /13 5 9 akó 

II . , /is2 8/9 . 
III , w / k ő 3 8/9 „ 

tólgydongara raká<oiii/it vagy egeszében 
ajánlatok 1920. ( " M / f p ^ l j . í f a '•kom-
paki erdőfelügyeWe^lrez beküldendők. — 
Azontúl beérkezett XIjánlatok figyelembe 
nem vétetnek. Ajanltí tevők között eladó 
fenntartja szabad válsztás jogát. Elfoga-
dott vevő, a vétel öBzegct egyben tartozik 
a lalromoaki pénztárnál befizetni és az 
anyagot 5 nap alatt átvenni es 20 nap 
alatt a telepről elszállitatni. Átvétel után az 
urodalom a faanyagért felelőséget nem vállal. 

Srdöfelügyelőség £ikompak. 

4. Kőszeg és Vidéke. 
19iU junius 27. 
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