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Hirdetések nagysdg szerint jutdnyoa árban 

sídmitatnak. 

Schioppa pápai követ, 
Prohászka Ottokár püspök, 

Mikes János püspök, 

Apponyi Albert gróf 

beszédei a kath. nagygyűlésen. 

Annyi kontár, szeretetlen, gyűlölködő 

hang közepette mily felemelők, milv balzsa-

mos, igazságot és tiszta kereszténységet 

hiideínek a katholikusok naggyülésén el-

hangzott beszédek. Szűk keretünk miatt 

csak kivonatosan közölhetjük, de amit azok-

ból kiemelünk, érdemes arra, hogy szivünk 

mélyébe fogadjuk és aszerint éljünk és 

cselekedjünk. 

A p ápa k ö v e t e : 
Mikor e terembe léptem s végigtekintettem 

a nagyszámú lelkes közönségen, első gondolatom 
az volt, hogy a magyar nép nem legyőzött nép! 
Elvették tőletek az ágyút, a hadihajót, elragadták 
tőletek a földet, és a kenyeret, elvitték kincsei-
teket, el az élet forrásait, de megmaradt számo-
tokra egy hatalom, egy mérhetetlen értékű kincs : 
megmaradt a ti hitetek. Ezt senki el nem rabol-
hatja, senki el nem ragadhatja. Ez tett bennete-
ket nagygyá a dicsőséges múltban, ez erősített 
meg a jelen válságos óráiban. Ez nyújt reményt 
kedvező, nagy, boldog jövőtökre és ennek a 
reménynek meg kell valósulnia. Szentatyánk ma 
az én ajkaimmal szól hozzátok és azt üzeni 
nektek, magyar katolikusok: Ne legyen úrrá 
lelketeken a fájdalom, ne keserítse el sziveteket 
a bánat, ne kösse gúzsba tetterőtöket a balsors, 
emeljétek lelketeket az Úrhoz, ki lesújt és fölemel, 
aki büntet és megbocsát, aki a nemzeteknek 
megadta, hogy uj erőre kapjanak. Benne lássá-
tok a ti megváltástokat, a ti szabadulástokat. 
Zárjátok szivetekbe — igy szólt a nuncius — 
isteni Üdvözítőnk bucsuimáját; az ő isteni szivé-
nek ez a mélységes vágya legyen a ti imádság-
tok, mondjátok naponként ővele a ti Atyátoknak, 
aki a menyekben van: Add, hogy egységben 
maradjunk, add, hogy összetartsunk. Ezzel az 
imával induljatok az egységes tervszerű munkára. 
Szüntessetek meg minden széthúzást, a mely 
ezt az egységet fenyegeti, adjátok fel az egyéni 
érvényesülés gondolatát, ha ez az egységet 
veszélyezteti. Nem gyávaság ez a jelen körül-
mények között, hanem hősies nagylelkűség. 
Tiporjatok le magatokban minden szenvedélyt, 
mely kikezdi az összetartást. Egyetlen mély, 
szenvedélyes, lelkes vágyatok legyen: Istenért, 
hazáért, az anyaszentegyházért! 

Prohászka Ottokár: 

Tisztelt katolikus kongresszus! A magyar-
ság lelke a keresztény nemzeti kultura! Mi az a 
kultura? A kultura a vallási, az erkölcsi, a mű-
vészeti, a kedélyi, a történelmi, a gazdasági, a 
háztartási életnek valamiféle tipusa és alakja. A 
nemzeti kultura az a meglátás, az a világnézet, 
az az értékelés, az az erkölcsi világ, az az érzés, 
az a hagyomány, az a szeretet, amely magyar 
és keresztény, amely magyar és nem nemzet-
közi, amely keresztény és nem hitetlen. A keresz-
ténység, a keresztény nemzeti kultura nemcsak 
antiszemitizmus. Nem! A mi kereszténységünk 
ismételten nem az antiszemitizmusban merül ki. | 
Az antiszemitizmus az tulajdonképpen nacionaliz-
mus, megérthető reakció de ebből a reakcióból 
nem élhetünk, a nemzetek lélekből, eszményekből 

élnek, a nemzetek az erős akarat forrásaiból 
merítenek, az antiszemitizmus pedig az elkesere-
dettség ama nacionalizmusa, amely a maga el-
szigeteltségében nem a nemzeti kultura kifejezése, 
hanem valami járulék, valami megértő vonás. 
Nekünk keresztény nemzeti kultura kell, amit 
rengeteg veszély fenyegetett és fenyeget most is. 
Nem a zsidó fenyegette azt régen, fenyegette a 
materializmus, fenyegette a rossz filozófia, fenye-
gette később a szociáldemokrácia, a szovjetura-
lom és csak természetes, hogy ebben a zűrzava-
ros időkben Izrael meggyöngült és degenerált 
népe dúskálódva halászott a zavarosban. Ezelőtt 
ötven-hatvan évvel pedig jött a iiberálizmus, az 

'a sajátos, hibás és beteg liberalizmus, a melynek 
kalapja alatt elfér keresztény és zsidó egyaránt. 
Ez a liberalizmus szertelocsolta a maga mérgét 
az egész országra. Elsősorban a katolikus egy-
házra, mert, aki rendet akar bontani, annak 
elsősorban a tekintély élő tényezőjét, a katolikus 
egyházat kell valamiképpen megrendítenie. Letörni 
nem bírták, hát ráfröccsentették a piszok mérgét 
a tudományra, a művészetre, a színházra min-
denre. S mi lett ennek a következménye? Az 
lett, hogy a magyar nemzetet valóságos idegen-
kedés szállta meg saját géniusza, saját kulturája, 
nemzeti öntudata iránt. Borzalmas volt az, amikor 
a magyar nép azt hitte, hogy a másik géniusz 
magasabb, mig a magyar géniusz alacsonyab-
ban jár. Ha csakugyan igy érezzük, ez már a 
dekadenciának világos jele. Ez a nemzeti hanyat-

lás , itt kell megvetni a lábat, fel kell buzdítani 
az embereket, fel kell ébreszteni őket: keresztény 
magyarok! embereljétek meg magatokat, lássátok, 
ott a galileistáknak, a szabadkőmiveseknek más 
az irányzatuk, más az irodalmuk. 

Nem vagyunk, nem lehetünk eléggé sovi-
[nisták soha! A keresztény nemzeti kurzusban az 
egész kereszténység: katolikusok és protestánsok 
álljanak bele. Dolgozni, tanulni, dolgozni, szeretni, 
nagyobb hévvel munkálkodni, vért izzadva és 
verejtékezve szeretni! — Testvéreim! — ez a 
mi programunk. A magyar kormány, csonka 
országunknak ez a bástyája, még vízözön felett 
úszik, de már apad a víz, már a szivárvány 
színesedik valahol, már látom a galambot, csőré-
ben az olajfaággal a boldogulás ágával. Higyjünk, 
dolgozzunk, bízzunk és szeressünk, lesz tavasz, 
lesz élet, lesz magyar kereszténység, lesz keresz-
tény magyarság. 

Mikes püspök; 

A katholikus naggyülések kezdettől fogva 
azt a célt szolgálták, hogy a katholikusokat 
összehozzák és a katholikus mozgalmakat elő-
segítsék. Nyugodtan mondhatom, hogy háborús 
uszítók nem voltunk, de a magyar katholícizmus 
az egész háború alatt hazafias kötelességét telje-
sítette és a szeretet álláspontján állt. Amikor 
forradalmositani lehetett mindent, egyedül a 
katholikus egyházat és a katholikus mozgalmak 
szervezeteit nem lehetett. És következett az úgy-
nevezett tanácsköztársaság, amely elsodort min-
dendent, de amely megtört a templomok lépcső-
jén. Minden eredmény, amelyet a katolicizmus 
elért, a katholikus mozgalmaknak volt köszön-
hető. — Kívánatosnak mondotta, hogy az ország 
nyomja rá az ő magyar és keresztény jellegét 
a fővárosra és az innen kiinduló mozgalmakra. 
— Ezután a teljes együttműködés szükségességét 
hangoztatta. Ebben az országban a különböző 
keresztény felekezeteknek ugyanazon életszükség-
letüknek, céljaiknak és törekvéseiknek kell lennie 
és együtt kell dolgozniok a kereszténytelenség 
és hazafiatlanság ellen. 

Apponyi Albert g r ó f : 

A tekintély csökkenése bajainknak, a világ 
bajainak egyik főforrása. Hogy ez tény, abban 
kételkedni alig lehet. Sem az egyéni fölény, sem 
az intézmények nem hatnak az emberi lelkekre 
azon a módon, amely a tekintély fogalmának 
megfelel. Mindenki okosabbnak tartja magát min-
denki másnál, még pedig rendesen egy kellemes 
önérzet jogosultságával fordított arányban és ki-ki 
a maga vágyai teljesítését követeli a hatalmat 
képviselő intézményektől és ha ez nem követke-
zik be a kivánt módon, maga veszi kezébe a 
dolgot Azok a hírhedt ,egyéni akciók", amelyek 
nemzetünk jóhirnevén kiszámíthatatlan kárt okoz-
tak, ebből a forrásból származnak, sőt naiv mó-
don ilyent hoznak fel mentségükre. Ez a lelki 
anarchia, mely a tényleges anarchia uralmat ké-
szíti elő és annak egyes jelenségeit máris aggasztó 
mértékben hozza létre, bizonyára komoly jelen-
ség és a tekintély helyreállítása egyik legfonto-
sabb feladatunk. 

Ha valaki a tekintély történetét megírná, 
ugy arra az eredményre jutna, hogy az isteni 
tekintély tiszteletben tartása volt mindig és min-
denütt az embeti tekintély fenállhatásának bázisa. 
A hatalom elvesztette bázisát, amikor a lélekből 
kiveszett az Istentől való függés gondolata és az 
a tudat, hogy a hatalom tőle származik. A tömeg-
lélekben ment végbe az a folyamat, amely sokak-
ban kiirtotta, még többekben gyengítette az Isten-
től való függés igazát. Történt ez egyenes és 
kerülő uton, mert ezt a gyengülést nem csupán 
az Istent kifejezetten tagadó, az Egyházat kifeje-
zetten támadó irányzatok idézik elő, hanem a 
tiszta erkölcsöt elrontó, a féktelen gazdagodást 
és élvezetvágyat terjesztő, az érzékiséget ébresztő, 
egyszóval az alsóbbrendű képességek lázadását 
szolgáló összes áramlatok. 

Az az irodalom, azok a színházak, azok a 
mozik, az az egész spekulálás az aljas ösztönök 
gyümölcsöztetésére, melyeket a korábbi politikai 
rendszer korántsem támogatott, — ilyent állítani 
égbekiáltó igazságtalan volna — de talán túlsá-
gos türelemmel nézett és amelyre a társadalom 
nem tudott reagálni. A talaj ekép elő volt ké-
szítve az összeomlásra a lelketekben, de az 
intézményekben is. Hihetetlen vaksággal ragasz-
kodtunk a vagyon kiváltságaihoz a közhatalmak 
szervezésében és szinte lehetetlenné tettük, hogy 
a kirekesztett vagyontalanok tömege e hatalmak 
iránt bizalommal viseltessék, hogy bennük olyat 
lásson, ami előtt önként meghajolt, ami neki 
nemcsak hatalom, de tekintély is. És ekkor követ-
kezett be a világkatasztrófa, a háború, minden 
szenvedésével, minden nyomorával, amely azon-
ban nem oszlott meg egyenlően, amelyben a 
a legérdemesebbek szenvedtek legtöbbet és a 
legméltatlanabbak nyertek. 

A történelem meg fogja állapítani, — ha 
valaha ugyan megállapítja — egyénileg kit minő 
felelőség terhel: de a most élők és szenvedők 
nem disztigválnak, azok csak a vastag voná-
sokat látják a falitáblán, azok csak azt érzik, 
hogy volt itt a hatalomnak egy rendszere a 
világon, még pfedíg olyan, mely legtöbbjüket ki-
zárta minden részesedésből, mely magának tulaj-
donított minden bölcseséget és amelynek böl-
csesége ide vezetett, ilyen módón összeomlott. 
Csoda-e ha az a katasztrofális eredmény végleg 
ledöntötte a tekintély alapjait? 

A nemzeti regenerációnak alig van nélkü-
lözhetetlenebb feltétele, mint a tekintélynek 
helyreállítása. A tekintély helyreállításának egye-
düli de biztos utja: a tekintély krisztusi fel-
fogásának lehető legtökéletesebb megvalósítása 
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a közhatalmaknak és szelleméluk terjedése a 
tömegekben. Az egyik a másikat eredményezi. 

De magvalósításról van szó, nem csupán 
hirdetesről és ez igen komoly dolog A Keresz-
tény igazság épp ugy, mind a hazafiúi meg-
fontoltság kívánja, hogy ne viszonozzuk mga 
szerű kilengesek módjára túlzást túlzással, er 
szakot erőszakkal, t gyűlöletet gyűlölettel, hanem 
áljunk meg azon nyugvóponton és vigyük ügye-
inket oda, ahol a tiszta igazság, a megértés és 
okosság parancsolja, ahol nem vagyunk kitéve 
ujabb kilengéseknek a másik oldalra, hanem 
állandóvá tehetjük a keresztény gondolat érvé-
nyesülését. 

Fehér világnak nevezik ezt a mienket, 
ellentétben a vörössel Hát legyen igazán fehér 
az az erkölcsileg szeplőtelen, hozzáférhetetlen, 
minta keresztény zászló becsületéhez illik. Legyen 
igazságos, minden törvényt, minden jogot tisz-
telő, minden < nkénykedést kizáró, legyen fegyel-
mezett. Ha a hatalom szervezetén belül nem 
érvényesül a tekintély elve, hát miként érvénye-
süljön a hatalom javára kifelé. Legyen önzetlen; 
keresztény hittétel, hogy a közhatalmak a közjóér 
léteznek s kereszténységét tagadja meg, aki azo-
kat önző célra használja töl, vagy önző utó-
gondolattal azokba betolakszik Legyen munkás; 
ugy maguk, a közhatalom letéteményesei nagv 
feladatok teljesítésében, mint az egyesek a tár-
sadalom felvirágoztatásában. A munka a paradi-
csom elvesztése óta az emberiségnek adott isteni 
törvény. A munka versenyében győztesen fog 
egyedül érvényesülhetni a keresztény társadalom. 

De mindez nem elég. Mindez nem — hogy 
ugy mondjam — keresztény specifikum. A keresz-
tény specifikum, amint látjuk, az az- uj elem, az 
az uj erő, amelyet Krisztus a tekintély elvével 
belevitt: a szeretet. A mult társadalomnak főbűne 
volt, hogy nem volt benne elég szetetet és ezért 
büntette őt talán az Isten e kommunizmus osto-
rával. Rettentő volna, ha bennünk még a mult 
társadalmánál is kevesebb szeretet volna. A 
szeretetben él Krisztus tovább. Az emberiség nagy 
tanítói kö/.iil ki az, aki ma még él? Krisztus 
pedig él. Nemcsak Isten örök életével, hanem 
él bennünk, érezzük öt, hozzá szólunk, halljuk 
szavát, szomorúságunkban hozzáfordulunk, isteni 
rendeltetés folytán vele táplálkozunk. Ü e szeretet 
által akart uralkodni, a szeretet által történt meg 
az, hogy Christus vincit, Christus regnál. Christus, 
imperat: Krisztus gyöz. Krisztus uralkodik, Krisz-
tiik parancsol; az ő szeretetében élhet, győzhet, 
uralkodhat, parancsolhat a nemzet, amely öt 
követi. 

A város 1921. évi költségvetése. 
Csak 30% lesz a p ó t a d ó . 

Csütörtökön tárgyalta a gazdálkodó és pénz-
ügyi bizottság, valamint a tanács és erdei bizott-
ság együttes ülésben Jambrits Lajos polgármester 
elnökleie alatt a jövő évi városi háztartás és út-
ügyi költségelőirányzatát. A polgármester tartal-
mas expozéban ismertette az előirányzatot, mely 
közel 3 millió korona kiadást tüntet tel. 

Mint nagyobb kiadási tételek szerepelnek : 
a Vásártér rendbehozatala 30 ezer koronával, a 
szegényintézeti lakók segélyezése 15 ezer koro-
nával, a kőszegfalvi ut helyi ehozatala 80 ezer 
koronával, a Gyöngyös-szabályozás folytatólagos 
kiépítése, a Gratzl-malomnál uj hid, a Kolera-
uton egy uj áteresz, a kőszeg-szombathelyi uton 
egy uj áteresz, a Bencés kertnél lebontott beton-
fal felépítése, a vágóhídi hid megjavítása, .a 
Bencés-kerthez illetve a káposztásokhoz vezető 
hid felállítása i60 ezer koronával. 

Az erdőgazdaságban a termelési költségek 
200 ezer koronát igényelnek. Erdei tisztogatásra 
3 ezer korona, erdei utak helyreállítására 30 ezer 
korona, erdőőrök ruházatára 40 ezer korona, 
haszonfa termelésre 10 ezer korona, deputátum-
fa fuvarozásra 1Ö0 ezer korona van előirányozva. 

A téglagyári kiadások kíWül a termelési 
költség 102 ezer koronára, egy 500 méteres ipar-
vágány felíektetése 10 ezer koronára, 20 uaggon 
szén beszerzésre 200 ezer koronára rug. A tegla-
termelés biztosítva van, mert a városnak sikerült 
bányaía ellenében a brennbergi szénbányából a 
szenet biztosítani, melynek ideszállitása már fo -
lyamatban is van. Az iparvágány lefektetése azt 
szolgálja, hogy a téglagyártáshoz a legjobb minő-
ségű fehérföldet fogja a város igénybe vehetni a 
régi lövölde melletti területről. 

Kőtermelésre termelési költség címén 30 ezer 

korona kiadás van felvéve. 
Epületek tatarozására, melyben bennfoglal-

tátik a honvedlaktanya helyreállítása, továbbá a 
Fiigyes-laktanyában több szoba újra padlózása 
és a Váiosháza hátsó részének uj tetőzettel való 
pótlása — 210 ezer koionát javasol a bizottság 
ielvenni. Az Óház-alap 2 e^er koronával fog 
gyaiapódni 

A városi kölcsönök után még évi 100 ezer 

koronát fizet a város. 
Nagyobb tételként szerepel még a városi 

szolgák és kocsisok ruhaellátmánya, mi közel 
60 ezer koronás kiadást jelent Nö és csecsemő-
védelemre is jut 2 ezer korona; Aszfaltjavitási 
munkálatra 15 ezer korona. Az alkalmazottak 
illetve nyugdíjasok személyi járandósága válto-
zatlan 4-li) ezer korona. Ezek nagyjában a íon-
tosabb szükségleti tételek. 

Ezekkel szemben a fedezet, illetve a bevétel 
az erdójövedelemre, illetve a téglaüzemre támasz-
kodik. Á tiizifa árat nem emeli a város, marad-
nak a tavalyi árak, hogy mint termelő jó példá-
val járjon elő, s hogy lakói részére az amúgy is 
drága tát meg ne drágítsa. Tűzifa eladásból 
1,267.800 korona lesz a bevétel, haszonfából 50 
ezer korona. Téglaeiadásból 700 ezer korona a 
bevétel. Földbérletből 100 000 kor. A többi sziik-
séglendő fedezet apróbb tételekből áll elő, ugy 
hogy a fedezetlen hiány, 110611 korona 80 fillér, 
melynek fedezésére 368.706 korona adóalapot 
véve számításba 30%-os városi pótadó válik 
szuksegesse. 

A több órás bizottsági tárgyalás részletesen 
kimerítette a költségvetés minden tételét és így 
előreláthatólag a november 4-iki rendes közgyűlés 
egyhangúlag vita nélkül teszi magáévá a gondo-
san és alaposan összeállított költségelőirányzatot, 
mely a polgármester és dr. Országh Sándor 
gazd. tanácsos szakszerű és gazdaságos munkás-
ságát dicséri, minek Szova Ferenc bizottsági tag 
az ülésen ismételten is kifejezést adott. 

A költségvetés összesített rovatait az aláb-
biadban ismertetjük, mit különösen a képviselő-
testületi tagoknak ajánlunk figyelmébe, mert a 
városnak nincs módjában a költségvetést kinyo 
matni és teljes részletességében ismertetni. 

B e v é t e l : Pénztári maradvány 1.3S' JO, Házbérek 
29.614 19, Belsőségek, szántuk stb. K«>.őS^o', Iskolaügy 
1.710 —, Jogok 9°. 1S0 ,0, Kamatok3u.95ö-oS, Adók41 «().>•-, 
Egészségügy 1o:'0;J ~ Katonaügy?.000--, Rétek 15.010-—, 
Erdők 1 ,?b7.800- - Téglagyár 70U.000 —, Kő és homok 
3.4 »0 —, Villamos üzem 1/.9.>1 91, Rendőri bevételek —•—, 
Kütönjéle bevetelek, áll. seg. stb. oO'.OOO , Közigazga-
tási államsegély 18000—, Rendkívüli bevételek SO.oOO'—, 
At.utó kezelés: Mezőgazdaság32.°00 —, Apaá lat 3U.S)ÜO—, 

Hegyközség 1(3.000 —, Összesen 2 79J.3SS korona. 

K i a d á s : Igazgatás 332.580-—, Kegyu.i 16.7SM4, 
Iskolai 45 390 13,Egészségügy4S 720 —. Katonaügy 4O01-
Sze^énvügy 31.(100*—, Ktilönfcle intézmények 823030, 
Rendőrségi —•—, Utak, utcák, hidak 280.000 —, Rétek, 
kertek 8 5 0 0 - , Erdők 5:55oS—, Téglagyár 3 .0ÖO-)--, 
Kő es homok oü000 —, Villamos üzem a.<xK). , Ulügyi 
hozzájárulás 105.0J0-68, Épületek ZT^iUO-—, Nyugdijak 
22.985'10*—, Köles«.nők 99.774-24, Rendkívüliek, államse-
gélyek stb. 602.c,.-*tS'0, Átfutó kezelés: Mezőgazdaság 
32.200-—, Apaállat 36.900—, Hegyközség íü.000 —, 
összesen 2,906 000.39 korona 

Kir cl e sm ény ek. 
Közhírré teszem, hogy alkalmassági pót-

szemle nem november .hó 1.-én, hanem október 
31.-én délelőtt 8 órakor lesz a Városháza föld-
szinti helyiségében 

Közhirré teszem, hogy a pólszemlére, 
egyéni önkéule-i jogosultság, bevonulás fel-
mentés és hasonló kérdésekben felvilágosítás 
nyerhető a katonai ügyosztálynál. Felmentési 
kérvények november hó 10 ig adandók be a 
katonai ügyosztálynál, későig beadott kérvények 
a miniszteri rendelet értelmében el nem fogad-
hatók. 

A működésűkben akadályozott vármegyei, 
városi és községi alkalmazottak igazoló bizott-
ság megkeresésére közhirré teszem, hogv a*, 
összes működ jükben akadályozott vármegyei, 
városi és községi alkalmazottak kötelesek a 
Budapesti Közlöny f. évi 218. számában illetve 
a Belügyi Közlöny 39 számában megjelent 
9 ig. biz. 1920. sz. hirdetmény értelmében fel-
szerelt igazoló nyilatkozataikat legkésőbb no-
vember hó 30 ig a bizottság uj hivatali helyi 
ségeibe Budapest, régi pénzügyminisztérium, 
Szentháromság-tér 5 beküldeni. Eddig egyes 

Helyi hirek. 
Kincs István apátplébános budipesti utj-iról, 

az országos kattiol. naggyülésen való részvéte-
létől, szerdán érkezeit vissza. 

Intezobizoíhági ülés. A ker. nemzeti egye-
sülés pártjának intézőbizottsága mult vasárnap 
ülést tartott R imenyi Ferenc nyug. ezredes 
elnöklete és Tihmyi Márkus főtitkár előadása 
aieilett. Olvastatott Lingauer Albin nemzet 
gyűlési képviselő levele, melyben elmaradt láto-
gatását nagy elfoglaltság tvaJ és az utolsó hetek 
ben kiállott. betegsége menti ki, inost p"dig a 
nemzetgyűlésen van elfoglalva. — A bizottság 
ezt tudomásul véve felkéri képviselőnket, hogy 
elmaradt látogatását a németajkú vidéken mie-
lőbb tüz/e ki. — Bejelentette Eölbey-Thyll 
Sándor nyűg. ezredes elnöknek lemondását, 
mert reá váró egyéb elfoglaltsága miatt a tiszt 
ségnek eleget tenni nem tud, de továbbra is 
megmarad a párt egyszerű tagjának. — A bizott-
ság sajnálattal vette tudomásul, érdemeinek 
méltatását a közgyűlésen terjesztik elo, addig 
helyettese az első alelnök, Jambrits Lajos 
polgármester lesz. — Eiőierjeszte»te az alap-
szabályokba felveendő kiegészítést, mely szerint 
a pártnak mintegy 50 000 kor. vagyona feletti 
rendelkezés lenne megállapítandó azon esetre, 
ha a párt bármily okból felosztana. — Eobőt 
hosszabb vita támadt. Dr. Marton Jenő az 
„Ébredő Magyarok" Egyesületének helyi szer 
vezetet kéri örökösként megjelölni többen a 
kérdést függőben tartandónak vélik, mert a 
vagyon íőleg a váios társadalmának adományát 
képezi jótékony célokra, miről felosztáskor is 
ráér a párt határozni, misok viszont azon 
nézeten vannak, hogy a keresztény és nemzeti 
célokat programmai vállalandó párt változások 
esetére is újra alakulni fog, — végül abban 
történt megegyezés, hogy a kiegészítés javaslata 
akként szóljon, hogy ezen eszméket szolgáló 
párt újraalakulása hiányán a vagyon az „Ébredő 
Magyarok" helyi szervezetének jusson, mely 
ezen programmal már most is vallja. — Elha-
tároztatott még a szakbizottságokat jelentés 
tételre felhívni, — a főtitkár megbízatott a 
közgyűlés előkészítésére, Vince Mihály indít-
ványára pedig a lábbelit nélkülöző tanuló ifjú-
ságnak ellátására külön segélyakciót indítanak, 
mely célra a maga részéről tekintélyes adományt 
ajánl fel. Ezen akció intézésére Vince Mihály, 
Dömötör Gyula es Farkas József kérettek fel, 
a szükséglet összeírására pedig a tanítói kar. 

A MOVE-Sportegylet ma, vasánap délelőtt 
11 órakor a Ipartestület házában választmányi 
és szakbizottsági ülést tart a testnevelésre 
vonatkozó nagyobbnrányu akció megindítása 
érdekében. 

1920. október 31. 

alispáni hivataloknál felvett igazoló jeg\zőköny-
\ek tigy< h mbe nem vétetnek és az uj igazoló 
nyilatkozatok beterjesztése minden menekült, 
vármegyei, városi vagy községi alkalmazottra 
kötelező. ^ ^ ^ 

Közhirré teszem, hogy az 1918. évi nyil-
vános számadás' vállalatok hadin\ereségadó, 
1920. évi földadó, hazudó, 1, 11., IV. o. ken seti 
és tökekamat 'járadékadó, ugy az 1919. évi 
nyilvános számadásra kötelezett vállalatok 
keres ti és általános jövedelmi pótadó és végül 
az 1919. évi országos betegápolási pótodé ki-
vetési lajstroma a városi adóhivatalban 1920. 
november l tői 9 ig terjedő 8 napon át köz-
szemlére kiíév-- vannak. Megjegyeztetik, hogy 
a felebbezés az adóív kézbesilérétől számított 
15 napon belül nyújtandó be a kir. pénzügy-
igazgatóság illitve azoknál az adónemeknél, 
melyeket a városi adóhivatal vet ki az utóbbi 
helyen. 

Közhirré teszem, hogy a városi erdőkben 
csalitszedés eszközölhető. A csalitszedési jegyek 
a városi számvevőségnél állíttatnak ki s alanti 
összegek a városi pé íztárnál fizetendők be: 
kétfogatú szekér után 12 K, egyfogatú szekér 
után 8 K, egy taliga 3 K, egy hatkosár 1 K. 

Jambr i ts Lajos polgármester. 

Hiszek egy I s tenben , 
H iszek egy h a z á b a n , 
H iszek egy i s t e n i ö r ö k i g a z s á g b a n , 
H iszek M a g y a r o r s z á g f e l t á m a d á s á b a n . 



!9:20. október 31. 
Kőszeg os Vidéke. 3. 

Vasúti kö.gvüles. A Kőszeg — Szombathelyi 

Vasul H.-T. ktdden délután tartotta kö/gyii-

léüét az 1918-íki üzletévről Czeke Uusziáv elnök-

letével, aki megnyitójában kegyelettel emléke-

zett meg Dr. S úr Lajos volt buzgó elnöktár-

sának elhunytáról, szinlegy az utolsó k< zgv ni,-» 

óta elhunyt L'r. Kovács István és Frevber. r 

Sándor tagokról. — A közgyűlés egyhangú ag 

tudomásul vetto az igazgatóság és felügyelő-

bizottság terjedelmes évi jelentősét és a tiszta 

nyeresség javasolt eloszt »sát. A megürosedeit 

tágbelyekre az igazgatóságba Jam^nta L. jos 

és Szova Ferenc, a feiügyelőbizottságba Dr. 

Hechínger Ede választattak. Az évi jelentésbíl 

kiemeljük, hogv 1918-ban 310.000 korona volt 

a bevétel, 74.000 koronával több az előző évnél, 

amiből a személyszállításra 20'J.OOO (sík, ami 

35.000 el több az előző evőéi. Az üzemköltség 

volt ¿00,000 ezer korona, kainai, tőktt r, észt és 

és e^yéb Költség 79000 kor , a tisztajov. delem 

léhát 35 000 kor., melyből 15 000 kor. jut a 

városna* törvt ny r-szvényei után, 18000 kor 

az elsőbbségi részvényeknek es 1400 kor. hét 

ilyennek kisorsolásara. — Az évi jelentésből 

még megtudjuk, hogy a* 1919. évnek zárs/.á 

madásával az államvasuiak inog nem készüiiek 

el, de amint az megérkezik, rögtön megtartják 

az ezen évet elszámoló közgyűlést. Az 1918. 

évi részvényszelvényért járó 12 korona osztale 

koknak a kiűzetését a Kőszegi Takarékpénztár 

már megkezdte. 

A vasmegyei gyogyszeras/ek összejövetelt 

tartottak szerdán Szombathelyen kari *f rd-Jkeik 

megbeszélésére. A numerus elausust a gyóuy-

szereszi pályára lépőkre vonatkozólag is köve 

telik, de nemcsak az egyetemen, hanem már 

akkor, mikor gyakornokul 1 gadják. Kőszegről 

Lendvay L :jos vett részt a tanácskozáson. ' 

Az eníömesten állás betöltésevei foglalkó-

zott a gazdálkodó és pénzügyi bizottság, a vá-

rosi tanács és erdei bizottság csütörtökön tar 

tott együttes ülésén, hol abban történt 

megállapodás, hogy az erdőmesteri állás — 

tekintettel a közel jövőben bekövetkezendő 

általános tisztújításra — egyelőre helyeUesités 

u j á n töltessek be, miért is felhatalmazandó 

lesz a polgármester, hotty az áilasi megfelelő 

egyénnel azonnal helyettesítse. A polgarmestet 

ezirányban már tett is lépéseket. 

Halaloíás. Schwarz József cipészmester 

temették szerdán. Egyike volt. a halottakat 

kísérőknek, a magyar díszruhás koporsóöröknek 

a sirbatétei szomorú, de szükséges munkán il 

egyik edzett végrehajtója. Hiába, ezekre is sor 

kerül, ha üt, az óra; a nagy kaszás nem törő-

dik a temetői munka idegedzeltj^ivel. Az elhunyt 

54 évet ért el és nagy esalad gyászolja. Nagy 

reszvéttel temették, tűzoltó bajlarsai is elkísér-

ték utolsó útjára. 

Az ag. h. ev. lean g mnazium ma, október 

3l.*én délután 6 órakora reformáció évfordulója 

alkalmával az intézel dísztermében ünnepélyt 

rendez. Az ünnepség házi jellegű ugyan, az 

intézet azonban szívesen látja mindazokat, akik 

munkásságát komoly érdeklődéssel kisérik. 

A népszámlálást az egész országban 1921. 

január* 1 —10-ike közötti időben tartják meg 

Az erre való figyelmeztetés az előkészületek 

megtétele miatt már megtörtént. 

A Népgondozó ünnep sorsjatékanak húzása 
tegnap délután tartatott meg. A pontos nyere 
inényjetyzéket kiadóhivatalunk kirakatában 
fogjuk hétfőn kifüggeszteni. 

Vasúti utazasi kedvezmenyt kapnak az ebből 

eddig kiieker>ztett volt városi tisztviselők és 

lelekezeti tanítók. 

Dohánykiosztás lesz e héten. Szerdán a 

vidékieknek és csütörtökön a helybelieknek. 

Két unokatestvér várat lan találkozása. Hét-

főn este egyik helybeli vendéglőben többen 

összejöttek és ismerkedés után bor mellett el-

tréfáltak. A tréfa később mind komolyabb lett, 

úgyannyira, hogy már-már párviadalra került 

volna a dolog, de ezt egy helybeli polgár ugy 

akadályozta meg, hogy az i I lel őt nevénél szó 

litva attól visszatartotta. Az ellenfél e névnek 

hal latára jött rá arra, hogy az illető unokatest-

vére, kit már régen nem látott s ebből kifolyó 

lag nem verekedés, hanem csókolódzás lett a 

dolog vége. Sok liter forralt bor pecsételte meg 

a régi barátságot. 

H;»rdojelzes:rt 100 liter, n alul lít. renkínt 
l kor. oO f., ezen fölül 3 k< r. díj fizetendő a 
megállapított napidíjon é.> fuvarköltsége kívül, 
bű nem a központ b.. vi-zik a hordói hitelesi 
lésre. 

Baromfii e>iyésztési .an^csadu. Irta: Kovács 
U«1on oki. mérnök, ler. tárnics >s. Megjeleni a „Pairia" 
r-t. ko,iyvkiadóhi\jt.i:,baa Bndapejt, IX., ÜJlöi-ut £>. 
Ara 4t koron... A gai'iLság minden ««adatában, tehái a 
D?iom, tenyes.tesben i:, c.-.ak ..z érhet cl sikert, aki a 
munka »elkezdésével a helyes utón j.'u. A szakismeiet-
nek ezt a mmimál.s értéket egy prak. kusan s .erkes/te.t 
oly-11 »titmutató'-ool leheí megszerezni. melyet egy 
csakír iei,es.ju szakuvato , ehái a oaromtitenyévue« 
i.tkuit gyakorlatilag is ismerő le.iyc ztö ho sz • tapasz-
talatai alaoján abból a célból álKoltuss e, hogy a helyes 
utn. t. retje es kellőleg koktassa a kezdőket ayi.aní, 
hogy miként fogiauak bele a tenyésztésbe ér. miként hal. e 
janak a me ,kezdett uton tovább Ez a könyvecske gaz-
dag tat alommal ugy van ö..,ze;\IUva, ho,v abban mind-
azon tud ti valókat - beleesve a ia^y tontossággol biró 
takarmányozást és baromi betegjegek <eiismerését és 
gyógykezelését is — meg lehet találni. Szerezze meg 
magánjk minden gazda, bok ha:-, nor dolgot fog belőle 
megtudni. 

V i d é k i h i r e i s . 

Rohoncon aggódva várják a békekötés 
befejező munkáját. Olt ugyanis olyanformán 
cirkalmazták ki a határvonalat, hogy Rohonc 
nagyközséget Ausztriához cs .tolják, birtokh atá 
iáinak egy része pedig megmarad Magyaror 
szagon. Mindent elkövettek, hogy hazájukban 
maradhassanak és egy ottjárt tekintélyes angol 
megbízott utján is, ki egyik antant bizottság 
tagja, kértek akaratuknak érvényé-ülését, ha 
az önrendelkezést kicsúfolni nem akarják Ez 
közbenjárását meg is Ígérte s igy most bizlon 
remélik, hogy az ország!ioz való hűségüket 
respektálni f og j ák . • 

Acsadon állitja fel a Dunántuii Közmüve 
Ifidési Egyesület e.iső kuliurnépházát, mely egy 
ben az o't született. R ikoá i Jenő költőnek es 
hirlapirouaK omlókéi fogja hirdetni 

Rákosi Jenőt díszpolgárnak választja Vesz-

prém és S/.ooibathely városok. 

Vasmegyei urlo^as es urkocsi egyesületet 

alakitollak Szombathelyen Cziráky főispán 

elnöklete alatt. C Ij i a lótenyésztést előmoz-

dítani. 

A szombathelyi válogatott footballcsapat 
nagy győzelmet aratóit G rácban a stájer válo-

gatott csapat felett. 

Nemet polgári iskoláját Németsz; ntmihá 

lyon, Gyan tfalván és N mi'Mujvárott terveznek 

felállítani, ha a községek hozzájárulnak, a 

pinkafői magyar polgári iskolái is németté 

szervezik át. 

A volt megyei direktoriun bünperat még 

mindig tárgyalják. E héten az acsádi ellenforra 

daiom és sirckívetés került sorra. E tárgyalá 

sokon is ugyanazt tapaszluijak, mint minden 

eddigi más eféle tárgyalásokon: a vádlottak 

semmire sem emlékeznek, a taouk pedig 

mindenre. 

Hivatalvesztesüket megfelebbeztek Halász 

József volt szombathelyi alkapitány és Szijjártó 

rendőrtiszt.Ügyük teljes befejezésének bevárását 

kérik. A fegyelmi válasMmany felebbezésüket 

elutasította. 

Borkereskedőket gyilkoltak meg a Balaton 

vidékén, kiknél egy millió korona pénz volt. 

Egy ladikot találtak a Balatonon, benne az el 

tűnt kereskedők nyoma. A nyomozás már ki 

derítette, hogy gyilkosság tortént. Okulhat-

nak belőle a sok pénzzel utazók. Sokkal egy 

szerübb a pénzt takarékba elhelyezni és onnét 

a boreladók részére kiutaltatni. Csekély költsé-

gért pénzt és életet biztosit. 

A zalaegerszegi internáltakat csak minden 

csütörtökön szabad meglátogatni, de csakis a 

hozzátartozó családtagoknak. 

Borászati tanfolyam lesz Sopronban, mely 
novembertől áprilisig tart és teljesen ingyenes, 
ha elegendő 15 éven felüli ifjú jelentkezik. 

A s z o m b a t h e l > i v i l l a m o s v a s ú t tarifáját dup-

lájára emelték a holnapi naptól kezdve. 

Gabonacsempeszeten tetten érték a pinka-

lói uton Lui ovics Vince csatári és Bosics György 

nardaí gazdákat. 

MeggytlkJt kaiom. Kiss József és Németh 
János ősin k itonáK, szabadsagod összevereked-
tek a korcVmiban, melynél ülőbiti szúr) seí>e-
sulés folytán meghalt. A kapuvári csendőrség 
a tettest letartóztatta. 

A csornai es kapuvari kommunista vezérek 
közül harmat halaira ítéltek. Az egyiknek 
Horthy kormányzó megkegyelmezett, u másik 
kettőt, Marton Uunot és Jut i Ferencet Sopron 
ban felakasztották. 

J & ö ^ e r d e i i u h . r e k . 

A nomzetgyüiesen beterjesztették a béke-
kötést helybenhagyó törvényjavaslatot. J Ö V Ő 

heten kerül részletes tárgyalás alá. — Ezt 
megelőzi a birtokreform javaslat. — Az e heti 
gyűléseken feltűnt Ereky éles támadása a 
pénzügyminiszter ellen. Azzal vádolja a minisz-
tériumot, hogy a cukorbetiozalal és gyártás 
dolgaban sok mulasztást követett el és sok 
millió jövedelemtől esett el az ál lam, mivel 
egyes nagytermelőknek és nagykereskedőknek 
előnyöket biztosított, ami azoknak milliós hasz-
not hozott, a cukor árát pedig megdrágította. 
A miniszter rágalomnak nyilvánította, a Ház 
elnöke pi-dig arra hívta fel, hogy vadjait bizo-
nyítsa be. Ereky kijelentette, hogy bizottság 
előtt kész bizonyítani. 

A sa|tócenzura miatt nagyhatású inter-
pellációt intézett a kormányhoz L i n g a u e r 
Albin képviselő. Kifogásolta, hogy nem minde-
nütt egy tormán járnak cl, hogy kat onai cenzúra 
is beleavatkozik s hogy amit az egyik lapnak 
megengednek, azt a másiktól eltiltják, a vide^en 
pedig még a minisztereit beszédeit is kioenzu-
rázzák. Egyelőre nem kíván intézkedést, uiert 
belátja, hogy államérdek a cenzúra fenntariasat 
teszi szükségessé, de ne kezeltess ;k hozzáneni-
értők által, ami sok kellemetlenséget okoz a 
lapszerkesztés körül. — A miniszterelnök elis-
meri az eddig folyt cenzúra körüli hibákat, 
legjobban szerelné a teljes sajtószabadságot, de 
mű denki belátja, hogy ez egyelőre lehetetlen. 
November elejétől kezdve azonban gondjs.ibb 
eljárást biztositolt. 

A XIII katol. nagygyűlés óriási érdeklődés 
mellett folyt lo tíudapesien. Zichy János gróf, 
Apponyi Albert gróf, Prohászka Ottokár püs-
pök, Mikes János grof püspök mondottak nagy 
beszédeket. Részt vett a pápai nincius is, ki 
olasz nyelven méltatta a magyar keresztény 
nep hiihüseget. A körmenetet Csernoch herceg-
prímás vezette fényes papi segédlettel, melyen 
százezren vetlek részi. 

Rákosi Jenőt, a kiváló szellemes írót, a 
„Budapesti Hírlap" neves főszerkesztőjét 50 
eves iró» jubileuma alkalmából fenyes ünnep-
lésben részesítette az Ujság'rók Egyesülete, a 
Kisfaludy Társaság és ennek keretében a politikai 
és tudományos világ előkelő képviselői is részt-
vetlek érdiinei méltatásában. 

A Területvédó Liga ¡i békeratifikáció parla-

menti targv ilasa alkalmából ez ellen országos 

tüntetési rendez Budapesten november 4. én. 

A nók szavazati joga érdekében nagy tün-

tetést rendeztek a főváros nőszervezetei, amelyek 

a vidék feliratait is átnyújtották. A miniszter-

elnök és Apponyi előtt beszédeket mondtak, 

akik jogukat elismerték. 

A katolikus nemzetgyülesi képviselők lako-
mára gyiilttfk össze Budapesten melyen számos 
politikai beszédet mondottak a keresztény páriok 
szoros összetartása érdekében. 

Egy mill ió dol lár t gyűjtöttek az amerikai 

magyarok a pápának. 

„ A E K Ó " 

BUTCW33SZT ITÓT 
H A S Z l í J h n f c O T l 

KAPHATÓ: U N G E R l Ó Z S E F N É L KŐSZEGEN. 
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A kisgazdapart egyrésxe a szabad gabona-
forgalmat kérelmezte a miniszterelnöknél, aki 
az ország vészé, vét Iái ja ebben. 

A kozelelmezes biztositasara a rekvirá lás 

vált szükségessé. A kisgazdapárt ezt azonban 
erélyesen ellenezte s a gubonnforgnlom sza 
baddátételét kérte. Most ugy egyeztek meg 

a miniszterrel, hogy a rekvirálandó gabona » » 
magasabb árért kerul eladásra, a kukorica pe-
dig szabadforgalom tárgya lesz, a rekvirálás 
pedig nem a kis. hanem a nagy birtokos terhére 
történik, ki ha kötelességét nem teljesítheti, a 
differenciát pénzben megii/.etni köteles. (Ne neki. 
lesz ujabb drágulása mindennek !) 

A megbukott osztrák szociáldemokraták 
(jobban mondva titkos vörös kommunisták) 
pártgyülésen azt határozták el, hogy a kormány 
zatban részt nem vesznek, hanem mint ellen 
zék folytatják politikai működésűk it. 

A görög király Athénben meghalt. 

A corki polgármester, az ir angole l lenes 

mozgalom fogságba veteti martirja, 72 napi 
bőjtölés után meghalt. Tiltakozását az angoi 
uralom ellen azzal juttatta kifejezésre, hogy a 
fogházban élelmezését el nem fogadta. Azt 
hiszik, hogy hivei ételbecsempészése folytán 
bírta ki ennyi ideig az éhségsztrájkot. 

Kecskemet 200,000 liter borát literenkint 
36 kor. 10 fillérért vette meg a Fructus rész-1 
•énytársazág, ami majd 8 millió jövedelmet 
jelent. 

A Balatont franoia tőkések akarják modern 
világfiirdőteleppé átalakítani. 

A kereskedelmi kamarákat kisebb kerüle-
tekre felosztva kívánják átalakítani. 

A Deli Vasút tárgyalásokat folytat jövő 
üzeme érdekében, mivel a békékötesefc ratifi-
kálása utáu vonala több országra megoszlik. 

Romániával most szüne'el a mi táviróössze-

köttet"sünk. 

ónalto osztrák jegybank van alakulóban. 

Az amerikaiak 60 millió dollárral akarják 

segíteni. 
Az angol bányasztrájk békés megoldást nyert. 

A munkások 2 shilinggel több bért kapnak, de 
több munkaórát kötelesek dolgozni nagyobb 
termelés elérésére. 

Országos Tűzoltó Kongresszus lesz Buda-

pesten november hó 4.-én és 5.-én. 

A Magyar Államvasutak kijelentik, hogy 
nem szándékozzák a forgalmat további korlá-
tozásokkal szűkíteni és a személyvonatokat 
fűteni fogják. 

Nem vesz el a pénzünk, ha részvényt jegy 
zünk a Nemzeti Hitelintézet r. t.-nál és tettünk 
kel megmutatjuk azt is, hogy a keresztény és 
nemzeti alapon felépülő Magyarországot nem-
csak a politikában, hanem közgazdasági téren 
is erősítjük. A keresztény újjászületés nagy 
munkájának pénzügyi téren is meg kell kez-
dődnie. Ez az intézet volt az első, amely köz-
gazdasági téren a nemzeti és keresztény Magyar 
ország legelső pilléreit megalapozza. A Nemzeti 
Hitelintézet r. t. betéteket a legelőnyösebben 
gyümölcsöztet. 220 koronás részvényei a 120 
milliós alaptőkére jegyezhetők a részvénytársa-
ság helyiségeiben, (VI. Vilmos osászár-ut 25.) 
vidéken az összes fióknál es minden jegyzői 
irodában. Két darab régi részvény után egy 
darab uj kibocsájtásu részvényt még a régi 
220 koronás áron jegyezhetnek részvényesei. 

Üzletmegnvitás. 
Vanszerencsém a m . t. közönség b. 

tudomására hozn i ,hogy t ó s z e g e n Tiiske-
v á r - u t c a 16^ s z á m ^ fa j t 

g e r e n ĉ s éfMiu* h e 1 y t 
nyitottam, hol mindefi í s z akmába v ágó 

m u n k á t u. m. edény-"* és kálynakészitést , 

va lamint kályha-feláll itá^okat és jav í tásokat 

j u t ányos áron elvállalolf. 

A n. é. közönség sáfves pártfogását kéri • 

Dóra István ká lyhás. 

Spor t . 
Mi'i» v j -o a S o i batl»elyi Keies':edeluii tak 

Sport E ,/'< .. c- ui toti me. k> ze. °el a/ 19'JO. év zo ont 
befejezi A Sz k S. E • -ap^iá al t; (ott nic.Kozís, 
kü'ó. o-^n e:s j di . o>c i Szumoati c y fö'éiiyro' lelt 
tanu>>izonysi , am ket le,.' iv lóbt> cs t. .imk ( N'ovák 
és Horv. meneteledére volt az o' .i, a' k i.clyett 
m«? jat^'.osok.it kelteit bt lliia.a. Második felidóben 
Kö.,zeg kerekedik feliil t, ai nd'.'é'-ii; ó 0 tálft a tempót. 
A mérkőzés m aü^u ¡gcn\t k elégítő sz -p j.itékoi ni >a-
tott. Az erct-mény 2:2." Felido '2:0 a Szombathelyi 
K. S. E, lapura 

F.gés/ éven anyagi gondok bénítottuk a Kőszegi 
bpoit Egjlet te. ékeaységét, « égis elmo-tdhatju!;, hogy 
valami s eredme-ayt produkáltunk, ameutiy be » a leg 
jobb viilé!:* esapato1: kó. é küldöttük fel m..-.Mikaí Hogy 
az idei cvad m i'gy sikerült, mi« t a. t vuiliattuk volna, 
annak sok i!:.. van, amelyeknek fejtegetesere itt nincs 
meg a l»e'yün!. M; i.!ener:trc le kell a^unban szöge 
ni'iik a/t a t u > íé íyí, hogy iLcára folytonos »el-
szola-túsainknak. par. .sza nknak, f kőszegi kö/.ónsr.g leg-
nagyobb része kózuryös .rrraclt a foo.b.dl s c. zel a 
sport ira.ti. Dacára a rosszul .-ürerült idei sport'bevon-
nak. az/.al a reménységgel sárink azt le, hogy ^övúre, 
majd a tavaszi melegebb naook be.'lltával már rendes 
pályánk, meg'elelő csapatunk és taUui jobb anyagi hely-
zetűn!: lesz, m;nt az idén volt s az előtO>di'H kelleuiet-
lenségek meg fognak szűnni. —er. 

Házakhoz megyek 

villamos körfürésszel 

fát fűrészelni 
mérsékelt árért. — Előjegyzést elfogadok 

Pallisch-utca 11. szám alatt. 

Kiss Elemér vil. szer. vál la lkozó. 

«5 
| Vidflki ke resked j * legjobb bevásárlási helye 

A! P Á R PS A I P Í R norinbergi és diszmü-
H L I Hí l GO H L I H'1 á r u nagykereskedés. 
Budapest, VII. Károly-körut 1. Telefon: J. 129 -99. 

Állandó raktár: gallérszoritó, email bross és fátyol-
csat, fésüáru, tüáru, dohányzócikkek, valamint ciga-

rettahüvely, papir stb. 

E l e k t r o B i o s k o p 
a „ M u l a t ó " n a g y t e r m é b e n 

Músor : Ma vasárnap, oktober 31-ón : 

Az utols^ hajnal. 
Rejtelmes történet 5 feívop|sban, a f ö« repben 

Wramer/Ußo^iuiJ 

JUtra Jitmgaár és Jilmkolcsönzö $észv.-3ars. 

RUHA- es JELMEZKÖLCSÖNZŐ OSZTÁLYA 
megnyílt. — JYlinden elképzelhető jelmez és ruha. 
17.000 drb. Szini és műkedvelői előadásokh iz, szüreti mulatságok-
álarcos- és jelmezestélyek, hazafias ünnepélyek, diszbandériumok 
és egyéb ünnepélyek alkalmára a legjutányosabb kiilcsöndijéit 
kaphatók. — Egyesöletek, Intézetek, jótékony intézmények 
kedvezményben részesülnek. Rákóczi korabeli jelmezek. 

Díszmagyar ruhák stb. stb. a legfényesebb kivitelben. 

M i : Budapest, IV, ¡aak Fsrenc-u. 15, <^ let.) 

tea m 

Hetfón, növf)mber*bo I. en 
• K 

Cornéliui-ügy. 
Paul Bourget regénye filmé* 4 felvonásban. 

És a kisérőműsor. 

T ü i l ^ B E I t i 
— kir udvari hangszergyár — 
BUDAPEST, RÁKÓCZI UT 60 . 

Zenekari hangszerek, pedálos cimbalmok, harmonikák és 
bes/.élogépck a legfinomabb minőségben. VitlcJire való 
szállításokat a legpontosabban eszközlünk Javításokat a 

Ic^olcsobban és szakszerűen veszünk. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazoknak, kik felejthetetlen jó 
férjem ill. a legjobb apa 

Hafenscher József 
elhalálozása a lkamáva l , J Vilamint a 
temetésen való me£jt'leiit^{i»kel jó les^ 
részvétüket fejeztékSlw. n&akülönbdT 
azoknak is, kik a drátra haf^kt 'kat^r 
sóját virágokkal és koszorúkl^ft halmoz-
tak el, ezúton mond hálás kUKönelet 

Kőszeg, 1920. október 22 .m 

özv. Hafenscher Joksefné 
és gyermekei. 

Dr. Flesch 

féle SKÂB0F0RM 
•kenőcs újból 

kapható. 

Leghamarabb rnegszíinteíi a visrketegs»-
gel, ótvart , sömürt , rühesseg«t 

Nem piszkít, szagtalan, nappal is használható. 

Próbatégely, nagy tégely ét családi tégely 

j adagokbaa. 

Kapható a helybeli gyógyszertárakban, valamint 

megrendelhető a budapesti főraktárosnál: Török J. 

gyógyszertárában Budapesten, Király-utca 12. sz. 

S z á n t á s f , 
f W ~ f u v á r o z á s t 

Z e r t h l f e r M i h á l y . 

16—18 „ miíAeiies leány 
kerestetik a rőtfaivi malomba. 

E g y nagyon j ó 

v a r r ó g é p 
elköltözés miatt sürgősen olcsón eladó. 

Megtekinthető a keresztény Bazárban . 

f J B A D I O " A L S a J O B g ^ S R F H K T T I N K S C X P Ő E R É Í f f 
Nyomatott Hónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen. 

17—18 éves tehenesfiu, 
Si ' 

Mindenféle 

v i l l a n y o s be rendezéseke t , 
jav í tásokat és teljes ma lomvi l ág i t ás i beren-

dezéseket rézanyagból gyorsan és j u t ányos 

árban eszközlök. Motor- és dynamó-teker-

cselések elvál laltatnak. 

Teljes tisztelettel 

K i s s E l©mér Vil lanyszerelési .vál lalata 

KŐSZEG , Várkör 88. sz 

Minden újságolvasó 
válassza Pt magának azt az ú j sága i /me lye t 
legjobban kedvel. A legnagyobb' választék 

X hírlapokban y 

R ó n a i F r i g y e s k ö n y v n y o m d á j á b a n 

Várkör 39. sz. ( R « h Jenö-féle ház) található, 
mely a kövö^e^fí lapokból á l l : 

Nemzeti Ú jság 
Uj Nemzedék 
Szózat j 
V irradat 
Pesti Hir lap 
Az Ú jság 
Magyarország 
Az ést 

8 Úrai Ú jság 

m ú j s á g 
Spor t lap 

Vasvármegye 
Hir 
Neue Post 

tfí. Pester Journa l 
\eue Freie Presse 
Nayes Wr . Tagblat t 
Reíohspost 
Wiener St immen 
Oedenhurger Ztg. 
Kőszegéé Vidéke 
Gíinser Ze i tung 
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